LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Inschrijven kan nog tot 7 september!

Kermisrun 2015
Ook dit jaar vindt tijdens tijdens
de Limmer Kermis weer de hilarische Kermisrun plaats. Op zaterdag
12 september om 16.00 uur zal het

startschot gegeven worden voor een
sportieve en vooral enorm leuke bootcamp-run die je echt niet wilt missen.
De Kermisrun is als deelnemer maar

september 2015

voor Limmers, door Limmers

ook als toeschouwer ieder jaar weer
een fantastisch evenement om mee
te maken.
Een ronde is ongeveer 2,5 km en je
moet deze drie keer lopen om in de
prijzen te kunnen vallen. In samenwerking met 10 bedrijven uit Limmen
en Heiloo zijn er spectaculaire hindernissen bedacht. De start wordt dit
jaar heel speciaal en blijft - net als alle
andere hindernissen - nog even een
verrassing.
Inschrijving kan vanaf 12 jaar, bedraagt € 30,00 en is inclusief startnummer, tijdchip waarmee je je persoonlijke rondetijden kunt meten, en
afsluitend feest en buffet bij de Burgerij. Inschrijven kan nog tot 7 september op www.kermisrun.nl.
En voor iedereen die zich al ingeschreven heeft: veel succes en tot zaterdag
12 september!

Clubkampioenen 2015
Tennisvereniging Limmen

vember de Ierse band Unicorn. Zij
brengt een gevarieerd programma
met zowel traditionele als eigentijdse
muziek. Gelukkig komt Josef Oubelkas weer naar Limmen om mensen
te inspireren met zijn verhaal. Aan
de kleintjes is gedacht met de Sinterklaasvoorstelling Het volledige programma komt ook op onze website
www.limmencultuur.nl te staan.
De eerste muzikale uitvoering is op
zondag 4 oktober. De commissie Mu-

te laten passeren en wel op vrijdag 9
oktober a.s.
In de Burgerij organiseren we dan een
open avond met als thema “Evene-

ziek heeft Trio 42 uitgenodigd om op
te komen treden in de PKN kerk te
Limmen. Dit muziekgezelschap bestaat uit twee jonge musici die met
viool en harp de kamermuziek een
nieuwe en verfrissende impuls geven.
De klanken en samenspel van de instrumenten zullen in het sfeervolle
kerkje goed tot zijn recht komen. De
passie en plezier zal ervan af spatten.
Houd de lokale kranten in de gaten
voor de aankondiging en het reserveren van de kaarten!
menten in Limmen uit het verleden
en heden”.
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open om 19.30 uur. De entree
bedraagt € 5,00 inclusief koffie.
De kaartverkoop start op maandag 21
september van 10.00 – 12.00 uur en
van 19.00 – 21.00 uur.

Een haanloze kerktoren en geen kip in de pastorie
Dat er geen kip in de kerk komt, kunnen we in de Corneliuskerk gelukkig
niet zeggen. Toch hopen we wel dat
de haan weer snel op de kerktoren te
bewonderen is. We hebben de haan
en ook het verlichte kruis lang genoeg
moeten missen. Evenals het uurwerk
en de klokken zijn ook het kruis en
de haan weer helemaal gerepareerd.
Het wachten is op een hoge kraan van
‘Winder Limmen’ om alles weer terug
te plaatsen.
Als het zo ver is, gaan we dat doen

AANVANG 22.00 UUR AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN

OPENINGSTIJDEN KERMIS LIMMEN:

VRIJDAG 11 SEPTEMBER VAN 15.00 TOT 23.30 UUR
ZATERDAG 12 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 23.30 UUR
ZONDAG 13 SEPTEMBER VAN 14.00 TOT 23.00 UUR

Scoren bij Keurslagerij Snel...

Win een barbecue
voor 11 personen!

Doe mee en win!

Stichting Oud Limmen
Herinnert u zich deze nog ? de Limmer Kermis – Timmerdorp – Motorclub – Schaatswedstrijden etc. etc.
De Stichting Oud Limmen gaat proberen deze krakers nogmaals de revue

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

Iedere afgevaardigde krijgt 3 schietpogingen op het gatenbord om
zoveel mogelijk punten te
scoren. De winnaar is het
team dat om 14.00 uur de
hoogste score heeft behaald.

Nieuw seizoen Limmen Cultuur

Bijna iedere maand is er een verrassend optreden. Zo hebben we in no-

GROOTS VUURWERK

Stuur drie “scherpschutters “ van je team/gezin
op zaterdag 12 september tussen 11.00 uur en
14.00 uur naar Keurslagerij Snel op de Kerkweg 18
in Limmen.

Van 15 t/m 29 augustus werden bij
Tennisvereniging Limmen de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden.
Zowel jeugd als senioren streden in
diverse categorieën voor de 1e prijzen.
Op zaterdag 29 augustus werden de
finales gespeeld.
De clubkampioenen 2015 waren uiteindelijk rond 19 uur bekend. Bij de
senioren zijn dat dit jaar Isidoor Stuifbergen en Karin Wit en bij de jeugd
Bruno van Dijk en Quinty Boontje.

Het zomerseizoen is bijna ten einde
en de dagen worden korter en korter.
Limmen Cultuur heeft voor het naderende winterseizoen een zeer gevarieerd programma samengesteld,
waarmee zij de inwoners van Limmen
en omstreken wil verrassen op het gebied van Artistiek en Creatief, Muziek
en Literatuur.

KERMIS LIMMEN

met een kerkelijke zegening - hangend in een bakje -boven de toren. We
weten dat de Corneliuskerk en in het
bijzonder de toren voor velen een baken is voor de Limmer gemeenschap.
Een baken dat staat voor de gemeenschapszin en de verbondenheid met
onze voorouders en ‘Hij die is groter
dan ons hart’. De toren die als een
vinger naar boven wijst, mag ons daar
voor de komende jaren aan blijven
herinneren.
Dat er ook van alles aan de hand is

rond en in de pastorie mag ook duidelijk zijn. Er worden 5 appartementen
gemaakt op de eerste- en zolderverdieping. Nu woont er even geen kip
in de pastorie maar daar zal snel verandering in komen. En zo hoort het
ook, want zowel de kerk als de pastorie zijn plekken van ontmoeting. De
haan staat voor vruchtbaarheid. Laat
hij dus maar weer snel te bewonderen
zijn daar boven op de kerktoren.
Pastor Johan Olling

Nationale Ouderendag
in ‘Vredeburg’
Ook in 2015 organiseert de SWOL een
gezellige ochtend op vrijdag 2 oktober
in de bovenzaal van “Vredeburg”. Gelijktijdig een goede gelegenheid om
de nieuwe liftinstallatie te bewonderen en eventueel te gebruiken. Wat
gaat er zoal gebeuren die ochtend?
Inloop vanaf 09.30 tot uiterlijk 10.00
uur voor koffie/thee e.d., Om 10.00
uur precies wordt de schitterende en
aangrijpende film “The Green Mile”
vertoond op grootscherm. Een korte
beschrijving van de film:
Nu Paul Edgecomb zijn dagen slijt in
een bejaardentehuis, kijkt hij terug
op zijn leven als gevangenisbewaker op de beruchte death row van de
Cold Mountain-gevangenis. Hij denkt
vooral terug aan 1935. Edgecomb ontwikkelde toen een bijzondere band
met één van de gevangenen. De zwar-

te reus John Coffey, wachtte de elektrische stoel, omdat hij twee kleine
meisjes zou hebben vermoord. Er was
alleen iets heel bijzonders met hem
aan de hand… (Copyright van bovenstaande tekst: www.filmvandaag.nl)
De film duurt 120 minuten en tijdens
de pauze schenken we iets lekkers
voor de gasten in. Na de film (plm.
12.15 uur) is er een gezamenlijke snertmaaltijd. De horeca “Vredeburg: staat
borg voor gastvrijheid en een uitstekende maaltijd!
Dit mag u niet missen. Maar aanmelden is WEL noodzakelijk om te zorgen
voor het juiste aantal maaltijden!
Mevr. Wil van der Schaaf, tel.: 072 5 05
17 86 en/of 06 16 55 41 20
Dhr. Kees Kroone, tel.: 072 5 05 1701
en/of 06 53 72 42 45

Yoga 50+ Limmen
In Limmen worden wekelijks vanuit
de SWOL in de Vredeburg Hathayogalessen voor 50+ gegeven.
De lessen bestaan uit staande, zittende en liggende oefeningen, evenwichtshoudingen en verschillende
ontspanningstechnieken.
Tijdens de oefeningen wordt er veel
aandacht besteed aan de adem en
concentratie zodat de 3-eenheid
adem, lichaam en denken ervaren kan

worden en in balans kan worden gebracht.
Op deze manier bevorderd yoga de
gezondheid. De lessen vinden plaats
op maandag- en dinsdagochtend van
9 tot 10 uur en van 10.15 tot 11.15 uur.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij E. Tiers, tel.0251-658736 of 0629280490 en bij C. van Bleisem, tel.
072-5052757 en mail: etiers@ziggo.nl
of carienvanbleisem@ziggo.nl.
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AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

Bel nu 06-506 484 99

Snel

SEPTEMBER 2015

KLEVERLAANVERHUUR.NL
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HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

...een ander
geluid!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

AUTOMOBIELBEDRIJF

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
BIOCAT’S FRESH 20 KILO
advies € 14,25 NU € 10,95 5 STUKS € 48,75

GEPERST BOT BUFFELHUID 15 CM
per stuk € 1,50 10 stuks € 10,KATTENKRABTON PASCAL 35 x 70 CM
van € 87,95 NU € 59,50
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl

TAICHI QIGONG
Bewegen is de basis van gezondheid.
Rustige oefeningen verbeteren
ademhaling, doorbloeding, concentratie en
lichaamshouding.

Rust
Balans

infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Ontspanning

Van september t/m april cursussen zowel ’s ochtends,
‘s middags als ‘s avonds. In alle groepen is (beperkt)
plaats voor nieuwe cursisten.
Informatie en aanmelden:

Ellen Gaillard

072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

SEPTEMBER 2015

LOV-KRANT

L I M M E R

PA G . 3

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 is Elia Wit ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een
Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen in
de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Elia Wit
– Geboren op 22 juli 2015–

De ru b riek L immer K ro o st
is p owered by

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

Sepp Winder

Robin Vos

Dries Franciscus Snel

– Geboren op 10 juni 2015–

– Geboren op 19 juni 2015–

– Geboren op 2 juni 2015–

Zoon van Menno Winder en Sophie Admiraal

Dochter van Joey Vos en Wendy Vos-Molenaar,
zusje van Mylan

Zoon van Frank Snel en Annemiek Winder,
broertje van Willem

Julia Hollander

Thomas Pieter Beentjes

Kate Hopman

Pepijn Reijnders

Elin Elodie Ava Lute

– Geboren op 24 juli 2015–

– Geboren op 5 augustus 2015–

– Geboren op 8 juli 2015–

– Geboren op 15 mei 2015–

– Geboren op 26 juli 2015–

Dochter van Stan en Evelien Hollander,
zusje van Loïs

Zoon van Tom Beentjes en Mariska Bloedjes

Dochter van Kees en Sonja Hopman,
zusje van Milo en Lucy

Zoon van Jeroen Reijnders en Jolien Hollander,
broertje van Sanne en Benjamin

Dochter van Alex Lute en Ineke Tienstra,
zusje van Evi

Heropening
Kits Oonlie
Limmen

Na een verbouwing van vier weken,
kwam Wethouder Hollenberg van
Gemeente Castricum, het kinderdagverblijf Kits Oonlie in Limmen heropenen. De kinderen hadden voor de heropening een prachtig lint gemaakt,
welke de wethouder op officiële wijze
mocht doorknippen. Na het officiële
gedeelte werd er door de kinderen een
rondleiding verzorgd door het verbouwde kinderdagverblijf en stond er
wat lekkers klaar voor iedereen.
Tijdens de verbouwing is er op de babygroep een wand verwijderd, waardoor de baby’s meer ruimte en licht
hebben en het voor de medewerkers
makkelijker is om het overzicht te
behouden. Hiernaast heeft de peuter-

Kleverlaan opnieuw
in top 3 van Nederland!
Bosch Car Service Kleverlaan is een
van de drie finalisten voor de verkiezing van Autobedrijf van het Jaar. In
2010 wist het team van Kleverlaan
ook al de titel te bemachtigen. “Na
onze titel in 2010 zijn we nu opnieuw
finalist. Het eerste bedrijf in de verkiezing dat voor de 2e maal in de finale staat!

groep een nieuwe keuken gekregen,
zijn alle plafonds vervangen en alle
planken verwijderd. Ook zijn alle felle
verfkleuren en overdadige wandschilderingen verwijderd, waardoor er door
minder kleurprikkels, meer rust zal
ontstaan voor de kinderen.
Wilt u komen kijken, bel dan gerust

voor een afspraak 072-5323576 of
stuur een e-mail naar info@kits-oonlie.nl.

Djazz 2 imprezz swingend van start!
Dansschool Djazz 2 imprezz sloot het
vorige dansseizoen af met de dubbel
uitverkochte show “BeYOUtiful”. Er
wordt nu nog volop over gepraat en
er wordt genoten van de DVD van de
show.
Het nieuwe dansseizoen is op 26 augustus gestart. Bij veel meiden wiebelden de tenen al een tijdje, omdat
zij er erg veel hadden om te dansen.
De groepen zijn opnieuw ingedeeld
en er is direct begonnen met flink oefenen en het leren van nieuwe pasjes,
technieken en dansen. Bij sommige
groepen is er nog ruimte voor nieuwe
leden. Iedereen is van harte welkom
om 2 gratis proeflessen te komen volgen (Speelzaal basisschool De Kerkuil). Meer informatie is te vinden op
www.djazz2imprezz.nl.

Ook dit seizoen zal dansschool Djazz
2 imprezz afsluiten met een voorstelling in theater De Beun in Heiloo.
Deze zal plaatsvinden op zondag 5
juni 2016. Er zullen 2 voorstellingen
gegeven worden op deze dag.
Lesrooster:
Woensdag:
15.30-16.30 uur Groep 1-3
16.30-17.30 uur Groep 4-5
17.30-18.30 uur Groep 6-7
18.30-20.00 uur	Voortgezet
onderwijs 2-4 (vol!)
Vrijdag:
17.15-18.15 uur	Groep 8-1e klas
(laatste plaatsen!)
18.15-19.45 uur Showgroep

Toen we in mei hoorden dat we opnieuw bij de top 10 zaten ging het dak
er al af, maar deze finaleplaats is het
natuurlijk de mooiste bekroning”, aldus Jan Kleverlaan.
“Wij zijn ontzettend trots dat we tot
de top 3 behoren van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven in Nederland, dat is niet niks! De afgelopen
tijd hebben wij ontzettend veel leuke
reacties van onze klanten en relaties
ontvangen en wordt er echt meegeleefd in de strijd om deze eretitel opnieuw in de wacht te slepen. Ook onze
medewerkers zijn terecht trots op het
resultaat en zullen er alles aan doen

de titel te behalen en te bewijzen dat
we een terechte finalist zijn!”
Op naar de finale
Van begin maart tot en met eind
april konden consumenten hun stem
uitbrengen op één van de bij BOVAG
aangesloten onafhankelijke autobedrijven. De tien finalisten die in deze
ronde zijn geselecteerd werden 6 mei
2015 bekend gemaakt. Deze bedrijven
zijn vervolgens aan de hand van een
uitgebreide checklist gescreend door
een onafhankelijke keuringsinstantie.
Ook zijn zij bezocht door meerdere
mystery shoppers. Op basis van die
resultaten heeft een onafhankelijke
vakjury bepaald welke drie autobedrijven doorgaan naar de finale. De
komende weken zullen er opnieuw
uitgebreide jurybezoeken plaatsvinden en zal juryvoorzitter Smith van de
ANWB op 6 oktober aanstaande, tijdens het Jaarcongres van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, bekend
maken wie zich winnaar Autobedrijf
van het Jaar 2015-2016 mag noemen.
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Secretarieel medewerk(st)er
Commercie en Directie

Het ophalen van oud papier gebeurt in Limmen door de ouders van kinderen
die op basisschool DE KERKUIL zitten. De opbrengst van het oud papier komt
ten goede aan deze kinderen. Er wordt extra schoolmateriaal van aangeschaft.
Daarnaast worden er van de opbrengsten culturele en educatieve activiteiten
georganiseerd.

(15-20 u/week)
Taakomschrijving
KLEVERLAAN
• Verzorgen van verkoopadministratie
AUTOMOBIELBEDRIJF
• Stroomlijnen interne en externe communicatie
• Agendabeheer verkoop en directie
• Telefonische verkoop van servicegerelateerde producten
• Opzetten en beheren van klantcontactcentrum
• Opstellen en beheren van werkschema’s
• Administratieve ondersteuning van diverse afdelingen

B.V.

Profiel:
• Accuraat en consequent kunnen uitvoeren van taken
• Flexibele instelling en mogelijkheid dagdelen flexibel in te vullen
• Commerciële en klantvriendelijke instelling
• Representatieve en enthousiaste houding
• Vastberaden, vasthoudend en betrouwbaar
• Bekend met automotive dienstverlening en aangeboden producten
•	Recente en langdurige werkervaring in MKB, bij voorkeur automotive
en/of dienstverlening
• Goede communicatieve vaardigheden
• Bekend met moderne automatisering en software
We bieden:
•	Uitdagende werkomgeving die gericht is op verdere groei van de organisatie
• Enthousiast jong team
•	Grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandige invulling van taken
•	Duidelijke taakomschrijving, goede arbeidsomstandigheden en marktconform salaris
Kandidaten verzoeken we vriendelijk een mail te sturen met daarin een brief met motivatie,
CV en omschrijving van profiel. Uw reactie zien we graag via info@kleverlaan.nl
Telefonische acquisitie en sollicitatie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

WANTED!

EEN (TALENTVOLLE) KEEPSTER
VOOR DE MF1 VAN VV LIMMEN
Ben je 7/8 jaar oud, dan ben je van harte welkom! Je komt terecht in een
superenthousiaste groep! Voor meer informatie: 5054339

SEE YOU SOON!

Amber, Fiene, Inez, Isa, Mel, Mila, Nina, Sophie & Xara

WIL JE:

Het oud papier word ingezameld volgens genoemde ophaaldata. Wilt u zo
vriendelijk zijn het oud papier te verzamelen en om 9.00 uur aan de kant van de
weg te zetten? Graag op de plaats waar ook de grijze/ groene containers worden
geleegd. Verzamel het oud papier in hanteerbare kartonnen dozen, geen plastic
zakken. Namens de kinderen van basisschool DE KERKUIL danken wij u voor het
apart houden van oud papier.
De coördinator van het oud papier kunt u bereiken via oudpapier@dekerkuil.nl

Westkant

Oostkant

12 September 2015

5

3 Oktober 2015

10 Oktober 2015

21 November 2015

28 November 2015

9 Januari 2016

16 Januari 2016

13 Februari 2016

20 Februari 2016

2 April 2016

9

21 Mei 2016

28 Mei 2016

25 Juni 2016

2

10 September 2016

17 September 2016

September 2015

April 2016
Juli 2016
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Bewaar deze kalender goed!
websites
drukwerk

idee vormgeving

opmaak
studio

welgraven.nl
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SCHAATSEN
HARDLOPEN

Je kan altijd
vrijblijvend
een keer
ee
m trainen.

FIETSEN
Voor jong
en oud!

oud-papier-kalender

Wij zijn op korte termijn op zoek naar

SKEELEREN
Kom bij de

Limmer IJsclub!
www.limmerijsclub.nl

Zondag 13 september: KATERLOOP - Jeugd start om 10.00 uur in het dorpspark

r.nl
Kijk op:
bedrijfjonke
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e
m
e
n
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a
www.a

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

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

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!
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Café de Lantaarn
Vrijdag gaan we van start in de tent
met de formatie COLD TURKEY dit
is een live pop/rock coverband uit
Noord-Holland! De band bestaat uit
vijf enthousiaste en jonge muzikanten met een passie voor muziek. Met
een gevarieerd repertoire maken ze er
ten allen tijde een feestje van!
In het voorcafé zitten het hele weekend verschillende DJ’s waaronder DJ
Cor, DJ Larzz, DJ Bart en DJ Tomazos.
En op maandagochtend traditiegetrouw DJ MAARTEN!!
Zaterdag in tent de top band BIG BIRD
De band vuurt maar liefst 120 meezingers op je af, verpakt in de vetste
medleys & mash-ups. Grootser, energieker, uitzinniger en interactiever
dan ooit. Big Bird verovert je hart en
gaat er nooit meer uit!!!!!
In de zaal lekker hakken met de
Housefreakerz, met verschillende DJ’s
waaronder SWEET LE FREAK en JUICY
JUGS!!!
Zondag in de zaal de rock a billy band
The Barnbees!!
In de tent THE PIANO SHOW met op
het podium een echte piano met
daarachter Sven Manshande, de piano
entertainer die elk publiek kan bespelen. Hij maakt elke piano show tot een
groot feest. Na jarenlange ervaring bij
de Great Pianos en Booming Piano’s
is Sven nu ook een veel gevraagd solo
artiest.
Daarnaast wordt de show uitgebreid
met.een allround zangeres die samen
met Sven perfect inspelen op het publiek!

En door de toevoeging van de drummer en een gitarist staat er gewoon
een complete band.
Daarnaast hebben zij een breed repertoire waarbij het gegarandeerd een
feest wordt met een unieke show!
met om 19.00 uur een gastoptreden
van LESLEY WILLIAMS deze zal als
beste Hazes imitator van Nederland
je doen geloven dat ‘hij’ er echt zal
staan! Zowel vocaal als uiterlijk!!!
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Let op! Onder de 18 geen toegang en id verplicht!
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18
+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+

Het Eerste deuntje beginnen we in de
tent met de GARLICKS dé verrassende
coverband uit Limmen. De jonge en
energieke bezetting maakt van elk
optreden een spektakel. Het enthousiasme van de band straalt over op
een zeer breed publiek door de grote
variatie aan nummers, vervolgens de
feestband GOET FOUD een populaire,
moderne feestband, bestaande uit
vijf enthousiaste, ervaren en gedreven
professionele muzikanten.
De band speelt met onuitputtelijke
energie, op een professioneel niveau
en 100% live.
Nederlandstalig, dance, medleys&
mashups, pop&rock, meezingers en
voor de liefhebbers een ware gabbermedley… het passeert allemaal de
revue. Het repertoire is constant in
beweging en bevat de beste hitsongs
van toen en de heetste hits van nu.
En als afsluiter, s ávonds het laatste
kreuntje met TOM HAVER en DJ in de
tent.

Wij wensen iedereen een
gezellige kermis toe!!

De Burgerij
Vrijdag 11 september:

INLUIDEN KERMIS
Vanaf half 5 staat het bier koud
en kunnen de magen gevuld worden..!

Menu: KIP Patat en Salade € 10.00 p.p.
Gelieve in te schrijven via contact@deburgerij-limmen.nl
of bellen 072 505 52 20

Zaterdag 12 september:

KERMISRUN
14.00 u.: De heren van de GO ROUND DRIVE IN SHOW
zorgen voor de vrolijke noot!

Zondag 13 september:

OUDERWETS
KERMIS VIEREN
17.00 u.: TRIO DREAMCAST afgewisseld met DJ B-LINQ

Maandag 14 september:

EERSTE DEUNTJE
Wij starten met een Kermis ontbijt EIEREN MET SPEK
gelieve in te schrijven via contact@deburgerij-limmen.nl
of bellen 072 505 5220
10.00 u.: KEES EN KO EN IMPRESS
afgewisseld met DJ JACCO SILVER

Wij wensen jullie allemaal een gezellige Kermis!
Jaap, Fernand en medewerkers de burgerij

Open dag kinderdagverblijf Eigen Wijs
Om inwoners en belangstellenden
kennis te laten maken met de manier waarop kinderen van 0 tot 4
jaar worden opgevangen organiseert
Forte Kinderopvang elke 1e woensdag van de maand tussen 7.30-18.30
uur een open dag. Daarbij kunnen
alle geïnteresseerden een kijkje nemen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
van Forte Kinderopvang. Bezoekers
ontvangen een leuke goodiebag en
maken bovendien kans op een gratis
dag extra opvang!
Lang niet iedereen is bekend met een
kinderdagverblijf: wat gebeurt daar

eigenlijk, op welke manier worden
kleine kinderen opgevangen en is het
eigenlijk wel leuk voor baby’s en peuters? Medewerkers van Forte Kinderopvang geven elke eerste woensdag
van de maand de hele dag meer uitleg
over de opvang op een kinderdagverblijf. Daarbij wordt een rondleiding
door de vestiging gegeven en verteld
over de pedagogische visie van Forte
Kinderopvang. Bezoekers krijgen een
daarnaast een goodiebag met handige spullen en maken kans op een gratis dag extra opvang bij inschrijving!
Medewerkers laten graag zien op welke manier er gezorgd wordt voor vei-

ligheid en geborgenheid, maar ook de
binnen- en buitenruimtes waarover
Forte beschikt kan iedereen bekijken.
Daarnaast kunnen belangstellenden
zien op welke manier het leeftijd- en
belangstellingsgericht werken van
Forte een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.
De eerstvolgende open dag van kinderdagverblijf Eigen Wijs (Lage Weide
1) vindt plaats op woensdag 7 oktober
tussen 7.30-18.30 uur. Naast een rondleiding, uitleg en de goodiebag staat
er natuurlijk koffie, thee en wat lekkers klaar.

Recreatief Badminton in Limmen
Heeft u zin om te gaan sporten en te bewegen? Dan is badminton de uitgesproken sport om bewegen
en gezelligheid te combineren.
Wist u al dat Limmen een badmintonclub heeft? Jawel, de Badmintonclub Limmen bestaat al sinds 1977
en bestaat dus nu al 38 jaar.
We zijn een vereniging met een recreatieve doelstelling, dus geen competitie. Na het spelen drinken we
vaak gezellig een kopje koffie of thee in de kantine van de sporthal.
Het badmintonseizoen is van 15 september tot april. We spelen op dinsdagochtend en/of op vrijdagochtend van 9:00 uur tot en met 10:30 uur in Sporthal de Enterij in Limmen.
Voor meer informatie zie www.badmintonclublimmen.nl of stuur een berichtje naar rlimmen@freeler.nl.
Kom ook eens meedoen!!!
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TUIN & GROEN SHOP

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

KERMIS LIMMEN!
SPOUWERS

BLOEMBOLLEN…
BLOEMBOLLEN…
PLANT ZE NU!!
PLANT
ZE NU!!
Prachtig assortiment
voorjaarsbloeiende
bloembollen!!
Prachtig assortiment

voorjaarsbloeiende bloembollen !!
AANBIEDINGEN:
50 stuks
NARCIS TÊTE À TÊTE
Slechts € 4.95

Oòk in isolatieglas!

6.20
10.90

per stuk 0.65.................................................... 10 voor

KERMISVLAAI 4 smaken op 1 vlaai

halve vlaai 6.00..................................... hele vlaai

September..: de ‘R’ is weer in de maand!

ER IS WEER SPECULAAS!

Maandag 14 september is onze winkel op de Vuurbaak 3 de gehele dag gesloten.

Denkt u om de MUNTJES- en FIETSENACTIE?

25 stuks
TULP PINNOCHIO
Slechts € 4.95

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Seminar ‘gezond en vitaal ouder worden’
vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
dd
an
w
ar
na
nieken
ch
te
decoratieve

Nieuw product “POWER”

Deze middag gaat het over ons nieuwste product
“Power”. Dit is een product wat zeer goed is voor
sporters, maar ook voor vrouwen in de overgang,
mensen met Astma, kortom een middag om echt
bij aanwezig te zijn!!
Deze middag is van 12.30 - 16.30 uur.
www.lifecontrole.beyuna.com
Voor een afspraak: Laura meijland • 06 54 69 63 28

• Manus
• Bockbier
• Ut 1e
Kieft-ai
• Merakels
• Skoftig
• WinterWit
• Zware Hufter
• Alkmaars
Blondje

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen
Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

Limmen

Woensdag 16 september
Er is in Hoofddorp weer een seminar ‘gezond en vitaal
ouder worden’ gaat over preventieve gezondheid, het
belang van het dagelijks gebruik van voedingssupplementen.

Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Min architectuur bna

M

Proef de unieke smaken
van onze ambachtelijk
gebrouwen bieren...

Gadverdamme
wat lekker..!
Geen bier onder de 18

www.dampegheest.nl

www.gerardminarchitect.nl

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

Schipperslaan 4j
1906 BG Limmen
T. 072 505 2817
E. gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
ensen op Maat -

- uw W

•
•
•
•
•

g

kelin
r
e
ectuu bouwkund planontwik

archit

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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Marion Dekker zoekt
het hogerop in Ohio...

‘Vredeburg’ heeft
nieuwe personenlift!
De monumentale stolpboerderij,
cultureel centrum “Vredeburg”,
heeft op 25 april een spiksplinternieuwe personenlift in gebruik genomen. Mede dankzij een gift van €
12.000,00 van het Oranje Fonds kon
de bouw van de lift gerealiseerd worden.
De boerderij die tot eind van de 60er
jaren van de vorige eeuw in gebruik
was als woonhuis en veestalling,
kwam later in handen van de toenmalige gemeente Limmen en werd
omgetoverd tot sociaal cultureel centrum, toen nog met de bibliotheek en
het Museum voor de Bloembollenteelt. Gemeentelijke bezuinigingen
zorgden bijna voor het einde van de
stolp met de culturele, maatschappelijke functie. De Stichting “Vredeburg” werd opgericht en mede dankzij heel veel inspanningen van vele
groeperingen, sponsoren etc. is de
stolp voor de gemeenschap behouden
gebleven. De Stichting “Vredeburg”, is
geheel financieel onafhankelijk van
overheidssubsidies en exploiteert de
bovenverdieping met een prachtig
horecabedrijf. De gehele benedenverdieping is in gebruik bij de Stichting
Welzijn Ouderen voor activiteiten van
55 plussers, zoals biljarten, kaarten,
kienen, yoga, kunstgeschiedenis, lezingen etc.
Voor het bovengedeelte was een eenvoudige traplift in gebruik, echter
deze voldeed al geruime tijd niet meer
aan de huidige wensen en eisen van
senioren en gehandicapten. Het idee
om te komen tot een echte lift kreeg
gestalte en technisch beheerder Hans
Bus heeft gezorgd voor de realisatie
van de lift. De totale kosten bedragen
ruim € 30.000,00. De lift is geschikt
voor personenvervoer met een maximum van 400 kg. per keer en is geheel rolstoeltoegankelijk. Uiteraard
beschikt de lift over een telefoonverbinding in geval van een onverhoopte
storing. Het licht in de lift blijft altijd

branden, ook bij een storing of totale
stroomuitval.
De nestor van het bestuur, de heer
Gerard Bollweg (82), penningmeester
van de Stichting, verrichtte de opening/ingebruikname en ging in zijn
korte toespraak in op de kwaliteiten
en inspanningen van Hans Bus. Deze
werd hierbij terecht even in de schijnwerpers gezet. De prachtige lift is een
aanwinst voor het gebouw. De bovenverdieping wordt veelvuldig gebruikt
voor feesten en partijen en beschikt
over een prachtige dansvloer. Er kan
een compleet feest georganiseerd
worden. Ook uitermate geschikt voor
bedrijfspresentaties,
verjaardagen
e.d. Saillant detail: een van de uitbaters, mevr. Ria Admiraal-Koot viert
dit jaar haar 50 jarig horecajubileum!
Proficiat.
Nog even iets meer over het Oranje
Fonds. Kijkt u vooral op de website
van www.oranjefonds.nl om alles te
zien en te lezen over het fonds.
Het Oranje Fonds is een Nederlandse
stichting te Utrecht die aan stichtingen en verenigingen financiële middelen verstrekt ter versterking van de
sociale kant van de samenleving. Het
fonds werd opgericht in 2002 en was
het nationaal huwelijksgeschenk aan
prins Willem-Alexander en prinses
Máxima. In hetzelfde jaar fuseerde
het fonds met het Juliana Welzijn
Fonds, dat in 1948 werd opgericht.
Het Oranje Fonds is het grootste Nederlandse fonds op sociaal gebied.
Jaarlijks heeft het fonds 26 miljoen
euro te besteden. Koning WillemAlexander en koningin Máxima zijn
respectievelijk beschermheer en beschermvrouwe van het Oranje Fonds.
(bron: Wikipedia)
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden voor horeca “Vredeburg”
en SWOL vindt u op onderstaande
links:
www.vredeburglimmen.nl
www.vredeburgswol.nl

Ik ben Marion Dekker, 29 jaar, wonend in het dorp Limmen (NoordHolland). Dit jaar heb ik mij weten
te kwaliﬁceren voor het WCOCR
oftewel World Championships Obstacle Course Racing 17 & 18 Oktober
in Ohio (USA). In maart heb ik mij
gekwaliﬁceerd tijdens Strong Viking
Mud Editie in Wijchen, daar ben ik als
tweede geëindigd in mijn leeftijdscategorie 25-29 jaar in het wedstrijdvak. Ik had met mijzelf afgesproken
dat bij kwaliﬁcatie (de eerste top
tien) ik ook naar het Wereldkampioenschap zou gaan. Wat altijd een
droom leek wordt nu werkelijkheid!
En ik zal er alles aan doen om zo
goed en hoog mogelijk te presteren
als Nederlander tijdens het tweede
Wereldkampioenschap Obstakelrun.
Obstakelrun is een zeer snel groeiende sport, dat is overgekomen vanuit
Amerika naar Nederland. De obstakelruns schieten als paddestoelen uit de
grond en velen zijn al besmet geraakt
met het obstakelvirus.
Mijn verhaal...
Mijn liefde voor sport, obstakels, actie en uitdaging zat altijd al in mij.
Ik vond het erg moeilijk om een beroepskeuze te maken, na gestopt te
zijn met het CIOS en HBO Voeding,
had ik toch maar bedacht dat ik het
leger in moest gaan. Dit had mij altijd
al aangetrokken, vooral die hindernisbaan. Zo gezegd, zo gedaan. Een baan
waarbij ik naast het werk, mij ook fysiek en mentaal kon prikkelen. Dat is
iets wat ik nodig heb. Met mijn doorzettingsvermogen en discipline had ik
alles met succes doorstaan. Ik had mij
binnen defensie op laten leiden tot Algemeen Militair Verpleegkundige. Na
8 jaar bij defensie te hebben gezeten,
was dat de uitdaging ook niet meer,
ik ben opgestapt. Ik werk nu bijna een
jaar als brandwondverpleegkundige
in het brandwondencentrum te Beverwijk. Naast mijn intensieve baan
als verpleegkundige, heb ik mijn fysieke en mentale prikkel nodig in de
vorm van sport. Dit heb ik gevonden
in obstakel running. Deze sport geeft
mij ontspanning, kameraadschap,
veel plezier, uitdaging en ik word fysiek en mentaal uitgedaagd. Datgene
wat ik van defensie mis, voeg ik op
deze manier toe aan mij leven. Ik vind
het alleen maar lekker om tot het
gaatje door te gaan en ﬂink af te zien.
Ik zal niet snel opgeven. Met mijn discipline en doorzettingsvermogen heb

ik het al een eind geschopt. Zo ver dat
ik op het Wereldkampioenschap mag
presteren. Ik heb geleerd dat wanneer
je denkt een grens te hebben bereikt,
je altijd nog veel verder kunt gaan.
Eigenlijk zijn er dus geen grenzen.
Where the mind goes, the body will
follow. Mijn uiteindelijke doel is dus
zo hoog mogelijk presteren in deze
sport. En ik ga mijn niveau meten aan
de rest van de wereld. Daarnaast is
het hebben van plezier erg belangrijk,
zonder plezier in het sporten en trainen ook geen motivatie!!
Hoe bereid ik mij voor op de uitdaging
van mijn leven?
Ik heb altijd veel gesport, dus mijn basis is goed. Vanaf mijn zestiende ben
ik van vele sportscholen lid geweest.
Van kickboksen tot groepslessen zoals spinning, tai bo, kickfun, bodypump, steps, zumba etc. Ik was van
alle markten thuis. Hardlopen ging ik
ook steeds meer doen. Tijdens mijn
jaren bij defensie deed ik aan obstakel-, survivaltraining en terreinwerk.
Hoe zwaarder, hoe beter. Met boomstammen door het bos rennen, elkaar
tillen en tijgeren door het zand. Geweldig! Nijmeegse Vierdaagse lopen
met bepakking, halve marathons en
diverse obstakelruns. Mijn allereerste obstakelrun was Mudmasters in
2012. Hiervoor had ik de “8 weeks 2
Mudmasters “ via The Bootcampclub
gedaan. Dit was met een hele leuke
groep mensen en vanaf toen was het
echt raak, ook ik was verslaafd aan
obstakelruns. Dit jaar zelfs mijn eerste obstakelrun marathon gelopen in
mei The Iron Viking. Daarnaast heb ik
mijn certiﬁcaten behaald voor onder
andere bootcamp-, kickfun, tai-bo instructeur en natuurvoedingsadviseur.
Ik vind het leuk om mensen te enthousiasmeren met sporten! Ik train
nu speciﬁek gericht op obstakelruns
door middel van crossﬁt (Crossﬁt
RPG), hardlopen (interval/duurloop/
heuvel), obstakeltraining
(OCTC en SaenOutdoor) en trainen
met een CrossXvest. Ik haal alles uit
de kast. En ik reis heel Nederland af
voor diverse trainingen en obstakelruns. Daarnaast let ik natuurlijk op
mijn voeding, vooral natuurlijk!
Kermisrun Limmen
Dit jaar ga ik op 12 september voor
de derde keer weer meedoen aan de
Kermisrun in Limmen. Een obstakelrun door mijn eigen dorp, hoe leuk is
dat. De eerste editie was ik eerste bij

de dames en had ik de wisselbeker gewonnen. Helaas had ik de beker vorig
jaar moeten afstaan, omdat ik tweede
werd. Dit jaar ga ik weer een poging
doen voor de eerste plek, maar als dat
niet lukt, is het ook gewoon hartstikke leuk!
Samen sta je sterk daarom kies ik voor
Crowdfunding
Ik train eigenlijk veel zelfstandig.
Maar je kan niet alles alleen. Ik zal
niet snel om hulp vragen, dus als ik
om hulp vraag, is het ook nodig. Mijn
droom dit jaar is om mij te meten
met sporters uit de hele wereld op
het World Championships Obstacle
Racing in Ohio op 17 oktober. Omdat
het een beginnende sport is, wordt
het eigenlijk nog niet geﬁnancierd.
En daarom heb ik jullie hulp nodig
om in Amerika te komen. Geld zal
gebruikt worden voor het vliegticket,
startbewijs, hotelovernachting en
bustransfers naar de locatie waar alles gaat gebeuren. Het gesponsorde
geld dat boven mijn gevraagde bedrag
uitkomt, doneer ik aan de Brandwondenstichting. Ik vraag om jullie steun
hierin en daarbij zal ik jullie tegenprestaties bieden. Dit kan in de vorm
van een bootcamples of obstakeltraining zijn. Daarnaast kan ik ook advies
geven op gebied van Natuurvoeding.
Voor wat, hoort wat! Verder kunnen
jullie mijn trainingen en runs richting
het Wereldkampioenschap volgen via
mijn website www.ﬁtmudmarion.
wordpress.com en Fitmudmarion als
Facebookpagina.
Bekijk mijn Crowdfundactie op de
website www.wijzijnsport.nl, misschien kunnen wij wel iets voor elkaar
betekenen?
Wie helpt mij mijn droom te laten
verwezenlijken??? Wie helpt mij naar
Amerika??

Kees G. Kroone

Prijswinnaars fotopuzzel Oud Limmen
Stichting Oud Limmen had op de
jaarmarkt van Limmen wederom een
fotopuzzel voor de liefhebbers. De
prijswinnaars zijn bekend en de prijzen inmiddels uitgedeeld.
De oplossing was: Museale hoek.
De 2e prijs een limmerbiertje
met vlaggetje voor Sjaak Groot.

De 1e prijs een taartbon,
voor de familie Boersen.

De 3e prijs een doosje snoep met
wandelboekje voor Ronald Merkuur.

Op de vorige foto van de juni editie (klassenfoto De Woelwaters) zijn veel leuke reacties binnengekomen. Alle namen
van de leerlingen zijn bekend. Juffrouw Dirkson heeft nog een jaar voor de klas gestaan van de Woelwaters, daarna
ging de school dicht en werd gesloopt.
Deze foto is genomen tijdens de kermis in ’t Akertje (’t Putje), waar een oude traditie in ere werd gehouden “katknuppelen”. Wie staan er op deze foto ? Weet u het, wij niet.
Reacties graag weer naar oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur of ’s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. De koffie staat klaar.
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Stichting Dorpshart en “de Burgerij”
vieren jubileum!
In oktober 2015 vieren Dorpshart en
De Burgerij beiden hun 4e lustrum.
Zij bestaan maar liefst 20 jaar! De
tijd gaat onvoorstelbaar snel. Waar
destijds de toenmalige gemeenteraad

van Limmen snode plannen had om
het Parochiehuis Sint Maarten te slopen en er een supermarkt te vestigen,
een overkapping over de Kerkweg,
of wellicht woningen te realiseren,

kwam de Stichting Dorpshart in het
geweer en redde het gebouw van een
wisse dood en de slopershamer. Ooit
werd het Parochiehuis als verlengstuk van de kerk gebouwd en diende

Het schitterende nieuwe interieur van de onlangs verbouwde Burgerij.

Oogzorg Limmen een verrijking
voor het gezondheidscentrum!
Sedert enkele maanden heeft het Gezondheidscentrum Limmen er een nieuwe discipline bij: een heus Oogzorgcentrum, waar iedereen terecht kan voor
zijn/haar ogen, ook zonder verwijzing.
Er kan zich plotseling een probleem met uw ogen voordoen. U kunt eerst de
huisarts raadplegen, die verwijst u waarschijnlijk direct door als hij het probleem herkent. Het kan ook zijn dat uw probleem snel door de optometrist
herkend wordt en hij een behandeling kan voorschrijven. Vanuit het Oogzorgcentrum kunt u eventueel ook doorverwezen worden naar een opticien of
oogarts in een ziekenhuis. Men kan echter ook te allen tijde, zonder doorverwijzing, terecht voor een preventieve controle.
De Oogzorg in Limmen is een schakel tussen enerzijds de opticien en anderzijds de huisarts, met eventueel een verwijzing naar de oogarts.
Op de eerste etage van het Gezondheidscentrum Limmen is Oogzorg
Limmen gevestigd. Het eerste aanspreekpunt is de heer Kelvin Luong,
een volledig gediplomeerd en bevoegd optometrist.
Uw ogen zijn een kostbaar bezit, wees
er dus zuinig op en raadpleeg tijdig
deskundigen als zich onverhoopt problemen voordoen. Een gesprek met
de optometrist kan zeer verhelderend
werken en waarschijnlijk is er direct
een behandeling of oplossing mogelijk.
Bij mijn gesprek met Kelvin Luong
is mij veel duidelijker geworden wat
optometrie inhoudt en wat de optometrist doet of kan betekenen. Oogzorg Limmen heeft een uitgebreide en
interessante website die u zeker moet
bezoeken: www.oogzorglimmen.nl
Middels de website kunt u telefonisch
of per email een afspraak maken of
informatie aanvragen.
Optometrie
Wat is Optometrie? Daarvoor heb ik
even gekeken bij Wikipedia en het
volgende antwoord gevonden:
Optometrie (of oogmeetkunde) is een
wetenschap waarbij met behulp van
metingen afwijkingen aan de ogen
geconstateerd kunnen worden. De
Arabische wiskundige Ibn al-Haytham
wordt wel gezien als de grondlegger
van de optometrie, omdat hij als eerste studie deed naar de reflectie van
licht op gekromde oppervlakten.
Een optometrist sluit mogelijke medische oorzaken van oogafwijkingen
uit en schrijft, zo nodig, corrigerende
brillenglazen, contactlenzen of an-

dere optische hulpmiddelen voor. Tevens kan de optometrist visueel therapeutische adviezen en oefeningen
geven. Als er een pathologische reden
ten grondslag ligt aan de oorzaak van
visuele klachten dan zal de optometrist rapporteren c.q. doorverwijzen
naar de huisarts en oogarts.
Het beroep van optometrist is sinds
15 november 2000 in Nederland wettelijk erkend en beschermd onder artikel 34 van de wet BIG. In vergelijking
met een opticien (Nederland: opleiding MBO niveau 4) is de optometrist
hoger en breder opgeleid. Zodoende
neemt de optometrist steeds meer
taken van huisarts en oogarts over in
de eerste lijn van de gezondheidszorg
aangaande de oogzorg.
Optometristen zijn in Nederland
georganiseerd in de Optometristen
Vereniging Nederland (OVN) en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici (StKP).
Optometristen werken over het algemeen in optiekbedrijven, oogklinieken, en andere oogzorginstellingen.

Hoeveel mensen werken op deze plek
in het Gezondheidscentrum?
Op dit moment twee personen, en
een ondersteunend team in Castricum, Pearle Opticiens Castricum.
Wat houdt een zgn. Optometrisch Onderzoek in?
Een Optometrisch Onderzoek is een
uitgebreid oogonderzoek om eventuele afwijkingen op te sporen. U moet
dan bijvoorbeeld denken aan: wazig
zien, dubbelzien, het zien van zwarte
vlekken, het zien van lichtflitsen en/
of droge/rode/branderige/jeukende
ogen. Als er in de familie oogziekten
zoals macula degeneratie of glaucoom (hoge oogdruk) voorkomen, is
het ook verstandig uw ogen te laten
onderzoeken. De optometrist kan de
ogen volledig screenen en zo nodig
verwijzen naar de oogarts.

Kelvin Luong zal mij aan de hand van
onderstaande vragen en antwoorden
meer duidelijkheid geven over de diverse begrippen in de Optometrie.

Je sprak ook over een Cyclo-meting.
Kun je uitleggen wat dat betekent en
waarvoor het bedoeld is?
Een cyclo-meting is een uitgebreide
oogmeting met behulp van druppels
die de accommodatie van de ogen
uitschakelt. Een cyclo-meting is vaak
bij plussterkte de enige manier om
nauwkeurig de sterkte van de ogen te
bepalen. Vanaf het moment dat kinderen goed kunnen lezen, kunnen zij
terecht bij een optometrist. Wij raden
aan om standaard te druppelen bij
kinderen tot en met 11 jaar. De kosten
worden vergoed door de zorgverzekeraar. (Bij 18 jaar en ouder wordt het
eerst belast op het verplicht eigen risico).
Je dient bij deze behandeling wel 30
minuten voor de afgesproken tijd
aanwezig te zijn i.v.m. de inwerking
van de druppels.

Kelvin, wat is jouw basisstudie en
welke (beroeps)opleidingen heb je
gevolgd om vakbekwaam en gediplomeerd Optometrist te mogen zijn?
Mijn vooropleiding is HAVO. Na de
HAVO ben ik gelijk Optometrie gaan
studeren op de Hogeschool Utrecht.
Met veel plezier kan ik het medische
vakgebied en het optiek combineren.

Dan zie ik hier een geweldig mooi en
splinternieuw ingenieus apparaat, de
zgn. OCT scan, wat kun je met de scan
zien of bepalen?
OCT scan; is een zeer geavanceerde
techniek om kleine details van het
netvlies zichtbaar te maken. Het onderzoek is weinig belastend en gaat
snel. De optometrist kan direct na
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als bibliotheek, verenigingsgebouw,
toneelzaal, biljartzaal etc. Onder het
gebouw zit een grote kelder, vroeger
nog wel gebruikt door de Knutselclub.
Het was een geschenk van de kerk aan
de bevolking.
De Stichting kocht het gebouw van de
kerk, die het exploiteren van het Parochiehuis niet meer tot haar kerntaken
rekende. De Stichting Dorpshart zette
de schouders onder het renovatie- en
verbouwingsproject en wist het gebouw te behouden voor de Limmer
bevolking. Vandaar dat terecht de
naam “De Burgerij” werd gekozen,
immers het gebouw is en was voor
en van de burgerij. Vorig jaar is er opnieuw een grote ingreep in het interieur van de grote zaal geweest, waarbij
een stuk nostalgie van vroeger, een
gedeeltelijk verhoogde zaal (oorspronkelijk de Jozefzaal) werd teruggebracht. Het gebouw voorziet in een
grote behoefte in het dorp. Het heeft
nog een heus toneel, met kleedkamers aan de achterzijde. In de kelder
bevindt zich nu het keukengedeelte
van “De Burgerij”. De Stichting, samen met de huidige uitbaters van het
gebouw, hebben een feestprogramma
in elkaar gezet dat klinkt als een klok!
Een kort overzicht van het programma:
Zondag 4 oktober een Koren Festival met medewerking van de Dames
Groen, een spontaan popkoor (ontstaan in 2008 bij NTI NLP) uit ons eigen Limmen.

Shanty Koor Heeren 17, opgericht in
2002 in onze regio, heerlijke shanty
liederen met ook een Iers tintje.
Vokaal Kabaal, Castricums leukste
popkoor sinds 1989, met een zeer
breed repertoire. Deze middag begint
om 16.30 uur, en is gratis toegankelijk!
En bedoeld voor het gehele gezin. Een
heerlijke middag vol gezelligheid en
meezingen voor jong en oud.
De band Poker vierde vorig jaar in De
Burgerij het 50 jarig jubileum! Musici
die zich nog altijd jong en springlevend voelen om fijne muziek te maken, zang, dans, alles kunnen zij. Het
was vorig jaar zo een groot succes
dat op veler verzoek de band graag
“op herhaling” komt. Dat zal zijn op
vrijdag 23 oktober, aanvang 20.30 uur.
Het jubileum jaar wordt afgesloten op
zaterdag 12 december met het groots
uitpakken van The Cats Aglow. Zij beheersen de kunst van het vertolken
van de paling sound als geen ander.
Een internationaal bekende band, in
mei van dit jaar waren zij nog in het
schitterende Avila Beach Hotel in Willemstad, Curaçao. Deze gelegenheid
mag u niet missen.
De verkoop van kaarten voor 23 oktober en12 december zal beginnen nadat de Limmer Kermis in De Burgerij
is gevierd.
Drie muzikale hoogtepunten, noteer
de data nu in de agenda.

het onderzoek de uitslag met de patiënt bespreken. Bij onderzoek met de
OCT-laserscanner wordt het netvlies
met een zeer precieze laserbundel
gescand. Zo ontstaan dwarsdoorsnedeplaatjes van het netvlies met bijna
dezelfde vergrotingsfactor als een
microscoop. De verschillende weefsellagen kunnen zichtbaar gemaakt
worden. Door de tweedimensionale opnamen te combineren kan de
computer daarvan driedimensionale
plaatjes maken. Bovendien maakt
computergestuurde beeldanalyse het
mogelijk de grenzen van de verschillende weefsellagen te definiëren en
zo de dikte en volume van de verschillende weefsellagen te meten. De
OCT-scanner levert dus naast ‘mooie
plaatjes’ ook nog eens kwantitatieve
gegevens.

voor het betreffende oogprobleem en
daarom werken wij op afspraak. Bij
acute gevallen wordt altijd overlegd
en desnoods kan de optometrist er
voor zorgen dat de cliënt sneller bij de
oogarts terecht komt.

1. Macula screening, Macula Degeneratie is een oogaandoening waarbij er
schade ontstaat aan de zogenaamde
gele vlek (macula). Macula degeneratie wordt ook vaak “slijtage of veroudering” van het netvlies genoemd.
De OCT-scan maakt het mogelijk om
deze oogaandoening in kaart te brengen. Bovendien kan nauwkeurig bepaald worden in welke lagen van het
netvlies eventueel het vocht zich bevindt. Bepaalde afwijkingen worden
door de OCT zichtbaar gemaakt.
2. Glaucoom screening; Ook bevat
de OCT een speciaal scanprogramma
voor glaucoom, waardoor opsporing
van glaucoom in een veel vroeger
stadium mogelijk wordt. Glaucoom
ontstaat ongemerkt, en is een veel
voorkomende oogziekte waarbij
schade aan het netvlies en de oogzenuw ontstaat. Dit leidt tot uitval van
het gezichtsveld. De schade aan de
oogzenuw kan niet meer worden hersteld. De belangrijkste factoren die
de kans op glaucoom vergroten zijn:
Verhoogde oogdruk; glaucoom in de
familie; hoge bijziendheid; Prednisongebruik; verhoogde bloeddruk; hart
en vaatziekten.
Kan iemand met een oogprobleem
zonder afspraak bij jullie komen?
Maak je dan een afspraak of kan er bij
een acuut geval ook direct een behandeling volgen?
Men kan altijd zonder verwijzing van
een specialist bij de optometrist terecht. We willen graag de tijd nemen

Kees G. Kroone

Heeft Oogzorg Limmen vaste afspraken met zorgverzekeraars?
Oogonderzoeken kunnen eventueel
gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraars. Dit valt onder de basisverzekering. Het onderzoek wordt gelijk
door gekoppeld aan uw huisarts. Wel
wordt eerst het eigen risico aangesproken.
Waarin verschilt de oogmeet apparatuur bij de opticien van die in dit Oogzorg centrum?
Wij zijn geavanceerder en gaan veel
dieper in op de materie, op eventuele
oogziektes e.d.
Wat zou jij, Kelvin, de lezer nog willen
meegeven als het over je ogen gaat?
Wacht nooit te lang met oogproblemen. Bij twijfel kan men altijd overleggen. Als je de ogen bij de optometrist laat nakijken kan men altijd
garanderen dat er goed aandacht gegeven worden die ook een medische
kennisachtergrond beschikken.
Vandaag ben ik heel veel wijzer geworden over ogen en alles wat er
achter je ogen zit, wat je nimmer
kunt zien…….., maar het duizelt mij
ook een beetje, het is niet direct een
gemakkelijke materie. Ik heb veel
respect voor jullie ingewikkelde en
zorgvuldige opleidingen. Je ogen zijn
kostbaar, zorg goed voor ze en schakel
tijdig experts als Kelvin of hun medewerkers in, dat weet ik wel inmiddels.
• Oogzorg Limmen:
www.oogzorglimmen.nl
Een buitengewoon interessante website, die u op uw gemak eens moet
doorlezen, heel goed voor je ogen!
• Pearle Opticiens:
www.pearle.nl/
Op de website kijk je werkelijk je ogen
uit naar de merken/ mogelijkheden,
aanbiedingen en webshop.
Graag wens ik jullie heel veel succes
in deze nieuwe vestiging in Limmen.
Oogzorg Limmen, je ogen zijn het
dubbel en dwars waard!
Kees G. Kroone
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Gezellig ‘Bij Lotje’!
Op het adres Rijksweg 7 in ons mooie Limmen is sedert één jaar Bar BBQ Bistro Bij Lotje gevestigd. Op zaterdag 22
augustus heeft het restaurant het 1e jubileumjaar gevierd met een “uitverkocht huis”. Onlangs had ik een uitermate
gezellig en interessant gesprek met de uitbaters/eigenaren van het restaurant: Ton Gerrits (32) en zijn partner Trienke
Muurling (25). Beiden zijn horecamensen pur sang en met resp. 17 en 7 jaar ervaring in deze bedrijfstak, waar je steeds
voor veranderingen in de trends en nieuwe uitdagingen staat. Hun droomwens om een eigen restaurant te beginnen
hebben zijn een jaar geleden gerealiseerd. Over dit eerste jaar, toch een groot waagstuk, zijn zij zeer tevreden en kijken
met een blij gezicht achterom. De “loop” zit er in goed in en zij merken ook dat er meer bruiloften en partijen gevoerd
worden, waarbij je het gehele bedrijf tot je beschikking kunt hebben. Het binnen gedeelte is goed voor max. 45 couverts, op het terras kunnen 60 personen bediend worden.
Bij ons gesprek in het restaurant,
waarbij chef kok Ton Gerrits af en toe
weg moet omdat de voorbereidingen
voor die avond al in volle gang zijn,
kwamen de volgende vragen aan de
orde.
Hebben jullie allebei een horecaopleiding achter de rug? Zo ja, welke en bij
welke bedrijven hebben jullie de nodige werkervaring opgedaan?
Beide hebben we een horecaopleiding
gedaan. Trienke: Ik heb de opleiding
hotel- en eventmanagement aan de
TIO in Utrecht gevolgd en ben tijdens
mijn afstuderen begonnen als manager bij een Bastion hotel. Ook heb ik
nog gewerkt in één van de Westcord
Hotels en op een park van Landal
Greenparks. Ton: Ik heb een opleiding
gastheer gevolgd op het Horizon College in Heerhugowaard en de koksopleiding op de Hubertus Vakschool
in Amsterdam. Ruime ervaring opgedaan in diverse bedrijven.
Waarom is jullie oog gevallen op deze
locatie toen jullie zochten naar een
eigen bedrijf? Omdat we van mening
waren dat Limmen wel weer toe was
aan een eetgelegenheid die voor iedereen toegankelijk is met een goede
prijs- kwaliteitverhouding.
Hoe kijken jullie aan tegen goed gastheerschap?
Bij Lotje is een laagdrempelig concept,
dus voor iedereen toegankelijk. Dat
de gasten zich welkom voelen in een
ongedwongen sfeer. Dat de gast weer
met een tevreden gevoel weg gaat en
dat we altijd open staan voor oplossingen naar de wensen van de gast.
Met hoeveel personen werken jullie in
dit mooie restaurant?
De hoofdmoot doen we samen en in
de weekenden en op andere drukke
dagen zijn er nog 6 mensen die ons
bijstaan.
Jullie zijn 6 dagen per week geopend
(maandag gesloten), wat zijn de drukste dagen, en wat kun je doen om de
rustige dagen meer klanten te trekken?
De drukste dagen voor ons zijn de
vrijdag, zaterdag en zondag. Doordeweeks hebben we tegenwoordig ook

een behoorlijke aanloop en tevens
organiseren wij nog kookworkshops.
Na één jaar heb je wellicht al een vast
klantenbestand opgebouwd. Waarom
komen de mensen graag bij jullie terug?
We hebben inmiddels een groot vaste
gastenbestand opgebouwd. Dit mede
door de constante kwaliteit en het gevoel van thuiskomen. We hebben een
regionaal bereik en varen wel door de
mond-tot-mond reclame.
Op de menukaart en ook op de website
zie ik de term: Dry-aged meat, Ton,
kun jij dit proces iets nader toelichten?
In Nederland eten we rundvlees vaak
te vers. Voor de echte smaakbeleving
moet vlees enkele weken rijpen, bij
voorkeur in het been. Dit rijpen gebeurt tegenwoordig in een speciale
koelcel. Met een luchtvochtigheid van
85% en een temperatuur tussen de
0 en 1 graden Celsius. Hierdoor verdampt het vocht in het vlees tot wel
30% en natuurlijke enzymen breken
het spierweefsel af. Na het rijpingsproces voelt het vlees hard en droog
en ziet er aan de buitenkant zwart
uit. Deze zwarte korst beschermt
het vlees tijdens het rijpen tegen indrogen en bacterievorming. De korst
wordt weggesneden en hierna is het
vlees klaar voor consumptie. Boterzacht en met een helderrode kleur.
Recentelijk hebben jullie een belangrijke bijdrage geleverd bij de Culinaire
Avond van Limmen Ludiek. Hoe was
deze ervaring?
We hebben Limmen Ludiek 2015 als
zeer positief ervaren, zowel de samenwerking met de organisatie dan
wel met ’t Eethuysje en Apicius. Samen hebben we voor 340 mensen
een geweldig vijfgangendiner op tafel gezet. We hebben uit alle hoeken
zeer positieve feedback ontvangen en
daardoor ook op een goede manier
aan onze naamsbekendheid gewerkt.
Over vijf jaar zijn wij zeker weer van
de partij.
Vertel eens iets meer over de Vrijdagmiddagborrel? Wie komen er zoal?
Begin dit jaar zijn we gestart met de
vrijdagmiddagborrel, elke tweede vrijdag van de maand. Voor de mensen

die na een week hard werken, even
lekker willen ontspannen onder het
genot van een hapje en een drankje.
Mede door de Limmense jeugd is dit
tot op de dag van vandaag een groot
succes. In september valt onze vrijdagmiddagborrel helaas samen met
de Kermis van Limmen, daarom zal
onze eerstvolgende vrijdagmiddagborrel de tweede vrijdag van oktober
(9 oktober) weer plaatsvinden.
Op de drankenkaart zie ook Dampegheest bier staan. Welke soort bier tappen jullie?
Onze huisbieren zijn Hertog Jan en
Jupiler. Daarnaast hebben we Manus
van Dampegheest op de tap. Manus
is de doordrinker van Dampegheest.
Door het lage aloholpercentage van
4,7% is dit een ideale dorstlesser. Ook
voor de pils drinkers onder ons is dit
een heerlijk karaktervol bier. Manus
is een lichtblond helder bier met nagisting op de fles. De mout en hop
aroma geeft dit bier ondanks zijn lage
alcohol percentage een ronde en volle
smaak.
Manus is opgedragen aan Herman
Zomerdijk de mede-eigenaar van
brouwerij Dampegheest, die door een
tragisch ongeval op 27 mei 2014 in de
brouwerij is overleden.
Doen jullie ook zelf aan het ontwikkelen van nieuwe gerechten om de kaart
zo af en toe aan te passen?
Na een hectisch jaar zullen we halverwege september wat aanpassingen
doen in onze kaart, die meer op het
seizoen gericht zullen zijn. Daarnaast
willen we gaan kijken naar de mogelijkheid om gerechten naast de kaart
te serveren.
Er is ook een Kookstudio boven het
restaurant gevestigd. Is er veel belangstelling voor en wat leer je er?
Momenteel hebben wij zes gezelschappen van plusminus 10 personen
die kookworkshops bij ons volgen.
Voor de groepen wordt er een jaarplanning gemaakt, plusminus 6 tot
8 keer per jaar. Er wordt op verschillende niveaus gekookt, naar de wensen/kennis van de deelnemers. Ook
eenmalige workshops zijn mogelijk.
Wellicht leuk als bedrijfsuitje en dergelijke.

Een gezellige drukte Bij Lotje.

Zijn er nog “grootse” plannen of
“echte uitdagingen” voor de nabije
toekomst?
We verwachten de stijgende lijn voort
te zetten en hierdoor uit te groeien tot
een begrip in de regio. En zullen altijd
blijven innoveren en meedenken met
de wensen van de gasten. We zijn zeer
blij hoe we hier in Limmen ontvangen
zijn en hopen hier nog jaren van te
mogen genieten.
Onder het genot van een mooi glas
wijn, praten we nog even na, dan
wordt het echter snel dringen en vertrekken want Ton en Trienke moeten
verder met de voorbereidingen voor

(fotograaf Jan Kraakman)

de gasten die vanavond welkom
worden geheten. En de Crème Brûlée
staat in de oven, dus snel naar boven.
Eerst vlak voor het opdienen wordt de
suiker met een snelle gasbrander toegevoegd voor de finishing touch,
Bij Lotje een lekker restaurant, waar
de gast echt gast is, met een mooie
kaart, top vlees en mooie visgerechten, maar ook aan de vegetariër wordt
alle aandacht besteed. Alle restaurant-informatie, het adres en de reservering via internet of telefoon vindt
u terug op de mooie eigen website:
www.bij-lotje.nl
Kees G. KroonE

KERMISACTIE
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€ 14,95

Geldig op 11, 12 en 13 september 2015.
Reserveer tijdig een tafel via 072-505 53 73
of via mail:
info@bij-lotje.nl

v.l.n.r. Ton Gerrits, Hidde Ebels, Fenna Hendriks, Manon Kraakman en Trienke Muurling

(fotograaf Jan Kraakman)

www.bij-lotje.nl
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kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.ncom mandeur. nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Geldig van 7 t/m 13 september 2015

6.
95
6.
00
4.

*************************

SHOARMAPAKKET
• 500 gram vlees
• broodjes en bakje saus

50

*************************

BOTERMALSE
KOGELBIEFSTUK

• met gratis kruidenboter, 3 stuks

*************************

GEBRADEN
KIPPENBOUTEN
• 4 stuks

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Het team van
Marga’s Haarmode
wenst iedereen een
gezellige kermis!

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl
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Zondag 20 september 2015 vanaf 16.00 uur in de Vredeburg

The Big Swing Band
start in het nieuw seizoen
Op zondag 20 september 2015 start alweer het 17e muzikale jaar van de Jazz
Session Club “Vredeburg” in Limmen.
Wie had ooit kunnen denken dat er na
17 jaar een cultureel evenement nog

steeds zo’n enthousiast onthaal vindt
bij het ieder jaar maar weer talrijker
publiek. Het is altijd vol.
Daarom wordt er dit jaar gestart met
één van de grootste publiekstrekkers

van het vorige seizoen, nl. de BIG
SWING BAND uit Alkmaar.
“De BSB (Big Swing Band) is een amateur bigband, die begin 1996 werd
opgericht door enkele leden van een
muziekvereniging met een passie
voor bigbandmuziek. In dit sfeervolle
en gezellige orkest spelen verder muzikanten van andere verenigingen en
ongebonden muzikanten uit de gehele kop van Noord-Holland. De BSB
bestaat momenteel uit ongeveer 22
actieve leden en staat onder leiding
van bandleider Dirk Verhoef.
Het repertoire van de band bestaat
voor het merendeel uit muziekstukken van de groten op bigband gebied,
zoals Duke Ellington, Count Basie,
Glenn Miller, maar ook vele andere
componisten/arrangeurs staan regelmatig op de lessenaar.

Rob Huijsmans opnieuw Nederlands Kampioen!

Nieuw seizoen Taichi Qigong

OOPS, He Did It Again!
Rob Huijsmans is in Petten voor de
tweede keer op rij Nederlands Kampioen Makreelroken geworden. Tijdens
één van de stormachtige dagen deze
zomer bleef zijn rookoven bij windkracht 11 wel fier overeind staan. Dat
kon niet van iedereen gezegd worden.
Vier rookkasten gingen pardoes op de
kant bij slagregen en harde windvlagen.
Rob was weliswaar koud tot op het
bot en zelfs nat tot de laatste draadjes kleding op zijn lichaam, maar wist
toch weer een fabuleuze makreel te
produceren. Terwijl het om 8.00 uur
’s morgens nog een stralende dag
was brak om 12.00 uur het noodweer
los. De makrelen hingen stevig aan
de speet in de oven te drogen en het
duurde tot een uur of vier alvorens ze

Bewegen is de basis
van gezondheid

door de kenner (Rob Huijsmans dus!)
goed genoeg waren bevonden om
aan de deskundige jury te overhandigen. Van de 36 deelnemers konden 32
personen toch nog hun ongehavende
product inleveren.

Na een zomerperiode van buitenlessen Taichi Qigong, starten nu de binnenlessen weer.
Taichi Qigong is een uit China afkomstige bewegingsleer. Chinezen zien
‘klachten’ als een verstoring van de
balans. Door beweging stimuleer je
de bloedcirculatie en blijven de gewrichten soepel. Zo voel je je fysiek
en mentaal goed en kom of blijf je in
balans.
Veel klachten kunnen met oefeningen, gebaseerd op deze traditie van
Taichi Qigong, voorkomen of verminderd worden. Volgens de Chinezen
word je van deze oefeningen ontspan-

Helaas kon zijn maatje Smokey John
niet aanwezig zijn en want hij moest
op het laatste moment afhaken vanwege griep. Dat kon de pret niet drukken bij Rob want hij moest en zou
zijn titel verdedigen. En dat is gelukt.
De uitslag van het NK Makreelroken
werd opgelezen…… en ja hoor met
een verschil van 2,5 punt is Rob Huijsmans opnieuw Nederlands Kampioen
geworden in het Makrelen roken. En
de wisselbeker staat weer een jaar te
pronken op de kast in Limmen.

Sportvereniging TIOS Limmen
Bij Sportvereniging TIOS in Limmen is
er ook aankomend seizoen weer veel
sportiviteit te beleven voor jong en
oud.
Verschillende lessen Turnen, vanaf
kleuterleeftijd tot volwassenen. Van
jongs af aan leren de kinderen op een
verantwoorde manier hun lichaam te
gebruiken, iets dat erg belangrijk is
voor de lichamelijke ontwikkeling van
het kind. Tijdens de turn-uren wordt
gewerkt met diverse oefenmaterialen:
lange mat, tumblingbaan, brug, balk,
trampoline en nog vele andere materialen. Op woensdagochtend is er Ouder- en kindgym voor kinderen vanaf
2 jaar met hun (groot)ouder.
Naast het turnen zijn er diverse lessen
waarin met muziek gewerkt wordt:
bodyshape, bodyfit, zumba, aerobics,
streetdance en breakdance.
Bij Bodyshape en Bodyfit ligt de
nadruk op spierversterkende oefeningen. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van materialen om de weerstand te vergroten, zoals gewichtjes
en elastieken. Het is geschikt voor
iedereen die op muziek kan bewegen.
Een simpele en doeltreffende workout
voor het hele lichaam, zonder inge-

wikkelde choreografie maar wel met
springmomenten.
De lessen Zumba zijn gebaseerd op
Latijns-Amerikaanse dans, zoals de
salsa, merengue, axé, samba en cumbia.
De dansgroepen van de Streetdance
en Breakdance werken tijdens het seizoen aan diverse dansen die zij in de
loop van het sportseizoen zullen showen tijdens demonstraties en aan het
eind van het seizoen in een ware theatershow in theater de Beun in Heiloo.
September-actie
In het nieuwe seizoen, na de zomervakantie, houdt TIOS Limmen weer
de September-actie, waarin je verschillende of dezelfde lessen kunt
uitproberen: VIER LESSEN VOOR 5
EURO
Heb je interesse, kom gezellig meedoen. Neem wel de eerste les je gegevens mee, zoals: naam/leeftijd/
telefoon en € 5,00 in contanten (zie
de bon).
Voor het actuele lesrooster en meer
informatie: WWW.TIOSLIMMEN.NL
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Lesrooster
Alle lessen worden gegeven in de gymzaal aan de Hogeweg in Limmen
MAANDAG
15.10-16.00
16.00-17.00
17.00-18.30
19.00-20.00

Turnen groep 1+2
Turnen groep 3+4
Turnen selectie
Bodyshape dames

DINSDAG
09.00-10.00 Bodyfit dames
16.45-17.45	Turnen groep 5-8
(gesplitst in 5/6 en 7/8,
les van 2 docenten)
19.00-20.00 Zumba/Aerobics dames
20.00-21.00 Zumba dames
WOENSDAG
09.00-10.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.10-19.40
19.40-21.10

Ouder en kind gym
Streetdance t/m gr. 6
Streetdance gr. 7+8
Streetdance gr. vgo 1+3
Streetdance gr. vgo 4 >

DONDERDAG
08.45-09.45 Bodyfit dames
17.00-19.00	Turnen jong talent/
selectie
ZATERDAG
09.00-10.00 Breakdance beginners
10.00-11.00 Breakdance
gevorderden

Start nieuwe cursus
WERELDDANS!
Werelddansen is voornamelijk gewoon DOEN! Het is voor iedereen,
die graag wil dansen op leuke muziek, komende uit alle landen van
de wereld. Lekker bewegen en aan
je conditie werken op de wereldmuziek van modern swingend tot ontroerend mooi. En ondertussen een
beetje cultuur snuiven…
In deze 10-delige cursus “Werelddans” zal onze dansdocente Sara
Beentjes aandacht besteden aan o.a.
een Spaanse dans, Turkse dans, zigeunerdans en ook aan Bulgaarse
dans. De Werelddans zal voornamelijk
in groepsverband worden gedanst,
waarbij er gebruik wordt gemaakt van
traditionele muziek. Je hoeft geen
danservaring te hebben om mee te
kunnen doen.
Voordat de cursus begint, houden
we eerst een WORKSHOP, zodat jullie
kennis kunnen maken met wat Werelddansen is.
Deze workshop wordt gehouden op:
Maandag 21 September van 19:00 tot
20:00 uur in de Vredeburg Limmen.

nen en soepel als een baby, gezond en
krachtig als een houthakker, kalm en
rustig als een wijze.
Taichi Qigong oefeningen zijn rustige,
vloeiende en eenvoudige bewegingen
die ontspannen worden uitgevoerd en
zijn geschikt voor iedereen.
Er zijn lessen op dinsdagochtend en
-middag en op woensdagavond. Er is
(beperkt) plaats in alle groepen.
Ervaar het door het te doen!
Voor meer informatie zie www.touchbase-taichi.nl, e-mail ellen@touchbase-taichi.nl of bel Ellen Gaillard
072-505 51 01.
De workshop is GRATIS en geheel vrijblijvend. Als U komt dansen, trek gemakkelijk zittende kleding aan. Neem
je sportschoenen mee en ook een
riem. Na afloop van de les kunt u nog
gezellig nazitten met eventueel een
kopje koffie.
De 10-delig cursus “WERELDDANS”
start op maandag 28 september en
eindigt op 7 december.
Locatie:	 De Vredeburg Limmen
Tijd:		 Maandagavond
van 19:00 - 20:30 uur
Kosten:		€ 85,(TIOS lid € 10,- korting); u heeft geen
verplichting tot lidmaatschap.
Kortom: Houdt u ook van dansen en
muziek en wilt u graag meedoen,
meldt u zich dan aan bij:
dans@tioslimmen.nl
of via tel: 06-44088615 (W. Jak).
De lessen gaan door bij minimaal 10
aanmeldingen.
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LOV-KRANT

SEPTEMBER 2015

LAMSCURRY
MET TOMATENSAUS

...Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Benodigdheden:
• 500 gr. lamslappen
• 100 gr. boter
• 1 grote ui
• 2 tenen knoflook, fijngesneden
• ½ tl fijngesneden
verse gemberwortel
• 2 vleestomaten,
ontveld en in plakken
• 2 tl. kurkuma
• tijm en laurierblad
• peper en zout
• el. citroensap
• 2 el yoghurt
• vleesbouillon

Eet smakelijk!

Bereiding:
Snijd het lamsvlees in blokjes en strooi er peper en zout over.
Smelt de boter in een braadpan en bak het vlees rondom bruin. Laat
ui, knoflook en gember even meekleuren, voeg de plakken tomaat, de
kruiden, citroensap, yoghurt en zoveel warme bouillon toe dat het vlees
net is bedekt. Laat de curry circa 50 minuten zachtjes stoven met de
deksel bijna dicht op de pan. Schep van tijd tot tijd om.
Serveer hierbij een lekkere warme tomatensaus.
WIJNTIP:
PINOT BLANC ALSACE
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www.rotteveel.org

Uw auto, onze schade.

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

“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

Maatlat 9 • Limmen

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

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

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

