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Cor Bakker is een zeer veelzijdig pianist en 
arrangeur. Iedereen kent hem natuurlijk als de 
vaste begeleider van Paul de Leeuw, zowel op tv 
als in het theater. Maar Cor begeleidde meer grote 
artiesten in diverse theaters, zoals Jenny Arean, 
Mathilde Santing, Karin Bloemen, Madeline Bell, 
en Shirley Bassey. 
Ook op tv bleef zijn optreden niet beperkt tot 
de show van Paul de Leeuw. Zo is hij vaak te zien 
geweest met onder andere zijn programma 
Cor op Reis, Cor achter de Dijken, en recentelijk 
weer in de serie Tussen Cor en Kaandorp. In dit 
programma trekt het vrolijke duo Cor Bakker en 
Brigitte Kaandorp door de provincies op zoek naar 
bijzondere muzikale en culturele ontmoetingen.
Maar het sterkst zijn Cor Bakker en zijn orkest toch 
in de samenwerking met andere muzikanten. Dat 
levert dan hele opnames op, die regelmatig met 
prijzen worden bekroond. Zoals met zijn grote 
voorbeeld Louis van Dijk, of met het Metropole 
Orkest, of met de bekende harmonicavirtuoos 
Jean Toots Tielemans, of met Paul Young, Zucchero, 
Lionel Richie, Janis Ian, UB40, Gilbert O’ Sullivan, 
the Kings Singers, en zo kan de lijst nog wel even 
doorgaan.
En op 30 november wordt die lijst aangevuld met 
het orkest van Emergo. Cor zal dan samen met 
het orkest een programma met lichte werken 

Cor Bakker in concert

spelen. Emergo is er bijzonder trots op dat Cor 
bereid is een paar jeugdige solisten uit het orkest 
te begeleiden op zijn prachtige vleugel.

SPECIAAL VIP-ARRANGEMENT
Jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar kunnen 
zich zonder extra kosten vooraf opgeven voor 
een speciaal VIP-arrangement. Voorafgaand aan 
het concert krijgen zij dan uitleg hoe het er in 
een orkest en tijdens een concert aan toegaat. 
Ook krijgen zij een mooi plaatsje tijdens het 
concert. En natuurlijk gaat de groep samen met 
Cor Bakker op de foto. Belangstellenden voor deze 
unieke ervaring kunnen zich opgeven via info@
emergo.org of bij René Bos: 06-50662900.

KAARTVERKOOP
Met een zo veelzijdige artiest als Cor Bakker 
wordt 30 november een middag die u niet mag 
missen. Kom en laat u overtuigen. Kaarten voor 
dit fantastische concert kunt u vooraf al bestellen 
bij Erik van Schagen, 0251-657963 of via www.
emergo.org

Op zondag 30 november vindt al weer het 
dertiende jubileumevenement plaats van de 
100-jarige muziekvereniging Emergo. Dit keer 
is 13 een geluksgetal want niet minder dan de 
bekende pianist Cor Bakker zal samen met het 
jeugdorkest van Emergo een veelzijdig licht 
concert verzorgen. Het concert vindt plaats in 
het Jac.P. Thijsse College in Castricum en begint 
om 15.00 uur. Om het vooral voor de jeugd 
mogelijk te maken dit concert mee te maken, is 
de toegangsprijs slechts € 7,50

De Ondernemers Vereniging
Limmen wenst u een mooie Kerst
en een schitterend 2009!

Het mooie dorp Limmen
Zestien jaar geleden ben ik in Limmen komen wo-
nen, dit was wel even wennen, maar al snel was 
te merken dat de mensen in Limmen wel graag 
een praatje maken. In de winkels was te merken 
dat Limmen een goede middenstand had. Wan-
neer ik bij Aker kom voor een cadeautje, wordt 
dit altijd netjes ingepakt ongeacht het bedrag. 
Als ik bij de bakker, slager, of kapper kom maken 
de mensen ook altijd een gezellig praatje en ne-
men ze de tijd voor je. Niet te vergeten de dok-
ters assistentes, die mij altijd vriendelijk helpen. 
Dit heb ik wel eens anders meegemaakt. Verder 
wil ik ook de Zonnebloem een warm hart toedra-
gen, zo’n hechte groep dat zal niet overal zo zijn. 
Verder wil ik Kuiper de groenteboer bedanken 
voor de mooie fruitbakjes en firma Beentjes die 

de bloemen verzorgen voor de Zonnebloem. Be-
dankt voor alle goede zorgen en een zalig kerst-
feest toegewenst allen.

Een medewerkster van de Zonnebloem.

Een zachte blik een blij gelaat,
Een vriendelijk woord,
Een goede daad,
Al lijkt het weinig wat je schenkt,
Je geeft soms veel meer dan je denkt.

Limmen- Het is zover de finale van Popstars komt 
eraan. En onze Steffie uit Limmen zit hier nog 
steeds bij. SBS 6 heeft maandag 1 december een 
bezoek gebracht aan het oh zo gezellige Limmen. 
Waarbij er ook gefilmd is hoe het Steffie gebak 
wordt gemaakt. Dit was te zien tijdens de uitzen-
ding op vrijdag 5 december. De door Steffie mee-
genomen Steffie-gebak werd met veel enthousi-
asme ontvangen in Hilversum. Gerard Joling was 
wel een beetje jaloers op haar want van hem zijn 

Steffie-gebak
van Bakker Bakker

er nog géén gebakjes! Daarom zijn ze door hem 
persoonlijk gedoopt. Hier zijn wij als Bakker Bak-
ker heel erg trots op. Daarom wordt er tijdens de 
finale van 19 december weer Steffie-gebak ver-
kocht, in de hoop dat wij haar helpen in DE pop-
groep van Nederland te komen. 

Dus vanaf deze plaats, vrijdag 19 december uniek 
STEFFIE GEBAK! En natuurlijk heel veel succes ge-
wenst aan Steffie.  

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

beste kwaliteit algemeen fc 90 x 83.ai 16-6-2008 18:46:22
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 505 55 40
 Mobiel: 06 53-28 52 93

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

•  Erwten -, Bruine bonensoep uit 
eigen keuken, Extra fijn gesne-
den Boerenkool

•  Heerlijke zoete dadels, vijgen en 
verse litchi’s

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 
Limmen tel: 072 - 5051360

•Op maandag geopend vanaf 10.00 uur•

Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

Een cadeau idee ?  
Een fruitmand van René!!

Wij wensen U  heel gezellige Kerstdagen 
en een Goed & Gezond 2009

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950 
Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 8.45 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
koopavond op vrijdag in december 
van 19.00 tot 21.00 uur.
Alle winterjassen 30% korting 
Uitverkoop wintercollectie '08 20% korting

D U S S E L D O R P E RW E G  6 4 ,  L I M M E N  -  T E L . 072 505 19 50

U kunt bij ons terecht voor bruiloften, huwelijksvoltrekking, verjaardagen, uitvaarten, 
vergaderingen (projectievoorziening via dvd en beamer aanwezig) of andere gelegenheden.
Wij kunnen warm- en koud buffet verzorgen, o.a. chinees, tapas, zelfs friet in puntzak.

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

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der 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 Boy Dirkson “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de 
maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze 
kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de 
Rijksweg 137 in Limmen. 

‘ BABY VAN DE MAAND’

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vra-
gen 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”.

Phoo Pwint Swe
– Geboren op 24 oktober 2008 –

Dochter van Yan en Poon Yee Naing

Manon Kaandorp
– Geboren op 14 oktober 2008 –

Dochter van Ronald Kaandorp en Rina Veldt

Boy Dirkson
– Geboren op 30 november 2008 –

Zoon van Bart Dirkson en Marjolein Meijer 

Esmée Nijman
– Geboren op 28 oktober 2008 –

Dochter van Harold en Mirjam Nijman 
en zusje van Sanne

Juliëtte Indy Jane
– Geboren op 25 november 2008 –

Dochter van Jan en Ingrid Glorie 

Lieve Limmers,
 
Zo'n tien maanden terug,
heb ik de deur van mijn winkeltje achter 
me gesloten.
Zeker wel gepaard met wat tranen,
maar wat heb ik, vijf jaar lang, genoten!
Genoten van al mijn klanten,
van groot tot klein.
Ik ben blij dat ik vijf jaar lang,
jullie groentevrouw heb mogen zijn.
Op 14 oktober is onze dochter geboren,
Manon, lief, klein, gezellig en gezond.
En elke dag in de kraamtijd werd ik weer 
verrast,
wanneer ik kaarten en cadeautjes op de 
deurmat vond.
Met lieve berichten, lieve teksten,
wat is dat toch genieten met elkaar.
Want wat is er mooier als een gezonde 
dochter,
en dan om ons heen ook nog eens zo'n 
aandacht voor haar!
Dank lieve mensen, voor alle lieve berich-
ten,
voor ons, maar vooral voor Manon, onze 
kleine meid.
Ik zou jullie persoonlijk willen bedanken,
maar op deze manier kan ik het ook aan 
jullie kwijt.
 
Vriendelijke groet Rina, Ronald en 
Manon

Max van Wees
– Geboren op 19 november 2008 –

Zoon van Edwin van Wees en Karin van Wees-
Glorie

Frangi
– Geboren op 13 november 2008 –

Dochter van Lucienne van Leerdam
en Iwan v.d. Aar, zusje van Youri 

Eerste Ladies Night Kleverlaan BV groot succes!

Vrouwen en auto’s, het blijft een hekele combi-
natie. Waarom eigenlijk? Om de drempel tot het 
binnenstappen van de garage te verlagen en om 
eens een duidelijk beeld te geven van hoe een on-
derhoudsbeurt of APK nou in zijn werk gaat, heeft 
Kleverlaan BV afgelopen maand de eerste 3 Ladies 
Nights georganiseerd.

Na een korte introductie over het complete dien-
stenpakket van Kleverlaan  kregen de deelneem-
sters een rondleiding door de showroom, werk-
plaats, schadeafdeling en industriespuiterij. In de 
werkplaats stonden enkele monteurs paraat om 
de dames te demonstreren hoe een onderhouds-

beurt of APK-keuring uitgevoerd wordt. 
De schadeherstelafdeling en de omvang van de 
industriespuiterij met de gigantische spuitcabi-
nes zorgden voor grote verbazing. De meeste da-
mes (en enkele heren) waren niet op de hoogte 
van deze zeer belangrijke tak van Kleverlaan BV.

Onder het genot van een hapje en een drankje 
kregen de deelneemsters vervolgens op een leuke 
en simpele manier een korte cursus over de be-
langrijkste componenten van de auto, over wat er 
zelf aan de auto gedaan kan worden en over wat 
te doen in het geval van pech onderweg.
Tenslotte, en daar was het allemaal om te doen, 

kregen de dames de kans om in de werkplaats de 
theorie in de praktijk toe te passen op hun eigen 
auto’s. Verlichting controleren en vervangen van 
lampen, starten en slepen, vloeistof- en ruiten-
wissercontrole en het vervangen van een lekke 
band stonden op het programma. Met een heus 
diploma Autotechniek voor Vrouwen keerden 
de dames laat op de avond en enthousiast weer 
naar huis.

Vanwege de zeer positieve reacties en grote be-
langstelling, heeft Kleverlaan besloten in januari 
en februari nog enkele Ladies Nights te organise-
ren. Omdat er ook veel mannelijke klanten inte-
resse toonden zal Kleverlaan BV ook enkele aan-
gepaste ‘Leken’ Nights organiseren.
Heeft u interesse dan kunt u zich inschrijven via 
judith@kleverlaan.nl. Zowel klanten als geïnte-
resseerden die nog niet hebben kennisgemaakt 
met Kleverlaan BV zijn van harte welkom.

“We hebben een ontzettend leuke en vooral leer-
zame avond gehad!” (mevrouw Zonneveld en 
dochter uit Beverwijk).
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Eten en genieten!
VERSCHOLEN KALFSOESTERS 

MET ROOM EN BROCCOLI
Benodigdheden voor 4 personen:
4 kalfsoesters 125 gr,
750 gr broccoli
150 ml crème fraîche
_ liter slagroom
100 gr geraspte kaas

De broccoli in roosjes snijden,
De slagroom met 100 ml crème fraîche  8-10 minuten laten inkoken tot een ge-
bonden massa.
Uitje en knofl ook toevoegen, peper en zout naar smaak toevoegen.
Dan de kalfsoesters bestrooien met zwarte peper en zout,
Rondom aanbakken in de hete bruine boter, één minuutje, niet langer.
De broccoli 4 minuten in een braadpan met hete olie omscheppen, daarna in 
ovenschaal doen. De broccoli mengen met het roommengsel,
De oven voorverwarmen op 200º C.
De  kalfsoesters op de broccoli leggen en bestrooien met de geraspte kaas.
Het  restje van de crème fraîche erover verdelen en de schaal in de oven zetten.
15 minuten laten garen op 200º C Nootmuskaat erover strooien.

Eet smakelijk!

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

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

• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
áchter de garage? KIJK OOK OP:

WWW.HARRYLEVERING.NL

1 gesnipperd uitje
1 teentje knofl ook
Zout peper nootmuskaat
2 eetlepels olijfolie
20 gr boter

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18

Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Wij wensen iedereen 
een heel gezellige Kerst 

en een sensationeel 
Nieuwjaar toe

Sieraden, Horloges, 
Moderne en Antieke Klokken,

Horlogebatterijen, Horlogebanden

Juwelier - Goudsmid - Klokkenmaker
Kerkweg 30, 1906 AW, Limmen 072-5054377

 Bob Copini

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Kom geheel vrijblijvend langs voor een rondleiding!

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Voor een feestelijke Kerst:
• KERSTKRANS OF KERSTSTAAF
• WEIHNACHTSTOL
• MOSCOVISCHE TULBAND
• ROZIJNEN OF OUDERWETSE TULBAND
       (zonder rozijnen)

Voor de jaarwisseling (vanaf 30 dec):
• APPELBOLLEN
• APPELFLAPPEN
• APPELBEIGNETS
• OLIEBOLLEN MET OF ZONDER ROZIJNEN

Wij wensen u Prettige Feestdagen 
en een voorspoedig 2009!

De kertstfolder 

is in de winkel 

verkrijgbaar
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In de grote zaal van Hotel Vianen vond 
de finale plaats. De presentatie was in 
handen van Chris Zeegers, die zelf als een 
fervent reiziger te boek staat. Verder is hij 
vooral bekend van het TV programma RTL 
Travel. Zeegers was zeer betrokken bij de 
finalisten en liet blijken over veel parate 
(reis)kennis te beschikken.

Na een slopende afvalrace met gecompli-
ceerde vragen als ‘noem alle buurlanden 
van Suriname’  ‘hoeveel landen telt het 
continent Afrika’ en  ‘wat is de hoofdstad 
van Australië’ kwam Judith Jongejan als 
kandidaat uit Noord Holland als glorieuze 
winnaar uit de bus. Dolblij is zij met de 
hoofdprijs beschikbaar gesteld door Sud-

Toerkoop Zonvaart heeft beste reisadviseur 2008

Reisadviseur van het Jaar

tours:  een week naar Griekenland voor 
twee personen!

Judith (27) studeerde aan de hogeschool 
TIO en is 8 jaar in dienst bij Toerkoop Reis-
buro Zonvaart. Begonnen als stagiaire en 
inmiddels opgeklommen tot office mana-
ger van het Toerkoop Reisburo in Heerhu-
gowaard, dat geldt als één van de grootste 
reisbureaus van Noord Holland. Judith 
beschikt over veel kennis en reiservaring, 
haar specialiteiten zijn cruises en safari’s.
Wilt u uw reis laten verzorgen door de 
beste reisadviseur in Nederland? Stuur 
dan een e-mail met uw reiswensen naar 
j.jongejan@zonvaart.nl  Binnen 2 dagen 
ontvangt u een uitgekiend reisvoorstel.

Judith Jongejan met Chris Zeegers vlak na de prijsuitreiking. 

Judith Jongejan van Toerkoop Reisburo Zonvaart is onlangs verkozen tot beste reisadvi-
seur van 2008. Na een voorronde onder ruim 500 Toerkoop reisadviseurs bleven uitein-
delijk 12 genomineerde kandidaten over. Eén uit elke provincie.

Historische grenspaal aan 
de Rijksweg tussen Heiloo en 
Limmen 
Welke maandag 15 december 15:00 uur officieel door de wethouders wordt 
opgeleverd. Stichting Oud Limmen is daar aanwezig en zal foto’s maken.

Ken uw dorp
 
Onlangs ontvingen wij bijgaande foto. Het houten huisje aan de Burgemeester Nieu-
wenhuijsen straat wordt verplaatst naar de Pagenlaan om daar dienst te doen als 
kantine, receptie en toiletgelegenheid voor de nieuwe camping. Camping Pageveld 
heeft het huisje nog jaren gebruikt, later is de receptie en ook ingang verplaatst naar 
de Kapelweg. Het huis is door Arnold Henselmans gemaakt van planken afkomstig 
van oude koolschuren uit Langedijk. Wij denken Theo v/d Velde en Jan Metzelaar op 
de foto te herkennen. Wie kan ons helpen aan meer informatie over deze foto welke 
rond 1958 genomen is?

De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief 
digitaal te archiveren. Heeft u nog foto's op zolder liggen, wij zijn altijd geïnteres-
seerd om deze te scannen en op te nemen in ons archief. U kunt ons via mail, oudlim-
men@hotmail.com   of telefonisch op 5054491 bereiken. Langskomen op Schoolweg 1 
mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of maan-
dagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

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

Voor een feestelijke Kerst:
• KERSTKRANS OF KERSTSTAAF
• WEIHNACHTSTOL
• MOSCOVISCHE TULBAND
• ROZIJNEN OF OUDERWETSE TULBAND
       (zonder rozijnen)

Voor de jaarwisseling (vanaf 30 dec):
• APPELBOLLEN
• APPELFLAPPEN
• APPELBEIGNETS
• OLIEBOLLEN MET OF ZONDER ROZIJNEN

Wij wensen u Prettige Feestdagen 
en een voorspoedig 2009!

De kertstfolder 

is in de winkel 

verkrijgbaar

Kerstconcert  in Limmen 
op zondag 21 december door 
het koor Cascantar

Op zondag 21 december 2008 organiseert Limmen 
Cultuur een kerstconcert in de NH Kerk, Zuidker-
kenlaan te Limmen. Het concert wordt verzorgd 
door het koor Cascantar.

Cascantar is een klein koor voor wereldmuziek en 
bestaat uit 16 leden. CAS staat voor Castricum en 
CANTAR betekent zingen. Het koor is opgericht in 
1997 en staat onder leiding van Hetty Kienhuis. 
Het repertoire omvat meerstemmige volksliede-
ren uit diverse landen. De begeleiding op accor-
deon wordt verzorgd door Bertie van Tongeren. 
De koorzang wordt ook wel begeleid door de 
koorleden zelf met diverse instrumenten (gitaar, 
contrabas, viool, tapan en ritme-instrumenten); 
er wordt tevens a capella gezongen. Cascantar 
treedt o.a. op bij korenfestivals, culturele mani-
festaties en koffieconcerten in de regio. Naast 

zelfstandige optredens wordt ook samengewerkt 
met andere koren of muziekensembles.
Als koor voor wereldmuziek zoekt Cascantar ook 
contact met groepen uit het buitenland. In okto-
ber 2000 werd een dubbelconcert gegeven met 
het Amerikaanse koor Northern Harmony. 
In mei 2002 heeft  Cascantar in het kader van de 
activiteiten van de Stichting Jumelage Castricum 
- Balatonfüred een concertreis gemaakt naar 
Hongarije. In 2002 werd een eerste CD gemaakt 
met de titel 'La Brisa Cantaba .... en de wind zong'
Voor het concert in Limmen staan internationale 
kerstliederen op het programma.

Aanvang van het concert is 15.00 uur, entree € 
10,-. U kunt kaarten reserveren via e-mail lim-
mencultuur@hotmail.com, via de website www.
limmencultuur.nl of telefonisch 072- 5052235.
 

Uitnodiging Kerstviering
Uitnodiging voor alle ouderen en leden van de 
Zonnebloem om de Kerstviering bij te wonen.
Op 20 december  is de uitvoering in Dickensstijl 
door de groep Emergo uit Castricum. Aanvang 
14.00 uur in de in Kerstsfeer omgetoverde Bur-
gerij. Bent U slecht ter been en kunt U niet door 
buren familie of kennis gebracht worden. Belt U 
dan met Mevr.J de Ruiter-Hes Tel.5051861, de Zon-
nebloem regelt dan vervoer.
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Een verrassend geschenk is de winkeliers-
cadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is 
in wisselbaar bij elke winkelier in Lim men. Het 
gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 
aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een 

ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen 
li miet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het 
tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De cadeaubon is alleen te verkrijgen bij de CVB-
bank, De Drie Linden 1, Limmen.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:
Een leuk geschenk...

K A D O B O N

D A T U M  &  H A N D T E K E N I N G
Deze bon kunt  u  bes teden b i j  a l le  aanges lo ten LOV winke l ie rs

T E R  W A A R D E  V A N

T I E N  E U R O

SPECIMEN

SPECIMEN

Het team van Equipe 
Coiffures wenst u
Prettige Feestdagen!Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen • Tel. (072) 505-29-53

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

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

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

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

 Containerservice Aanneming Brandstoffen
 072 541 35 00 072 505 77 77 072 531 13 11

De redactie van de LOV-krant
wenst u allen fijne feestdagen
en een goed en gezond 2008!

Kinder EHBO
Werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school 
of in een vereniging waarbij u veel kinderen om u heen heeft? Of heeft u 
zelf kinderen en weet u zeker dat er altijd iemand in de buurt is die eerste 
hulp kan verlenen? Als het eens misgaat wilt u toch weten hoe u moet 
handelen?

In Limmen start het Rode Kruis een cursus Eerste Hulp aan Kinderen. 
Deze cursus begint in februari en zal op dinsdagavond plaatsvinden in de 
brandweerkazerne van Limmen. In 10 lessen leert u onder andere kinder-
reanimatie, gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator), 
veel voorkomende kinderziektes en verbandleer. De kosten bedragen 
€ 150,- en zijn inclusief het cursusboek, een examen en het examengeld. 
Veel bedrijven zullen deze cursus voor een groot gedeelte of in zijn geheel 
vergoeden, dus vraag ernaar bij uw werkgever.
Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u bellen of mailen met 
Heleen van der Linden, tel. 072-5051929 of h.vander.linden@quicknet.nl

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

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.

Kijk op www.fotohome.nl 
voor mogelijkheden en prijzen!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139
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Nog geen uur eerder stapte ik het verkoop-
punt van familie- en handelsdrukkerij Repro-
form aan de Vuurbaak binnen. Ingrid staat 
achter de balie en ontvangt mij met enthou-
siasme. Ook Peter komt het kantoor binnen 
gelopen. We schudden elkaar de hand en 
Peter neemt plaats in een grote leren stoel 
achter het bureau. Het nieuwe kantoor, dat 
sinds 2 mei officieel geopend is, zit aan de 
voorkant van het woonhuis van Peter en In-
grid. Handig, want zo kan Ingrid tussendoor 
de kinderen in de gaten houden. Terwijl In-
grid nog even achter is, vertelt Peter alvast 
over zijn achtergrond. “Ik heb een grafische 
opleiding gedaan,” begint hij. “Daarna ben ik 
gaan werken bij een grafische drukkerij hier 
in Limmen voor heel wat jaren.” Peter legt uit 
dat hij vervolgens bij verschillende,  en vooral 
grote, drukkerijen heeft gewerkt. “Ik werkte 
altijd aan grote klussen waar je een half jaar 
mee bezig was,” vervolgt Peter zijn verhaal, 
“dus ik stond steeds voor langere tijd iedere 
dag hetzelfde te doen.” Peter besloot daarom 
voor zichzelf te gaan beginnen. Vorig jaar juni 
heeft hij offsetdrukkerij Reproform van Nico 
van der Kolk in Heiloo overgenomen. Het be-
valt hem heel goed: “Het kleinschalige vind ik 
gewoon ontzettend leuk. Ik heb nu veel meer 
variatie in mijn werk en veel meer contact 
met de mensen, zowel met particulieren als 
met bedrijven, de lijntjes zijn kort.”

Lang artikel
Maar vanwaar nu het verkooppunt hier aan 
de Vuurbaak? “Ik wilde me, naast het druk-
werk voor bedrijven, wat nog steeds de hoofd-
moot is, gaan toeleggen op familiedrukwerk 
en printmogelijkheden.” Peter vertelt dat hij 
in Heiloo geen extra kantoorruimte meer 
had. “Het is van een nood een deugd ma-
ken.” De Vuurbaak is een prima plaats voor 
een kantoor, er komen veel mensen langs. In-
grid, zit er inmiddels ook bij. “Het is fijn dat 
het kantoor aan huis is, zodat het werk in het 
kantoor goed te combineren is met mijn ei-

Peter Boersen en Ingrid Bakkum vertellen over familie- en handelsdrukkerij Reproform

‘Wij dagen ze uit!’ 

gen werk en de kinderen,” vertelt Ingrid, die 
zelf ook veel tijd doorbrengt in het kantoor. Ik 
vraag haar waarvoor mensen allemaal langs 
kunnen komen aan de Vuurbaak. “Als je gaat 
opschrijven wat wij  allemaal kunnen druk-
ken, dan wordt het een heel lang artikel,” 
antwoordt Ingrid lachend met grote hand-
gebaren. Toch somt ze een aantal dingen op: 
“Geboortekaartjes, trouwkaarten, kerstkaar-
ten, jubileumkaarten, stickers, flyers.” “Maar 
ook voor bureauleggers,  briefpapier, visite-
kaartjes en bedrukte enveloppen,”gaat Peter 
nog verder.

Enveloppe
Om mij heen kijkend, zie ik in de kasten te-
gen de muur grote dikke mappen staan. Het 
zijn de mappen waarin de standaardkaartjes 
zitten leggen Peter en Ingrid mij uit. “Mensen 
hebben meestal een bepaald idee van wat ze 
willen,”legt Peter uit, “vaak hebben ze al een 
eigen ontwerp.” Ingrid: “Sommige mensen ko-
men aan met een schilderij of foto, dan scan-
nen wij dat in, dat kan ook.” Ik probeer met 
het duo de weg van idee tot kaartje te lopen. 
“We laten mensen altijd eerst de enveloppe 
uitzoeken,” gaat Ingrid van start. Ze legt uit 
dat de enveloppe altijd een standaard maat 
heeft en dat de grootte van het kaartje dus 
afhangt van het toekomstige omhulsel. In-
grid: “Maar voor de vorm van het kaartje zijn 
nog veel mogelijkheden over. Het kaartje kan 
bijvoorbeeld een keer, twee keer of drie keer 
gevouwen worden, het kan nog alle kanten 
op.” Ook de papierkeuze moet gemaakt wor-
den. “Hier is bijvoorbeeld een kaartje dat op 
Oudhollands papier gedrukt is, je ziet hier de 
scheprand,” zegt Peter terwijl hij mij de kaart 
laat zien. 

Degel
Rondom in het kantoor hangen en staan 
kaartjes. Ik zie vooral veel ‘feestkaartjes’; ge-
boortes, trouwerijen. Het moeten toch vooral 
vrolijke mensen zijn die hier over de vloer 

komen. Terug naar het pad van de kaart dat 
we aan het volgen waren. Er moet nu beslo-
ten worden of het kaartje gedrukt of geprint 
wordt. “Dat hangt af van de hoeveelheid 
kaartjes die iemand gedrukt wil hebben en 
in hoeveel kleuren het kaartje gedrukt moet 
worden,” legt Ingrid uit. In het kantoor staat 
een grote printer waar de kaartjes met een 
kleine oplage en veel verschillende kleuren 
geprint worden. “De kwaliteit van het printen 
is heel goed,” zegt Ingrid. Als de kaartjes ech-
ter in een grote oplage uitgegeven moeten 
worden dan is het drukken ervan het meest 
voordelig. Peter legt mij uit wat voor machi-
nes hij allemaal heeft staan in Heiloo: een 
offsetmachine, een snijmachine, een vouw-

machine en een oude degel. Peter: “Een degel 
is een hoogdrukpers, maar je kunt er ook mee 
rillen, stansen en slitten.” De vaktermen vlie-
gen mij om de oren. Maar met de voorbeeld-
kaartjes die Ingrid en Peter om de beurt te-
voorschijn halen krijgen de termen voor mij 
direct een betekenis.

Stukje kwaliteit
Als de enveloppe, het papiersoort, de vorm 
van het kaartje, het ontwerp en de manier 
van uitgeven bepaald is, wordt er een proef-
druk gemaakt. “Mensen krijgen de proefdruk 
te zien en dan kunnen ze het net zo vaak 
aanpassen tot het naar wens is,” gaat Peter 
verder. “Er zijn heel veel mensen die via inter-
net kaartjes bestellen, maar voor diezelfde 
prijs kunnen wij dat ook doen, en dat doen 
we ook!” Daar komt nog bovenop dat men-
sen hier persoonlijk en goed begeleid worden 
door Peter en Ingrid. “Dat is toch een stukje 
kwaliteit,” concludeert Ingrid. Ze herinne-
ren zich de klant nog goed die het geboorte-
kaartje van haar eerste zoontje precies nage-
maakt wilde hebben voor de geboorte van 
haar aankomende dochtertje. Het kaartje 
van haar zoon was toen nog een standaard 
kaart, maar wordt nu niet meer gemaakt. 
Peter:“Dat was een leuke uitdaging, want er 
zat ook stans werk bij en het ging om ver-
schillende kleuren en vouwen. Na veel werk 
en overleg met de klant is er een heel mooi 
kaartje uitgekomen.” “Persoonlijk contact 
vinden wij toch het aller belangrijkste,” be-
nadrukt Ingrid, “Kleding kun je weer terug-
sturen, maar een kaartje niet.” 

Actie
Tegenover mij hangt een enorme klok aan 
de muur, maar hij valt me nu pas op. De tijd 
vliegt voorbij. We zijn aangekomen bij de 
laatste stap in het traject: het drukken van 
het uiteindelijke kaartje. Ingrid:“Als het dan 
gaat om een geboortekaartje dan hoeven de 
mensen alleen nog de geboortedatum door 
te geven, dan kunnen we het kaartje direct 
printen of drukken. “Dat proberen we altijd 
dezelfde dag nog te doen,” vult Peter aan. 
Tot slot willen de twee ondernemers mij nog 
wijzen op een actie die al vanaf de opening 
loopt. “Wie, ruim van te voren (!), de juiste 
bevallingsdatum raadt, krijgt een flinke kor-
ting,” zegt Peter lachend. Ingrid: “Het was be-
doeld als actie voor mei en juni, maar er werd 
zo leuk op gereageerd.” “En er is nog niemand 
geweest die het juist geraden heeft,” sluit Pe-
ter weer aan, “dus we houden de actie er in, 
wij dagen ze uit!”
     
  Lucia Valkering

Familiedrukwerk en handelsdrukwerk. 

Raad de datum wanneer uw baby 
geboren wordt en u betaalt

geen drukkosten!!!

Verkoopkantoor:
Vuurbaak 38, 1906 BS Limmen

072 - 888 31 62
Geopend: ma., di., do. en vr. 13.30 uur t/m 17.00 uur

Do. en vr. 19.00 uur t/m 21.00 uur
Za. 10.00 uur t/m 14.00 uur

“Wij dagen ze uit!” besluit Peter het gesprek. Tegenover mij aan tafel zitten twee lachende mensen: Peter Boersen en Ingrid Bakkum. De 
slotzin van Peter geeft de sfeer waarin het afgelopen gesprek verliep goed weer: enthousiast en ondernemend. Een mooie quote dus om het 
interview mee af te ronden. Ik verzeker Peter en Ingrid dat ik genoeg stof heb om een artikel te schrijven en dat zij het artikel natuurlijk nog 
kunnen lezen voordat het uiteindelijk in de LOV-krant geplaatst wordt. Na het nemen van de foto en het uitwisselen van e-mailadressen, 
schud ik de twee ondernemers de hand. Met een aantal leuke en interessante verhalen rijker loop ik tevreden het kantoor weer uit. 
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Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of studeerkamer, de hal 

of op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

�

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

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

"Het team van Marga's Haarmode 

wenst U fijne feestdagen 

en graag tot ziens in 2009!"

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1

1906 BS LIMMEN

L I M M E N

Vacatures Stichting 
Bloemendagen Limmen

De Stichting Bloemendagen Limmen kan nieuwe leden gebruiken. Er wordt gezocht naar mensen met 
affiniteit voor bloemen of tuinen en mensen die goed met de computer om kunnen gaan waaronder 
Excel en Word. Gevraagd wordt om in ieder geval beschikbaar te zijn voor en tijdens de Bloemendagen. 
Bent u geïnteresseerd en wilt u eens een vergadering meemaken om een indruk te krijgen, neemt u dan 
contact op met de voorzitter, de heer Cees van den Berg 
tel. 06-51889988 of de secretaris José Baltus 
tel. 5051388. U kunt ook mailen naar: 
info@bloemendagenlimmen.nl

vanaf vrijdag 19 dec

Steffie
gebak

p.st. € 1,50

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Dinsdag 23, woensdag 24 
en zaterdag 27 december  

Wij zijn geopend op!  

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N 
TR A P P E N  •  S C H U I F P U I E N
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Jac. P. Thijsse College presenteert kinder-CD
aan kinderen van Forte Kinderopvang 
16 leerlingen van 4 – 5 VWO van het Jac. P. Thijsse 
College uit Castricum hebben onder leiding van 
hun muziekdocente Leontien van Leeuwen spe-
ciaal voor Forte Kinderopvang een CD met kin-
derliedjes gemaakt. Op woensdag 26 november 
is deze CD gepresenteerd aan de kinderen van de 
kinderdagverblijven van Forte Kinderopvang in 
Castricum op kinderdagverblijf Het Zandkasteel 
op de Asserlaan te Castricum.

Alle liedjes op deze CD zijn door de leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College zelf gearrangeerd en uit-
gevoerd. Een van de liedjes is zelfs speciaal voor 
Forte Kinderopvang gecomponeerd. 

Tijdens de presentatie hebben 12 van de 16 leer-
lingen die hebben meegewerkt aan de CD onder 
begeleiding van hun docente alle acht liedjes van 
de CD ten gehore gebracht, waarbij zij ook de in-
strumentele begeleiding zelf hebben verzorgd. 
Natuurlijk hebben de aanwezige kinderen van 
kinderdagverblijf Het Zandkasteel en De Vuurto-
ren van Forte Kinderopvang hierbij uit volle borst 
meegezongen!
Vooral het liedje ´De Wielen van de bus´ was een 
succes; de aanwezige kinderen namen plaatst in 
een zelf geknutselde bus en hadden een karton-

nen stuurtje in hun hand waarmee zij ‘hun’ bus 
bestuurden.

Forte Kinderopvang is momenteel in overleg met 
Sinterklaas of hij zijn Pieten opdracht zou kunnen 
geven de kinderen van de kinderdagverblijven 
van Forte Kinderopvang een CD in hun schoen te 
bezorgen. 

Het eindresultaat
van het weeshuis in Ghana
van Scouting Limmen
Nog geregeld wordt er ons gevraagd hoe het er 
met het weeshuis in Ghana voor staat. Onwijs 
leuk dat er nog interesse naar is! Zoals de meesten 
nog wel zullen weten heeft Scouting Limmen in 
2006 tijdens hun 60 jarig jubileumfeestjaar geld 
ingezameld door een oliebollenactie, playback-
show, stoelendans en musical te organiseren.

In dat jaar hebben we € 10.000,- ingezameld en 
dit bedrag is verdubbeld door de NCDO. Al dit geld, 
samen met een donatie van € 3000,- van kring-
loopwinkel Keer op Keer in Heiloo, is gebruikt om 
een verdieping bij een weeshuis in Ghana te la-
ten bouwen. Lenneke Winder heeft een tijdje in 
dit weeshuis “King Jesus Charity Home’ gewerkt, 
dus wisten we dat elke euro daar in Ghana goed 
besteed werd. Zij heeft nog veel contact met Kofi, 
de directeur van het weeshuis. 

Inmiddels is al het geld gebruikt en kunnen we u 
vertellen dat de verdieping staat!! De NCDO wilde 

een rapport met verantwoording van waar het 
geld aan is besteed en laatst kregen we bericht 
dat deze ook is goedgekeurd, dus kunnen we nu 
officieel zeggen dat ons project ten einde is, met 
een resultaat die ver boven onze verwachting is! 
We begonnen het feestjaar met het idee één klas-
lokaal te kunnen bouwen, maar door uw gewel-
dige donaties en enthousiaste deelnames aan 
onze activiteiten is dit een hele verdieping met 
ongeveer 6 lokalen geworden! En dit betekent 
dus ook dat er weer een heel aantal Ghanese ge-
zinnen brood op de plank hadden. Wij willen u 
hier heel erg voor bedanken!
De verdieping staat nu, maar zou nog wel afge-
werkt en ingericht moeten worden. Dit lukte he-
laas niet met ons ingezamelde geld. Dus als u nu 
denkt; ‘ik zou ook wel eens iets willen doen voor 
een goed doel’. Of hebt u nog wat geld over waar 
u geen goede bestemming voor kan vinden, laat 
het dan even weten aan Lenneke; lennekewin-
der@hotmail.com! 

Troel voor Kids
Wist U dat:
• Troel weer gaat starten met de uitverkoop
• Alle winterjassen met 30% korting weg mogen
•  De rest van de wintercollectie 2008 voor 20% 

weg mag
• Dit mooi uit komt met de feestdagen
•  Er voor het eerst een grote Kerstmarkt in de Bur-

gerij wordt gehouden
• Troel daar uiteraard ook bij is
•  De Kerstmarkt vrijdag 12 en zaterdag 13 dec ge-

houden wordt in de burgerij en de entree gratis 
is!!

•  Er modeshows zijn die Troel samen met Pineap-
ples verzorgt

•  De shows op vrijdag om 16.00 uur en 19.00 uur 
zijn en zaterdag’s om 12.00 uur

•  U een magnetronknuffel kunt winnen door te 
raden hoe zwaar hij is

•  En meteen kan voelen hoe lekker warm hij is en 
hoe lekker hij ruikt

•  Wij hopen dat de LOV krant op tijd bij U op de 
mat is gevallen

•  Troel het goede doel, SOS kinderdorpen, steunt
•  Wij producten verkopen die fair trade zijn en 

dus vrij zijn van kinderarbeid en tegen onac-
ceptabele werkomstandigheden

•  Wij producten verkopen die verbonden zijn aan 
goede doelen

•  Dit zijn bv Wereld Natuur Fonds, Global Affairs, 
Handed By, Peppa

• Wij ook tegen zinloos geweld zijn
•  Er daarom een lieveheersbeestjes tegel voor 

onze deur ligt  
• Onze nieuwe collectie Noppies binnen is
•  Onze kleintjes van maat 50 t/m 104 zich daar 

lekker in voelen 
•  De nieuwe collecties van Moodstreet, Geisha, 

Blue seven en Salty Dog in januari/ februari 
verwacht worden

•  Tess Groot en Flora Kuus de Rube en Rutje 
Sinterklaas kleurwedstrijd gewonnen hebben

•  Zij een beide een Rube en Rutje cadeautje heb-
ben gewonnen

• En dit snel in de winkel mogen komen ophalen

Tenslotte wensen wij U hele fijne feestdagen en 
hopen op een goed 2009!

Scouting Limmen bedankt u 
voor het verwezenlijken van de verdieping 

bij het weeshuis in Ghana en 
wenst u prettige feestdagen en een gelukkig 2009!! 

Conquista’s vierdaagse komt 
weer in 2009!
Conquista heeft het afgelopen jaar ontzettend 
genoten van de vierdaagse. Daarom zijn de voor-
bereidingen weer van start gegaan en zal de vier-
daagse van 2009 weer allerlei verrassingen met 
zich meebrengen.
Wil jij ook meehelpen, neem dan contact op via 
info@conquista.nl of wil je meer informatie? Kijk 
dan op www.conquista.nl!Monk, Duke en Mingus

samen  bij de Jazz Session Club
‘Vredeburg’ in Limmen?

Op zondag 14 december 2008 vanaf 16.00 uur-
Monk, Duke en Mingus samen  bij de Jazz Session 
Club “Vredeburg” in Limmen?

Nee, deze jazzgrootheden komen niet, maar wèl 
hun muziek en die wordt buitengewoon profes-
sioneel vertolkt.  MDM is de naam van de zeven 
leden tellende groep van gedreven jazzmuzikan-
ten.  Zij spelen de muziek van deze belangrijkste 
componisten van de tweede helft van de vorige 
eeuw.

Het orkest is voortgekomen uit een workshop, 
die in het Franse Villier werd georganiseerd 
door Tjitze Vogel.  Ook Eline Raaphorst en Wim 
Amerongen deden mee aan deze workshop, die 
volledig gewijd was aan werken van Thelonius 
Monk, Duke Ellington en Charles Mingus.  Maar 
omdat de deelnemers aan deze workshop uit het 
hele land kwamen (12 personen), was het niet 
mogelijk de groep bij elkaar te houden.  Daarom 

besloot Wim Amerongen in 2006 een Amster-
damse versie op te richten om deze muziek te 
spelen.  En met veel succes, want na een jaar re-
peteren trad men veelvuldig naar buiten met de 
groep.  In april won het orkest de eerste prijs van 
het Youplay festival in Meppel, waarbij de jury 
vooral het spelen als groep roemde en ook de bui-
tengewone en goede arrangementen.  Wij zijn er 
trots op deze formatie in de Vredeburg te kunnen 
presenteren.  En als U alvast een voorproefje wilt, 
kijk dan naar hun website: www.mdm-jazz.nl.

NB: de komende sessiedata:  14 december, 18 janu-
ari, 15 februari, 15 maart en 19 april.

De toegang is vrij, maar U kunt lid worden 
voor  € 7,-  per persoon 
voor het gehele jaar. 

Excursie KVG naar Haarlem
De dames van het KVG hebben een heel aparte 
excursie meegemaakt en wel in de Doopsgezinde 
Gemeente in Haarlem. Het was eigenlijk een thea-
tervoorstelling door het historische kerkcomplex. 
Het thema is  "Van huis uit Doopsgezind ". Als na 
het aanbellen wordt opengedaan begint een rol-
lenspel dat gespeeld wordt door 9 acteurs (vrijwil-
legers van de kerk) en allemaal in de kleding van 
de tijd waarin ze leefden.

Zo heb je Zeilmaker de koster (1905 - 1995) die ons 
uitnodigd voor de rondleiding. Dan is er Jansje 
(1880 - 1958) zij is de stovenzetster. Dit baantje 
heeft ze gekregen dankzij de diacones. Mevrouw 
Nieuwenhuizen Kruseman - van der Groot (1849 
- 1928) zij was diacones en regentes en haar naam 
moest altijd volledig worden uitgesproken. De 
volgende is dominee Craandijk (1884 - 1912) deze 
heer was predikant van de gemeente. Dokter van 
Zanten (1658 - 1750) die had laten vastleggen in 
zijn testament, dat er een fonds moet worden in-
gesteld die tevens zijn naam zal dragen. Dat fonds 

zal zorgen voor brood en turf voor de armen.Hij 
nodigt ons uit hem te volgen naar zijn kamer. 
Zo komen we ook bij Teyler (1702 - 1778) terrecht.
U zult mij wel kennen van het Teylers - Museum 
dat is naar mij vernoemd.

Hij heeft in het gebouw een imposante gang la-
ten bouwen. Dat kon hij doen vanuit de inkom-
sten als textielfabrikant en zijdekoopman. Nog 
een persoon die in het rollenspel speeld is Anneke 
Ogiers (ter dood gebracht in 1570) Zij wordt van 
ketterij beschuldigd en verstopt zich in de kerk.
Vroeger was het een schuilkerk. Dan was er ook 
nog de schoonmaakster die overal opdook om de 
vieze vingers weg te poetsen. Van het begin tot 
het eind ga je door de kerk en de prachtige ka-
mers er omheen, die allemaal in de stijl zijn van 
die tijd.Het was gewoon een toneelstuk waarin 
we werden meegenomen. De Doopsgezinde Ge-
meente is aan de Frankenstraat vlak bij de Grote 
Markt in Haarlem.

Muziekdocente Leontien van Leeuwen (links) toont de CD 
aan de kinderen van Forte Kinderopvang. Rechts op de 
foto: Esther Hollenberg, directeur Forte Kinderopvang. 
Op de achtergrond: leerlingen Jac. P. Thijsse College.



P A G .  1 0  L O V - K R A N T  –  D E C E M B E R  2 0 0 8

Achter op het erf aan de Hogeweg staat 
een enorme schuur. Ik stap het pand bin-
nen en wordt overdonderd door de enor-
me hoeveelheid aan machinerie en het 
geluid dat daardoor geproduceerd wordt. 
Mannen in blauwe jassen lopen rond. Aan 
de eerste die ik tegenkom vraag ik waar 
ik Arie kan vinden. “Hij zal wel op kantoor 
zijn,” zegt de medewerker en ik loop achter 
hem aan. “Daar is hij, het is de man in de 
bruine trui.” Arie, die toch niet op kantoor 
was, staat achter een van de machines te 
boren. “Vind je het goed als ik dit even af-
maak,” vraagt hij. Ik vind het prima en kijk 
ondertussen rustig rond. “Het meeste van 
mijn tijd ben ik bezig met organiseren,” 
vertelt Arie later als we aan zijn bureau 
hebben plaatsgenomen, “maar als er echt 
iets af moet dan spring ik bij.” Niet zo gek, 
want Arie zelf  is immers ook in het hand-
werk begonnen. “Ik heb jarenlang bij Dries-
sen gewerkt. Daarvoor zat ik vooral in het 
houtwerk, maar heb  via de avondschool 
mijn diploma plaatwerk behaald. Bij Dries-
sen ben ik naar de aluminiumkant overge-
gaan. Ik heb er veel modellen gemaakt.” Na 
elf jaar bij Driessen te hebben gewerkt is 
Arie in 1983 voor zichzelf begonnen. “Ook 
in het aluminium,” gaat Arie verder, “na de 
brand bij Driessen is het bedrijf verhuisd 
naar Wieringerwerf, ik ben hier in Limmen 
gebleven.” Goed contact met Driessen 
heeft Arie nog steeds.

Bloemenkarren en afvalbakken
Inmiddels is het dus 25 jaar geleden dat 
Arie zijn eigen bedrijf heeft opgezet. In die 

Arie van der Velden vertelt over de 25 goede jaren van Van der Velden Aluminium BV.

‘Van ontwerp tot het inpakken en 
stickeren, doen we allemaal zelf’ 

tijd is het bedrijf flink gegroeid. Van een-
manszaak naar BV met 14 medewerkers 
en van een schuurtje van 12 m2 tot een 
bedrijfspand van 2500 m2. “In de begin-
dagen maakten wij karren voor bloemen 
en afvalbakken,” vertelt de ondernemer. 
De afvalbakken heeft Arie zelf ontwikkeld. 
Doordat ze licht  en hittebestendig zijn en 
niet roesten, zijn ze ideaal voor de horeca 
en andere bedrijven. “De afvalbakken ma-
ken we nog, we hebben daarin inmiddels 
dertig soorten: voor binnen, voor buiten, 
als asbakken…”somt Arie op. Maar buiten 
bloemenkarren en afvalbakken is het be-
drijf  in de loop der jaren steeds meer soor-
ten producten gaan maken: gemeente-in-
formatieborden, opvouwbare trolleys voor 
de bloedbank, slagbomen, onderdelen voor 
Airbus (vliegtuig), behuizingen, bekleding 
voor gebouwen en rookafzuigingen is een 
fractie van de door Arie genoemde moge-
lijkheden.

Getallen en maten
Tussendoor is er een hoop reuring in het 
kantoor waar we zitten. De telefoon gaat 
en werknemers komen binnen om even 
iets met Arie kort te sluiten. De vakman-
nen roepen over en weer wat getallen en 
maten door de ruimte. Als alles weer dui-
delijk is voor de werknemers kan Arie zijn 
aandacht weer bij het interview houden 
en gaan we rustig verder. Van der Velde 
aluminium is inmiddels op meerdere 
plaatsen te vinden. “Wij zitten ook in Wie-
ringerwerf, waar we een spuiterij hebben 
voor het poedercoaten van de onderdelen 

v.l.n.r. Ron, Arie en Sam voor een van de grote computergestuurde machines in het bedrijf.

die wij maken,” vertelt  Arie, “ook huur ik 
een opslagruimte in Heiloo.” Met de tijd 
heeft de onderneming steeds meer taken 
erbij genomen. Het bedrijf doet bijna alle 
verspanende (zoals het frezen en draaien 
van het aluminium) en niet-verspanende 
activiteiten zelf. Ook de oppervlakte be-
werking van het aluminium, zoals het poe-
dercoaten gebeurt in het pand in Wierin-
gerwerf. “Iedere dag rijdt er een auto op 
en neer tussen Limmen en Wieringerwerf. 
Vrijwel niets wordt meer uitbesteed. Van 
ontwerp tot het inpakken en stickeren, 
doen we allemaal zelf,” zegt Arie trots. 

Roestvrijstaal
Waarom nu aluminium? “Aluminium is 

sterk, roestvrij en licht,” vertelt de expert 
op dit gebied, “het metaal wordt van over 
de hele wereld aangeleverd in platen en 
profielen. Wij kunnen er vervolgens vrij-
wel alles mee doen.” Aluminium is overi-
gens niet het enige metaal waar Arie mee 
werkt. “We werken ook met roestvrij staal 
en titanium,” vertelt hij. “Titanium heeft 
als voordeel dat het heel hittebestendig is. 
Aluminium en RVS zijn twee materialen 
die eigenlijk altijd bij elkaar zitten omdat 
het vaak samen gemaakt wordt. Zo wor-
den in aluminium vaak veel onderdelen 
verwerkt van roestvrij staal.” Daarbij is het 
werken met aluminium en RVS in vergelij-
king tot bijvoorbeeld ijzer heel anders legt 
Arie mij verder uit. Het werk met ijzer is 
veel grover, de apparatuur is daar ook op 
ingesteld. “Staalwerk is dus veel ruwer,” 
besluit Arie. “Voor zeewater en voor het ex-
treem dieptrekken is aluminium trouwens 
niet geschikt,” voegt Arie nog aan zijn ver-
haal toe, “dan kan beter roestvrij staal of 
ijzer gebruikt worden.”

Een flinke uitdaging
Terwijl Arie en ik midden in het interview 
zitten komt een man gekleed in pak het 
kantoor binnen gelopen en neemt plaats 
aan het bureau aan de andere kant van de 
ruimte. “Dat is Sam, mijn zoon,” zegt Arie, 
“het is de bedoeling dat hij later mijn be-
drijf overneemt. Ook mijn broer Ron zit in 
het bedrijf. Hij is er vanaf het begin al bij, 
dat is heel belangrijk. Samen hebben we 
heel veel gedaan.” De vraag wat Arie verder 
van de toekomst verwacht overvalt hem: 
“Ik heb eigenlijk geen idee.” Uit het vraag-
gesprek wordt het me duidelijk dat Arie 
eigenlijk ontzettend tevreden is met het 
bedrijf zoals het nu gaat. “Een flinke uit-
daging, dat vinden we leuk,” voegt hij nog 
toe. “Als mensen ergens niet uitkomen, dat 
wij het kunnen oplossen.” De uitdaging 
die het meest is bijgebleven? De oplossing 
voor het geld dat uit het geldautomaat van 
Philips waaide? Een vernuftig kluisje dat 
ontworpen is voor een winkel waar veel 
geld gestolen werd? De uitklaptafel voor in 
de Airbus? Het sanitair voor het vliegtuig 
van de koningin? Arie vind het stuk voor 
stuk prachtige opdrachten. “En tot nu toe 
is het ons altijd nog gelukt een passende 
oplossing te vinden!”
    

Lucia Valkering

Contact
Hogeweg 193, Tel.: 072 505 3146, E-mail: alu-
laswerk@planet.nl, Website: www.alulas-
werk.nl 

Al in de oudheid waren verbindingen van aluminium bekend. Aluin bijvoorbeeld werd gebruikt als bloedstelpend middel. Maar het 
vrijmaken van aluminium als metaal was niet gemakkelijk. Pas begin 19e eeuw lukte het om een onzuivere vorm van aluminium vrij 
te maken. Aan het einde van deze eeuw werd de productie van het metaal op grote schaal mogelijk. Aluminium wordt gewonnen uit 
bauxiet, dat aan de oppervlakte van de Aarde wordt gevonden. Met de eigenschappen die het metaal heeft, is het zeer geschikt voor 
de lucht- en ruimtevaartindustrie, maar wordt het ook verwerkt in verpakkingen, speelgoed, huishoudapparatuur, kampeeruitrus-
tingen, de constructiebouw, elektrische hoogspanningsleidingen en in vele andere producten. Om meer aan de weet te komen over 
aluminium ga ik langs bij Arie van der Velden. Dit jaar bestaat zijn bedrijf, Van der Velden Aluminium BV, 25 jaar en hij kan mij dus 
alles vertellen over aluminium.

Het voltallige personeel op de foto ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan.
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Concert koor De Stemming 
Zondag 25 januari 2009 
in de NH kerk
Zondag 25 januari 2009 in de NH kerk, Zuidker-
kenlaan, Limmen, aanvang 15.00 uur, entree € 10,-
. Het koor De Stemming uit Amsterdam bestaat 
uit ongeveer 25 jonge leden in de leeftijd van 25-35 
jaar, verdeeld over vier stemmen. 

Het is een enthousiast en ervaren koor en wordt 
gedirigeerd door Joost Schouten. Het repertoire 
van De Stemming bevat werken van o.a. F. Schu-
bert, G. Fauré, J. Brahms, A.Bruckner, Orlandus 
Lassus, G. Verdi, A. Diepenbrock, J.S. Bach. Eerdere 
uitvoeringen van het koor waren onder meer het 
Schicksalslied van J. Brahms, La Petite Messe So-
lennelle van G. Rossini en het Requiem van G. Fau-
ré en van W.A. Mozart. In het voorjaar van 2008 
heeft het koor het Gloria van A.Vivaldi en het 
Magnificat van J. S. Bach op succesvolle wijze uit-
gevoerd met begeleiding van een groot orkest.
Kenmerkend voor de werkwijze van het koor is de 
eerlijke, integere en verfrissende benadering van 
klassieke koormuziek. De passie en het enthou-

siasme waarmee deze muziek gezongen wordt 
geeft De Stemming een geheel eigen, energiek 
geluid en een unieke uitstraling. Het met plezier 
musiceren en het uitdragen daarvan staat voor-
op.

Jaarlijks worden enkele concerten gegeven, o.a. 
in De Pauluskerk te Baarn en in de Engelse kerk 
op het Begijnhof in Amsterdam. Daarnaast zijn 
er kleinere uitvoeringen tijdens uiteenlopende 
gelegenheden op verschillende locaties in zowel 
binnen- als buitenland. o.a. Oostenrijk, Italië, Bel-
gië. Enkele maanden geleden maakte het koor 
een zeer geslaagde concertreis naar Letland en 
nam in Riga deel aan een groot korenfestival.

Voor verdere info: www.koordestemming.nl
Kaarten zijn te bestellen op nummer: 072-5052235. 
Per e-mail: limmencultuur@hotmail
Via de website www.limmencultuur.nl 

Het Nederlandse Rode Kruis en  
‘Opvang en Verzorging’
In 2007 is het Nederlandse Rode Kruis een conve-
nant aangegaan met de Nederlandse gemeenten. 
Hierin is vastgelegd dat, indien nodig/wenselijk, 
het Nederlandse Rode Kruis de gemeenten zal 
assisteren bij Opvang en Verzorging van niet ge-
wonde slachtoffers tijdens rampen en/of ontrui-
mingen. 

Hiervoor dient elke regio te beschikken over een 
team van  opgeleide vrijwilligers. Het team is 
onze regio kan hiervoor verstrekking gebruiken. 
Daarom zal er begin 2009 in Alkmaar een cursus 
Opvang en Verzorging worden georganiseerd. In 
deze cursus van totaal 8 dagdelen worden de ba-
sisvaardigheden aangeboden die nodig zijn in de 
omgang met ‘de slachtoffers van een ramp’, die 
opgevangen worden in een opvangcentrum.
De cursus wordt afgesloten met een toets. Als 

deze door de kandidaten met een voldoende 
wordt afgesloten krijgt deze een landelijk erkend 
certificaat uitgereikt.

In de volgende jaren dient men regelmatig een 
verplicht aantal bijscholingslessen en oefenin-
gen te volgen. Aan de cursus zijn geen kosten 
verbonden, wel wordt een aantal jaren ingezet 
gevraagd na de certificering. Voor dat een cursist 
wordt toegelaten aan de cursus zal eerst een in-
takegesprek plaats vinden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen 
worden met Angelika Korving, 072 505 3045 of 
Marry Steenbergen (trainer) tel: 06 40 05 89 37.  
Aanmelden voor deze cursus kan via het district-
kantoor, tel.  0229-267423 of per mail: noordken-
nemerland@redcross.nl

Voortgezet onderwijs van start 
in het nieuwe onderwijs-
complex in Burkina Faso

Beroepsonderwijs
Vorig jaar hebben we actie gevoerd voor lager be-
roepsonderwijs. Inmiddels zijn twee praktijkloka-
len klaar. Voor de modevakschool hebben we vol-
doende naaimachines en andere benodigdheden 
kunnen kopen om met 20 leerlingen te starten. 
De vakopleiding voor fiets- en bromfietsmon-
teur zal pas in februari of maart 2009 starten. In 
Burkina bleek onvoldoende gereedschap te koop 
te zijn voor deze opleiding. We hebben contact 
gezocht met Stichting Gered Gereedschap. Deze 
stichting voert nu actie om een container met ge-
reedschap naar Burkina Faso te kunnen sturen. 
Het gereedschap is bestemd voor verschillende 
vakopleidingen in Burkina, o.a. voor Zoodo.

Algemeen voortgezet onderwijs
Stichting WOL zet zich dit jaar in voor de bouw 
van een school voor algemeen voortgezet onder-
wijs op het terrein van onderwijscomplex Zoodo. 
Deze school moet uiteindelijk plaats bieden aan 
ruim 400 leerlingen. De eerste twee klassen zijn 
dit schooljaar gestart: een eerste klas met 65 
leerlingen en een vierde klas met 35 leerlingen. 
Dit schooljaar zitten de klassen nog in het eerste 
schoolgebouw van het onderwijscomplex. Dit ge-
bouw is eigenlijk bedoeld voor basisonderwijs. 
Maar omdat de basisschool nog groeiende is en 
nog maar twee klassen heeft, kunnen dit school-
jaar ook twee klassen voor voortgezet onderwijs 
in het gebouw ondergebracht worden. 
Als alles goed gaat hopen we dat in oktober 2009 
het schoolgebouw voor voortgezet onderwijs ge-
opend kan worden.

Financiering en fondsenwerving
In november is de eerste 50.000 Euro overge-
maakt en deze maand nog zal met de bouw be-

gonnen worden. De totale kosten van dit deel 
van het project zijn begroot op 182.000 Euro. De 
financiering is voor 75% rond. Uit verschillende 
grote fondsen hebben we een bijdrage ontvan-
gen. Ook de NCDO zal bijdragen met een subsidie 
van 48.230 Euro uit het KPA programma, mits de 
WOL met regionale fondsenwerving eenzelfde 
bedrag ophaalt. Op dit moment hebben we 21.500 
Euro dat daarvoor in aanmerking komt. 

Op zondagmiddag 1 februari 2009 houdt de WOL, 
samen met Rotary Club CAL, een kunstveiling in 
restaurant Blinckers aan de Zeeweg in Castricum. 
Ook de opbrengst van de veiling komt in aanmer-
king voor de verdubbeling van de NCDO. Kunt u 
niet naar de veiling komen, maar wilt u het pro-
ject wel steunen, maak dan uw bijdrage over op 
bankrekening 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL te 
Limmen. Ook uw bijdrage is door de NCDO-subsi-
die voor ons het dubbele waard!

Voor meer informatie: www.stichtingwol.com 

In oktober zijn twee klassen voortgezet onderwijs begonnen in het nieuwe onderwijscomplex dat de 
Stichting WOL en haar partner DSF in Burkina Faso aan het bouwen zijn. Er is een eerstejaars klas en een 
vierdejaars klas gestart. Daarnaast is in november de eerste beroepsopleiding begonnen.

Met dit project, dat de naam ‘Realisatie Onderwijscomplex Zoodo’ heeft gekregen, willen we er o.a. voor 
zorgen dat in Burkina Faso meer kinderen naar het voortgezet onderwijs kunnen. Dat is op dit moment 
een groot probleem. De afgelopen jaren is hard gewerkt om zo veel mogelijk kinderen naar de basis-
school te laten gaan. Dit lukt steeds beter, maar dit betekent ook dat er steeds meer kinderen van de ba-
sisschool af komen. En voor hen is geen plaats voor in het voortgezet onderwijs. Van iedere 100 kinderen 
kunnen er maar 28 een plekje vinden in vervolgonderwijs. De kinderen die niet door kunnen leren, lopen 
het risico binnen een paar jaar weer opnieuw analfabeet te worden. Ouders zien dan de investering, die 
ze gedaan hebben om hun kind naar school te sturen, verloren gaan. Ze zullen dan hun motivatie voor 
het onderwijs verliezen en zijn we weer terug bij af. 

Dinsdag 23 December laatste vrije dansavond in 2008 in de Burgerij te Limmen 
Dusseldorperweg t/o de Kerk. Iedereen die kan Linedancen is welkom. 

Aanvang 19.30 tot 23.00 uur. 
Bij deze wil ik Iedereen 

EEN GOED  UIT EINDE EN EEN GOED 2009 TOE WENSEN.

Annie Beentjes, 0725052823

Line Dance in Limmen

Limmer danspaar Maurice
en Marieke blijven scoren
op danswedstrijden
Het Limmer danspaar Maurice Philipoom en Ma-
rieke van Londen blijven scoren op de landelijke 
en Internationale danswedstrijden. 
Maurice en Marieke werden Benelux kampioen, 
kampioen op de miss Ballroom Championship, en 
op de Gooiland Trophy 2008.

In het weekend van 13 en 14 december dansen 
Maurice en Marieke de Christmas Ballroom Chal-
lenge Trophy waar zij zullen dansen op  13 decem-
ber  in de open klasse amateurs 21+ klasse, en op 
14 december in de A-klasse amateur klasse Ball-
room ( de op één na hoogste amateur dansklasse 
van Nederland ), georganiseerd door Dirk Koning 
in Dalfsen, in samenwerking met de N.A.D.B. ( Ne-
derlandse Algemene Danssport Bond).

Maurice en Marieke worden getraind door de 
Castricumse trainers Luut Griffioen en Mariska 
Tauber van dansschool Griffioen, en door de trai-
ners Paul Reijn en Fineke Raps uit Amsterdam, 
meervoudig Nederlands Kampioen Proffessio-
nals, en door de Belgische trainster Pauline La 
Diges-Kwikkel, de eerste Nederlandse kampioen 
van de German Open Championships in 1988.
Maurice en Marieke trainen dan ook gemiddeld 5 
maal per week om optimaal in vorm te blijven en 
hebben elke week gemiddeld 2 maal les van elk 
ander half uur, om zo de fijne kneepjes van het 
dansen onder de knie te krijgen.

Na de Christmass Challenge Trophy hebben Mau-
rice en Marieke even rust, dan kunnen zij zich 
weer concentreren op het nieuwe jaar 2009, waar 
zij dan in Januari weer zullen terugkeren in Klun-

dert bij Toine Daas op de Nieuwjaarscup 2009.
Voor een ieder die eens wil komen kijken op een 
van de wedstrijden van Maurice en Marieke, kun-
nen kijken op www.nadb.eu, de website waar alle 
informatie staat van alle wedstrijden inclusief 
een verslag van alle wedstrijden. 

Maurice Philipoom en Marieke van Londen tijdens één 
van hun kampioensfinales Ballroom op de wedstrijden
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GROTE BUITEN 
KERSTSHOW !

vrijdag 12 december      17.00-10.00  uur
gratis gluhwein en barbecue proeverij  !!!
 
zaterdag 13 december   10.00- 17.00 uur
komt de kerstman met zijn arreslee…..en de kids 
gaan gratis mee!!!
 
zondag 14 december     10.00- 16.00 uur
gratis gluhwein  en bij aanschaf van een kerstboom 
4 gratis oliebollen!!
 
alle dagen gratis grabbelton voor de kinderen!!!

KERSTBOMEN, KERSTDECORATIE, 
KERSTGROEN, KAARSEN, 
KANDELAARS…
…..EN NOG VEEL MEER

…..KOM GEZELLIG 
SFEER PROEVEN  !!

GROTE BUITEN 
KERSTSHOW !

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Do 08.30-12.30 & 16.30-20.30 uur
Vrij & Zat 08.30-12.30 uur

De Drie Linden 2, Limmen 
naast Univé

Telefoon 072 - 505 46 05 • limmen@fi t4lady.nl • www.fi t4lady.nl

• U sport wanneer het u schikt
•  Er is altijd plaats en professionele begeleiding
•  Gegarandeerd resultaat na één maand trainen
•  Kom langs of  bel en start nog deze week met trainen bij 

Fit4lady

30 MINUTEN FITNESS
EXCLUSIEF VOOR DAMES
Maak 2x 30 minuten per week vrij voor meer 
energie en een fi tter en strakker lichaam.

Tip: Voor zo vers mogelijk gesneden vleeswaren adviseren wij U deze woensdag 24 december te 
kopen uit onze rijk gesorteerde toonbank. Ons Team wenst U Fijne Feestdagen en smakelijk eten

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

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Nieuw !!
in het assortiment

John van G. make-up

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Complete installaties 
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

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

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

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


