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E-mail: info@limmerlodge.nl

Wij bezorgen GRATIS uw Valentijnskado
bij uw Valentijn thuis!
Het geheim blijft tussen U
en de Limmerlodge...
of
Verras uw Valentijn met
een High Tea of een lunch
en ontvang een GRATIS
Valentijns-attentie
uit onze nieuwe collectie!

Uw warme Bakkerij P. Bakker heeft iets nieuws 

bedacht om  zijn klanten en hopelijk  zijn nieuwe  

te belonen: Een munten actie!!

Wat houdt dat in zal u zich afvragen? Bij beste-

ding van € 5,00 ontvangt u een geel muntje.

Deze bewaart u in een speciaal spaarpotje die u 

de eerst keer gratis ontvangt. (in dit potje zit de 

eerste week een gratis munt).

In de week van 12 februari tot en met 17 februari 

ontvangt elke klant die bij ons in de winkel komt 

sowieso een gratis muntje in een spaarpotje. Zo 

kunt u dus de  eerste week al snel sparen  (komt u 

elke dag dan spaart u al 6 muntjes).

Als u 40 muntjes heeft gespaard kunt u deze inle-

veren en ontvangt u gratis 4 appeldriehoeken.

Muntenactie
bij Bakkerij Bakker

Maar u kunt ook doorsparen tot u er b.v. 60, 80 of 

100 heeft. Deze waardes staan voor telkens een 

gratis artikel.

Bijvoorbeeld een gratis hazelnoottaartje, 5 gratis 

broden naar keuze of een vlaai naar keuze.

Om de 2 maanden worden de artikelen gewis-

seld. Kijk in de winkel voor de aanbiedingen. Deze 

actie duurt een jaar, het is dus voor iedereen aan-

trekkelijk om mee te doen.

Elke week is er  een speciaal artikel in de reclame 

waar u een extra muntje mee kunt sparen zodat u 

sneller bij u gewenste hoeveelheid muntjes bent! 

Veel spaarsucces en tot ziens in onze winkel!

Al lijkt het nog te moeten beginnen, de drukte 

voor prins Tyl XII en zijn raad is al in volle gang. 

Samen met zijn adjudant heeft hij al de nodige 

kraambezoekjes afgelegd en menig jonge Gor-

teldonker in handen gehad. De leden van de raad 

gaan binnenkort op bezoek bij een aantal zieken 

en alleenstaanden met een fruitmand en ook 

zijn er al heel wat voorbereidingen voor het grote 

weekend gedaan.

45+ avond
Zaterdag 10 februari is er de 45+ avond. Op deze 

avond is er de sleuteloverdracht met Burgemees-

ter mw. A. Emmens-Knol. Zij zal prins Tyl XII de 

sleutel omhangen zodat hij tot en met dinsdag 20 

februari over Gorteldonk zal regeren. Om 20.00 

uur gaan de deuren van leutbunker de Burgerij 

open en heten prins Tyl XII en zijn adjudant een 

ieder welkom. Als 1e wordt u getrakteerd op koffie 

of thee met iets lekkers. Ook verder op de avond 

wordt u verwend door de Uylenspieghels. De mu-

ziek is in handen van Dirk Brouwer, onze  hofmu-

zikant van deze avond. Tevens heeft de commis-

sie voor deze avond nog wat verrassingen voor u, 

maar wat dat blijft nog even geheim. Voor deze 

avond is er de haal en brengservice voor mensen, 

die niet goed ter been zijn en moeite hebben met 

vervoer, van de Uylenspieghels. Wilt u worden op-

gehaald en/of worden thuis gebracht, neem dan 

contact op met de fam. Crandel, tel 5053859.

Op bezoek in Pieperduin
De volgende dag gaan de Uylenspieghels op be-

zoek in Pieperduin waar zij meewerken aan het 

geestelijke gehandicaptencarnaval wat geor-

ganiseerd is door de Windtrappers op de Brink. 

In de week van 12 februari zullen er tehuizen in 

Alkmaar en Zaandam worden bezocht waar ge-

handicapten van Gorteldonk hun plekje hebben. 

Prins Tyl XII zal met een afvaardiging hen een ge-

zellige avond bezorgen.

Carnaval voor de kinderen
Op vrijdag 16 februari is er de carnavaldag voor 

kinderen van de basisscholen in Gorteldonk. In de 

ochtend is er het programma voor de groepen 1 

t.m. 5 en wie de kinderen dit jaar komt vermaken 

houden we nog even geheim. In de middag is er 

de playbackshow voor de groepen 6,7 en 8 in sa-

menwerking met Specials Drive in Shows met dj. 

Harold. Bezoekt uw kind een basisschool of speci-

aal onderwijs buiten Limmen dan is het deze dag 

natuurlijk ook welkom, neem hiervoor contact op 

Prins Tyl XII en zijn raad 
staan klaar voor
de carnavalsdrukte!

met dhr. A. van Steenis, tel. 072-5020021, hij kan 

u vertellen op welke tijd er een programma voor 

uw kind is in leutbunker de Burgerij.

Dan is er op zaterdag als 1e het bezoek aan Pie-

perduin waar de Uylenspieghels met een aantal 

karren in de optocht mee zullen rijden. Dan is er 

om 19.00uur de speciale carnavals kindermis in 

de Corneliuskerk. In deze mis zijn alle kinderen, 

wel of niet verkleed, met hun ouders en/of opa’s 

en oma’s van Gorteldonk van harte welkom om 

even samen op een andere manier aan carnaval 

te denken.

‘Foute avond’
’s Avonds om 21.0uur gaan de deuren van leut-

bunker de Burgerij open voor een gezellige “foute 

avond”, verkleed komen is niet verplicht al is wat 

“fouts” aan natuurlijk wel leuk. Deze avond is in 

ZIE OOK DE ADVERTENTIE OP DE ACHTERPAGINA

samenwerking met Bar café de Lantaarn en de 

Burgerij en de muziek is deze avond in handen 

van de 6 mans formatie Bad Medicine (www.bad-

medicine.nl). Deze coverband staat op 10 febru-

ari in Paradiso in de landelijke halve finale van 

de Clash of Coverbands dus daar kunnen we een 

goed stuk muziek van verwachten. Als extra is er 

deze avond ook nog een gastoptreden van volks-

zanger Jannes. Deze Drentenaar en vertolker van 

aansprekende Nederlandstalige liedjes, komt spe-

ciaal naar de Burgerij tijdens deze ‘foute avond’. 

De toegangskaarten, waarvan er al heel wat zijn 

verkocht, voor deze avond kosten € 10,- maar op 

vertoon van uw donateurkaart € 7,50 en ze staan 

op naam. Ze zijn te verkrijgen bij; fam. Baars 

B.N.straat 97, fam. Burgering Vredeburglaan 2, de 

Burgerij en Café bar de Lantaarn.

Optocht
Zondag 18 februari is er de optocht en het aan-

sluitende feest voor alle Gorteldonkers in de 

Burgerij. De steeds groter en langer wordende 

optocht door Gorteldonk start om 13.30 uur bij 

het park op de Vuurbaak. Prins Tyl XII en zijn raad 

hebben een paar kleine wijzigingen dit jaar. De 

maximale leeftijd om mee te mogen rijden op de 

kinderkarren van de Uylenspieghels is 9 jaar, voor 

de kinderen van 10 jaar en ouder is er een plek 

gereserveerd in de optocht. De Uylenspieghels 

willen zich graag door deze kinderen laten ver-

rassen en zo kunnen zij, behalve meelopen, ook 

mee “rollen”. Versier je fiets, skelter, step of maak 

een mooie kar alleen of met je vrienden/vrien-

Volkszanger Jannes komt zaterdag 17 februari naar de 

Burgerij

Vervolg op pagina 3

De LOV wenst 
iedereen een

VROLIJK 
CARNAVAL!
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 Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

  Telefoon 072 - 505-30-09

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

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

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

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

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

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG  Limmen

T 072 - 505 70 00
E info@cmbtummers.nl

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG  Haarlem

T 023 - 541 06 00
E info@cmbtummers.nlTevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

www.cmbtummers.nl

CMB Tummers
Samen winst boeken

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!

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

M. LAAN
Paranormaal Therapeute
Praktijk voor Energetische heelkunde
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen. Tel. 072 505 3406
Mobiel 06 40 22 23 38. Spreekuur maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 15.00 uur. Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur.

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

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.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 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 Michelle Alida Cornelia Schilder “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’

Michelle Alida Cornelia Schilder
– Geboren op 4 december 2006 –

Dochter van Edwin en Belinda Schilder

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar 

redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Welgra-

ven, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één 

van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Milou Liefting
– Geboren op 7 oktober 2006 –

Dochter van William en Marion Liefting

en zusje van Tessa, Romy en Lieke

Robin Römelingh
– Geboren op 2 december 2006 –

Dochter van Maarten en Paulina Römelingh

dinnen en verras, net als de lopers, prins Tyl XII en 

zijn raad om 13.15uur bij de prinsenkar. De Uylen-

spieghels hopen ook dit jaar weer heel wat groe-

pen met een kar te mogen begroeten. Heb je als 

groep je nog niet aangemeld, doe dit dan alsnog 

bij René Levering tel. 072-5054175 / 06-53507593, 

dit om een goede opstelling voor aanvang te kun-

nen maken.

De Uylenspieghels willen bij dezen aan de bewo-

ners langs de route vragen om hun auto’s niet op 

de rijbaan te parkeren. Dit omdat er steeds meer 

karren meerijden en dit oponthoudt geeft. 

De route van de optocht is als volgt; start aan de 

Vuurbaak, r.a Enterij, l.a. Rijksstraatweg, r.a. Ho-

geweg, r.a. Molenweg, r.a. B.N. Straat, l.a. Rijks-

straatweg, r.a. Nachtorchis, r.a. Rietorchis, l.a. Zon-

nedauw, rechtdoor Lage Weide, r.a. Meidoornlaan, 

r.a. Vredeburglaan, r.a. Dusseldorperweg, aan-

komst Burgerij. Aansluitend na de optocht is er 

weer groot feest voor grote en kleine Gorteldon-

kers in Leutbunker de Burgerij o.l.v. DJ Harold en 

een speciaal gastoptreden van Patrick Bouquet. 

Natuurlijk wordt er daar ook weer een prijs uit-

gereikt voor de mooiste kar van de optocht. Als 

dan daar rond de klok van 19.00 uur de deuren 

sluiten wordt de zaal klaar gemaakt voor het Dis-

cobal. Om 20.30uur gaan de deuren weer open en 

staat de Specials Drive-in Shows met Harold voor 

de jeugd klaar om samen met de Uylenspieghels 

er een spetterende avond van te maken. Kaarten 

voor de disco avond kosten € 5,00, (bij de voor-

verkoop van vrijdag 9 februari om 20.30 uur in 

Vervolg carnaval van voorpagina Conquista is het 2 halen 1 betalen, en maximaal 2 

p.p.). Was vorig jaar het thema black & white, dit 

jaar willen de Uylenspieghels er een oer-Hollands 

tintje aan geven. Verkleed komen is niet verplicht 

maar wel leuk, de Uylenspieghels zijn daarom 

weer benieuwd wie er oer-Hollands binnenkomt. 

Iedereen moet zich op deze avond kunnen legi-

timeren met een geldig legitimatiebewijs en er 

mag alleen alcohol worden gedronken door per-

sonen van 16 jaar en ouder.

Bezoek aan Camerdonk

Maandag 19 februari zal er bezoek worden ge-

bracht aan Camerdonk. Om 15.00uur zal Prins Tyl 

XII en zijn gevolg daar komen en de bewoners een 

gezellige middag bezorgen.

Boerenkielavond

Op dinsdag 20 februari is er de Boerenkielen-

avond, het slotbal, van de Uylenspieghels. De aan-

vang is 20.00uur en de entree is gratis. Voor de 

vroege vogels van deze avond is er tot 21.00 uur 

gratis koffie met iets lekkers. De muziek is deze 

avond in handen van Patrick Bouquet, als u hem 

zondag heeft gezien dan weet u dat hij een goed 

feestje kan bouwen. Rond de klok van 21.30uur zal 

Prins Tyl XII en zijn raad afscheid van Gorteldonk 

nemen maar draait het feest nog gezellig door tot 

0.30 uur. Het zou leuk zijn om deze avond, ook al 

is het niet verplicht, u minimaal in boerenkiel te 

mogen begroeten. U ziet, voor jong en oud staan 

de Uylenspieghels weer klaar de komende weken 

en hopen u op één van haar vele festiviteiten te 

mogen begroeten. Bezoek ook eens onze website 

www.uylenspieghels.nl voor informatie en foto’s 

van al onze activiteiten en festiviteiten. ALAAF!

Timmerdorp 2007
Alle kinderen uit Limmen opgelet: Timmerdorp 2007 komt eraan! Het Timmerdorp van vorig jaar was 

een groot succes en dit jaar gaan we er een nog groter feest van maken. De laatste week van de zomer-

vakantie (13 tot en met 17 augustus) kunnen kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 zich weer helemaal uitleven 

op het Koekoeksveld aan de Westerweg!

Hou de kranten en de website www.conquista.nl goed in de gaten voor nieuwe informatie. We zien jul-

lie graag allemaal op het Koekoeksveld!

De  aftrap is gegeven voor de verloting die door 

de muziekvereniging Excelsior uit Limmen wordt 

gehouden. Waarom is deze verloting?

Het antwoord hierop is simpel. De muziekvereni-

ging heeft geld nodig, heel veel geld zelfs, om de 

volgende reden. 

Het is waarschijnlijk bij iedereen wel bekend dat 

de brandweer van Limmen zijn onderkomen aan 

de Schoolweg heeft ingeruild voor een prachtige 

nieuwe locatie aan de Rijksweg in Limmen, waar-

door de vrijkomende ruimte in het pand aan de 

Schoolweg door anderen gebruikt kan gaan wor-

den. Door de Muziekvereniging Excelsior en door 

de stichting Oud Limmen in combinatie met de 

stichting Bloembollenmuseum is bij de gemeen-

te een verzoek ingediend om de vrijkomende 

ruimte te benutten. Doordat de Muziekvereni-

ging in de gelukkige situatie verkeert dat het 

aantal leden en leerlingen nog steeds groeiende 

is ontstaat er in het huidige repetitiegebouw een 

groot huisvestingsprobleem. Dus enerzijds is het 

fantastisch dat de vereniging nog steeds groeit 

en bloeit maar aan de andere kant wordt dit te-

gengewerkt door de huidige huisvesting. Er is on-

dermeer een sterke vraag naar meer ruimte voor 

onze docenten om onze ruim 100 leerlingen op 

gepaste wijze les te geven.Na enkele gesprekken 

tussen beide partijen is een idee ontstaan om de 

panden zodanig te spitsen dat iedereen daar ge-

lukkig kan worden en hoewel er door de gemeen-

te nog op de vergunningsaanvraag moet worden 

beslist, werd er door de gemeente wel positief 

gereageerd op de verbouwingsplannen. Maar 

dat plan kost wel veel verbouwingsactiviteiten. 

In verband met de financiële consequenties zal 

het nodig zijn om veel van die verbouwingsacti-

viteiten in eigen beheer uit te voeren. Maar dan 

nog zal er heel veel geld bij moeten en om dat te 

realiseren is de muziekvereniging Excelsior van 

start gegaan met de verkoop van bouwstenen in 

bouwplaat formaat .

De eerste trekking is geweest. Nu is een bouw-

steenlot te koop voor de prijs van € 5,--. Aan iede-

re bouwsteen wordt een uniek nummer gegeven 

en door dit nummer neemt u deel aan de loterij.  

De 4 trekkingen, die nog resten hebben mooie 

prijzen en uw lot gaat natuurlijk ook alle andere 

trekkingen mee, dus per saldo kost het maar € 

1,25 per trekking.. 

De eerstvolgende trekking, is op Valentijnsdag 14 

februari 2007.. 

De hoofdprijs is een dames of herenfiets naar 

maat en kleur naar keuze ter waarde van € 500,-  

van  Kroone Liefting, u weet wel de winkel die is 

uitgeroepen tot

“De tweewielerzaak van 2007”  en in de daarop 

volgende 3 trekkingen is de hoofdprijs een culi-

nair weekend-arrangement in Duitsland of Bel-

gië voor 2 personen. Dit alles in overleg met de 

winnaar en in samenwerking met Toerkoop Zon-

vaart in Limmen 

De 2e trekking aktie bouwstenen is op Valentijnsdag 14 februari

Tweede trekking loterij
Muziekvereniging Excelsior

John Winder ( l.) overhandigt winnares Margriet van de Bult het donzen dekbed van Johwin, Limmen, onder toeziend 

oog van voorzitter Nico Jan Kroone.

Daarnaast is bij alle trekkingen de 2e prijs een 

dagje Volkswagen Cabrio in samenwerking met 

Autobedrijf Schilder (waarde € 150,=) en de 

3e prijs een kartarrangement voor 2 personen 

(waarde € 100,=) in samenwerking met Kart 

World Limmen te winnen. 

Dus met de koop van de bouwstenen maak u 

kans op mooie prijzen en steunt u op een fantas-

tische manier de leerlingen en de leden van de 

muziekvereniging. En als u het lot cadeau doet 

als Valentijn, blijft de ontvanger gedurende een 

half jaar, tijdens al die andere trekkingen, aan u 

denken. De loten zijn te koop bij Bakkerij Bakker 

aan de Vuurbaak en Slagerij Snel aan de Kerk-

weg. Ook kunt u ze telefonisch bestellen bij de 

secretaris Mevr. Angelique Levering te Limmen 

072-5054175.

Schrijf in uw agenda! De volgende
LOV-krant verschijnt 17 maart a.s.

...aanleveren kopij tot maandag 12 maart 2007!
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Schoonheidssalon

AQUA

DECLÉOR  -  BioSkinJetting -  
BioSkinSmooting

CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment

LOOKX make-up

[En nog vele andere behandelingen]

Bel voor informatie of een AFSPRAAK, 
Bianca Sijssens,

Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Lever bij ons uw lege printer/kopieercartridge in om deze te laten vullen. U bespaart zo 
tot 75% op uw printkosten. Nu met spaarkaart. Bij iedere vulling een stempel en een volle 
kaart geeft recht op een gratis zwarte vulling.

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot

Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170

E-mail: molenaarbv@planet.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

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten, 
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

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

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL

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

Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven, 

kookplaat, afzuigkap en werkblad. 

2499
ALLEEN NU VOOR:

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838
Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

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

KEUKENKEUKENSTUNT!

48900-018

GRANIET
VOOR DE
PRIJS VAN

KUNSTSTOF!

Dames
opgelet!

De stap naar Fit4lady
nog niet gezet?

En u wilt na de vastentijd blijvend 
meer energie en conditie?

 

K N I P  D E Z E  A D V E R T E N T I E  U I T  E N  U 
T R A I N T  G R A T I S  E E N  K E E R  M E E !

 
Openingstijden:

maandag t/m donderdag: 8.30-12.30 uur & 16.30-20.30 uur
vrijdag en zaterdag: 8.30-12.30 uur

De Drie Linden 2, Limmen - 072-505 4605

w w w . f i t 4 l a d y . n l

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering



L O V - K R A N T  –  F E B R U A R I  2 0 0 7  P A G .  5

Op 2 Januari ging de gehele familie Bakker naar 

het Ronald MacDonaldhuis te Leiden om een 

cheque te overhandigen te waarde van 400 Euro.

Dit bedrag had de vorige Prins carnaval,  Tyl de XI   

(Peter Bakker) verdiend. Hij liet op 11 november bij 

zijn afscheid spontaan zijn snor eraf scheren voor 

het Goede Doel. Deze snor was al vanaf zijn 16e 

jaar in zijn bezit.

Waarom het Ronald MacDonaldhuis zal u zeg-

gen? Wel hier om. Pascal Bakker heeft in oktober 

2004 een grote hartoperatie ondergaan. Hij is 

geopereerd in het LUMC te Leiden. Om zo dicht 

mogelijk bij hem te zijn, verbleven de fam. Bakker 

in een Ronald MacDonaldhuis vlak bij het zieken-

huis.  Dit huis was zo geweldig, dat het daarom 

een warme plek heeft gekregen binnen het gezin. 

Met Pascal gaat het nu zeer goed en is hij nu nog 

steeds onder controle in Amsterdam in het AMC.

Van de laatste controle zijn er opnames gemaakt 

en die worden a.s donderdag 15 februari om 19.25 

uit gezonden op Nederland I, in het programma 

kinderpoli AMC.

Familie Bakker bij het
Ronald MacDonaldhuis te Leiden

Limmen – Het heeft een paar jaar geduurd, maar 

gelukkig kunnen de jongeren van Limmen weer 

elke zondagmiddag met vrienden en vriendinnen 

komen relaxen, rondhangen en plezier maken in 

hun eigen dorp. Heerlijk in de buurt, zonder fiets- 

of scootertochten voordat je eindelijk kunt neer-

ploffen. Conquista beschikt over een heerlijke 

“plof-maar-neer-bank” en niet te vergeten over 

een gezellige bar en legio soorten van muziek. 

Er zijn daar al heel wat Limmers met elkaar in 

contact gekomen en vrijwel iedereen kent Con-

quista inmiddels wel. Er zijn genoeg vrijwilligers 

bijgekomen om opnieuw ook de zondagmiddag 

open te zetten. Om alle enthousiastelingen ook 

de kans te geven om lekker te komen chillen en 

hangen in hun eigen dorp. De zondagmiddagen 

Conquista’s Café weer
elke zondagmiddag open!

zijn geopend vanaf 15.00 uur en alleen voor de 

jongeren vanaf 16 jaar. En natuurlijk geen entree! 

Conquista nodigt jullie allemaal uit om zelf ook 

eens de sfeer proeven van Conquista’s Café. Tot 

a.s. zondag!

Nieuws van Stichting Oud LimmenNieuws van Stichting Oud Limmen
2e Donateuravond 
De filmopnamen met het onderwerp ‘de middenstand van Limmen’ uit de zestiger jaren blijken 

grote aantrekkingskracht uit te oefenen op onze donateurs. De toeloop was overweldigend, de zaal 

was in korte tijd met het maximaal toelaatbare aantal van 120 bezoekers gevuld en waren wij ge-

noodzaakt op grond van de brandveiligheidsvoorschriften om vele mensen teleur te stellen en de 

deuren ruim van te voren te sluiten. Daarom heeft het bestuur besloten om een 2e  en tevens laat-

ste avond met dit onderwerp te organiseren op 23 februari in Vredeburg. Zaal open om 19.30 uur. In 

verband met de grote belangstelling voor dit onderwerp worden alleen donateurs toegelaten.

Lezing ‘de stelling van Amsterdam’
De stichting Oud Limmen organiseert een lezing op vrijdag 13 april in de Burgerij met als onder-

werp ‘de stelling van Amsterdam’ welke tussen 1880 en 1920 door het Departement van Oorlog is 

gebouwd. De stelling omvat 36 forten, 2 kustforten, vestingen en batterijen. De lezing wordt gege-

ven door Peter Schat. Aanvang 20.30 uur, de toegangsprijs is 2 euro p.p.

Het gemengd koor De Vredeburgers onder lei-

ding van Gerard Leegwater geeft op vrijdag 9 

maart een gevarieerd concert in de Corneliuskerk 

te Limmen. Aan dit concert wordt o.a. medewer-

king verleend door de uit Akersloot afkomstige 

sopraan Ivera Musch en door de tenor Ralph Bec-

kers. Pianiste Janneke Koetsier begeleidt de koor-

werken tezamen met een klein instrumentaal 

ensemble, bestaande uit cello en viool.

De Vredeburgers brengen traditiegetrouw licht 

klassieke koorwerken, toegankelijk voor een 

breed publiek. Zij onderscheiden zich door het ac-

Concert Vredeburgers 9 maart a.s.
cent op operamuziek te leggen. Op het program-

ma staan o.a. liederen en gedeelten uit opera’s 

van G.F. Händel, W.A. Mozart en C.M. von Weber. 

De aanvang van het concert is 20.15 uur. De en-

treeprijs bedraagt € 10,- , 65+ en CJP € 9,-

Kaarten kunnen telefonisch worden besteld bij 

Clementine Bruschke 072-5052087 en bij Ria 

Hooijboer 072-5052235. Tevens zijn kaarten ver-

krijgbaar bij Stuifbergen, Kerkweg 42 en op de 

avond van het concert bij de ingang van de kerk. 

De kerk is open om 19.45 uur.

Na het verrassende en professionele optreden 

van Chickens Jazz Egg in januari met Jan Doedens 

op trompet nu weer een combo, maar dan van 

heel andere aard.. .De naam is Hella & Friends, 

waarvan Hella staat voor Hella Peterse, een feno-

menale zangeres, die een aantal zeer talentvolle 

musici om zich heen verzameld heeft, die ze ook 

haar vrienden mag noemen.  

Hella studeerde in Leiden Nederlandse Taal- en 

Letterkunde, maar  na haar propedeuse vertrok 

ze naar Amsterdam en maakte daar kennis met 

acteren, dansen en zingen aan de Theater Vor-

mings Klas (TVK), waar ze zong in de musical 

‘Les enfants du paradis’.  Al gauw reist ze af naar 

Maastricht om daar aan de toneelacademie te le-

ren acteren.  Maar plots verandert ze van richting 

en studeert aan de Hogeschool van Amsterdam 

verpleegkunde, werkt jaren lang in ziekenhuizen 

en wordt wijk-verpleegkundige.  Maar het the-

ater blijft trekken en ze volgt de DJAM, een zeer 

befaamde opleiding voor lichte muziek en jazz. 

Op zondag 11 februari vanaf  16.00 uur jam session in de Vredeburg

Hella and friends
bij de Jazz Session Club ‘Vredeburg’

Ze zocht overal plekken om te zingen, zoals o.a. in 

Eijlders o.l.v. Truus Engels, in Casablanca o.l.v. Ni-

coline Snaas en zelfs in New York bij Open Mic in 

Cleapatra’s Needle o.l.v. pianist Jon Weiss.  En het 

bevalt haar zeer goed.  Als afsluiting van DJAM 

volgt een CD met prachtige liedjes.  Het staat en 

het is goed.  

Uiteraard zijn een aantal muzikanten van het 

combo ook van DJAM afkomstig.

De bezetting:

Hella Peterse - zang - bekend van alles wat hier-

boven staat

Marian Huiberts - tenorsax - bekend van ‘Way 

Out West’ en ‘Saxissofunny’

Gerke de Boer - piano - bekend van ‘Bonke Vaart’

Sander Huiberts - contrabas - bekend van Theater 

‘De Engelenbak’en ‘K-oz Collective’

Caspar Muller - slagwerk - bekend van Theater 

‘De Engelenbak’

Er is veel meer te vertellen over deze topmuzikan-

ten, die Hella begeleiden, maar de ruimte ont-

breekt.  U kunt beter komen luisteren, want het 

wordt iets fantastisch!

De data van de komende sessies in dit seizoen:  11 

februari, 11 maart, 15 april en 6 mei.

De toegang is vrij, maar U kunt ons steunen door 

lid te worden voor € 7,-  per persoon voor het ge-

hele jaar. 

Inlichtingen:  Fred Timmer    tel/fax: 072-5053414 

e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl

Op zondagmiddag 18 februari 2007 in de NH 

Kerk, Zuidkerkenlaan te Limmen 

aanvang 15.00 uur, toegang €10,-

 

Voor de pauze staat een pianorecital van Janneke 

Koetsier op het programma. Janneke sloot haar 

studie af aan het Alkmaars Conservatorium. Zij 

volgt momenteel lessen bij Ton Hartsuiker. Jan-

neke is werkzaam als uitvoerend musicus en als 

privé-docente.

Zij had de muzikale leiding bij muziektheater-

voorstellingen en begeleidde musicals.

Zij speelt in diverse ensembles en begeleidt ka-

mermuziekuitvoeringen en koren o.a. het ge-

mengd koor De Vredeburgers uit Limmen. Zij 

treedt ook solistisch op. In de NH Kerk  speelt zij 

werken van Haydn, Chopin en Skrjabin. Het slot 

van haar programma vormt de Sonate van de Ne-

derlandse componist Willem Pijper. 

De eerder aangekondigde sopraan, Ivera Musch, 

kan wegens onvoorziene omstandigheden niet 

optreden. Gelukkig is de mezzo-sopraan Christa 

Pfeiler bereid gevonden om haar te vervangen.

Na de pauze treden Christa Pfeiler en Marianne 

Habets op met een gevarieerd programma. 

Christa Pfeiler werd geboren in Duitsland en 

studeerde zang en piano aan het Conservato-

rium te Berlijn. Zij voltooide haar zangstudie aan 

het Sweelinck Conservatorium te Amsterdan, 

waar zij in 1982 haar solistendiploma behaalde. 

Zij was verbonden aan de studio van de Neder-

landse Opera waar zij diverse grote rollen ver-

tolkte. Zij was te horen op diverse internationale 

muziekfestivals en werkte samen met diverse 

gerenommeerde dirigenten. Het repertoire van 

deze veelzijdige zangeres omvat opera’s, orato-

ria, concertaria’s en liederen. Samen met haar 

echtgenoot, de pianist Rudolf Jansen, gaf zij tal 

van recitals in heel Europa. Voor het komende 

seizoen staan o.m. concertreizen naar Canada en 

het Midden-Oosten gepland. Christa Pfeiler was 

prijswinnares van het Internationele Opera- en 

Belcanto Concours te Gent en het Internationaal 

Vocalisten Concours te ’s Hertogenbosch.

Marianne Habets studeerde piano en orgel aan 

het Conservatorium te Maastricht. Zij behaalde 

het solistendiploma met onderscheiding. Zij stu-

deerde orgel bij Albert de Klerk. Zij was geduren-

de lange tijd hoofvakdocente piano en pianobe-

geleiding aan het Conservatorium te Alkmaar.

Zij specialiseerde zich in liedbegeleiding en lied-

interpretatie bij gerenommeerde musici. Zij trad 

veelvuldig op met vocalisten en instrumentalis-

ten en gaf solorecitals in binnen- en buitenland. 

Op het programma staan o.a. liederen en opera-

aria’s van Mozart, Grieg en Debussy. 

Reserveren: U kunt kaarten voor de evenementen 

reserveren via e-mail limmencultuur@hotmail.

com telefonisch via 072 50 52 235 of  via onze web-

site www.limmencultuur.nl.

Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minu-

ten voor aanvang bij de kassa in de zaal te worden 

afgehaald. Er zijn geen gereserveerde plaatsen.

Dubbelconcert in de NH Kerk
m.m.v. Janneke Koetsier (piano)/ Christa Pfeiler (mezzo-sopraan) en Marianne Habets (piano)

Het KVG in Limmen bestaat dit jaar 60 jaar en je 

kan de letters vertalen naar: 'Kijkt Verder dan zijn 

Grenzen'. Ons gilde is zeer actief, iedere 3e woens-

dag van de maand, van september tot april hou-

den wij de ledenavond in de Burgerij. De avonden 

staan iedere maand vermeld in de kleine Castri-

cummer en in de Uitkijkpost. We organiseren ook 

2 maal een klaverjasavond.

Wij zoeken nieuwe leden, wilt u eens kennis ko-

men maken, komt u dan eens als introducé, na 2 

keer kunt u zelf besluiten of u lid wilt worden. De 

kosten zijn € 26.00 per jaar.

Ons jaarprogramma:

17 januari jaarvergadering en kienen.

28 februari lezing met een medium.

KVG Limmen
21 maart  lezing hormoon gerelateerde 

vrouwenkwalen

18 april gezamenlijke avond

 met de Vrouwen van Nu.

19 september Firma Verkade

17 oktober jubileumavond

21 november Dorien Groot over

 communicatie

19 december Kerstavond

                 

Reiscommissie:

16 februari Verpleeghuis Westerhout

17 april voorjaarsreisje

7 juni fietstocht.

23 juli strandloop

28 september jeu de boules

oktober verrassingsexursie

 

Ik weet zeker dat er onder de inwoners van Limmen en omstreken mensen zijn die graag wat aan 

beweging willen doen. Wat dacht u van dansen op gezellige muziek met fijne mensen om u heen 

in de sfeervolle ambiance van “de Burgerij” . De dansen worden op uw tempo uitgelegd. U kunt ge-

heel vrijblijvend een keer meedansen op dinsdagavond van 19.00 tot 20.15 uur. Kom met vrienden, 

buren of collega’s. INFO: Meintje Guyt, tel.072 5051374

COUNTRY IS MORE THAN JUST A DANCE IT’S THE WAY YOU ACT, AND THE WAY YOU TREAT OTHERS.

COUNTRY LINEDANCE NIEUWS
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Voor een vrijblijvend

en objectief advies!

Hogeweg 43 Limmen   072 - 505 56 05   www.hac@rotteveel.org

Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies

www.haclimmen.nl

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

Pedicuresalon Heidy
Tip: Geef iemand eens een heerlijke 
voetenbehandeling cadeau!!

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

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

  Mooie foto’s gemaakt van de
kinderen in carnavalspak?

Lever uw volle rolletje of uw digitale foto’s direct vanaf alle types geheugenkaart-
jes bij ons in om te laten afdrukken op echt fotopapier. Ook vanaf GSM met blue-
tooth of infrarood. In twee werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per 
foto. Kijk voor extra informatie op onze internetsite www.stuifbergen.eu

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Muziekvereniging
Excelsior Limmen
feliciteert Kroone
Liefting met het
behalen van hun
titel als Fietswinkel
van het jaar 2007
door middel van
een serenade!



L O V - K R A N T  –  F E B R U A R I  2 0 0 7  P A G .  7

Langzaam rijdend over de Dusseldorperweg, we-

tend dat aan deze weg woonwinkel De Dussel 

moet zijn, heb ik afgesproken voor een interview. 

Het precieze adres weet ik niet. Om me heen kij-

kend zie ik halverwege een eenvoudig houten 

uithangbord in een tuin staan met “De Dussel” 

erop geschreven. Hier moet het zijn. Zal dit uit-

hangbord iets zeggen over de stijl van de artike-

len die Ingrid Brandjes verkoopt?

We beginnen het interview thuis bij Ingrid. In ok-

tober vorig jaar is ze begonnen met de winkel.Ze 

vertelt hoe het gaat. “De mensen, vooral de Lim-

mers vind ik heel positief reageren.” De winkel 

is niet groot en ligt niet aan een drukke winkel-

straat. Toch gaan de zaken goed. “Het leuke is dat 

als er klanten komen, ze meestal ook wat meene-

men.” De spullen die Ingrid verkoopt zijn decora-

tieartikelen voor binnens huis en in de tuin. Als ik 

vraag wat voor soort artikelen ik me daarbij moet 

voorstellen antwoordt ze lachend: “Ik noem het 

allemaal leuke dingen voor je huis die je eigenlijk 

niet nodig hebt.” Ze legt uit dat het gebruiksarti-

kelen kunnen zijn of dingen om je huis of tuin aan 

te kleden. “Spulletjes om het een beetje sfeervol 

te maken.” Ingrid is begonnen met de winkel van-

‘Een eenvoudige landelijke sfeer,
zonder al te veel tierelantijn’

Interview met Ingrid Brandjes, eigenaresse van woonwinkel De Dussel

Het is midden februari. Misschien is het nog te vroeg voor het ‘lentegevoel’, we zitten immers nog midden in het wintersportseizoen. Toch is degene die ik voor deze LOV-krant heb geïn-

terviewd al volop bezig met de voorbereiding op dit aankomende jaargetijde. Ingrid Brandjes is eigenaresse van woonwinkel De Dussel, aan de Dusseldorperweg. Ik ga bij haar langs om 

de te horen wat zij in petto heeft voor de creatieve Limmers onder ons.

uit haar eigen interesse in decoratieartikelen. “Ik 

doe het omdat ik het heel leuk vind om te doen. Je 

bekijkt het natuurlijk ook commercieel, maar het 

is meer een uit de hand gelopen hobby.”

Zoeken en struinen

Voor de inkoop zoekt Ingrid naar nieuwe spullen, 

maar gaat ze ook regelmatig naar de antiekvei-

ling in Alkmaar. Het assortiment bestaat dus uit 

een mix van nieuw en oud. “Ik probeer het een 

beetje bij elkaar te scharrelen.” Ingrid zoekt met 

veel zorgvuldigheid haar artikelen uit. Ze legt uit 

dat het best moeilijk is om goed in te kopen. “Ik 

zoek naar goede spullen, niet te duur én toch an-

ders dan in winkels zoals Blokker en Xenos. Het is 

zoeken en struinen.”

Als ze tussendoor opstaat om een kopje thee te 

zetten heb ik tijd om om mij heen te kijken. Het 

valt mij op dat de inrichting van het huis een 

heel uitgesproken stijl heeft, veel hout. Het doet 

mij denken aan het boerenland. Als Ingrid terug 

komt vraag ik of zij zich richt op één bepaalde 

stijl. “Ik houd van de eenvoudige landelijke sfeer,” 

vertelt ze, “zonder al te veel tierelantijn.” Als voor-

beeld noemt ze het bord in haar tuin. “Het bordje 

in mijn tuin is ook heel simpel, ik wil geen duur 

geplastificeerd bord.” Precies wat ik dacht.

Workshops

Naast de decoratieartikelen die Ingrid verkoopt 

in de winkel, houdt ze zich ook bezig met het or-

ganiseren van activiteiten. “Ik heb al in de kerst-

tijd workshops gedaan, gericht op het maken 

van kerstdecoraties. Dat was heel leuk.” Voor de 

aankomende lente is Ingrid druk bezig met het 

voorbereiden van workshops die meer op buiten 

gericht zijn. Als ik haar vraag wat we kunnen ver-

wachten, komt er een groot boek op tafel met al-

lerlei krabbels erin. “Ik heb voor de lente een heel 

programma liggen,” vertelt ze, “ik ben nu nog vol-

op bezig met voor te bereiden wat ik ga maken. 

Ik ben het allemaal nog aan het uitproberen.” Ze 

noemt een aantal van haar ideeën op, maar geeft 

eigenlijk meteen aan dat het lastig uit te leggen 

is. “Daarom organiseer ik een opendag, zodat de 

mensen langs kunnen komen en voorbeelden 

kunnen bekijken.” De workshops zijn bedoeld 

voor iedereen die het leuk vindt om creatief bezig 

te zijn. Van begin maart tot half mei staan er acht 

workshops op het programma. Naast de vaste 

data die zij geprikt heeft, staat Ingrid ook altijd 

open voor speciale wensen. “Bij genoeg animo, 

als mensen in een groep willen komen (perso-

neelsuitje), of als ze zelf ideeën hebben, dan wil ik 

daar graag over meedenken.”

De winkel

Als het interview langzamerhand op zijn einde 

loopt, gaan we naar buiten. In de tuin achter het 

huis is een nieuwe schuur gebouwd. “Ik heb een 

ontzettend handige man,” zegt Ingrid. Trots laat 

ze me haar winkel zien. Het ziet er vreselijk gezel-

lig uit. Binnen in de winkel staan een hoop artike-

len uitgestald op grote houten tafels en in kastjes 

aan de muur. “Hier houd ik ook de workshops,” 

laat Ingrid zien, “dan zet ik alle spulletjes aan de 

kant en dan kunnen we werken aan deze grote 

tafels.” De ruimte is van alle gemakken voorzien; 

er staat een kachel en er is een keukentje met kof-

fiezetapparaat. “Er wordt zelfs nog gewerkt aan 

een wc.” Maar als het straks warmer weer wordt, 

vinden de workshops buiten plaats. Nu maar ho-

pen op een mooie lente.

Lucia Valkering

Woonwinkel ‘De Dussel’

Dusseldorperweg 94

Telefoon: 072 5053975

E-mail: i.brandjes@quicknet.nl 

Openingstijden:

Tot 1 maart iedere vrijdag

van 12.00 tot 17.00 uur

Vanaf 1 maart iedere donderdag, vrijdag en zater-

dag van 12.00 tot 17.00 uur

Ondanks het aanbod heeft Ingrid goed overzicht gecreëerd.

Een impressie van woonwinkel De Dussel.

Workshops

Mocht u benieuwd zijn naar de 

lenteworkshops, dan bent u van 

harte welkom op de opendagen 

die Ingrid in haar woonwinkel or-

ganiseert. Deze vinden plaats op 

22, 23 en 24 februari van 12.00 tot 

17.00 uur. U kunt voor meer in-

formatie uw e-mailadres mailen 

naar Ingrid. 

WOONWERKWINKEL
‘DE DUSSEL’

Dusseldorperweg 94 - Limmen - Tel. 072-5053957

Nieuwe voorjaarsworkshops

OPEN HUIS
22-23-24-februari

van 12.00 tot 17.00 uur
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Wij weten
uw onroerend goed

te waarderen!
We doen ‘s lekker gek met de carnaval.

Wie tussen de 11e van de 11e  en 1 maart 2007 
bij ons een verkoopopdracht plaatst krijgt een 
jaarabonnement op een woonmagazine kado. 

Nét dat beetje meer service!

Telefoon 072-5051464
E-mail: rietveldlimmen@era.nl

Wij wensen u
Fijne Feestdagen!

De nieuwe voorjaarscollectie
is binnen!

• Tapijt • Laminaat
• Vitrage • Gordijnen • Luxaflex

• Vouwgordijnen 
Slaapkenner Lute haalt meer uit uw interieur!

39,-Valentijnsprijs ¤

Comforel Hoofdkussen
Comfortabel kussen dat gevuld is met 800 gr Comforel 
synthetische bolletjes en voorzien van een rits. 
Machine wasbaar op 60°. Normaal ¤ 29,90 per stuk.

Matras topper
Completeer uw comfort met een matrastopper. Verkrijgbaar met een 
kern van comfortschuim of schuimrubber, doorgestikt met Climawatt 
voor een goede vochtregulatie. In alle standaardmaten leverbaar. 
In comfortschuim normaal ¤ 249,- (90x200 cm).

Hartverwarmend slapen
Een goed slaapsysteem is voorzien van een matras dat exact op uw 
lichaam is afgestemd. In de praktijk komt dat vaak neer op een systeem 
met gescheiden matrassen en een hinderlijke naad daartussen. 
De oplossing is even doeltreffend als romantisch; de Pont d’Amour. 
Happy Valentine!  Normaal ¤ 59,-

199,- Valentijnsprijs ¤

Kussen!
 Haal meer uit je Valentijnsdag...

39,95 Valentijnsprijs 2 voor ¤

Slaapkenner Lute: Kerkweg 1,

1906 AT Limmen, Telefoon: 072 5 05 14 54.

www.slaapkenner.nl
Openingstijden: maandag gesloten, 

vrijdag koopavond

Haal meer uit je dag!

Slaapkenner
Lute vertelt 
je graag hoe.

 

Lekker lui lezen kussen
Geniet van een heerlijk ontbijtje op bed of een lekker boek 
met dit bijzondere kussen. Afm 40x65x30 cm.
Normaal ¤ 59,- per stuk.

49,- Valentijnsprijs ¤

Bijpassende sloop ¤ 25,- (leverbaar in 10 modekleuren).  

Margareth Beerepoot
Rijksweg 115, 1906 BG Limmen

Tel: 072-5020844

Hypnotherapie/Lichaamswerk/

Maatschappelijk werk

Tevens training in assertiviteit, zoals de cursus:

In je kracht gaan staan!
Zeg jij ook regelmatig ja, terwijl je nee had willen 

zeggen? Leid je niet het door jouw gewenste le-

ven? Versterk je zelfvertrouwen door het volgen 

van de cursus! Vijftien maandagavonden, ver-

deeld over zeven maanden. Bij een volle groep 

ook op woensdagavond! Twijfel niet langer, doe 

het nu!

Start maandag 3 september 2007.
Je kunt altijd vrijblijvend bellen, iedere werkdag 

tussen 8.00 en 9.30 uur of na deze tijd inspreken 

of mailen.

Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging 

van Hypnotherapeuten (www.hypnotherapie.nl)

Kijk op www.centrummeander.nl of

mail naar: info@centrummeander.nl

● 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

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

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen 
Tel. (072) 505 29 53

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

TERUG NAAR TOEN...
17 MAART A.S. – RESERVEER NU!

KAARTEN À € 10,-
DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

Een grote groep Nederlanders is ouder dan 50 

jaar. Deze generatie hecht aan een goede beste-

ding voor de vrije tijd. Het is een dankbaar en 

vaak erg gezellig publiek. Die natuurlijk vaak 

terugblikt op toen. Want vroeger was het water 

blauwer. Vroeger scheen de zon vaker en vroeger 

was iedereen veel vriendelijker. Maar vooral: de 

muziek was vroeger veel beter!

Genieten 

Terug naar Toen is een geweldig seniorenpro-

gramma waarbij muziek van vroeger, interactie 

De Burgerij in Limmen presenteert op zaterdag 17 maart 2007:

Terug naar Toen...
met de zaal en veel humor centraal staan. Terug 

naar Toen is een compleet feest met een hoog 

cabaretesk gehalte. En de muziek? Van Wim Son-

neveld tot Anneke Grönloh en van ‘Op een mooie 

pinksterdag’ tot ‘Tulpen uit Amsterdam’. Kortom, 

volop genieten voor de mensen die het zo hebben 

verdiend!

Broekie

De avond wordt gepresenteerd door Michael van 

Hoorne. Michael, in het dagelijks leven zakelijk 

en creatief directeur van de Van Hoorne Events, 

staat bekend om zijn enorm improvisatievermo-

gen en zijn snelle humor. Michael kan de zaal op 

’n bijzondere manier raken. De manier waarop hij 

senioren benadert is uniek. Ze sluiten hem in de 

armen en lopen met ‘m weg. Zonder te kwetsen 

brengt Michael alledaagse dingen naar voren en 

hij kan prachtige voorbeelden geven over het le-

ven op middelbare leeftijd. U vraagt naar Michaels 

leeftijd? Inderdaad, Michael is nog maar een broe-

kie: 26 jaar.

Hits 

Niet alleen voor opa en oma, maar ook voor zoon, 

dochter, kleinzoon, kleindochter, nichtje en neefje. 

Terug naar Toen is een gezellige avond uit met de 

hits en verhalen van toen. Geniet mee, zing mee 

en beleef die tijd opnieuw. 

Kaartenverkoop

Kaarten zijn te koop voor € 10,-- p.p. U kunt de 

kaarten reserveren via de telefoonnummers 072-

5051519 of 06-20741511.  
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Nuyens zaadhandel 

anno 1896

(bron: Limmen gefotografeerd 

1890-1940)

Anno 2007

Slechts een klein deel van de 1400 soorten zaden die Tuin en Groen Shop Nuyens verkoopt

Anno 1957

Winkel van Sinkel

Als je het terrein van Nuyens oprijdt, dan lijkt dit 

in de verste verte niet op de tekening die ik in het 

boekje heb zien staan. Niet alleen is het bedrijf 

verhuisd naar een andere locatie, ook is de on-

derneming in de jaren uitgegroeid tot een gigan-

tisch complex.

Voordat we aan het interview beginnen, geeft Rob 

Nuyens een rondleiding. De verbouwing, de aan-

leiding voor dit gesprek, is nog volop in gang. Rob 

legt uit hoe het bedrijf in elkaar zit: “Voor 2006 

was dit nog één bedrijf, dat heette Agrarisch Cen-

trum Nuyens. Mijn vader deed de groothandel 

(voor agrariërs; boeren en tuinders) en ik deed 

de winkel (particulieren). De particuliere handel 

bleef groeien de laatste jaren. Toen is de onderne-

ming opgesplitst in twee aparte bedrijven; Agra-

risch Centrum Nuyens en Nuyens Tuin & Groen 

Shop.” Omdat de vader van Rob inmiddels ge-

stopt is, is het Agrarisch Centrum overgenomen 

door een collega-bedrijf. Rob doet de winkel. “De 

winkel werd veel te klein, de artikelen stonden té 

dicht op elkaar” vertelt hij. “Het werd echt de win-

kel van Sinkel,” voegt hij er lachend aan toe. “Door 

de verbouwing kunnen we alles beter laten zien, 

met bredere paden en een knappere routing. 

Even meer winkelen.” 

Tuinplanten

Naast de zaden en de tuingereedschappen die al 

verkocht werden in Tuin & Groen Shop Nuyens, 

worden er na de verbouwing een aantal nieuwe 

productgroepen aan het assortiment toege-

‘Een knappe plant, daar willen we voor gaan’
Interview met Rob Nuyens van Nuyens Tuin & Groen Shop

Ter voorbereiding van dit interview, blader ik door een boekje met foto’s en tekeningen uit Limmen tussen 1890 en 1940. Ik vind wat ik zocht; een oude tekening van het huis van Jan 

Nuyens. In het onderschrift staat dat deze hardwerkende man hier in 1896 begonnen is met een zaadhandel, het bewijs dat er al een hele geschiedenis moet zitten achter Nuyens Tuin & 

Groen Shop. Maar hoe het verleden achter dit bedrijf precies is, vertelt het boek niet. Ik ga bij Rob Nuyens langs voor een geschiedenisles. 

voegd. “Straks verkopen we ook barbecues, potte-

rie (bloempotten en ander aardewerk), tuinorna-

menten zoals beelden en hanging baskets.” Maar 

het meest trots is Rob nog wel op de tuinplanten 

die hij vanaf deze lente gaat verkopen. Enthousi-

ast laat hij de in aanbouw zijnde kas zien waar 

de planten straks komen te staan. “Straks hebben 

we een vast plantenassortiment met perkgoed, 

coniferen, fruitbomen, groenteplantjes en hees-

ters.” Rob legt uit dat je planten in alle soorten en 

maten kunt kopen. “Het begint al met een héél 

klein plantje in een héél klein potje. Die koop je 

dus echt op de groei.” De planten die straks in de 

Tuin & Groen Shop te koop zijn, zullen iets groter 

gegroeid zijn. “Dan heb je al een plantje met iets 

meer ‘body’. Een knappe plant, daar willen wij 

voor gaan.”

Hofleverancierschap

Ik laat Rob het boekje zien dat ik de avond voor 

het interview doorgebladerd heb. Hij vindt het 

leuk om een oude tekening te zien van het be-

drijfje aan de Rijks-

weg. Het pand, zoals 

dat hier op de teke-

ning staat, staat er 

al lang al niet meer. 

Op een foto uit 1957 

die Rob heeft gevon-

den, is te zien dat op 

die plek toen al een 

ander pand was 

neergezet. “Vroeger 

zaten we inderdaad aan de Rijksweg waar nu Zo-

merdijk Keukens zit,” vertelt Rob, “nu zitten we al 

weer zeventien jaar hier aan de Uitgeesterweg.”

Het bedrijf is al vier generaties lang in de familie. 

Een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van 

het bedrijf was het behalen van het hofleveran-

cierschap. Toen de vader van Rob, Max Nuyens, 

nog in het bedrijf werkte, bestond de onderne-

ming 100 jaar. Max Nuynens heeft toen het hof-

leverancierschap aangevraagd en gekregen. “Het 

is een soort koninklijke onderscheiding,” legt Rob 

uit, “je krijgt een predikaat en een bord voor op 

de gevel. Het mooie van het hofleverancierschap 

is dat het met het bedrijf mee gaat, dus ook nu ik 

de eigenaar ben.”

Zaadhandel

Omdat Jan Nuyens ooit begonnen is met een 

zaadhandel ben ik benieuwd of de Tuin & Groen 

Shop nog steeds gespecialiseerd is in zaden.“ Ja-

zeker, wij hebben een hele grote zaadafdeling,” 

antwoordt Rob enthousiast, “we hebben een 

klantenbestand van 750 klanten. Wij sturen hen 

ieder jaar een zadengids toe, een soort voorjaars-

catalogus.” De Tuin & Groen Shop verkoopt dan 

ook vele soorten zaden. “Vooral groentezaden 

zijn erg populair, zoals zaden van wortels, radijs-

jes, koolsoorten en boontjes. Maar we bieden nu 

ook een vrij exclusief bloemenassortiment. Dat 

zijn zaden van bloemen met een gebruiksaanwij-

zing, die best lastig te kweken zijn.” Deze zaden 

zijn dan ook vooral bedoeld voor de mensen met 

echte groene vingers. Ik wil graag weten hoeveel 

soorten zaden ze dan verkopen. Nadat Rob hulp 

heeft ingeschakeld van een collega en deze een 

rekensom heeft gemaakt komt het antwoord uit 

op 1200 tot 1400 soorten. Een ongelofelijke hoe-

veelheid. 

Manusje van alles

Hoe Rob zelf in het bedrijf terecht is gekomen? 

Hij is er eigenlijk ingerold, antwoordt hij. “Ik viel 

in voor een ziek personeelslid van mijn vader. Ik 

deed allerlei dingen in het bedrijf, ik was een ma-

nusje van alles.” Later nam Rob de winkel voor zijn 

rekening. Het persoonlijke karakter van de winkel 

spreekt hem erg aan. “Hier komen de mensen die 

echt van tuinieren houden, die graag geholpen 

willen worden en advies willen krijgen. Mensen 

stappen regelmatig binnen met een takje in hun 

handen. Het plantje is ziek en willen ze weten wat 

er aan de hand is. Dan leggen wij het onder een 

loep en bekijken we het. Vaak moet het plantje 

een beetje mest hebben of zit er een luisje in.” De 

kennis is volop in huis. “Deze kennis heb ik opge-

daan via het Agrarisch Centrum, daar ging ik om 

met relaties, daar heb ik veel van geleerd.”

Vroeger werd de zoon van de boer ook boer, als 

vanzelfsprekend. Nu is dat al lang niet meer zo. 

Het is daarom dus best bijzonder dat Rob nu de 

vierde op rij is die deze lange familietraditie in 

stand houdt.

Lucia Valkering

T
U
IN

&
G
R
O
E
N

S
H
O
P

Uitgeesterweg 1B, 1906 NW Limmen, T 072 - 505 24 84 

• Tuinplanten 
• Tuinartikelen 
• Bloembollen 
• Zaaizaden 
• Vijverartikelen 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
8.00 - 12.30 uur + 13.15 - 18.00 uur

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
Koopavond (maart t/m september) 
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur

• Werkkleding 
• Tuinberegening 
• (Weide)afrastering 
• Meststoffen 
• Gewasbescherming

VANAF HALF MAART
NU OOK HET ADRES
VOOR AL UW

TUINPLANTEN!
 

Tevens nieuw in het assortiment:

Potterie en
Weber Barbecues!

▲

▲

▲
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LENTE-EDITIE 
Kopij uiterlijk:

ma 12-03- 2007
Verschijnt 

17-03-2007   

BLOEMENDAGEN-EDITIE 
Kopij uiterlijk:

ma 16-04- 2007
Verschijnt 

21-04-2007

JAARMARKT-EDITIE 

Kopij uiterlijk: 
ma 25-06- 2007

Verschijnt 
30-06-2007

KERMIS-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 27-08- 2007
Verschijnt 

01-09-2007

HERFST-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 08-10- 2007
Verschijnt 

13-10- 2007

SINTERKLAAS-EDITIE 
Kopij uiterlijk: 

ma 12-11- 2007
Verschijnt 

17-11- 2007

KERST-EDITIE 

Kopij uiterlijk: 
ma 10-12-2007

Verschijnt 
15-12-2007

KNIP U IT !   LOV-VERSCHIJNINGSDATA 2007  KNIP  U IT !

De vorige nummers 
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl

Op uitnodiging van het landelijke Burkina Faso 

Platform komt de heer Salif Sodré naar Neder-

land. De heer Sodré is de projectcoördinator van 

de Associations Développement Sans Frontière 

(DSF), de partnerorganisatie van de Stichting 

WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 

Limmen). Tijdens zijn verblijf in Nederland zal hij 

dan ook in Limmen logeren.

Donateuravond op 6 maart
Op 10 maart zal de heer Sodré spreken op de 

landelijke dag van het Burkina Faso Platform in 

Rotterdam. Mede dank zij de WOL is de heer So-

dré een specialist op het gebied van onderwijs-

hervormingen en armoedebestrijding in Burkina 

Faso geworden. De WOL maakt van dit bezoek 

van de heer Sodré aan Nederland gebruik door 

ook hier in de regio bijeenkomsten te organise-

ren. Op dinsdagavond 6 maart wordt een dona-

teuravond gehouden in de Maranathakerk, Prins 

Hendrikstraat 1 in Castricum. Donateurs van de 

WOL en andere belangstellenden zijn van harte 

uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Aan 

de hand van beeldmateriaal wordt een overzicht 

gegeven van de onderwijs- en ontwikkelingspro-

jecten die DSF met ondersteuning van de WOL, 

ICCO en Stichting Kinderpostzegels uitvoert in 

Burkina Faso. De heer Sodré zal over zijn ideeën 

over onderwijs en armoedebestrijding in Burkina 

Faso vertellen. En natuurlijk is er gelegenheid tot 

het stellen van vragen. Ook zal er een kraam zijn 

met prachtige kunstnijverheid uit Burkina Faso. 

De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de 

projecten. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 

19.30 is de zaal open. De toegang is gratis. Voor 

consumpties wordt een bijdrage gevraagd.

Limmen Creatief

In het weekend van 3 en 4 maart wordt de jaar-

lijkse tentoonstelling van Limmen Creatief ge-

houden. Ook de WOL zal hier weer aanwezig zijn 

met kunstnijverheid uit Burkina Faso en foto’s 

van de projecten. En als speciale gast is Salif So-

dré aanwezig.

Op zondag 4 maart zal de heer Sodré aanwezig 

zijn tijdens de viering in de Corneliuskerk. Hij kan 

dan zelf zien hoe prachtig de gebatikte staties 

van de kruisweg in de kerk hangen. Deze staties 

zijn drie jaar geleden door een kunstenaar in 

Burkina Faso gemaakt en worden ieder jaar in de 

vastentijd opgehangen als teken van vriendschap 

tussen Limmen en Burkina.

Geslaagde reis

In december is een delegatie van de WOL in Bur-

kina Faso geweest om daar de projecten te be-

zoeken die door de WOL ondersteund worden. 

Evenals vorige keren waren we weer ontzettend 

onder de indruk van wat DSF bereikt heeft. De 

scholen puilden uit van de leerlingen en in de 

klas zaten net zo veel meisjes als jongens. Bij de 

meeste scholen stonden gammele bouwsels die 

als noodlokaal dienden om alle leerlingen te 

kunnen herbergen die DSF gewonnen heeft voor 

school. In een dorp diende een oud gebouwtje als 

klaslokaal. De kinderen hadden er wel een dak 

boven hun hoofd, maar verder was er helemaal 

Salif Sodré, projectcoördinator van de Stichting WOL, komt naar Nederland

Bezoek uit Burkina Faso
niets: geen schoolbanken, geen stoelen, geen 

kasten. De kinderen zaten gewoon op de grond 

met een leitje op schoot. Een van de reisgenoten 

besloot spontaan schoolbanken voor deze klas te 

sponsoren.

Beroepsonderwijs

Natuurlijk behoorde een bezoek aan het bouw-

terrein waar het nieuwe onderwijscentrum van 

DSF zal verrijzen tot het programma. Het doel van 

dit centrum is beroepsonderwijs te ontwikkelen 

dat afgestemd is op de ontwikkelingsbehoefte 

van de bevolking. Nu houdt voor veel kinderen 

het onderwijs op na de basisschool omdat er 

geen scholen voor beroepsonderwijs zijn. De WOL 

heeft de financiering van de eerste fase van dit 

project op zich genomen: de bouw en inrichting 

van een schoolgebouw van twee verdiepingen 

met 6 theorielokalen. Op verzoek van DSF is dit 

aangevuld met de bouwkosten van een huis voor 

de bewaker van het terrein. Hiermee komen de 

totale kosten op 119.00 Euro. Het afgelopen half 

jaar is 114.000 Euro ingezameld. Een gigantisch 

bedrag in zo korte tijd. De WOL wil iedereen be-

danken die hier een bijdrage aan heeft geleverd. 

Nog 5.000 Euro en dan is de financiering rond. 

Tijdens het bezoek heeft Yvonne Zomerdijk van 

de WOL de eerste steen gelegd. De bouw verloopt 

voorspoedig. Volgens de laatste berichten is men 

al met de verdieping bezig.

Adoptieproject

Op 2 januari hadden we op het kantoor van DSF 

in Ouahigouya een indrukwekkende bijeenkomst 

met 22 jongeren uit het Scholieren Adoptie Pro-

ject. In dit project krijgen kansarme dorpskinde-

ren een kans om naar het voortgezet onderwijs 

te gaan. Dit schooljaar kunnen 28 scholieren naar 

school dankzij hun adoptieouder in Nederland. 

DSF zorgt er niet alleen voor dat de kinderen naar 

school gaan, maar traint de jongeren ook om de 

nieuwe leiders van hun gemeenschap te worden. 

De eerste vruchten heeft dit al afgeworpen: Tas-

séré Ouédraogo, een van de jongeren die vorig 

jaar zijn studie heeft afgerond, heeft een vereni-

ging opgericht om samen met oud-leerlingen 

van zijn school onderzoek te doen naar een afzet-

markt voor producten die ze geleerd hebben op 

de school te maken. Ook zit hij namens alle jon-

geren van de provincie Yatenga in de nationale 

jongerenraad. In januari kreeg hij hier een prijs 

van 500.000 CFA (± 750 Euro ) uit handen van de 

Minister van Jongerenzaken en Werkgelegenheid 

voor zijn initiatief om de vereniging op te richten. 

De Minister prees hem voor zijn bijdrage aan de 

ontwikkeling van het land en de bestrijding van 

werkeloosheid onder jongeren.

Ook in Limmen en omgeving raken mensen 

steeds enthousiaster voor het Nordic Walken.

In Nederland lopen inmiddels heel wat Nordic 

Walkers. Daar voegt Lea Dam  300 dames en he-

ren aan toe. Zij heeft inmiddels 30 groepen een 

cursus gegeven en de cursisten de techniek van 

het Nordic Walking eigen gemaakt. Nu is het voor 

de deelnemers een kwestie van regelmatig lopen 

zodat de techniek er goed inslijt om in een goed 

loopritme (cadans) te komen zodat je één wordt 

met je poles (stokken). Na de cursus is er ook een 

mogelijkheid om wekelijks in groepsverband  in 

de duinen te lopen o.b.v. Lea.

Nordic Walking is een groeiende tak van sport uit 

Finland overgewaaid. Daar is het al 40 jaar een 

alternatieve trainingswijze voor langlaufers en 

crosscountry-skiers in de zomer.

Het is een actieve manier van wandelen met spe-

ciaal op maat gemaakte wandelstokken (poles), 

waarbij  je je hele bewegingsapparaat in werking 

zet. Een totale work-out dus. Alle spiergroepen 

van het bovenlijf breng je in actie waardoor ook 

een betere loophouding ontstaat.

Het is voor iedereen geschikt, ongeacht welke 

leeftijd. Je kunt het recreatief doen, maar ook  

actief, zelfs revaliderend kunnen de poles wer-

ken. Ze halen 2 tot zes kilo gewicht van je weg en 

ontlasten je gewrichten. Je verbruikt 20 tot 40% 

meer energie dan bij stevig wandelen.

Je moet echter wel de techniek goed beheersen, 

zodat je in de toekomst verantwoord kan Nordic 

Walken.

Nordic walking groeit in populariteit

Nieuwsgierig?? Ik zou zeggen wat let je om eens 

een demonstratieles mee te lopen om in contact 

te komen met het fenomeen Nordic Walken.

Lea Dam, Nordic Walking instructrice, gecertifi-

ceerd door  VDNOWAS Verband der NordicWal-

king Schulen) start de volgende data weer met 

demonstratielessen: 

Maandag  2 april 15.00u

Dinsdag    3 april 19.00u,  

Zaterdag  7 april   9.30u 

Kosten voor de demoles zijn € 6,- incl. gebruik 

van de  poles. Bij voldoende belangstelling volgen 

in de week van 9 ot 14 april, op dezelfde tijden, 

de cursussen. Er wordt gestart bij de duiningang 

'Noorderstraat' naast het Med. Kindertehuis An-

tonius aan de Herenweg in Bakkum.

Kosten voor de cursus zijn: € 58,- voor 6 lessen 

incl. gebruik van de poles.

Aanmelding voor een demonstratieles en/of cur-

sus bij Lea Dam: Tel:072- 5055544,of 

bezoek haar website, www.wandelenmetlea.nl

Veel kinderen op school maar geen schoolbanken voor de leerlingen van Nangho Fulce

Tassere Ouedraogo, een oud-leerling uit het Scholieren 

Adoptie Project heeft een nationale prijs van verdienste 

gewonnen.

Onder de indruk van de ontmoeting met de jon-

geren uit dit project besloten de reisgenoten, 

voor zover zij nog geen adoptieouder zijn, met 

ingang van het nieuwe schooljaar een jongere te 

sponsoren. Wie dit ook wil: meldt u aan! Voor € 

350,- per schooljaar helpt u mee om de nieuwe 

generatie van geschoolde en geëmancipeerde 

volwassenen, waar Burkina broodnodig behoefte 

aan heeft, op te leiden.

Voor meer informatie: www.stichtingwol.com of 

Yvonne Zomerdijk, tel. 072 5052680 (’s avonds), e-

mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl Giften zijn 

van harte welkom op bankrek. 96.97.79.267 t.n.v. 

Stichting WOL te Limmen.
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De politie heeft het aantal delicten waarvan via 

het internet aangifte kan worden gedaan uitge-

breid. Dit geldt voor delicten op het gebied van 

diefstal of vernieling. Ook is de internetaangifte 

gebruiksvriendelijker gemaakt. ‘Het is belangrijk 

dat bewoners van ons gebied aangifte doen’, zegt 

commissaris van de politie Jan Oost. Hij is bij de 

politie in Noord-Holland Noord verantwoordelijk 

voor het aangifteproces binnen het politiekorps. 

‘Want meer aangiftes betekent meer inzicht in de 

criminaliteit. En daarmee kunnen wij misdrijven 

en overtredingen nog gerichter aanpakken en 

voorkomen. Daarnaast is het doen van aangifte 

nu nog makkelijker geworden, en daar hechten 

wij veel belang aan.’

De spelregels rond de internetaangifte zijn niet 

veranderd. Het gaat om relatief eenvoudige de-

licten, waarbij geen aanwijzingen zijn in de rich-

ting van een dader en waarbij geen sprake is van 

geweld. Wie aangifte wil doen van zakkenrollerij, 

graffiti of andere vormen van diefstal of vernie-

ling, hoeft de deur niet meer uit. Via het internet, 

www.politie.nl, kan op ieder gewenst moment 

aangifte worden gedaan. De belangrijkste aan-

vullingen in de vernieuwde internetaangifte zijn:

diefstal uit schuren, scholen, bedrijven, sportcom-

plexen en vernielingen aan auto’s en openbare 

gebouwen.   

Sneller aangifte doen

De aangever wordt sneller door de aangifte geleid 

omdat de vragen makkelijker zijn en de scherm-

indeling overzichtelijker is gemaakt. Ook wordt 

het juiste delict voor de aangever geselecteerd. 

Internetaangifte nog makkelijker 

Het aantal internetaangiftes stijgt en de politie 

hoopt dat deze ontwikkeling zich door de inge-

voerde verbetering zal voortzetten. 

Niet alle delicten lenen zich voor internetaangifte. 

‘Bij relatief zwaardere delicten waarbij zicht is op 

een mogelijke dader en/of sprake is van geweld is 

een persoonlijk gesprek noodzakelijk’, vertelt Jan 

Oost. ‘Op het bureau of thuis. Dat heeft te maken 

met het veilig stellen van opsporingsgegevens en 

het verzamelen van bewijsmateriaal.’   

Welkom op bureau

De politie benadrukt dat bewoners van dit gebied 

voor aangifte van diefstal of vernieling natuurlijk 

ook welkom zijn op het politiebureau. Via 0900-

8844 kan een afspraak worden gemaakt op een 

van de nabijgelegen vestigingen of telefonisch 

aangifte worden gedaan. Voor mensen die slecht 

ter been zijn of om andere redenen niet in staat 

zijn naar een bureau te komen, kan een gesprek 

of aangifte thuis plaatsvinden.

Eind januari deden alle keurploegturnsters mee 

met de tweede competitiewedstrijd.

De jongsten beten zaterdag de spits af en deden 

dat prima. Nina Burgering belandde wederom 

op de eerste plaats en werd hierdoor ook rayon-

kampioene. Tijdens de wedstrijd werd ze gevolgd 

door Lynn Admiraal die een hele mooie brugoe-

fening draaide. Amy de Leeuw schitterde op de 

vloer waardoor ze op de derde plaats belandde.

In de tweede wedstrijd turnden Lisa Deylen en 

Joyce Mous. Lisa turnde goed op balk (8.40) en 

brug (8.20). Helaas was het niet genoeg voor een 

medaille plaats. Ze werd vierde. In het overall klas-

sement belandde ze echter op de eerste plaats en 

werd daarmee de tweede rayonkampioene van 

TIOS. Joyce turnde ook netjes op balk (7.85) en 

brug (7.90) en eindigde op de 7e plaats.

De volgende dag kwamen de turnsters van de 

vijfde divisie aan bod. S’morgens vroeg de jeugd-

meisjes. Het begon goed op vloer voor Melanie 

van Diepen(8.30) en Maud Burgering (8.30). Op 

sprong ging het bij Melanie met inturnen mis 

maar gelukkig herstelde zij zich op tijd voor de 

wedstrijd. Haar overslag werd beloond met een 

8.50. Ook Manon Min sprong dit keer met de 

springplank en scoorde daarmee een mooie 8.10. 

Helaas ging het op het laatste toestel, de balk het 

minste. Alleen Silvie Kaandorp wist haar zenu-

wen in bedwang te houden en zonder vallen haar 

balkoefening te draaien (8.25). Voor al deze meis-

jes helaas geen medailleplaatsen. Voor de door-

stroming komen misschien Melanie en Maud in 

aanmerking.

Wie zeker van doorstroming is, is Michèle de 

Ruyter. Haar balk(8.85), brug(8.15) en vloeroefe-

ningen(8.60) werden als hoogste gewaardeerd, 

waardoor ze zeker was van goud. De eerste com-

petiewedstrijd behaalde ze ook goud, dus zij werd 

overtuigd rayonkampioene! Nienke Olling turn-

de zeer sierlijk op balk(8.55) en vloer(7.50). Helaas 

kwam ze met de salto met de handen op de grond 

waardoor ze op de vierde plaats belandde.

In de andere baan turnden Jin Li Droog, Han Ying 

Min en Lotte Koot. Han Ying scoorde het hoogste 

op brug (8.80), Jin Li op vloer (8.60) en Lotte op 

brug (8.85). Zij eindigden achtereenvolgens op de 

9e, 10e en 11e plaats.

In de laatste wedstrijd werd Marlu van der Linden 

de vierde rayonkampioene van TIOS. Helaas viel 

zij tijdens de wedstrijd van de brug waardoor zij 

op de tweede plaats terecht kwam mede dankzij 

een prachtige vloeroefening (9.50). Ook Maaike 

Talsma deed het heel goed op vloer (9.00) en mag 

misschien door naar de regiokampioenschappen 

daar ze in het overall klassement een zesde plaats 

wist te bemachtigen. Een succesvol weekend voor 

de trainsters van TIOS.

TIOS rijk met vier rayonkampioenes

Lisa Deylen

rayonkampioene

junioren niveau 9

De turnsters

van zondag

Door Gré Metselaar-Krom – Ongeveer 50 jaar ge-

leden werd er in Limmen een kaboutergroep op-

gericht. Onze leiding bestond uit Afra Pijnappel 

en Leida Castricum.

Het toenmalige clubgebouw was de Pius naast 

de Corneliuskerk en onze stoeltjes waren pad-

destoelen gemaakt van boomstammen met een 

rood kussen met witte stippen.

Onze favoriete spelletjes waren nachtwacht, tref-

bal, dweilenrace en het maken van vader-en moe-

derdagkadootjes.

Uiteraard werd er veel gezongen en werden we 

wegwijs gemaakt in het knopen van pitriet en flui-

tenkoorden. De allereerste keer mee op kamp was 

naar Bakkum. De kabouters gingen lopend heen 

en mijn vader bracht de spullen naar ons stekkie. 

Op zijn terugweg werd er op het kruispunt bij de 

Zeeweg een mooie groepsfoto gemaakt. Deze is 

me altijd zeer dierbaar gebleven, zeker omdat er 

Terugblik op 50 jaar Scouting  Limmen
in die tijd bijna geen foto’s gemaakt werden. Bij 

de kampplek aangekomen moesten we zelf stro-

zakken vullen voor ons slaapgemak.

Later zijn we op kamp naar Schoorl gegaan bij de 

familie Rietveld, waar we meer luxe hadden in de 

vorm van stapelbedden en een echte keuken.

Veel  lopen deed je in die tijd en als je geluk had 

dan kon je met een groep Verkenners mee voor 

op de stang van de fiets!

Mijn voorliefde voor het leidinggeven is wel in die 

tijd ontstaan. Ik vond het leuk om de leidsters te 

verrassen met gedekte tafels en afwasperikelen.

Toen ik ongeveer vijftien jaar oud was werd ik 

door Riet Kroone gevraagd om hulpleidster te 

worden. Dat deed ik graag en zo liep ik verschil-

lende cursussen af om me te kwalificeren.In Sas-

senheim een basiscursus, in Heemstede een bi-

vakcursus en met Ria Zandbergen en Tiny Meijer 

een bosbescursus.

De eerste kampervaring als hulpleiding vergeet 

ik nooit meer; we waren op de fiets op weg naar 

Bergen , toen bij Heiloo een kabouter werd aan-

gereden en met een gecompliceerde beenbreuk 

werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit maakte 

een diepe indruk op ons allen.

Een van de dieptepunten was wel de brand in 

de Pius. We hebben toen manden in het badhuis 

moeten draaien, maar zoals een goed padvinder 

betaamt maakten we het daar ook gezellig.

In de loop der jaren heb ik heel wat kampen en 

kinderen meegemaakt, maar altijd met heel veel 

plezier! En alhoewel ik nu afscheid moet gaan ne-

men moet me nog van het hart dat de kinderen 

wel door de jaren heen mondiger zijn geworden 

maar dat heb ik zeker niet als negatief ervaren. 

Scouting Limmen : een ervaring rijker.

Onderschrift voor bij de foto: Gre Metselaar-Krom ont-

vangt uit handen van loco-burgemeester mevr. C Porte-

gies een orde in het teken van de Nederlandse Leeuw.

Dit jaar zullen de Bloemendagen voor de 55ste 

keer georganiseerd worden. De Stichting Bloe-

mendagen Limmen wil er ook dit jaar weer alles 

aan doen om het voor iedereen zo aantrekkelijk 

mogelijk te maken.

Daarom:

•  zullen er weer wijzigingen in de jurering plaats 

gaan vinden

•  wordt de route opgeleukt

•  worden er voor en na de bloemendagen klank-

bordvergaderingen gehouden met de prikploe-

gen

•  is er besloten dat de prijs van de spelden om-

laag gaat

Stichting Bloemendagen nieuws

OPROEP
Het bestuur van Limmen Cultuur bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers en is op zoek 

naar versterking. Vooral aan een pr medewerker is behoefte. Limmen Cultuur organiseert concer-

ten, lezingen, theatervoorstellingen en jaarlijks een Sinterklaasspel voor kinderen, de Limmertaal-

test, Limmen Artistiek en Creatief en de Kunst Fiets Route. Heb je belangstelling voor cultuur, kun 

je een leuk stukje te schrijven, ben je handig met de computer en heb je nog een paar uurtjes in de 

week over? Misschien ben jij dan de juiste man/vrouw voor Limmen Cultuur.

Reageren kun je door een mail te sturen naar Hanny Kracht: h.h.kracht@hetnet.nl of even te bel-

len naar: 072-5054019.

15 wekelijkse lessen van april tot half september.

Wordt lid van T.V. Limmen en geef je op vóór 1 

maart 2007. Na die datum kunnen wij geen les 

meer garanderen.

Tevens kunnen de kinderen meedoen met di-

Tennislessen voor de jeugd

Het zit bij ons nog heel vers in het geheugen, de 

musical  “De Jantjes”. Wij, de toneelvereniging 

de Limmer Plankeniers, hebben er enorm veel 

plezier in gehad. Wij willen u bedanken voor de 

enorme belangstelling die wij hebben gehad. Het 

was voor ons een eer om het voor zoveel mensen 

te mogen spelen.

De evaluatie hebben we gehad en we gaan ons 

nu opmaken voor een nieuw seizoen met een an-

der toneelstuk. Wat we dit jaar gaan spelen is nog 

niet bekend, maar wel kunnen wij u nu al de data 

doorgeven die gepland staan;  vrijdagmiddag 16 

november uitsluitend voor leden van de Zonne-

bloem afdeling Limmen, en zaterdagavond 17 en 

24 november a.s.

Toneelvereniging
De Limmer Plankeniers

In verband met het vertrek van onze regisseur, 

zijn wij op zoek naar een regisseur uit Limmen 

(of directe omgeving) die zich graag hiervoor bij 

onze vereniging wil aan sluiten.

Tevens zijn wij op zoek naar iemand die verstand 

heeft van belichting en geluid om onze voorstel-

lingen naar een nog hoger niveau te tillen. Deze 

mensen moeten ook van gezelligheid houden 

omdat dat bij ons nou eenmaal hoog in het vaan-

del staat.

Brieven kunt u richten aan onze secretaris; M. 

Winder, Hogeweg 15, 1906CA Limmen of via de 

website www.limmerplankeniers.nl

Voor de oudleden een heel gezellige reúnie er 

was een grote opkomst met veel bekende gezich-

ten, overal vandaan. Er werden herinneringen 

opgehaald en vele foto’s bekeken. De kampen 

waren vroeger het hoogtepunt. Ik heb er diverse 

meegemaakt naar Texel, Schoorl, Haren, De Zilk 

op de fiets! De bagage werd gebracht door Arie 

Krom en of vader Driessen. In Schoorl waren we 

gelijk met de verkenners, s’avonds als de jeugd 

in bed lag kwam de leiding bij ons buurten. Even 

relaxen met een glaasje wijn. Voor het kamp had-

den wij geld nodig, waar kwam dat vandaan?

Iedere zondag na de missen stond er iemand van 

de leiding met de bus achter in de kerk en kwam 

er niemand opdagen, stond meester Mok met de 

bus te rammelen, de afdracht ging via mr. Mok 

naar “advocaat” Kraakman die de kas beheerde, 

dus als wij geld nodig hadden togen we naar de 

Duinweg naar “advocaat” Kraakman, ik zie me 

nog staan in ‘t halletje eerst kwam zijn huishoud-

ster en na enige tijd Kraakman met de centjes. 

Ik spreek nu wel van 50 jaar geleden, maar op 

de reúnie werden verschillende anekdotes op-

gehaald. Één daarvan moet ik even vertellen, 

het was op één van de kampen in Schoorl al ver 

na middernacht en er klonk een gehoest uit de 

slaapzaal het was niet mooi meer en niemand 

kon slapen. Nu had ik net een interview op de ra-

dio gehoord met een operazanger. Er werd hem 

gevraagd: Wat doe je nu als je verkouden bent of 

pijn in je keel? Och zei hij dan slubber ik gewoon 

een rauw ei naar binnen. U kunt het raden wat 

ik de patiënt voorstelde, maar hij vond het heel 

gewoon en het hielp ook nog. 

De kerstmusical heb ik ook bezocht, petje af wat 

hebben jullie een mooie avond verzorgd. Dit deed 

me ook weer denken aan onze tijd. Ook wij heb-

ben een musical opgevoerd en wel Assepoester 

met medewerking van Kapelaan Breedveld. Ja 

vroeger hadden wij een aalmoezenier die ons 

regelmatig opzocht en ook de vergaderingen bij-

woonde. Kap. Breedveld speelde piano en hij had 

veel plezier ons te begeleiden! 

Ten slot nog een pluim voor Gré, van harte met 

je onderscheiding. Verder wens ik de leiding nog 

veel succes. 

Dank namens vele oudleden!

Ria Pijnappel.

Ria Pijnappel over 60 jaar Scouting Limmen:

‘Wat is dat leuk gevierd!’

verse toernooitjes en andere activiteiten die de 

club gedurende het zomerseizoen organiseert of 

gewoon lekker vrijspelen overdag.  Voor info en 

aanmelden: zie onze site www.tvlimmen.nl

•  kunnen bloemen voor makers van bloemsier-

kunst tegen inkoopsprijzen gekocht worden

•  wordt er een informatieavond georganiseerd

•  wordt er een digitale nieuwsbrief naar prikkers 

en oud prikkers gestuurd.

Bent u al nieuwsgierig geworden, bezoek dan de 

informatieavond in café bar de Lantaarn op don-

derdag 15 maart, aanvang 19.45 uur. Iedereen is 

welkom!

Ontvangt u de digitale Prikbord nieuwsbrief 

nog niet maar wilt u dat wel, stuur dan een 

mailtje met uw e-mail adres, naam en adres-

gegevens en evt. naam van de prikploeg naar: 

info@bloemendagenlimmen.nl
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