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Tijden veranderen....
Wij keken vroeger halsreikend uit naar een uurtje “Stuif ‘s In” op een verlo-

ren zaterdagmiddag. Tegenwoordig kan de jeugd van ‘s ochtends vroeg
tot ‘s avonds laat afstemmen op Nickelodeon, Jetix, de Zapflat of Ketnet.
En dat élke dag....

In rap tempo wisselen de felgekleurde beelden elkaar af en branden de meest
onwaarschijnlijke taferelen zich op je netvlies. Wanneer het hysterisch gekrijs

van Totally Spies en het gekweel van Spongebob onze woonkamer vult, hangen
de kids kalmpjes onderuit, raken mijn trommelvliezen overspannen en ben ik
een zenuwinstorting nabij. Waar zijn ze gebleven, mijn zoetgevooisde vriend-
jes van de Beereboot en de welbespraakte dieren uit De Fabeltjeskrant? Gaat
alles tegenwoordig echt zo snel, dat onze kinderen niet meer onder de indruk
lijken van de trage, maar heerlijke avonturen van Paulus de Boskabouter, Flipper
en Black Beauty?

De hedendaagse wereld is voor kinderen zoveel malen groter, dan dat die der-
tig jaar geleden was. Vlak voor het einde van het afgelopen jaar, hebben

onze kinderen de digitale snelweg ontdekt. De levendige ruilhandel met
Winxstickers, Diddle-items en andere overbodigheden beperkt zich sindsdien
niet meer tot het schoolplein. Nu dealen ze heel eenvoudig via de “online” han-
delsplaatsen. Vanuit alle hoeken van het land ontvangen ze juichend de ont-
brekende verzameltrofees en sturen ze plichtsgetrouw hun dubbele exempla-
ren retour. Het bereik is onbeperkt, de opbrengsten optimaal en het gebeurd
volkomen anoniem.

Een feest als carnaval laat zich gelukkig níet veranderen. Over een paar weken
barst het feest weer los, met optochten, praalwagens, pruiken, maskers, boe-

renkiel en flink veel bier. Jong en oud, van noord tot zuid, gaat hossen, drinken
en flirten met een ieder die hij tegen het verhitte lijf loopt. En dat kan maar op
één manier. Geniet ervan!

Veel plezier allemaal. Alaaf!

Tijdens de laatste week van het oude jaar
gingen jong en oud, te voet of op de fiets,
langs de etalages van diverse ondernemers,
om zoveel mogelijk tegels met letters te
bemachtigen. De letters, 58 in totaal, vorm-
den tezamen een slagzin waarmee, bij een
goede uitslag, waardebonnen te winnen
waren. Zelfs op de voorlaatste dag van het
oude jaar werd de sneeuw getrotseerd om
de letters bij elkaar te krijgen. En daarin is
een groot aantal mensen geslaagd.
De winnende slagzin luidde: “met oudjaar
wensen de mensen elkaar een gezond en
gelukkig nieuwjaar”.

Uit het aantal goede inzendingen zijn 4 win-
naars de afgelopen week verblijd met de
door hen gewonnen waardebon.
De hoofdprijs is gewonnen door Jeanette
Castricum. Zij mocht een LOV waardebon in
ontvangst nemen van 1 100,--.
De waardebonnen van respectievelijk 1 75,-,
en 1 50,- zijn uitgereikt aan Joyce Mous en
Marcel Kuilman, en de zusjes Anouk en Amy
Kerssens delen de waardebon van 1 25,-.
Alle prijswinnaars komen uit Limmen! 
De LOV feliciteert de prijswinnaars van harte
en dankt eenieder die de moeite heeft geno-
men aan de aktie deel te nemen.

Iedereen die deze leesbare en gezellige
dorpskrant niet in de bus krijgt vanwege de
NEE/NEE-sticker, buiten de dorpsgrenzen is
gaan wonen of bij wie de krant regelmatig
voortijdig in de kattenbak verdwijnt, kan
sinds kort vanachter de computer toch de
laatste dorpsnieuwtjes vernemen.Wanneer

u beschikt over een internetverbinding, kunt
u alle sinds januari 2005 verschenen LOV-
kranten op uw gemak “doorbladeren”.

Via www.lovkrant.nl komt u terecht op de
site van de LOV-krant. Er verschijnt een dui-
delijk scherm, waarop onder andere de voor-
pagina’s van de verschillende edities te zien
zijn. Hier kunt u een keuze maken door op
de betreffende voorpagina te klikken.
Vervolgens komt u terecht bij door u
gewenste krant.

Ook indien u geïnteresseerd bent in de the-
ma’s en verschijningsdata van de LOV-krant
in 2006 staat daarvan het overzicht vermeld.

Vanaf de site is het tevens mogelijk rechtst-
reeks informatie op te vragen over adverte-
ren of tips, opmerkingen en teksten te stu-
ren naar de redactie van de LOV-krant.

Carnavalsvereniging de Uylenspieghels
‘pakt uit’ met 40 jarig jubileum!

Carnaval basisschoolkinderen
In de week van 13 februari zullen raadsleden
een aantal zieken en ouderen bezoeken in
Gorteldonk en hen een fruitmandje aanbie-
den. Dan op vrijdag 17 februari vindt het
kindercarnaval plaats in Leutbunker de
Burgerij, voor de kinderen van de basisscho-
len te Limmen. Bezoekt uw kind speciaal
onderwijs buiten Limmen, dan is hij of zij
deze dag natuurlijk ook van harte welkom.
Neem even contact op met dhr. A. van
Steenis, 072-5020021, hij kan u vertellen op
welke tijd er een programma voor uw kind
is in Leutbunker de Burgerij. In de ochtend is
er een programma met clown Berry voor de
groepen 1, 2, 3, 4 en 5. ‘s Middags is er de play-
backshow, met als thema “Party Time”, voor
de groepen 6,7 en 8 i.s.m. Specials Drive-in
Shows. Op de scholen wordt er al druk geoe-
fend en Prins Tyl Xl en zijn gevolg zijn
benieuwd wat de kinderen deze middag
laten zien op de bühne.

45+ avond en de traditionele sleutelover-
dracht
Zaterdag 18 februari is het de beurt aan de
45+ers van Gorteldonk. Een feestavond die
steeds drukker wordt en vol gezelligheid zit.
De muziek is in handen van Dirk Brouwer,
een man die er ieder jaar weer groot feest
van weet te maken. Vanwege het jubileum
is er een extra artiest voor deze avond

geboekt en dit is niemand minder dan
Albert West. De aanvang is 20.00uur, de toe-
gang is gratis en rond de klok van 1.30 uur
zal het grote licht pas aan gaan. Ook zijn er
op de avond diverse gastoptredens, waar al
druk voor geoefent wordt. Gast deze avond
is natuurlijk de Burgemeester, mevr. A.
Emmens-Knol. Zij zal aanwezig zijn voor de
traditionele sleuteloverdracht. Als deze heeft
plaatsgevonden, kan Prins Tyl Xl regeren over
ons Gorteldonk. De Uylenspieghels hebben
vanaf  20.00 uur de koffie en thee met wat
lekkers, en voor later op de avond de hapjes,
weer voor iedere 45+er klaar staan. Er wor-
den heel wat gasten verwacht deze avond.
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Winnaars LOV etalage-
wedstrijd bekend!

Op de foto krijgt Jeanette Castricum haar prijs namens de LOV, door Carla Bakker, overhandigd.

LOV-krant ON-LINE te lezen!

Nog even en dan is het zover.Het grootse carnavalsweekend 2006 van zaterdag 25
februari tot en met dinsdag 28 februari. Voor het zover is, zijn er toch al een aan-
tal activiteiten die in de aanloop naar dit drukke weekend plaatsvinden.



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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• rioleringL I M M E N

A D M I N I S T R A T 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

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

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

BESPAAR TOT 80%
OP UW PRINTERKOSTEN!

en lever bij ons uw lege cartridge in om te laten vullen.
Ook de tonercassette van uw kopieerapparaat
kunt u nu laten vullen.
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Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Van alles voor de carnaval!
• PAKKEN • PRUIKEN • NEUZEN • CONFETTI • HAARSPRAY • MASKERS
• ZWAARDEN • SERPENTINE  • PISTOLEN • SLINGERS enz. enz.
Wat niet in voorraad is is evt. uit het bestelboek te bestellen (voor zover voorradig).

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG IN DE BURGERIJ EN VREDEBURG VOOR UW:

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

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN PRETTIGE CARNAVAL!

• HUWELIJKSVOLTREKKING

• RECEPTIE

• BRUILOFTSFEEST

• HIGH TEA

• VERGADERING

• BIJEENKOMSTEN

• THEMAFEESTEN

• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN
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oals ieder jaar is er de haal- en brengservice.
Mensen die niet goed ter been zijn en moei-
te hebben met vervoer, kunnen zich melden
bij Peter Bakker tel. 072-5053965. Hij zorgt er
voor dat u deze avond wordt opgehaald en
weer netjes wordt thuisgebracht.

Tehuisbezoek, gezinsvieringen en grootse
Jubileumavond  
In de week van 20 februari zullen er tehui-
zen in Alkmaar en Zaandam worden be-
zocht, waar gehandicapten van Gorteldonk
hun plekje hebben. Prins Tyl Xl zal met een
afvaardiging hen een gezellige avond bezor-
gen. Dan gaan we naar het weekend van
groot carnaval. Op zaterdagmiddag 25
februari zal er in de nieuw gebouwde
Prinsenkar worden meegereden in de
optocht van Pieperduin. Om 19.00 uur is er
in de Corneliuskerk een gezinsviering, waar-
bij de kinderen worden uitgenodigd om ver-
kleed naar deze viering te komen. Dan om
21.00 uur zullen de deuren van Leutbunker
de Burgerij opengaan voor de grote
Jubileumavond. De kaartverkoop van de
Jubilieumavond is reeds gestart. Op deze
avond is de muziek in handen van de
Spoetniks en zijn er speciale optredens van
“Tante Annie”, een dame die de zaal op z’n
kop gaat zetten, en de echte Nederlandse
Robbie Williams. Hij zal een prachtige live-
act samen met 2 dames laten zien. Een toe-
gangsbewijs voor deze avond kost op ver-
toon van uw donateurkaart 1 2,50, voor niet
donateurs 1 7,50. De voorverkoopadressen
zijn; fam. Baars, Burg. Nieuwenhuizenstr. 97
en fam. Burgering, Vredeburglaan 2 te
Limmen.

Foute Avond en De Optocht
Net als vorig jaar is het weer een
“foute”avond en hopen de Uylenspieghels
weer een hoop “foute” mensen te mogen
begroeten. Voor de meest “foute” mensen
van deze avond heeft Prins Tyl Xl, vanwege
het 40-jarig jubileum, een prijs. Zondag is er
de, steeds groter en langer wordende,
optocht door Gorteldonk. Om 13.30 uur gaat
de optocht van start bij het park op de
Vuurbaak. Prins Tyl Xl en zijn raad rijden dit
jaar op een geheel nieuw gebouwde kar dit
jaar. Ze hopen ook dit jaar weer heel wat
groepen 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 kunnen maken.
De Uylenspieghels willen bij deze aan de
bewoners 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. Hogeweg,
r.a. Molenweg, r.a. B.N. Straat, l.a. Rijks-
straatweg, r.a. Nachtorchis, r.a. Rietorchis, l.a.
Zonnedauw, rechtdoor Lage Weide, r.a. Mei-
doornlaan, r.a. Vredeburglaan, r.a. Dussel-
dorperweg, aankomst Burgerij. Aansluitend
na de optocht is er weer groot feest voor
grote en kleine Gorteldonkers in Leutbunker
de Burgerij o.l.v. DJ Harold. Natuurlijk wordt
er daar ook weer een prijs uitgereikt voor de
mooiste kar van de optocht.

Discobal in het zwart/wit
Als rond de klok van 19.00 uur de deuren
sluiten, wordt de zaal klaar gemaakt voor
het Discobal. Om 20.30 uur 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 spet-
terende avond van te maken. Via de websi-
te van de Uylenspieghels, www.uylenspieg-
hels.nl, kan je nu al muzikale verzoekjes bij
dj. Harold doen voor deze avond. Omdat de
raad in het nieuw is gestoken en nu
zwart/wit gekleed zal gaan deze avond, vra-
gen zij de discogangers ook iets leuks met
zwart/ wit aan te doen deze avond. Kaarten
voor de disco-avond kosten 1 5,00, bij de
voorverkoop van vrijdag 17 februari vanaf
20.30 uur in Conquista is het 2-halen-1-beta-
len, voor maximaal 2 per persoon.

Bezoek aan Camerdonk en Slotavond
Maandag 27 februari zal er bezoek worden
gebracht aan Camerdonk. Om 15.00 uur zal
Prins Tyl Xl en zijn gevolg daar komen en de
bewoners een gezellige middag bezorgen.
Op dinsdag 28 februari is er een spetteren-
de slotavond met op de bühne de 9-
vrouw/mans formatie The Zemsonites. 3
Zangeressen, 1 zanger en 5 bandleden zetten
de zaal op z’n kop met muziek uit de jaren
‘70 en ‘80.Vorig jaar bezorgde deze band ons
een geweldige “foute”avond met groot car-
naval waarna de Uylenspieghels meteen

besloten dat zij de “uitsmijter” van dit jubi-
leumseizoen mochten worden. Op vertoon
van uw donateurkaart is de toegang gratis,
voor niet donateurs is de toegang _ 2,50. Het
zou leuk zijn om deze avond carnavalssfeer
te proeven en wij zien u dan ook graag in
boerenkiel of andere gekke kleding, al is dit

natuurlijk niet verplicht. Hoe de raad dit
jubileumseizoen gaat afsluiten blijft nog
geheim, maar het zal niet onopgemerkt
gaan. U ziet, voor jong en oud staan de
Uylenspieghels klaar de komende weken en
hopen u op één van haar festiviteiten te
mogen begroeten, ALAAF!

Vroeger bezocht ik met mijn kameraden regel-
matig diverse cafés in en rond Limmen. Zo ook
die koude carnavalsavond halverwege de jaren
tachtig.
Het leeuwendeel van onze dorpelingen vierde
die avond feest in de Limmer leutbunker. Hier
liep (volgens ons) het rossige nageslacht van
melkboer Pietje Groot zich uit te sloven in de
polonaise en konden onze wulpse Limmer
dames hun billen onbestraft laten betasten,
door de wijze leden van de Raad van Elf. Ons
clubje gruwelde van dit soort activiteiten, wij
wilden in die jaren dan ook principieel niets met
dit uitschot te maken hebben. Wij zaten lekker
tussen de ouwe stompen in café het Akertje.

Duitse autobussen vol Sherpa’s
Gezellig met een pilsje aan de bar, zaten we
gebroederlijk te wachten op rasartiest Wallie
Tax, die op deze avond een spetterend optreden
zou verzorgen. Kastelein van A. was erg nerveus.

Hij drentelde zoals gewoonlijk weer drollig heen
en weer en wenste daarbij, dat wat hem betreft
de avond niet snel genoeg voorbij kon zijn.
‘Wat is er op de Kapelweg aan de hand?’ vroeg
iemand aan de onrustig ogende barman,‘Ik zag
er drie Duitse autobussen staan’.
‘Oh, dat zullen die Duitse mokkels wel zijn’, ant-
woordde van A. Droogjes. ‘Ik had er hier van-
middag al een aantal aan de bar. Het zijn
Sherpa’s, ze zijn speciaal uit Duitsland gekomen,
om hier een weekendje carnaval te vieren in het
parochiehuis’.
‘Sherpa’s, wat zijn dat nou weer?’, vroeg een vrij-
gezel uit Limmen-West nieuwsgierig.
‘Dat zijn vrouwelijke verkenners in de leeftijd
van 14 tot 18 jaar’, antwoordde de kastelein
kalm.

Honderdvijftig behaatjes en slipjes
“Horen jullie dat!’, fluisterden wij elkaar gruizig
toe, “drie bussen vol met Duitse meiden van

‘Verkenners in de nacht’ rond de zestien. Dat is precies onze doelgroep,
daar moeten we heen vannacht’.
‘Stel je voor!’, kreunde één van onze makkers
opgewonden, ‘drie bussen vol met meiden, dat
zijn op z’n minst zo’n hondervijftig behaatjes en
slipjes. Dat zie ik toch duizend keer liever dan die
Wallie Tax’.
‘Het walhalla, vanavond gaan we naar de meis-
jes in het walhalla’, kreunde een andere vriend
ongeduldig,‘eindelijk wordt ons trouwe bezoek
aan dit saaie bedevaartscafé beloond’.
‘Sssssttt, houd je kanis’, fluisterde onze leider
geïrriteerd. ‘We moeten het hoofd koel zien te
houden. Praat hier met niemand over, als deze
verrassing uitlekt stroomt binnen tien minuten
de hele Kapelweg vol met hitsige jongeren.
Straks om twaalf uur starten wij missie Sherpa.
Tot die tijd blijven wij gewoon naar Wallie Tax
kijken en doen wij net of er niets aan de hand
is’.

Nachtinspection
Rond middernacht was het dan eindelijk zover.
We betaalden onze rekening bij van A. en ren-

den in ras tempo richting het verkennersbos.
‘Kijk, daar in de verte, de Duitse autobussen. Ze
staan er’, riep één van onze vrienden hijgend.‘Ja
verrek, het is nog waar ook’, giechelde een ander.
‘Oké, jongens luister goed’, fluisterde onze leider
bij het bos aangekomen,‘we gaan vanavond als
volgt te werk”.
“Hein, jij gaat voorop. Jij bent de enige in onze
groep met een grote snor. Jou zien ze voor vol
aan.Wij zien er nog te jong en pokdalig uit voor
onze leeftijd. Wij worden uitgelachen als we
voor die deur staan. Ben, jij volgt Hein op de
voet. Jij hebt mavo, als het goed is spreek jij een
aardig woordje Duits, jij bent de man die ons
vanavond naar binnen moet loodsen’.
Nerveus en giechelend slopen wij het donkere
bos in, op zoek naar de deur die ons naar de
meisjes zou leiden.
‘Guten abend, Scouting Limmen! Aufstehen
bitte!’, brulde onze langharige mavo- scholier
door de brievenbus van het verkennersgebouw.
‘Ja, was ist los?’, gaapte een slaperige Duitser 
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KERKWEG 44, LIMMEN

WINTERSALE!
OP ALLE WINTERKLEDING

50% KORTING

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur

dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

NORMAAL 4,95 NU 1 2,50

BIOCAT’S KATTENBAKVULLING
20 KILO, NORMAAL 9,95 NU 1 8,40

DE HELE MAAND FEBRUARI OP ALLE HENGELSPORTARTIKELEN

25% KORTING!

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

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

Reclame van maandag 13 t/m zaterdag 18 februari:

4 BANANENSOEZEN
nu _______________________________________voor 5.00

5 KRENTENBOLLEN +
1 ONTBIJTKOEK
samen van 3.65_________________________voor 3.15

Is er een jarig?
Een verjaardagstaart maakt het nog feestelijker!

Wij hebben een grote sortering!

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

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

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

Dujardin Vieux
1 liter _______________________12,19 10,49

Bacardi Rum
1 liter _______________________17,79 14,99

Sonnema Berenburg
1 liter _______________________11,99 8,99

Aanbiedingen geldig t/m 26 februari 2006

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

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!

Pasfoto’s in Limmen...
dat kan!
...voor uw ID-kaart,
rijbewijs, etc. voor..........................................6.95
Uw digitale foto’s afdrukken?
vanaf.............................................................................0.12
Wegwerpcamera met flits
voor ..............................................................................3.99

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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
Hoera!! We hebben er weer een flink aantal nieuwe Gorteldonkertjes bij!! Sneller dan je
denkt zullen zij zich geschminkt en verkleed aansluiten bij de optocht door het dorp, achter
de praalwagens aan. Om zich daarna met de felbegeerde carnavalsmedaille
te storten op het feestgedruis in de Leutbunker. Namens alle limmer ondernemers feliciteren
wij de ouders met de geboorte van deze prachtige kinderen. Heel veel geluk, gezondheid en
plezier gewenst! 
Na de namen van de kinderen flink te hebben gehusseld, is door middel van loting Mimi
Leijen ‘Baby’ van de Maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel
Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

Justin van Olffen
– Geboren op 19 januari 2006 –

Zoon van Alexander van Olffen
en Anne Kaasenbrood

Sanne Nijman
– Geboren op 15 januari 2006 –

Dochter van Harold Nijman
en Mirjam Hoetmer

Boy Peemen
– Geboren op 31 december 2005 –

Zoon van Robert en Paula Peemen
Broertje van Nino en Milan

Sven Schilder
– Geboren op 16 december 2005 –

Zoon van Michel Schilder
en Petra Zomerdijk

Emma Hulsebosch
– Geboren op 22 december 2005 –

Dochter van Marco Hulsebosch
en Saskia van Overveld

Lieve Lagerwaard
– Geboren op 15 november 2005 –

Dochter van Peter en
Monique Lagerwaard
Zusje van Yvo en Cas

Lars Kerssens
– Geboren op 6 februari 2006 –

Zoon van Marco Kerssens
en Kim Jonker

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lov-
krant.nl. Ook is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar Redactie LOV-Krant,
Middenweg 28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Valkering,
telefoonnummer 072-5051445. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt –
middels loting gekozen – , geplaatst als ‘Baby van de Maand’.
Noteer vast in uw agenda!!!
Uiterlijke datum voor doorsturen van foto’s en gegevens in 2006:
O Bloemendagkrant Donderdag 13 april (i.v.m. pasen)
O Juni-krant Maandag 13 juni
O Jaarmarktkrant Maandag 10 juli
O Kermiskrant Maandag 28 augustus
O Herfstkrant Maandag 9 oktober
O St. Nicolaaskrant Maandag 6 november
O Kerstkrant Maandag 11 december

‘BABY VAN
DE MAAND’

Mimi Leijen
Geboren op
15 november 2005 

Dochter van Samantha Leijen
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aan de andere kant van de brievenbus. ‘Guten
abend, Scouting Limmen. Wir kommen vor die
nacht-inspection.Willen sie die deur aufen mag-
gen bitte’, antwoordde onze vriend gehaaid.

Naakte meisjes en zweetsokken
De slaperige Duitser opende nietsvermoedend
de deur, waarop hij de schrik van z’n leven kreeg.
Voor hij met z’n ogen kon knipperen, werd hij
overrompeld door een grote groep hitsige
pubers, die hijgend op zoek gingen naar een
groep mooie meisjes.
Duwend en tastend worstelden wij ons de pik-
donkere slaapzaal binnen en zochten daar in
het hol van de Sherpa’s aangekomen steun bij
elkander.
‘We zijn binnen, we zijn binnen’, krioelde
iemand verrukt.‘Ja kijk, daar loopt er één in een
slipje en zonder beha’, fluisterde een ander dro-
merig. ‘Moet je daar eens kijken’, stotterde een
vriend geschrokken, ‘het wemelt er van, overal
zie ik naakte meisjes lopen’.
‘Ja verrek”, riep onze leider verrukt,“nu zie ik het
ook. We mogen van A. wel rijkelijk belonen voor
deze gouden tip’.
‘Ruiken jullie wat ik ruik?’, fluisterde één van
onze vrienden zacht.
‘Het stinkt hier naar zweetsokken en kerels. Jullie
kunnen mij niet wijs maken dat dit de geur is
die bij honderdvijftig jonge meisjes past’.
‘Johh, loop niet te zaniken’, siste een andere nar-
rig,‘deze lucht hoort gewoon bij dit gebouw, dat
krijg je als je de boel nooit ventileert. Wacht
maar tot je straks met die meiden ligt te rolle-
bollen, dan ben jij die geur snel vergeten’.

Hondervijftig behaarde Rowans
Op dat moment sprong plotseling het licht aan

in het aardedonkere slaapvertrek en stonden wij
oog in oog met zo’n honderdvijftig grote,
behaarde Duitse Rowans.
‘Wat zijn dit voor flauwe grappen?”, riepen wij
geschrokken naar elkaar, ‘wat moeten al die
vieze kerels hier om ons heen’, snauwden we
naar onze leider,‘waar zijn die meiden die je ons
hebt beloofd’.
‘Ik wwwweeetttt het niet’, stotterde ons anders
zo kordate baassie nerveus, ‘misschien hebben
we bij de verkeerde deur aangeklopt en zitten
onze meisjes in een ander gebouw’.
‘We zijn belazerd’, riep één van onze vrienden
geëmotioneerd, ‘die vuile van A. heeft ons in de
val gelokt. We hadden het kunnen weten, ik het
vond het al te mooi om waar te zijn’.

De polonaise
‘Hoe komen we hier zonder pak rammel uit?’,
vroeg iemand benauwd,‘heb je gezien hoe groot
die Duitsers zijn?’.
‘Ik heb een idee’, fluisterde onze leider hevig ril-
lend,‘ik tel tot drie en dan lopen we in polonai-
se de deur weer uit’.
‘In polonaise de deur weer uit’, mauwde een
carnavalshater kwaad,‘voel jij je wel lekker. Deze
gasten zijn staan gelijk aan het korps mariniers.
Het zijn door en door getrainde vechtmachines,
je dacht toch niet dat ze ons ongestraft lieten
vertrekken’.
‘Toch is het de enige oplossing’, siste onze leider
nerveus.“We kunnen kiezen of delen. Of we blij-
ven hier lekker staan om vervolgens een flink
pak rammel te krijgen, of we zetten die Duitsers
op het verkeerde been, door te doen alsof we een
groep nazaten zijn van Piet Groot’.
‘Onze leider heeft gelijk’, fluisterden wij naar
elkaar, ‘we moeten kiezen voor optie twee: de
polonaise’.
‘Goed’, fluisterde onze leider nogmaals,‘we gaan

als volgt te werk’. ‘Op mijn teken beginnen we
het Rosa Munde van Danny Christiaan te zin-
gen. Jaap, jij loopt voorop, jij bent rossig. Jij lijkt
het meest op die melkboer uit Limmen-West.
Daarna volgen wij. Als een treintje huppelen we
maatloos achter elkaar aan met onze handen
in de lucht, gewoon een beetje dom lachen en
meezingen. Zo doen de Limmer Uilenbabbels het
ook, (een kind kan de was doen) Hein, jij bent de
hekkensluiter, jij hebt als enige een snor, jou zien
ze voor vol aan. Wij zien er nog te jong en pok-
dalig uit om voor prins door te gaan’.
“Rosa munde, dat is het soldatencafé, rosa
munde”, zongen we uit volle borst.
Nog geen vijf minuten later stormden we luidt
joelend en zonder kleerscheuren het bomvolle
bedevaartscafé weer binnen, waar de vals grin-

nikende kastelein van A. ons troostend stond op
te wachten met een heerlijk glaasje bier. Vriend
Hein volgde een poosje later. Hij werd door de
Duitse padvinders uit onze polonaise geplukt en
moest het, dankzij zijn volle snor, bekopen met
een flink pak rammel.

Sommige namen uit dit verhaal zijn gefin-
geerd. En dan nog een tip voor de besnorde
pubers uit ons dorp: Pak het scheerapparaat
van je oudste broer of zuster en snoei weg dat
ding, dan weet je zeker dat je het carnavals-
weekeinde door komt zonder kleerscheuren!
Fijne carnaval en Alaaf.

Tot de volgende keer.
Cor van den Nieuwenhuysen.
cor@lovkrant.nl

L I M M E R K R O O S T

MAAK KANS OP PRACHTIG CADEAU 

OPROEP

Vindt u het leuk om uw prinsje of prinsesje te introduceren  in de LOV-krant?

In de speciale rubriek ‘Limmer Kroost’ krijgt u daarvoor  - kosteloos - de gelegenheid.

Stuur vóór donderdag 13 april een foto van uw baby, onder vermelding van de naam,
geboortedatum en uw telefoonnummer naar redactie@lovkrant.nl

en uw prinsje of prinsesje krijgt een mooie  plek in de volgende lov-krant.

Indien uw baby wordt geplaatst als BABY VAN DE MAAND, kunt u bij Kroone & Liefting
aan de Rijksweg 137 in Limmen een PRACHTIG CADEAU in ontvangst nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445.



Met een
accountant
draait u
beter..!

Gemeentehuis
Zonnedauw 4

1906 HA Limmen
Postbus 44

1906 ZG Limmen

Tel: 072 - 505 7555
Fax: 072 - 505 7557

Internet: www.valgra.nl
E-mail: info@valgra.nl
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Verzekeren bij Univé
voor de zaak of privé?
Wij houden de premies zo laag als ‘t kan
daar plukt u de vruchten van...

Univé Verzekeringen
Dusseldorperweg 65
1906 AJ  Limmen
Tel. 072 505 35 81

UNIVÉ
ZORGVERZEKERING
AL VOOR
11 82,95 PER MAAND.

C.V.B. Bank
Dusseldorperweg 65
1906 AJ  Limmen
Tel. 072 505 24 35

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

Probeert u ook eens de verse,
uit eigen keuken bereide
hutspot en boerenkool,

met gratis jus! En niet te
vergeten de heerlijke snert!

KIPPENLEVER
250 gram.......................................0.80
1 KILO MILNER 30+
licht gerijpt, gerijpt of extra gerijpt
NU .............................2 1,- KORTING!
PETRELLA
100 gram.......................................1.60

Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

KASSABONNEN-ACTIE!
SPAAR DE KASSABONNEN TOT 100 EURO

EN KRIJG EEN GEVULDE TAS T.W.V. 8 EURO!!
Deze actie geldt van 13 februari t/m 18 april.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

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!

Paco Rabanne Homme e.d.t.
30 ml van 17.50.........................................voor 12.50
Tom Tailor e.d.t.
30 ml .....................................................................16.50
+ Tom Tailor 20 ml douche t.w.v. 9,95 GRATIS!
Mexx Man/Woman/Waterlove
60/70 ml van 27.50..................................voor 19.99
Jackpot of Anytime e.d.t.
30 ml van 14.75..............................................voor 9.95

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!

(wordt elke dag aangepast!)

NU OOK BEDRIJFSWAGENS!

Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

schildersbedrijf peter dekker
schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend 
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505 30 72 • Fax (072) 505 34 00
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Wij van Stam 1 werden gevraagd om een
stukje te schrijven voor dit LOV krantje. Wij
zijn dus Stam 1 van Scouting Limmen.Wij zijn
een groep jongens en meiden tussen de 18 en
24 jaar. Onze programma avond is iedere
vrijdagavond van half 9 tot 10 uur.

Dan vraagt u zich natuurlijk af ‘wat doet zo
een groep nou op vrijdagavond?’ Een kleine
greep uit ons programma voor het komende
half jaar; zwemmen; schaatsen; schilderen;
kampvuur; strandwandeling; excursies en dit
jaar een afsluitende barbecue.

Als oudere groep van Scouting Limmen zijn
ook wij betrokken bij de organisatorische
aspecten van het 60 jarig bestaan. Onze
groep heeft de verantwoordelijkheid gekre-
gen voor het kampvuur in juni en de vossen-
jacht tijdens het Jotaweekend in oktober. De
voorbereidingen zijn in volle gang.

Net als iedere andere scoutinggroep gaan ook
wij weekendjesweg en op kamp. Dit jaar zijn
we al met de groep naar Vlavovodivo en de
Scout-In geweest. Het was echt heel erg leuk

Tien dagen intensieve therapie
Hannie legt uit waarom deze dolfijnthera-
pie juist voor Jesse zo geschikt zou zijn. “In
juni 2005 werd op de mytylschool van Jesse
een informatieavond gegeven over dolfijn-
therapie. Hier ben ik samen met mijn man
geweest en ik werd meteen enthousiast.
Deze therapie zou voor Jesse een geweldige
stimulans zijn om zelfstandiger te kunnen
functioneren. Door zijn beperkingen heeft
Jesse veel structuur en begeleiding nodig.
Punten waarop er verbetering zou kunnen
ontstaan zijn bijvoorbeeld een betere con-
centratie, het stimuleren van zijn linkerkant,
bereiken van meer ontspanning, het beter
op kunnen nemen van lesstof op school en
beter kunnen omgaan met zijn eigen beper-
kingen. Dit alles zal dan indirect tot meer
zelfstandigheid leiden. De therapie wordt
ondermeer gegeven op Curaçao.Wij zouden
daar  naar toe kunnen gaan met het hele
gezin. Jesse krijgt tijdens het verblijf tien
dagen intensieve therapie. Hier worden ook
onze andere kinderen Nina (15 jaar) en Arne

(13 jaar) bij betrokken, waardoor het effect
van de therapie zijn uitwerking heeft op het
hele gezin”.

Uiterst kostbaar
Dolfijntherapie wordt tegenwoordig wereld-
wijd erkend als welkome aanvulling op
behandeling van veel voorkomende ontwik-
kelings- en/of gedragsstoornissen bij kinde-
ren. Meer dan zestig procent van de kinde-
ren, die deze therapie heeft ondergaan, func-
tioneert daarna structureel en merkbaar
beter. De training, onderkomen en verzor-
ging van de dolfijnen, alsmede de thera-
peuten en wetenschappelijk onderzoek
maken deze bijzondere therapie uiterst kost-
baar. Door de hoge kosten zijn helaas veel
ouders en kinderen niet in de gelegenheid
gebruik te maken van de dolfijntherapie.

Polsbandjes en prentenboekjes te koop bij
drogisterij Aker
Hannie: “De planning is om in augustus of
december naar Curaçao te gaan, afhankelijk

Dolfijntherapie.... geen luxe maar kans!!

Steun de Dolfijntherapie
voor Jesse Zoon
Gebleken is dat dolfijntherapie voor kinderen met een motorieke- en/of verstandelijke
beperking een onweerlegbaar positief resultaat teweegbrengt, om de levenskwaliteit van
deze kinderen te verbeteren. Jesse (9 jaar) is de jongste zoon van Hannie Keyzer en Arie
Zoon. Hij heeft bij de geboorte een hersenbloeding gehad en als gevolg daarvan hemiple-
gie, dat zich heeft geresulteerd in een halfzijdige verlamming aan zijn linkerkant. Deze is
nog zichtbaar in een licht spastisch linkerbeen en –arm. Daarnaast heeft Jesse epilepsie en
leer- en gedragsproblemen. Vanwege zijn beperkingen kan hij niet naar het regulier onder-
wijs en volgt hij mytylonderwijs in Heliomare te Wijk aan Zee.

Doc Dolphin Fund’s hulp bij fondsenwerving
Via Doc Dolphin hebben reeds tientallen kinderen hun weg gevonden naar een the-
rapeutische ontmoeting met de speciaal getrainde dolfijnen. Doc Dolphin, als dé
professionele schakel tussen kind en dolfijntherapie, zet zich dan ook in om zo veel
mogelijk kinderen, die daar voor in aanmerking komen, deze therapie te laten erva-
ren. Daarom is het Doc Dolphin Fund opgericht! Het Doc Dolphin Fund wil door het
verstrekken van informatie, advies en materiaal ondersteuning bieden aan ouders
bij fondsenwervingsactiviteiten. Het Doc Dolphin Fund organiseert en coördineert
in het kader van fondswerving een breed scala van activiteiten en evenementen.
Dit is hard nodig want dolfijntherapie mag geen luxe zijn maar een kans! 
Een van de activiteiten waarmee ouders fondsen kunnen genereren is de verkoop
van de speciale,‘glow in the dark’, dolfijn-polsbandjes. De bandjes kosten slechts euro
2,- per stuk. Een leuk en betaalbaar cadeautje voor jong en oud!  Ook zijn er pren-
tenboekjes te koop die speciaal voor dit doel getekend en geschreven zijn.

Met dank voor de Doc Dolphin-organisatie in Nederland voor hun medewerking.

Het kan nog net: een Winterconcert op 11
maart a.s. Muziekvereniging Excelsior
Limmen nodigt iedereen uit te komen lui-
steren naar een gevarieerd programma, dat
in de Burgerij gepresenteerd zal worden.

Nu het jubileumjaar van Harmonie Excelsior
is afgesloten (in 2005 bestond de Harmonie
80 jaar!), wordt er verder gebouwd aan de
muzikale kwaliteiten van deze muziekver-
eniging. Na het festijn van de Limmen Music
Night op 5 november jl., waar de Harmonie
veel energie in gestoken heeft en zij geassi-
steerd werd door de Slagwerkgroep, is het
weer tijd voor nieuwe dingen. Dit zult u kun-
nen horen tijdens het Winterconcert dat op
11 maart op de agenda staat.
Vanaf 20:00 uur staat de Jeugd
Slagwerkgroep, onder leiding van Floris van
Tol, paraat. Deze jonge slagwerkers repete-
ren tweewekelijks hun percussiepartijen en
het programma bestaat o.a. uit
‘Introduction’,‘Fantasy’, het ‘Slagwerkconcert
nr. 1’ en ‘Winterflight’. Dit laatste is van de
hand van Floris zelf.
De Slagwerkgroep Excelsior zou de toekomst
kunnen worden voor de leden van de JSG.
Hoe dat klinkt en slaat, wordt in het volgen-
de programmaonderdeel te gehore
gebracht. Harold Versteege dirigeert onder
meer ‘Massai’, ‘Africa’ en ‘Bongo Solero’ en

laat daarbij het eentonig gestemde en het
melodische slagwerk elkaar afwisselen en
aanvullen.
Als volgende is het Opleidingsorkest aan de
beurt. Dirigent Liesbeth Zonneveld leidt de
muzikanten, die allemaal les hebben bij de
Muziekvereniging, door een uiteenlopend
repertoire uit de Jock McKenzie Collection en
‘They are Coming’ van Blackstone. In het
Opleidingsorkest worden leerlingen ‘geoe-
fend’in het samen muziek maken en dat het
succes heeft, blijkt uit het enthousiasme van
de leden. Een grandioze kweekvijver voor
een harmonieorkest!
De avond zal afgesloten worden met de
Harmonie. Ruim 50 leden telt dit orkest dat,
evenals het Opleidingsorkest, onder leiding
staat van Liesbeth Zonneveld. De muziek zal
het publiek meevoeren lang ‘Gulliver’s
Travels’, brengt een bezoekje aan de ‘Casual
Queen’, schijnt een ‘First light on the
Chesapeake’ en roept tot slot ‘Mama Mia!’.
Bijzonder verrassend is het werk ‘Bass in the
Ballroom’...

Kortom: iedereen is welkom op het Winter-
concert van Muziekvereniging Excelsior! De
Burgerij aan de Dusseldorperweg zal open
zijn voor publiek vanaf 19:30 uur. Het con-
cert zal om 20:00 uur aanvangen. Graag tot
ziens!

Winterconcert Muziekvereniging
Excelsior

Een berichtje van Stam 1 Limmen...
om een keer mee te maken. Voor nu nog op
het programma Nieuwjaarsweekend samen
25 – 30 of 40 km lopen en natuurlijk het kamp
met Hemelvaart voor het 60 jarig bestaan.
Als klapstuk op deze leuke weekendjes weg
gaan we van de zomer een week naar NICES
in Limburg. Een groot zomerkamp waar
scouts uit heel Europa komen.

Dit was even in het kort wat wij van de stam
allemaal uitvoeren. Willen jullie nog meer
weten kom dan gerust langs op onze site
www.stamlimmen.tk

‘Jesse zal de kwaliteit van zijn leven aanzienlijk kunnen verbeteren door het volgen van dolfijn-
therapie, waarbij voor het juiste resultaat ook broer Arne en zus Nina worden betrokken’

van de financiële situatie. Omdat we alle
kosten zelf moeten betalen, zijn wij nu bezig
met geld in te zamelen om deze unieke the-
rapie voor Jesse te kunnen realiseren. De dro-
gisterij Aker aan de Kerkweg 29 in Limmen
wil ons hierbij ondersteunen en gaat voor
ons de dolfijn-polsbandjes en prentenboek-
jes verkopen. Ook de Klaver Vier winkel aan
de Dorpstraat 45 in Castricum verkoopt de
dolfijn-polsbandjes voor ons. Natuurlijk zijn

ook andere ideeën om geld in te zamelen of
donaties van harte welkom!”.

Meer informatie over de therapie kunt u
vinden op www.docdolphin.nl 
Voor ideeën of donaties kunt u contact
opnemen met Hannie Keyzer:
Tel 072-5053142 of 06-14982517 
E-mail: jtg.keyzer@quicknet.nl



Het wordt
weer voorjaar!
Kweek zelf je eigen bloemen-,

groente- of kruidentuin!

NU 15% KORTING
op al onze zaden,

plantuitjes en
pootaardappelen

(geldig t/m 28 februari a.s.)

Haal nu ons voorjaarstuinboekje!
Boordevol smakelijke groente, decoratieve

bloemen en aromatische kruiden om zelf te zaaien
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Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

b l o e m b i n d e r i j

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

KO Z I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N  
T R A P P E N •  S C H U I F P U I E N

Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505 33 77

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Dusseldorperweg 137, 1906 AJ Limmen
Tel. 072-505 28 42 Fax 072-505 38 23 - E-mail: böhm@tip.nl

Tandprothetische
praktijk  

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■  Voor uw nieuwe kunstgebit

■  Tevens rebasingen en reparatie 

aan uw bestaande prothese

■  Meer dan 17 jaar ervaring 

met implantaten

■  Vergoeding via de basisverzekering

D u s s e l d o r p e r w e g  6   L i m m e n
Te l e f o o n  0 7 2  -  5 0 5 5 5 9 2

OPEN:
MAANDAG

T/M
ZATERDAG

08.00-21.00 UUR

Nieuw in ons
assortiment:
GLUTEN- en
SUIKERVRIJE

artikelen.

L I M M E N

‘opmerkelijk
verschillend’

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag geopend!

• ‘s-Morgens op afspraak van
08.00-12.30 uur

• ‘s-Middags zonder afspraak
van 13.15-18.00 uur

Herenk apsalon

ZOMERDIJK KEUKENS
AKTIEF EN KREATIEF IN KEUKENS

Rijksweg 35-37
1906 BD  Limmen
Tel: 072-5053838
CBW-erkend keukenspecialist

Geopend dinsdag t/m zaterdag
Vrijdag koopavond
www.zomerdijk-keukens.nl
Email: info@zomerdijk-keukens.nl

ANNEMARIE DE HAAN
De makelaar
die uw belang
centraal stelt.

Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.

RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

AXI MAKELAAR

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

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

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

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

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL
Molenlei 1i – 1921 CX  Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825

E-mail: info@smederijhageman.nl

JAK vof

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GAS • WATER • SANITAIR • VER-
WARMING • DAK

ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ  Limmen

Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14
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Strategische visie
Een van de uitgangspunten van Gemeente- en DorpsBelang (GDB) na de
fusie is geweest het realiseren van een blauwdruk voor de gehele gemeen-
te voor de eerstkomende dertig jaar. In samenspraak met alle inwoners is
een lange termijn visie opgesteld voor een periode tot 2030.  De strategische
visie biedt een kader voor nieuw beleid van de gemeente Castricum. Een van
de belangrijkste punten is het gelijk blijven van het inwonertal. In de praktijk
betekent dit met de huidige kennis dat er tot 2030 ongeveer 1900 woningen
gebouwd moeten worden. De verwachting is dat ongeveer de helft wordt
gebouwd in de kern Limmen. 
In het kader van de volkshuisvesting wil de GDB dat er gebouwd wordt in de
verhouding 40-30-30 zowel koop als huur. Dat wil zeggen 40 % voor starters
en starters + 30 % in het middensegment en 30% in het dure segment. 

Zandzoom
Een van de consequenties van de woningbouw in de Zandzoom is de hoe-
veel verkeer die dat met zich meebrengt. GDB heeft dan ook altijd als eis
gesteld dat de infrastructuur geregeld moet zijn, voordat dat de woningbouw
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. GDB vindt dat een aantakking op A9 nodig
is. Hierover zal eerst duidelijkheid moeten komen voordat tot gehele reali-
sering van Zandzoom wordt overgegaan. De minister heeft het plan voorlo-
pig afgewezen met de opmerking dat in het najaar dit opnieuw bekeken
wordt. De GDB heeftgoede hoop dat de minister dan positief adviseert. Als
de woningbouw in Zandzoom plaatsvindt dan dient ook  de Rijksweg te wor-
den aangepakt. Met name kruising Rijksweg/Kerkweg/Burg. Nieuwen-
huijsenstraat. Een andere consequentie van de woningbouw in de Zandzoom
is de recreatieve voorzieningen voor de bewoners. GDB wil niet dat dit ten
koste gaat van de agrariërs. Zij hebben ons groene buitengebied al eeu-
wenlang beheert en dienen dan ook met respect behandeld te worden. 

Voorzieningen
Uit de gesprekken met de burgers die hebben geleid tot vaststelling van de
strategische is nadrukkelijk naar voren gekomen dat men de voorzieningen
per kern wil behouden. GDB onderschrijft deze mening en ziet er op toe dat
het ook gebeurt. Als eerste voorbeeld kan worden genoemd het winkelcen-
trum de Vuurbaak. Een belangrijke behoefte voor de gemeenschap van de
kern Limmen. Het streven is erop gericht het winkelaanbod te versterken. 
Als tweede voorbeeld de sporthal d’ Enterij. GDB is als enige partij duidelijk
geweest dat de functie van de sporthal voor de kern Limmen behouden moet

blijven. Als derde voorbeeld het bedrijventerrein Nieuwe Laan. GDB vindt
het belangrijk dat bedrijven zich blijvend kunnen vestigen in de kern. Dit zorgt
voor werkgelegenheid en naamsbekend in de wijde omgeving. Lokale bedrij-
ven in Limmen zorgen voor sponsoring van allerlei evenementen en houden
een dorp daarmee leefbaar. 
Als vierde voorbeeld de realisering van een eigen onderkomen voor Stichting
Oud Limmen en de stichting Bloembollenmuseum. Na het verplaatsen van
de brandweer naar de Rijksweg is de huidige locatie beschikbaar gekomen.
In januari van dit jaar heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar
gesteld voor het realiseren van een museale hoek. In de komende periode
zal daadwerkelijk invulling plaatsvinden. We zijn blij met de initiatieven van
de stichtingen om te komen tot herstel van het gebouw in de oorspronkelij-
ke staat. Voor Limmen zal dit een aanwinst zijn. 
Een vijfde voorbeeld is het zwembadje. GDB vindt dit een belangrijke voor-
ziening voor de kern. In de komende raadsperiode zal dit opnieuw aan de
orde komen. GDB wil het zwembad blijvend openhouden voor de kinderen
van Limmen. 

Financiën
Al dit soort plannen kosten geld. GDB is er zich van bewust dat de burgers
dit moeten opbrengen. We zullen erop toezien dat de gelden goed worden
besteed en geen onnodige uitgaven worden gedaan. Daarnaast willen wij
ruimte maken voor nieuw beleid en daarvoor gelden beschikbaar stellen.
GDB juicht de initiatieven van burgers toe en zal deze mits betaalbaar reali-
seren. 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid  
Op 7 maart 2006 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als u achter onze plan-
nen staat stem dan op de GDB. Wij zijn wederom bereid verantwoording te
dragen om op die manier uw inbreng en uw ideeën te realiseren.

GDB Lijst 1 – Gemeente- en Dorpsbelang

Kandidaten kieslijst 2006 - 2010
1 Irene Bouman Bakkum
2 Rob Schijf Limmen
3 Cees Hollenberg Akersloot
4 Fred Weda Castricum
5 Piet Voulon Castricum
6 Ber Hes Limmen
7 Paul van Wees Akersloot
8 Willem Laan Limmen
9 Nico Keijzer Limmen
10 Fons Lute Bakkum
11 Arie Brakenhoff Bakkum
12 Simon Kaandorp Akersloot
13 Ada van der Veen-Greuter Castricum
14 Johan Smit Akersloot
15 Ruud Freriks Limmen
16 Henk Nuijens Limmen
17 Richard Beentjes Castricum
18 Theo Nijman Limmen
19 Rob Min Limmen
20 Hans Boot Castricum
21 Kevin Keijzer Limmen
22 Mirjam Buur Limmen
23 Bruun Kingma Castricum
24 Hermud Mehciz Castricum
25 Cees Rijgersberg Castricum
26 Nettie Deen Bakkum
27 Chris Pieterse Castricum
28 Hans Krimp Bakkum
29 Bert van Diermen Limmen
30 Chris Klijnsoon Castricum

fotografie: Marie Jose Foto & Design
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LAAT UW STEM HOREN!
B E W A A R K A T E R N  –  S T E M T A L L E N !

Is het zo dat het aantal inbraken de laatste
tijd toeneemt?  
“Kijk, inbraken lijken altijd voor te komen in
een golfbeweging.Tijden kan het rustig zijn
en dan ineens breekt er een periode aan dat
er meer wordt ingebroken. Op dit moment
zitten we in zo’n inbraakgolf en lijkt het al
snel alsof het vaker voorkomt dan voorheen.
Als je kijkt naar het aantal inbraken in
Limmen sinds september vorig jaar, dan
komen we uit op tien inbraken. En dat is
inclusief de pogingen tot inbraak. De erva-
ring leert dat in de winter vaker inbraken

worden gepleegd dan in de zomer. Dan is het
langer donker en is er dus meer gelegenheid
ongezien binnen te komen”.

Waar zijn inbrekers op uit?
“Wat opvalt uit de inbraken van de laatste
tijd, is dat de daders vooral uit zijn op plat-
te televisie- en computerschermen, laptops,
digitale camera’s en sieraden. Er zijn ook
inbraken waarbij vooral installaties van een 
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Wijkcoordinator van politie, Pim van der Maas:

Limmen is nog steeds een veilig
en prettig dorp om te wonen! 

Pim van der Maas, wijkcoördinator van
de politie in Limmen, wordt uit hoofde
van zijn functie dagelijks geconfronteerd
met delicten die zich in onze gemeente
voordoen. Mede gezien de gebeurtenis-
sen van de laatste tijd, vonden wij het
hoog tijd, om met hem eens van gedach-
ten te wisselen over de leefbaarheid in
het dorp.

Steeds vaker lezen we in de dagbladen berichten over schijnbaar willekeurige mis-
handeling van onschuldige slachtoffers, vernielingen, inbraken of brandstichting.
Ook ons dorp lijkt hier niet aan te ontkomen. Het is een voortschrijdend proces,
waartegen we ons moeilijk lijken te kunnen wapenen. De afgelopen periode werd
Limmen diverse malen opgeschrikt door brutale inbraken, brandstichting en klei-
ne vernielingen. Tot voor kort deed bijna geen sterveling in het dorp zijn achter-
deur op slot, zeker niet als je thuis was. Goed volk komt hier immers achterom.
Tegenwoordig kun je dat niet riskeren, slecht volk weet onze achterdeur inmid-
dels ook te vinden....
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Zet uw Valentijn
in de bloemen

samen met
De VrijeLijst.

Wat u ook kiest op 7 maart a.s., 
kies nu alvast wel uw Valentijn!

Een van de Limmer kandidaten van 
De VrijeLijst, Gerdy van Bellen, bezorgt 
op 14 februari narcissen op pot samen 

met de button “Jij bent ook om in te lijsten” 
op het adres van uw keuze.

De narcissen op pot komen van biologisch
tuinbouwbedrijf De Driehoek van Sjors Veldt

uit Akersloot, ook lid van De VrijeLijst.

Wat moet u doen om uw
Valentijn in de 

bloemen te zetten?

Stuur vanaf vandaag een mail naar 
info@devrijelijst.nl of bel Gerdy (5054970).

Met uw bijdrage van 1 5 (meer mag ook)
zorgt Gerdy ervoor dat uw Valentijn op 14 

februari verrast wordt en in de fleurige  
voorjaarsbloemen zit!

Meer weten over De VrijeLijst en/of 
onze vrolijke Valentijnsactie?

Kijk op

www.devrijelijst.nl 
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bepaald merk favoriet zijn en nog steeds
bestaat de buit vaak voor een groot gedeel-
te uit geld”.

Limmen kenmerkt zich door een relatief
grote sociale controle. Hoe is het mogelijk
dat daders vaak ongestoord hun gang kun-
nen gaan?
“Mensen bellen tegenwoordig minder snel
dan vroeger de politie, uit angst voor repre-
sailles of met het idee zich niet met een
ander te willen bemoeien. Dat is jammer,
want in een aantal gevallen had de inbraak
of vernieling beslist voorkomen kunnen
worden. De keren dat buren of voorbijgan-
gers verdachte geluiden of beweging rond
een woning waarnamen zijn legio. En toch
werd er geen actie ondernomen. Achteraf
verklaren ze het al niet te hebben vertrouwd,
maar dan is het leed al geschied. Wij hopen
echt dat mensen zich niet laten tegenhou-
den bij twijfel aan vreemde situaties in hun
omgeving. Ze kunnen het bij het rechte eind
hebben en wij raden met klem aan contact
met ons op te nemen. Mensen mogen best
wat kritischer zijn.Wij komen liever een keer
te veel, dan een keer te weinig! En zijn ze
bang voor wraakacties, dan kunnen ze ook
altijd anoniem hun aangifte of verklaring
doen. Dat kan op het nummer 0800-7000”.

Hoe verkrijgen de inbrekers doorgaans toe-
gang tot een woning? 
“De meeste inbraken gebeuren door het met
behoorlijk geweld openbreken van ramen of
deuren. Ook komt het voor dat ze via de ver-
dieping door openstaande ramen eenvou-
dig naar binnen kunnen klimmen”.

Wat kunnen mensen doen om inbraak te
verkomen?
“Helemaal voorkomen kun je inbraak niet.
Als inbrekers iets van hun gading willen
hebben, komen ze binnen. Overbodig te mel-
den is eigenlijk ramen en deuren af te slui-
ten bij afwezigheid, want dat wordt wel eens
vergeten. Wel kun je zorgen voor degelijk
hang- en sluitwerk. Bijvoorbeeld met het
Politie Keurmerk. Daar houd je de meeste
inbrekers mee tegen. Het neemt te veel tijd
om binnen te komen en daar heeft een door-
snee inbreker een hekel aan. Ze willen hun
slag in zo kort mogelijke tijd slaan. Verder is
het belangrijk voldoende verlichting in en
om het huis te hebben branden, zodat het
opvalt wanneer iemand om het huis loopt.
En plaats zo min mogelijk kostbaarheden in
het zicht”.

Vorig jaar en de afgelopen twee weken
moest de brandweer uitrukken voor het
blussen van een brand bij particulieren.
Hierbij zijn drie caravans, een personen-
auto en een tuinhuisje in vlammen opge-

gaan. Is er sprake van technische oorzaken
of is er opzet in het spel? 
“Bij beide branden is sprake van brandstich-
ting. Er zijn geen technische defecten aan-
getroffen en alle sporen wijzen in de richting
van kwade opzet”.

Wat doet de politie om inbraak of brand-
stichting op te lossen?  
“Na aangifte van een delict komt de techni-
sche recherche voor een uitgebreid sporen-
onderzoek, om een zo concreet mogelijk
beeld te krijgen van het gebeurde. De ver-
kregen gegevens gaan in de regionale regi-
stratie en worden in de computer gematcht
met eerdere gepleegde delicten. Zo probe-
ren wij een patroon te ontdekken.Van groot
belang is het zoveel mogelijk getuigenver-
klaringen te krijgen. Ook als mensen iets
gezien hebben dat ogenschijnlijk niets toe-
voegt, meld het. Ze kunnen net beschikken
over het laatste puzzelstukje om een zaak op
te lossen. We zijn er helaas nog niet achter
wie de meest recente inbraken en brand-
stichting hebben gepleegd”.

Wat doet de politie om inbraken in een
“piekperiode” te voorkomen?
“Als we de indruk hebben dat er in een
bepaalde wijk kort achter elkaar inbraken
plaatsvinden, zullen we daar ‘s avonds en ‘s
nachts extra rondrijden of rondlopen. Als het
echt de spuigaten uitloopt gaan we gericht
surveilleren. Dat gebeurt in zo’n geval door
een speciaal daarvoor ingezet duo in uni-
form of burger. Zij zullen per auto, te voet of
op de fiets de buurt controleren op onge-
rechtigheden. En dat geldt natuurlijk ook ter
voorkoming van brandstichting”.

Bij deze krant werd melding gemaakt van
vernieling van tuinverlichting. Is de jeugd
vernielzuchtiger of minder bewust van nor-
men en waarden dan vroeger. Of is er spra-
ke van een incident? 
“Mijn ervaring is dat jongeren niet baldadi-
ger zijn dan vroeger. Door de jaren heen
komt het met enige regelmaat voor, dat
mensen het doelwit zijn van willekeurige
vernielzucht van ‘opgeschoten’ jongeren.
Hoe vervelend ook voor de gedupeerden: het
zijn en blijven doorgaans incidenten. Wat
dat betreft hebben de Limmers zelf een
slechte reputatie. Veel portiers van uit-
gaanscentra en taxi-chauffeurs in deze
omgeving hebben de mening dat de
Limmers slopers zijn. Dat mag je best ver-
melden”.

Wordt ons dorp minder veilig om te wonen? 
“Nee, de cijfers spreken voor zich. Samen met
met de ervaring die ik heb, kan ik alleen
maar constateren dat Limmen nog altijd een
veilige en prettige omgeving is om te
wonen. Klaar! 

Yvette Valkering
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Voor Limmers en door Limmers. Zo luidt de kop in deze krant. Zo heeft Limmen
vier jaar geleden gekozen voor de Limmers en CDA’ers Wim Swart en Willem
Vaandrager. Zij hebben de afgelopen vier jaar heel veel werk verzet, niet alleen
voor Limmen, maar voor de hele gemeente Castricum. Denk hierbij ook aan het
extra geld voor het zwembad in Limmen en de renovatie van de velden van VV
Limmen.

Willem en Wim zijn opnieuw vertegenwoordigd op de verkiezingslijst van het
CDA. Dit is niet zomaar. Het zijn beide betrouwbare en luisterende CDA’ers die
nog graag het werk wat zij in gang hebben gezet, verder willen afmaken.

Een aantal speerpunten die voor Willem en Wim de komende vier jaar op num-

mer 1 staan:

• Het invoeren van een dorpsraad heeft net zoals ook de aanleg van een afslag
van de A9 onze prioriteit.

• Wij moeten opkomen voor het dorps-eigene van Limmen en duurzame doch
gezonde agrarische ontwikkelingen in een open poldergebied.

• Handhaving van allerlei faciliteiten moeten gewaarborgd worden denk aan
de ontwikkelingen van de Enterij.

• Beter overleg met de bewoners bij besluiten over hun woonomgeving.
• Om de woningbouw in Limmen voldoende kans te geven is het CDA

Castricum er een voorstander van om naast het ontwikkelen van bedrijven-
terrein Nieuwelaan-west (in westelijke richting) invulling te geven aan woning-
bouw, speciaal voor jongeren, goedkope standaard starters woningen

• Streven naar de instandhouding van een economisch sterk en levensvatbaar
basispakket van voorzieningen. 

stem CDA, stem LIJST 3

nr. 2   Wim Swart nr.5   Willem Vaandrager

D66 CASTRICUM
Zonder groei geen welzijn

Meer betaalbare woningen voor starters

Iedere kern een levendig centrum

Inwoners directer bij het bestuur betrekken

Maximale dienstverlening aan de burgers

Een brede school in elke wijk

Goede fietsverbindingen tussen de kernen

Vrachtverkeer uit de woonwijken

Het strand is voor iedereen

Bij nieuwbouw ook de hoogte in

De wijkagent op straat

Harold Ebels
LIJST 6, nr. 4

Om iedereen ervan te doordringen allert te blijven op hun omgeving,
hebben we een aantal slachtoffers bereid gevonden hun verhaal te ver-
tellen. Zij benadrukken met klem zich niet minder veilig te voelen dan
voorheen, maar wel bewuster zijn gaan nadenken over hoe zij zichzelf
en hun eigendommen beter kunnen beschermen. En in een aantal geval-
len daar ook maatregelen voor zullen treffen.

In de nacht van 11 op 12 januari constateerde
de familie Hollander aan de Hogeweg, dat de
caravan van hun oudste zoon in lichterlaaie
stond. Deze stond op het eigen erf, naast een
personenauto. De caravan ging volledig in
vlammen op, de auto werd total-loss ver-
klaard. Mevrouw Hollander doet kort verslag
van haar relaas:“Het vermoeden bestaat dat
de dader via het bollenland is gekomen. Daar
zijn enkele voetsporen aangetroffen en de
brand is aan de westkant van de caravan ont-
staan. We hebben werkelijk geen idee wie dit
gedaan kan hebben. Automatisch ga je na of
er iemand is met wie je onenigheid hebt en
wellicht op deze bizarre manier wraak wil
nemen. We hebben echter met niemand
ruzie. Des te wranger is het dat je met deze
schijnbaar willekeurige actie het slachtoffer
wordt van bijzonder nare en kostbare gebeur-
tenis. De caravan en de auto zijn beide van

onze oudste zoon. Hij is dubbel gedupeerd,
want de verzekering dekt de geleden schade
niet, aangezien het hier brandstichting
betreft. En omdat hij net een woning had
gekocht, is hij voorlopig niet in de gelegenheid
de auto of caravan te vervangen. Zo’n voor-
val als dit stemt wel tot nadenken. Je vraagt
jezelf af waarom iemand je zoiets aandoet.
Die avond zelf stonden we werkelijk te trillen
op onze benen. Je verwacht gewoon niet dat
het jou overkomt. Er zijn helaas vrij veel bal-
dadige voorvalletjes langs de Hogeweg.
Vooral ‘s nachts in het weekend worden regel-
matig brievenbussen uit de grond getrokken
of andere vernielingen gepleegd. Laatst nog
is een beeld uit de tuin van onze overburen
gehaald. Deze is de volgende dag verderop in
een tuin volledig aan gruzelementen terug-
gevonden!”

Caravanbrand aan de Hogeweg

Rond de kerstdagen leek de omgeving van de
Vaartkant en ‘t Stet te zijn “uitverkoren” tot
hangplek voor wat jongeren. Op zich hoeft
dat geen probleem te vormen, ware het niet
dat een aantal omwonenden de dupe is
geworden van hun, waarschijnlijk uit verve-
ling en stoerdoenerij ontstane, baldadige
acties. Een dame is bereid haar verhaal te
doen, vooral om de daders en hun ouders
ervan te doordringen wat dit voor emotione-
le consequenties heeft voor de gedupeerden.
“ Zoals we elk jaar doen, hadden wij voor kerst
en oudjaar de tuin feestelijk versierd met de
nodige verlichting. En dat deden we al zeven
jaar zonder problemen. Dit jaar echter hing
er bij ons in de buurt een groepje jeugd rond.
Op een avond hebben ze met brute kracht de

volledige kerstverlichting uit de contactdozen
getrokken. Even later hebben we het terug-
gevonden, verspreid over het trottoir. Huilend
heb ik alles bij elkaar geraapt en ik was beslist
niet meer van plan ooit nog kerstverlichting
aan te brengen.Wat een vernielzucht op niets
af! Gelukkig heeft mijn dochter mij ervan
kunnen overtuigen de verlichting weer terug
te hangen. Het zal allemaal wel onbewuste
malligheid zijn geweest, maar het is gewoon
triest dat dit gebeurt. Ik zou willen dat ouders
weten wat hun kinderen uitvreten en de
jeugd zou zich moeten realiseren wat ze bij
een ander aanrichten.Wat als hun ouders iets
wordt aangedaan? Of wanneer hun eigen
spullen worden vernield, hoe zouden ze dat
zelf ervaren?”

Tuinverlichting vernield

Op vrijdag 28 januari tussen zeven uur en
half acht ‘s avonds werd bij een woning aan
de Hogeweg een inbraak gepleegd. De getrof-
fen bewoner vertelt nuchter over de gebeur-
tenissen van die avond. “Het lijkt alsof ze er
op hebben gewacht. We hadden net het huis
verlaten en hadden sinds een dag of tien een
nieuw plat televisiescherm hangen.
Waarschijnlijk zijn ze daardoor gelokt. De
achterdeur hebben ze met een stootijzer vol-
ledig vernacheld. Ik zit zelf in de bouw en
dacht echt het huis voldoende beveiligd te
hebben tegen dit soort lui. Maar blijkbaar
laten ze zich door niets tegenhouden. Ze heb-
ben rustig de tijd genomen, zijn –de omstan-
digheden daargelaten- “keurig” te werk
gegaan. Het hele huis zijn ze door geweest,
om ervandoor te gaan met ons nieuwe tele-

visiescherm, de laptop, de digitale camera,
wat geld en sieraden. Mijn vrouw heeft ze
gestoord terwijl ze nog bezig waren. Op het
moment dat ze de sleutel in het slot stak, zijn
ze er in vliegende vaart, met veel kabaal via
het plat, over de schutting vandoor gegaan.
Eentje bevond zich beneden, een ander boven
en een derde zat naar alle waarschijnlijkheid
gereed in de auto.Voor haar was het een heel
vervelende ervaring. Ze had notabene onze
kleindochter bij zich. Beide zijn door het
gebeuren behoorlijk aangedaan. Mijn vrouw
slaapt sindsdien niet echt rustig meer. Om
ons een gevoel van veiligheid terug te geven,
laat ik alarm aanleggen en metalen strips
aanbrengen tussen de deuren en het kozijn.
Daar krijgen ze, als het goed is, met de beste
wil ter wereld geen breekijzer meer tussen....”

Brutale inbraak aan de Hogeweg
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EN STEMT ALLEN!
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Zie je jezelf als een echte GroenLinkser?
Volgens mij zijn er geen prototype Groen-
Linksers. Ieder mens is uniek en daarom ver-
schillend van de ander. Maar GroenLinks
staat voor een zorgzame samenleving waar
aandacht is voor de zwakkeren. GroenLinks
is ook toekomstgericht zet zich extra in voor
het milieu en voor de jeugd. Daar sta ik vol-
ledig achter.

Je bent van origine geen Limmer?
Ik ben opgegroeid in Uithoorn dat ligt 18 km.
onder Amsterdam en in 1970 naar Limmen
verhuisd. Het is het jaar waarin ik trouwde
met mijn vrouw Wil. De keus viel op Limmen
omdat daar het huis stond dat ons paste en
omdat wij Limmen en omgeving schitterend
vonden. Het bleek een goede keus vooral
omdat wij direct aansluiting vonden bij de
Limmers. Het is een gezellig dorp waar veel
gebeurt en de mensen erg betrokken zijn op
elkaar.

Hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
In de aanloop naar de fusie en de gemeen-
teraadsverkiezingen van 14 oktober 2001
zocht GroenLinks Castricum mensen in
Akersloot en Limmen om zodoende plaatse-
lijke kandidaten voor hun lijst te krijgen.
GroenLinksleden uit Limmen hadden mijn
naam genoemd. Ik ben dus benaderd door
het afdelingsbestuur en na intensieve ge-
sprekken bleek ik bij hun te passen.

Wat had je GroenLinks Castricum te bieden?
Op de eerste plaats kregen zij een Limmer
op de kandidatenlijst met hart voor Groen-
Links en op de tweede plaats bracht ik veel
bestuurlijke ervaring mee en kennis van
Limmen.

Waar bestaat die bestuurlijke ervaring en
kennis uit?
Dat is een lange lijst maar voor wat Limmen
betreft heb ik in de ruim dertig jaar dat we
hier wonen verschillende functies bekleed:
12 jaar bestuurder van St. Bejaardenzorg De
Cameren; 10 jaar lector in de R.K. Cornelius-
parochie; 7 jaar secretaris van Schietsport-
vereniging De Vrijheid; 3 jaar Prins Carnaval
bij de Uylenspieghels; 10 jaar voorzitter Rode
Kruis afd. Limmen; secretaris van de actie-
groep behoud Parochiehuis in 1989; PR-man
Stichting 1250 jaar Limmen in 1990; 3 jaar
voorzitter Museum voor de Bloembollen-
teelt; 2 jaar bestuurslid St. Oud Limmen

Waarom heb je uiteindelijk toch voor de
politiek gekozen?
Het kwam op mijn weg en ik zag een mooie
kans om op een kritische en rationele wijze
politiek te bedrijven om zo bij te dragen aan
de kwaliteit van de samenleving in de dor-
pen. Daarbij nam ik mij voor om op een
humoristische respectvolle wijze mijn rol in
de gemeenteraad te vervullen. De politiek
heeft een positievere beeldvorming nodig.

Maar je kwam niet in de gemeenteraad
maar werd ineens wethouder?
Ja dat was wel heel speciaal en ook geheel

onvoorbereid. GroenLinks werd uitgenodigd
mee te doen aan de collegevorming en
mocht ook een wethouder leveren. Na jaren
in de oppositie hadden wij die ontwikkeling
niet echt voorzien. Maar toen die gelegen-
heid zich voordeed heb ik deze direct met
beide handen aangegrepen want in het col-
lege ben je natuurlijk echt in de gelegenheid
om vorm te geven aan je ideeën, je kunt veel
meer bereiken dan in de oppositie in de
raad.

Wat heeft wethouder Peter Könst Limmen
opgeleverd?
Kijk ik ben natuurlijk wethouder  voor de hele
gemeente. In het college ben ik als Limmer
wel extra geïnformeerd over wat er in
Limmen speelt. Zo heb ik mij in het college
sterk gemaakt voor:
• de nieuwe brandweergarage
• het nieuwe onderkomen voor gemeente-

werken
• starterwoningen aan de Rijksweg(voor-

heen restaurant De Pook)
• sociale woningbouw op de plaats van de

oude garage van Van der Steen (Rijksweg
61-63)

Op mijn eigen portefeuille: welzijn, cultuur,
sport en onderwijs is er in Limmen heel veel
gerealiseerd of in voorbereiding:
• eigen huisvesting voor de Stichting Oud

Limmen
• nieuwbouw van 10 lokalen voor de Sint

Maartenschool
• herhuisvesting peuterspeelzaal bij de Sint

Maartenschool
• geluidsisolatie in de gymzaal aan de

Hogeweg
• nieuw toegangspad en renovatie A-veld bij

V.V. Limmen
• skatebaan in park de Enterij
• veel speeltoestellen zijn vernieuwd
• subsidie Conquista, peuterspeelzaal en

bibliotheek zijn aanzienlijk verhoogd
• het zwembad is opengebleven
• de kinderopvang kan zich ontwikkelen
• parkeerplaatsen bij Vredeburg
• Harmonie Excelsior kan uitbreiden
• Stichting Oud Limmen en het Museum voor

de bloembollenteelt krijgen de beschikking
over een eigen expositieruimte in de oude
brandweergarage

• zekerheid over het gebruik van ‘het landje’
voor de watersportvereniging

• rijkssubsidie (1 82.500,--) voor de afronding
van de restauratie van de N.H. kerk

• sporthal de Enterij wordt opgeknapt.

Over dat opknappen van sporthal d’Enterij
dacht je eerst anders.
Er is over d’Enterij veel gezegd en geschre-
ven. Het grote probleem was dat er nooit
geld was gereserveerd voor onderhoud.Als
wethouder sport moest ik zoeken naar een
oplossing van de achterstallige onderhoud-
stoestand van d’Enterij. De gemeenteraad
moet dan een keus maken. Daarvoor had ik
in 2004 een startnotitie opgesteld waarop de
raad moest aangeven wat ze wilde. Maar op
9 juni 2004 koos de raad niet maar deed
slechts suggesties in welke richting ik moest

zoeken. Kon er niet samen met de V.V.
Limmen een alternatief ontwikkeld worden
bij de V.V.Limmen? Over restauratie van de
huidige sporthal werd toen niet gerept.
Afgelopen december had ik die wens van de
raad voor elkaar. Een hal bij V.V.Limmen voor
de sporters waar ook de voetbaljeugd bin-
nen kon trainen en sloop van d’Enterij. Maar
de raad kon natuurlijk ook kiezen voor res-
tauratie of nieuwbouw van d’Enterij. Wat
gebeurde? De raad wilde niet kiezen en zo
kwam alles op de lange baan en de bevol-
king weet nog steeds niet waar ze aan toe is.
Dat kan natuurlijk niet en daarom heeft het
college op mijn aandringen besloten de
exploitatieovereenkomst met Biesterbos tot
juli 2007 te verlengen. In die periode van
anderhalf jaar moet duidelijkheid komen
over de toekomst. Vanaf nu zal ik mij uitslui-
tend sterk maken voor het in stand houden
en opknappen van d’Enterij.

Wat zie je als je grootste successen?
Mijn grootste successen moeten nog zicht-
baar worden. Zo is op mijn initiatief een aan-
takking op de A9 in het collegeprogramma
gekomen Voor de ontwikkeling van de
Zandzoom is dat cruciaal.
In het college heb ik steeds gepleit voor
sociale woningbouw in bouwlocaties. In de
plannen voor de komende jaren is dit gelukt.
Ze komen er dus aan.
Als het gaat om zichtbare resultaten dan
denk ik aan: de Beheersnotitie veldsporten
waardoor de sportcomplexen in goede staat
van onderhoud blijven, de kunststofatletiek-
baan in Bakkum, de reconstructie van sport-
park Noord-End, nieuwbouw van de
Johannesschool met 19 starterwoningen in
Akersloot, bouw en verbouw van 5 kinder-
dagverblijven, de plannen voor het cultuur-
huis in Castricum, de uitbreiding van de Sint
Maartenschool in Limmen.
Bovenstaande is maar een greep uit de
lange lijst van onderwerpen waarop zaken
zijn gelukt. Wat het meest is gelukt is die
zaak of zaken waar je belang aan hebt. Zo zal
het bestuur van Conquista de uitbreiding van
de subsidie van groot belang achten.

Wat zie je als je grootste misser?
Een misser is een zaak waar je liever niet
aan was begonnen. In die zin heb ik geen
missers. Wel zijn er zaken die anders zijn
gelopen dan ik graag had gezien. Voorbeeld
is het proces van het hertenkamp in Aker-
sloot. Ik ben daar te voortvarend mee aan de
slag gegaan. Er moest daar per direct wat
gebeuren en dat is mij niet in dank afgeno-
men.
Een ander voorbeeld is de wens van de ten-
nisvereniging Limmen van een eigen
accommodatie. Ik heb hier vier jaar lang
energie in gestopt en het is nog niet gelukt.

Limmen is goed af
met de nieuwe gemeente
door Corrie Hermann.

Peter Könst is sinds 1 januari 2002 wethouder voor Groenlinks in het col-
lege van de nieuwe gemeente Castricum. Hij is de man die in het colle-
ge de belangen van Limmen heeft behartigd. Wat is het resultaat daarvan
en wat zijn voor de komende raadsperiode zijn plannen. Waar staat Peter
Könst eigenlijk voor? een interview:

[ A D V E R T O R I A L ]

Voor een ongeduldig type als ik is dat erg
teleurstellend. Maar ik geef het natuurlijk
niet op want dan komt het zeker niet voor
elkaar.

Hoe is het wethouderschap jou bevallen?
Als ik de plussen en de minnen in ogen-
schouw neem dan is mijn conclusie dat ik
tevreden ben over de afgelopen vier jaar.
Anderen moeten er over oordelen maar er
is veel in gang gezet en gerealiseerd. Ik heb
de gemeenteraad op vrijwel al mijn voor-
stellen meegekregen. Ideeën ontwikkelen,
enthousiasmeren en overtuigen dat was
mijn werk. De ambtelijke organisatie, het
college en de raad, ik heb ze allemaal mee-
gekregen. Wat wil ik nog meer?

Nou, wat vind de burger van jouw presta-
ties?
Als ik afga op de reacties die ik ontvang tij-
dens de openstellingen van gebouwen en
evenementen en voordrachten, dat ben ik
wel optimistisch. Maar wanneer ik de krant
opensla dan wordt ik wel eens verdrietig.
Helaas is de weergave vaak onvolledig,
eenzijdig en ongenuanceerd. Ontevreden
burgers zoeken vaak eerst de krant en later
pas het overleg. Iedere burger of organisa-
tie die met mij in gesprek wilde heb ik ont-
vangen. Het was het mooiste onderdeel van
mijn werk en natuurlijk ook van groot belang
te weten wat er speelt. Om die reden ben ik
ook veel ‘de boer op geweest’ om  ‘in ‘t veld’
te horen wat er leeft. Maar op 7 maart bij de
gemeenteraadsverkiezing wordt duidelijk
hoe de bevolking oordeelt over de prestaties
van raad en college van de afgelopen 4 jaar.

Peter Könst wordt nog een periode wet-
houder?
Wat mij betreft wel maar dan zal GroenLinks
natuurlijk een goede stembusuitslag moeten
halen en aan tafel moeten komen bij de col-
lege-onderhandelingen.
Van belang daarbij is natuurlijk dat er een
collegeprogramma uitrolt waar GroenLinks
zich in kan vinden.

Waar staat het GroenLinks van Peter Könst
voor?
In vijf trefwoorden staat mijn GroenLinks
voor sociaal, duurzaam, solidair, initiatiefrijk
en groen.

Is Castricum nu een sociale gemeente in
jouw ogen?
Zoals ik er tegenaan kijk ja, en het zal veel
inspanning vragen dat zo te houden.
Daarom ben ik trots op de inbreng van
GroenLinks in de doelstellingennota in het
proces van Buitengewoon Castricum (de
toekomstvisie). In kerndoel 9b op initiatief
van GroenLinks heeft de gemeenteraad uit-
gesproken dat het voorzieningenniveau
behouden moet blijven. Van GroenLinks in
de gemeenteraad mag verwacht worden
dat ze als dat nodig is de raad aan haar
besluit zal herinneren.

Als laatste vraag, is Limmen wat opge-
schoten met die fusie met Akersloot en
Limmen?
Voor de sociale samenhang in Limmen
maakt die fusie niets uit. Limmers blijven
Limmers en blijven die dingen organiseren
die ze belangrijk vinden. Maar in materiële
zin is Limmen er op vooruit gegaan. Dat komt
doordat er een sterkere gemeentelijke
organisatie is ontstaan. Als ik zie wat er alle-
maal in Limmen is gebeurd en staat te
gebeuren dan durf ik te stellen Limmen is
goed af met de nieuwe gemeente. Maar dat
geldt ook voor Castricum en Akersloot.
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Rietveld Kunstacademie
De in Nieuw-Zeeland geboren Limmer heeft
van zijn hobby zijn werk kunnen maken en
doet dit zichtbaar met veel plezier. Robert
Bijl (49) legt uit hoe hij via een aantal omwe-
gen uiteindelijk in de vormgeving is beland.
“Toen ik bij de Hoogovens en later bij de KLM
in het onderhoud werkzaam was, kwam ik
er achter dat dat niet was wat ik altijd wilde
blijven doen. Op mijn tweeëntwintigste
werd ik toegelaten op de Gerrit Rietveld
Kunstacademie. Daar heb ik de opleiding
afgerond in de richting Vormgeving
Kunststoffen en Metalen. Eenmaal klaar was
het destijds erg lastig om daar werk in te
vinden en ben ik als bezigheidstherapeut
aan de slag gegaan bij Psychiatrisch
Centrum St. Willibrord in Heiloo. In de tus-
sentijd ben ik al wel voor een bedrijf machi-
nes gaan vormgeven en heb daar ook recla-
me-opdrachten voor uitgevoerd. Daarnaast
ben ik bij het grafisch lyceum de opleiding
tot vormgever gaan doen”.

Logo’s, huisstijlen en belettering
Na eerst op zijn zolderkamer in Uitgeest en
later vanuit de garage van zijn woonhuis in
Limmen de eerste opdrachten te hebben uit-
gevoerd, beschikt Robert sinds 2004 over een

eigen, ruime werkplaats en kantoor annex
ontwerpstudio. Daar heeft hij de meest
geavanceerde machines staan, waardoor hij
praktisch elke opdracht, klein of groot, in
eigen beheer kan uitvoeren. Van digitaal
(familie)drukwerk tot belettering van bij-
voorbeeld auto’s of het vervaardigen van
posters in elk gewenst formaat. En ook voor
lichtreclame, briefpapier en bedrukken van
textiel kan men bij hem terecht.“Eigenlijk is
dit werk voor mij ontstaan sinds bekend
werd dat ik voor bekenden incidenteel
bepaalde werkzaamheden verrichtte.
Langzaamaan kwamen er ook steeds meer
bedrijven op mij af met de vraag of ik ook
voor hen logo’s en huisstijlen kon ontwer-
pen. Dat breidde zich daarna al snel uit met
het maken van onder andere gevelborden en
andere beletteringsopdrachten. De mond-
tot-mondreclame ging snel en niet lang
daarna had ik een dusdanige klantenkring
opgebouwd, dat ik mijn fulltime baan als
vormgever/opmaakredacteur bij het
Financieel Dagblad heb omgezet in een part-
time functie”.

Allround vormgevingsbureau
Tegenwoordig is de reclame-ontwerpstudio
van Robert Bijl uitgegroeid tot een allround

Voor logo’s, belettering en huisstijlen....
Van drukwerk tot lichtreclame…

Reclame Ontwerpstudio
Robert Bijl
Midden tussen de weilanden, aan de rand van Castricum, staat aan de Heemstederweg een
tweetal moderne bedrijfsverzamelgebouwen. En wie ooit wel eens, via de landelijke route,
van Castricum naar Heemskerk is gefietst, zal ze zonder twijfel zijn gepasseerd. In een van
deze gebouwen bevindt zich de reclame-ontwerpstudio van Robert Bijl. Voor de opletten-
de Limmers onder ons is Robert geen onbekende. Regelmatig kunt u hem in zijn opvallen-
de, zwart met witte opdruk beletterde bestelbus door het dorp zien rijden.

vormgevingsbureau. Zijn werkgebied con-
centreert zich hoofdzakelijk tot ongeveer
een straal van twintig kilomer rond
Castricum.
Hij geeft aan zich daarbij voornamelijk te
richten op de een- of tweemansbedrijven.“Ik
houd van de korte lijnen binnen deze klei-
nere bedrijven en vindt het prettig niet
afhankelijk te zijn van één of twee grote
opdrachtgevers. Los van het feit dat dat een
heel persoonlijke manier van werken biedt,
vormen een heleboel kleintjes namelijk één
grote. Wat ik heel leuk vind, is dat een
behoorlijk aantal van mijn opdrachtgevers
Limmer bedrijven zijn. Graag had ik ook van-
uit Limmen gaan werken. De gelegenheid
een geschikte locatie te kopen in het dorp,
diende zich jammer genoeg net iets te laat
aan.Toen had ik net besloten tot de aankoop
van mijn huidige studio”.

Van ontwerp tot uitvoering  
In principe heeft Robert alle disciplines in
huis en kan hij zijn klanten op het hele tra-
ject, van ontwerp tot uitvoering, zelf van
dienst zijn. In sommige gevallen maakt hij
gebruik van een aantal freelancers, die hem
bij uitvoerende taken bijstaan. Een heel
enkele keer is de opdracht zo omvangrijk, dat
hij werkzaamheden uitbesteedt aan andere
bureaus.“Elke klus die ik krijg vind ik leuk en

ik kan er oprecht trots op zijn om een auto
te zien rijden, waarvan ik de belettering heb
gedaan. Maar soms zitten er echte uitschie-
ters tussen. Nog niet zo lang geleden mocht
ik offerte uitbrengen voor de begraafplaats
Eikenhof in Heemskerk. Daar moest de
bewegwijzering worden vervangen. Voor
mijn presentatie had ik een uitgebreide bro-
chure gemaakt, met plattegrond en foto’s
van de begraafplaats. In de foto’s had ik de
bewegwijzering, compleet met zuilen,
al digitaal aangebracht. De opdrachtgever
was zo enthousiast over mijn voorstel, dat
het ongewijzigd werd aangenomen én uit-
gevoerd. Dat geeft mij fantastische voldoe-
ning: iets dat ik op de pc heb gecreeërd om
te kunnen zetten in iets tastbaars. Zeker als
daar, zoals in dit geval, weer nieuwe
opdrachten uit voortvloeien”.

Voor meer informatie:
robert bijl reclame ontwerp studio
Heemstederweg 68
1902 RP  Castricum
Telefoon: 0251-651028 / 06 533 85 233
E-mail: robertbijl@planet.nl
www.robertbijl.nl (website gereed vanaf
half maart 2006)

Yvette Valkering

Vanuit zijn studio aan de Heemstederweg in Castricum staat Robert Bijl garant voor kwaliteit in onder
andere drukwerk, vormgeving, belettering en promo-materialen.

Het Beste B.O.D.:
Nieuwe bridgeclub
in Limmen
De meeste bridgeclubs in Limmen ken-
nen op dit moment een ledenstop. Mede
op verzoek van enkele bridgers, was dit
voor Jan Min en Nico Adrichem de aan-
leiding om te kijken of er in boerderij
Vredeburg gelegenheid was voor een
nieuwe club.
Al snel werd duidelijk dat er op donder-
dagavond gespeeld kon gaan worden.
Begin oktober is men van start gegaan
met achtentwintig spelers, onder de
naam:

Het Beste B.O.D.
De afkorting B.O.D. staat voor Brigde Op
Donderdag.

Het doel is om met maximaal veertig
personen te spelen. Heeft u interesse
bridge te spelen op de donderdagavond,
sluit u zich dan aan bij bridgeclub Het
Beste B.O.D.!!
Men kan zich aanmelden bij C. Berkhout,
telefoonnummer 072-5051217.
De enige vereiste tot deelname is, dat
men woonachtig moet zijn in Limmen
en geen lid mag zijn van de maandag-
avondclub in Vredeburg.

Dat een aantal vaste bezoekers wat gemist
hebben tijdens de sessie in januari met
Rumble en het fenomenale duo Frans van
Berkel (klarinet) en Kees Zijp (piano) is bij-
zonder jammer.

Maar ze zullen zeker aan hun trekken komen
bij het orkest dat 12 februari het gastoptre- 32e Expositie Limmen

Artistieken Creatief
Zaterdag 4 en zondag 5 maart 2006 in
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, van 11.00
tot 17.00 u.Toegang vrij, deelnemers 6,- euro,

Limmen Artistiek en Creatief is al jaren één
van de belangrijkste evenementen die
Limmen Cultuur organiseert. Het blijkt een
unieke manifestatie waarbij kunstzinnig-
heid en handvaardigheid een goede combi-
natie vormen. Hobbyisten uit Limmen en
omgeving zetten hun beste beentje voor
met het exposeren van schilderijen, beelden,
foto’s, kaarten, poppen, houtfiguren enz.
Voor inlichtingen en opgave voor deelname
kunt u in de periode van 6 tot 18 februari bel-
len of mailen: 072 505 39 01
theoria-str@hetnet.nl
of 072 505 13 37  of  072 505 18 25.

Jazz Session Club ‘Vredeburg’ presenteert op zondag 12 februari
vanaf 16.00 uur in de Vredeburg te Limmen jamsession m.m.v.

The Liberal Swing Formation
den van ruim een uur gaat verzorgen in de
Vredeburg, nl. de Liberal Swing Formation.
Toen ze vorig jaar voor het eerst in de
Vredeburg optraden, was het de organisatie
(en ook het talrijke publiek) meteen duide-
lijk: die willen we weer hebben, ze zijn zó
goed en het swingt zó heerlijk!  
Op 17 april 1977 kwam een vijftal muziek-
makers bij elkaar om de campagne van de
VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen te
ondersteunen. Dit beviel de heren zo goed,
dat het orkest nog steeds bestaat, nu al 28
jaar oud, maar ze blijven jong spelen. Twee
leden van het eerste uur, oud-minister Hans
Dijkstal en Wim Schouwenaars hebben de
hele periode volgemaakt en zullen zondag
het publiek met hun spel in extase brengen.
Maar dat doen ze niet alleen, want met Frits
Piekema (trompet en zang) - ook genaamd
‘the Voice van Wassenaar’-, Guus Streitwolf
op saxen, ook vorig jaar op de sessie, Lo van
Werkhoven de fenomenale toetsenist, Ad
Westendorp op bass (neen, geen familie van
André) en John May op slagwerk staat er een
orkest, dat zijn mannetje staat. Een strakke
ritmesectie, solisten die er zijn mogen en
een meeslepend enthousiasme. Ze zijn niet
voor niks zo populair in ‘t Spant en ‘Langs de
Lijn’ in het Gooi en in de Wassenaarse

Jazzclub. Ze kunnen ècht wat, deze Liberal
Swing Formation.
NB: de komende sessiedata: 12 februari, 12
maart, 9 april, 7 mei 2006
De toegang is vrij, maar U kunt ons steunen
door lid te worden voor euro 7,-  per persoon
voor het gehele jaar. Tijd: 16.00-20.00 uur.
Locatie: Cultureel Centrum De Vredeburg
Inlichtingen: Fred Timmer,
tel/fax: 072-5053414,
e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl
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Margareth Beerepoot, Rijksweg 115,
1906 BG Limmen, Tel: 072-502 08 44

Hypnotherapie/ Lichaamswerk/
Maatschappelijk werk
Tevens cursussen, zoals:
CURSUS ZELFWAARDERING KAN JE LEREN!
Zeg jij ook regelmatig ja, terwijl je nee had willen
zeggen? Leid je niet het door jouw gewenste
leven? Versterk je zelfvertrouwen door het volgen
van de cursus! Acht avonden, verdeeld over vier
maanden. Indien gewenst ook overdag mogelijk!
Twijfel niet langer, doe het nu! Start maandag 10
en donderdag 13 april. Open avonden: 20 en 22
februari om 19 uur 30. Opgave noodzakelijk.
Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging 
van Hypnotherapeuten (www.hypnotherapie.nl)
Kijk op www.centrummeander.nl of
mail naar: info@centrummeander.nl

In Centrum Meander start maandag 10 en don-
derdag 13 april aanstaande de cursus zelfwaarde-
ring. Deze cursus bestaat uit acht bijeenkomsten
van twee uur en een kwartier, begint om 19.45 uur
en is verdeeld over enkele maanden. Het maxi-
mum aantal deelnemers is zes personen en wordt
gegeven door Margareth Beerepoot.
De groepsgrootte wordt met opzet klein gehouden
om iedereen voldoende aandacht te kunnen schen-
ken. Bij voldoende belangstelling kan er overdag
een cursus worden gehouden, op een nader over-
een te komen dag in de week.

Niet al te veel zelfvertrouwen, geen sterk geloof in
eigen kunnen……..voor vele mensen zeer herken-
baar! Daar is zeker verandering in aan te brengen
bij voldoende motivatie en inzet.
Door in beweging te komen, zodat er sturing gege-
ven kan worden aan wensen en verlangens.
Aarzel niet langer, doe het nu! Open avonden: 20
en 22 februari om 19.30 uur. Opgave noodzakelijk.
De cursus heeft als doel zelfwaardering te ervaren
en het als zodanig toe te passen in de cursus en in
de dagelijkse praktijk. Er zal gewerkt worden met
ontspanningsoefeningen, visualisaties, theorie
t.a.v. zelfwaardering, luisteren naar je lichaam en
praktische oefeningen die het zelfvertrouwen ver-
groten en versterken.

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk

KLEVERLAAN B.V.
Garage- en Autoschadebedrijf

RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15

● 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

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

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen
voor nieuwbouw
en renovatie!

Westerwerf 46
1911 JA  Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550

Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

WIJ ZIJN VERHUISD!

Cursus:
Zelfwaardering kan je leren!

Data maandagen:
10 en 24 april, 15 en 22 mei, 12 en 19 juni, 3 en 17 juli.
Data donderdagen: 13 en 27 april, 11 en 18 mei, 8 en 22
juni, 6 en 20 juli.

Tijd: 19.45 uur. Kosten: euro 220,- inclusief  werkboek.

Spreekt het onderwerp je aan en wil je graag iets
veranderen in je leven? Informeer en/of meld je aan
bij Margareth Beerepoot, telefonisch of digitaal. Tel:
072-5020844 of info@centrummeander.nl

Op werkdagen te bereiken tussen 8.00 en 9.30 uur
of spreek een boodschap in.
Voor verdere info kijk op www.centrummeander.nl

In het najaar diverse nieuwe cursussen, waaronder
de cursus rouwbegeleiding. Soms is er even wat
hulp nodig van buitenaf. Dit kan door de steun van
lotgenoten, onder deskundige begeleiding.
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Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat
zien. In deze rubriek proberen wij net een beetje meer over iemand te weten te
komen, dan wij al wisten. Zo trachten wij één van onze dorpsgenoten iets beter
te leren kennen of te begrijpen.

Twintig vragen aan...
Margreet Denekamp
Ze is net herstellende van een zware operatie, maar ze is
er niet minder spraakzaam of vrolijk door. Margreet
Denekamp, getrouwd met Dirk en moeder van Reinier.
Trotse oma van Alice (8) en Jordan (5), die ze tot haar spijt
niet zo vaak ziet: Reinier woont met zijn gezin in
Engeland. Oorspronkelijk wilde ze kok worden, maar begin jaren zestig werden meis-
jes niet tot de koksopleiding toegelaten. Uiteindelijk moest ze naar de avondschool en
was ze overdag bij een dokter aan het werk. Door tussenkomst van deze dokter kon ze
de opleiding tot verpleegkundige volgen. Op haar zevenentwintigste trouwt ze met
Dirk Denekamp. Hij is een echte horecaman en samen met zijn zus en haar man bestie-
ren ze een aantal jaren een café annex pension in Velzen-Noord. Daarnaast blijft
Margreet werkzaam in de verpleging. Gezellige en drukke tijden volgen als ze rond 1977
in Limmen neerstrijken. Margreet en Dirk worden als gastvrije uitbaters van de Burgerij
en de Vredeburgerij een zeer gewaardeerd begrip in het dorp. Zij kan zich helemaal uit-
leven in het bereiden van heerlijke buffetten en het organiseren van feesten en partij-
en. In 2004 besluiten ze  deze werkzaamheden vervroegd te stoppen, omdat bij
Margreet borstkanker wordt geconstateerd. Inmiddels is ze voldoende hersteld, om zich
weer met overgave aan haar vrijwilligerswerk als diaken van de protestantse kerk te
wijden. Alleen haar wens ooit een hospice te kunnen starten in Limmen, heeft ze helaas
naast zich neer moeten leggen. Met een aantal mensen, waaronder Johan Olling, vormt
ze het oecomenisch platform. Dit platform verzorgt met enige regelmaat diensten in
de Corneliuskerk. Vanaf september van dit jaar breken er weer heel nieuwe tijden aan
voor Margreet. Stilzitten kunnen zij en haar man niet. Dirk heeft daarom het koster-
schap van de protestantse kerk met dankbaarheid aanvaard en samen zullen zij hun
intrek nemen in de kosterswoning “Ons Huis” aan de Zuidkerkenlaan. (YV)  

1. Waar en wanneer bent u geboren en getogen?
In Hilversum ben ik op 1 juni 1942 geboren, als jongste dochter in een gezin met
zeven kinderen. Daar heb ik gewoond tot vier maanden na mijn trouwen met Dirk
in 1968.

2. Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan uit hebben geoefend?
Mijn beroep was verpleegkundige en mijn hobby koken.

3. Wat is uw favoriete eten?
Eigenlijk alles, maar Indisch is toch wel favoriet.

4. Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?
Fietsen, lezen, jeu de Boule en mijn vrijwilligerswerk. Allemaal even favoriet.

5. Naar welke muziek luistert u graag?
Populair klassiek en luisterliedjes.

6. Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor u?
Erg belangrijk. Ik ervaar wonen in Limmen als een warme deken.

7. Waar heeft u zich over verbaasd het afgelopen jaar?
Over zoveel dingen....

8. Is er iets waar u zich aan kunt ergeren?
Ja, aan intolerantie, hebzucht en gezeur.

9. Welk beroep had u absoluut niet willen uitvoeren?
Kantoorwerk.

10. Wat heeft u uw kind mee willen geven in dit leven?
Eerlijkheid, positief denken, vriendelijkheid en sociaal met mensen omgaan, dit
vanuit mijn christelijke overtuiging.

11. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
De zomervakanties op de boerderij van mijn tante in de Alblasserwaard.

12. Naast wie wilt u zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Naast Dirk, naar mijn twee zusters in Canada.

13. Waar bent u trots op?
Op mijn zoon en mijn twee kleinkinderen.

14. Welk boek heeft u voor het laatst gelezen?
De Rookspringers van Nicholas Evans.

15. Heeft u een levensmotto?
Ja. Iedereen in zijn waarde laten, ook al geloven ze anders.
En, wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet.

16. Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Te luisteren naar mijn lichaam.

17. Wat is uw slechtste eigenschap?
Mijn onzekerheid.

18. En welke uw beste?
Dat ik een positief mens ben en een doorzetter.

19. Wie bewondert u?
Iedereen die zich inzet voor een ander, zonder er zelf beter van te worden.

20. Wat is uw visie op de wereld van vandaag???
Verander de wereld en begin bij jezelf. De wereld is heus zo slecht nog niet.

De redactie van de LOV-krant heeft met ingang van 2006 de opzet van deze rubriek iets
gewijzigd. Met ingang van de volgende editie bepaalt het redactie-team wie zich mag
buigen over de twintig vragen. Kent u iemand waarvan u denkt dat wij hem of haar
beter zouden moeten leren kennen? Stuur uw suggestie naar: redactie@lovkrant.nl?
Voor de krant van 13 april a.s. nodigen wij graag Sjaak Schoorl uit!

De oudste meiden van het TIOS Jazzdance,
die onder leiding staan van Willy Könst, zijn
in het nieuw gestoken. Dit is mogelijk
gemaakt door de Deen sponsoractie en
sponsoring door STET Tandtechniek.
Deze groep meiden doet jaarlijks mee aan
de voorrondes van het NK Jazzdans. Hierbij
moeten de meiden in strakke kleding dan-
sen zodat alle bewegingen goed zichtbaar
zijn. Voor deze wedstrijden wilden de mei-

den graag allemaal eenzelfde outfit. Er is
uiteindelijk gekozen voor een zwarte catsuit
(broek en top aaneen).
Op 11 maart gaan de meiden naar Gouda
voor de voorrondes van het NK Jazzdans. Zij
zullen deelnemen in de C-categorie en
hopen uiteraard met een podiumplaats
naar huis te gaan. Afgelopen jaar hebben de
meiden een mooie 3e plaats behaald in de
D-Categorie.

Ruim een jaar geleden zijn de Stichting
Welzijn Castricum, de stichtingen welzijn
ouderen Akersloot en Limmen i.s.m. de pro-
vincie Noord-Holland een nieuw project
gestart namelijk WonenPlus. Met dit project
wordt getracht ouderen zolang mogelijk
zelfstandig in hun eigen woning te laten
wonen. Daar waar dingen niet meer gaan
kan Wonenplus ondersteuning bieden en
bemiddelen naar de bestaande diensten van
de Stichting Welzijn Castricum, denk hierbij
aan de maaltijden van tafeltje dekje, de klus-
senbank of  persoonlijke alarmering. Ook is
het mogelijk dat vrijwilligers helpen met de
boodschappen of ouderen vervoeren naar
een familielid of seniorensoos. Of misschien
vindt u het wel prettig wanneer u regelma-
tig bezocht wordt.
WonenPlus is één loket voor al uw vragen op
het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Inmiddels zijn er 500 mensen uit de kernen
van Castricum, Akersloot en Limmen lid
geworden van WonenPlus.
Wat belangrijk is om te weten is dat
WonenPlus uitermate geschikt is voor men-
sen die op de wachtlijst staan voor het ver-
zorgings- of verpleeghuis.Vaak zijn dit oude-
ren die toch veel zorg nodig hebben en ook
hierbij kan WonenPlus veel betekenen.
Wanneer u meer wilt weten neemt u dan
contact op met één van onze consulenten,

zij kunnen bij u thuis komen om u de nodi-
ge informatie te geven. Het is raadzaam om
samen met eventueel kinderen of verzorgers
een gesprek te hebben zodat de diensten
goed op elkaar afgestemd kunnen worden.
Een goede bijkomstigheid is, dat voor men-
sen die op de wachtlijst staan voor het ver-
zorgingshuis een aantal diensten van de
Stichting Welzijn Castricum, gratis of met
een aanzienlijke korting aangeboden wor-
den.
Misschien kent u mensen in uw omgeving,
uw ouders of buren, die op de wachtlijst
staan voor het verzorgings- of verpleeghuis,
neemt u dan contact met ons op voor het
maken van een afspraak voor een huisbe-
zoek.

Het servicepunt van WonenPlus  in
Castricum is gevestigd in Geesterhage en is
dagelijks geopend tussen 9.00 uur - 12.30
uur en 13.30 – 16.00 uur. Het servicepunt in
Akersloot is gevestigd in het Kruispunt aan
de Mozartlaan 1A en is geopend op dins-
dagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Het
servicepunt in Limmen bevindt zich in zorg-
centrum de Cameren aan de Lage Weide 3,
het spreekuur is op donderdagochtend tus-
sen 9.30 en 11.30 uur. Het telefoonnummer
van WonenPlus is 0251 – 679350 en is dage-
lijks bereikbaar.

TIOS Jazzdance dankzij sponsor
in het nieuw!

Ondersteunde
diensten voor
ouderen
wachtlijst
de Cameren
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Bij Forte Kinderopvang in de vestiging in Limmen
kunt u op woensdag en vrijdag direct uw kind op
laten vangen. Afhankelijk van uw inkomen en de
bijdrage van uw werkgever kunt u hiervoor al
vanaf een bedrag van 1 0,20 per uur terecht. Geen
inschrijfkosten.

Wacht dus niet langer en laat uw kind genieten van een
professionele speelse opvang. Voor de kosten hoeft u het
niet te laten.

Forte Kinderopvang 
Centraal Bureau 
Verlegde Overtoom 24, 1901 EX Castricum
Telefoon 0251 658058
www.fortebv.nl

Direct plaats in de
kinderopvang
tegen een lage prijs!Nationaal Voorleesontbijt

bij Forte Kinderopvang
Op dinsdag 31 januari werd tussen 9.30 en 11.15 uur
op alle locaties van Forte Kinderopvang in Bergen,
Castricum en Limmen, mee gedaan aan de tradi-
tionele Nationale Voorleesdagen.
Het thema is dit jaar ‘Films en filmsterren’ en wij
hadden Kabouter Kwebbel bereidt gevonden op
onze locaties te komen voorlezen. De bekende
kabouter werd door de kinderen enthousiast
begroet en ademloos werd er geluisterd.
Tijdens de voorleesdagen, die duren van 31 januari
tot 11 februari wordt op alle groepen van Forte
Kinderopvang extra aandacht besteed aan het
voorlezen.
Ook ouders en grootouders worden uitgenodigd
om te komen voorlezen.

Meerdere kinderdagverblijven kampten
sinds de invoering van de Wet
Kinderopvang, op 1 januari 2005, met een
forse terugloop. Vooral voor tweeverdie-
ners met een inkomen van boven de 45
duizend euro pakte de wet nadelig uit.
Om deze groep te compenseren heeft de
overheid 165 miljoen euro extra uitge-
trokken sinds 1 januari 2006. Dit bedrag is
grotendeels aangewend om de inko-
mensafhankelijke rijksbijdrage te verho-
gen. Ouders die gebruik maken van offi-
ciële professionele kinderopvang krijgen
een derde van de kosten vergoed door
werkgevers en grofweg een derde van de
overheid, afhankelijk van het gezamenlijk
inkomen.
Op dit moment neemt bij Forte

Kinderopvang, waaronder Kinderopvang
Bergen, Kinderopvang Castricum en
Kinderopvang Limmen vallen, vooral de
vraag van tweeverdieners weer toe nu zij
sinds januari 2006 een substantieel gro-
ter deel van de kosten vergoed krijgen van
de overheid.
Directeur Esther Hollenberg van Forte
Kinderopvang geeft aan dat, naar aanlei-
ding van deze maatregel van de overheid,
ouders met een gezamenlijk inkomen
boven de 40 duizend euro nu enkele tien-
tjes per maand minder betalen dan vorig
jaar. Voor ouders met een inkomen boven
55 duizend euro loopt het verschil op tot
bijna honderd euro per maand.
De aanvragen voor kindplaatsen groeien
sinds december gestaag. Ouders zijn weer

gaan rekenen en merken dat kinderop-
vang beter betaalbaar is.“De laagste inko-
mensgroepen zijn met de bijdrage van
werkgevers en de bijdrage van de over-
heid minder dan 1 0,20 per uur kwijt voor
professionele kinderopvang. Zelfs bij een
gewone oppas ben je als ouder veel duur-
der uit”, aldus Hollenberg. Volgens haar
kun je nu ook voor de gemiddelde twee-
verdiener zeker niet meer spreken van te
dure kinderopvang.
Wilt u meer weten over wat u betaalt bij
Forte voor kinderopvang in 2006, dan
kunt u dagelijks tussen 9 -16 uur contact
opnemen met het Centraal Bureau, afde-
ling Planning op nummer 0251 658058.

Kerkweg 13 – Postbus 123 – 1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505 14 64

Fax: (072) 505 33 48
http://www.era.nl/rietveld

Nét dat beetje meer
service!

Een paar maanden geleden, in Egmond-
Binnen zit ik gezellig bij een familie in huis.
Daar spreek ik Niels.
Niels heeft een vriendin die werkt in de
bouw, dus het haar altijd vast in een staart,
geen make-up enz. en ja als je tussen de
mannen werkt, wordt je ook makkelijker
voor je zelf. Niels vind dit jammer, hij zou
Angelique (zijn vriendin) wel eens anders
willen zien, mooi opgemaakt, d’r haar
anders enz.
Nou, zei ik, dan doen we dat toch een keer.
En zo kwam Angelique op een middag bij
ons binnen in de salon, een beetje nerveus,
ze wist eigenlijk niet wat er ging gebeuren,
ze had  een vrije middag moeten nemen van
Niels, en om 5 uur had ze een kerstborrel op

d’r werk. Er moest hard gewerkt worden
door Het team van “Marga’s Haarmode” om
alles op tijd af te krijgen.
Bij Angelique is er synchrone in gedaan, dit
resulteert in een beweging in het haar voor
+/- 60 dagen, daarna is er door Jolanda een
mooie coupe in gesneden, en werd er een
kleuradvies gegeven. We hebben gekozen
voor een coffee kleur gemengd met cacao en
daaroverheen zijn aan de bovenkant cara-
melkleurige highlights door middel van sli-
ces in folie aangebracht. Daarna heeft
Paulien haar wenkbrauwen geëpileerd, en
de make-up nam ik voor mijn rekening.
Toen ze dacht dat ze klaar was had ze het
mis, zelfs aan kleding was gedacht. Haar
tante Els Rotteveel, van Assurantiekantoor

Dusseldorperweg 105,
Limmen
Tel. 072- 505 24 56

Ook zin
in een
metamorfose?
Wil je graag advies:
Bel of kom langs!

Voor haar en

zijn haar.

Op de foto: styling na behandeling
met synchroon

Het begon als een grapje……

Het eindigde in een metamorfose!
W.M. Rotteveel & Hypotheek Adviescentrum
Limmen, wilde het plaatje compleet maken
en schonk de kleding. Samen zijn wij op zoek
gegaan naar kleding, en zo kreeg Angelique
een  nieuwe outfit, compleet met ketting en
oorbellen. Angelique werd aangekleed in
een trendy bruine stroken rok, bijpassend
topje en om het helemaal af te maken een
bruin suède jasje. Haar vriend Niels was blij
verrast toen hij zijn vriendin zag.

Verbazing alom, gezien het resultaat.
Voor herhaling vatbaar?
Jazeker, mischien ben jij wel de volgende…….

Haar en make-up:
“Marga’s Haarmode”
Kleding:
Els Rotteveel (Assurantiekantoor W.M.
Rotteveel & Hypotheek Adviescentrum
Limmen

Kinderopvang bij
Forte Kinderopvang

goedkoper voor
tweeverdieners
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Mevrouw Kos prijswinnaar
Met haar zeer bruikbare Gouden Tip om tij-
dens de feestdagen bij aankopen van vijftig
euro of meer, een attentie te ontvangen bij
de kassa, werd in Limmen mevrouw C. Kos
gekozen als winnaar. De tip werd door de
directie van het AH-filiaal aan de Vuurbaak
direct in de praktijk gebracht, door vlak voor
de kerstdagen een Roomboter Amandelstaaf
aan klanten cadeau te doen.

Beetje nerveus 
Op dinsdag 31 januari 2006 was het zover.
Mevrouw Kos mocht haar gewonnen prijs

gaan verzilveren.Terwijl de spanning en con-
centratie op haar gezicht te lezen viel, nam
zij met filiaaleigenaarAb Renes nog eenmaal
de belangrijkste voorwaarden door: Eén stuk
per artikel en per artikel geen hogere waar-
de dan vijftig euro. Na de dag van tevoren
met haar man nog een keer te winkel door
te zijn geweest, was ze er klaar voor.“Toen ik
mijn tip instuurde, deed ik dat helemaal niet
met de gedachte misschien een prijs te win-
nen. Ik dacht eigenlijk, ach laat ik eens
nadenken over een leuke tip. Toen ik bericht
kreeg van het feit dat ik gewonnen had, was
ik zeer verbaasd! Het grappige is dat je eerst

Mevrouw Kos winnaar ‘Gouden Tip’Albert Heijn Winkelkampioenschap

Eén-minuut-gratis-
winkelen...
Vanaf september vorig jaar werd door vrijwel alle Albert Heijn winkels gestreden
om de titel “Albert Heijn Winkelkampioen”. Alle deelnemende filialen werden
beoordeeld op onderdelen als kwaliteit, service en klantvriendelijkheid. Klanten
konden hun oordeel geven via www.ah.nl, waar tevens de gelegenheid werd gebo-
den een Gouden Tip te geven aan de door hen beoordeelde Albert Heijn. Uit alle
deelnemers werd een winnaar gekozen met de beste tip, waarbij vooral werd geke-
ken naar praktische uitvoerbaarheid. De winnaar werd beloond met een toepas-
selijke prijs: Eén minuut gratis winkelen!

Mevrouw Kos reageert verbaasd als ze de waarde hoort van de door haar verzamelde artikelen.

Mevrouw Kos met de volle winkelwagens, moe maar heel voldaan

denkt, wat stelt het voor zo’n minuut, ik ga
niet lopen graaien. Maar naarmate de dag
naderde en het zover was, werd ik toch wel
een beetje nerveus. En het erge is, je wordt
er helemaal een beetje hebberig van, terwijl
ik dat normaal gesproken beslist niet ben. Je
realiseert je ineens, dat je in die minuut best
heel wat leuke dingen in je wagentje kan
stoppen!”

Enerverende minuut
Vanaf het startsein, met echtgenoot Wil en
zoon Bart in haar kielzog, baande zij zich
fanatiek een weg door de winkel. Terwijl
haar winkelend mede-publiek opzij stoof,
rende ze vanaf de service-counter via de
vleesafdeling naar de kaas, al snel richting
de Siggpannen,Wedgewoodserviezen en de
verzorgingsproducten, om te worden afge-
klokt bij de alcoholische dranken met een
doos prachtige wijnglazen in haar handen.
Daar eindigde de enerverende Eén-Minuut-
Gratis-Winkelen, met drie winkelwagens vol
met de meest uiteenlopende “boodschap-
pen”.

Hoogste bedrag
Het hoogtepunt bereikte ze bij de kassa
waar, na het scannen van alle door haar ver-
zamelde artikelen, een eindbedrag van maar
liefst 1 676,89 werd aangeslagen! Het hoog-

ste in een minuut bij elkaar gewinkelde
bedrag, in deze Gouden Tip-wedstrijd, tot nu
toe.

Bijzonder positieve klantenbeoordeling
Met slechts enkele punten verschil is het AH-
filiaal in Limmen nét geen Albert Heijn
Winkelkampioen geworden. Die hoogste eer
ging naar de collega in winkelcentrum
Geesterduin in Castricum. De heer Renes
vindt dat jammer, maar ziet het beslist niet
als een nederlaag: “ Ik ben zeer blij met de
bijzonder positieve klantenbeoordelingen
die ons filiaal mocht ontvangen. Die waren
ronduit perfect. Uit dit onderzoek is geble-
ken dat onze klanten enorm tevreden zijn
over onze service, het aanbod en de kwaliteit
van de producten. Waar we helemaal hoog
op scoren is de vriendelijkheid van onze
medewerkers en daar zijn wij maar wat trots
op! Als franchisefiliaal hebben wij op voor,
dat wij de kans hebben om specifieke aan-
vulling te geven aan ons assortiment. Op die
manier kunnen wij inspringen op de wen-
sen van onze klanten. Over de Gouden Tip
van mevrouw Kos waren we erg enthousiast
en dat heeft iedereen terug kunnen zien tij-
dens de feestdagen. En voor de paasdagen
staat er al een leuke attentie in de plan-
ning!”

Yvette Valkering

Beste nordic walkers in spé...
Ook nieuwsgierig naar het lopen met stok-
ken? Lea Dam organiseert weer een aantal
demonstratielessen in februari en maart
met daarop volgend een aantal clinics.

De demonstratielessen zijn op maandag 27
febr. 15.00 uur, vrijdag 3 maart 9.30 uur en
zaterdag 4 maart 9.30 uur. De Kosten zijn 6,-
euro incl. het gebruik van de stokken.

De clinics (cursussen) starten: maandag 6
maart 15.00 uur ( nog beperkt aantal plaat-

sen), vrijdag 10 maart 9.30 uur en zaterdag
11 maart 9.30 uur.
De cursus bestaat uit 6 lessen van één uur.
Kosten 58,- euro incl. het gebruik van de
stokken. Verzamelen bij parkeerterrein
Noorderstraat aan de Herenweg te Bakkum
(naast med. kindertehuis Antonius).

Wilt u meer weten over Nordic Walking? Kijk
op www.wandelenmetlea.nl
Voor aanmelding: tel. 072- 5055544 – Email:
leadam@quicknet.nl

Dusseldorperweg 56
Limmen

Tel. 072-505 13 13

ZONDAG 26 FEBRUARI
aanvang 18.00 uur

DJ ARIE!

Wonende in Noord-Holland weet Feest DJ
Arie heel goed hoe hij de rest van Nederland
kan bereiken, hoewel..... ook ver daarbuiten
is hij vaak te bewonderen. Zo is hij in de win-
termaanden veel te zien in de wintersport-
gebieden en staat hij in de zomer zijn god-
delijke body te verbranden in zonovergoten
landen. Feest DJ Arie is ook actief in het pro-
duceren van muziek, zo bracht hij laatst -
samen met Feest DJ Maarten - de single
‘Zomer Of Winter’ uit. Onlangs verscheen er
van hem een solo-single onder de titel ‘The
Race’, deze party-hit is volgens de laatste
recensies een nummer met ‘een opzwepen-
de beat’en een mix van ‘al het goede’samen.
Als zanger is Feest DJ Arie dus ook flink aan
de weg aan het timmeren, naast zijn beken-
de CD’s brengt hij liedjes die meestal een

mix zijn van bekende feestnummers tot
repertoire van Robbie Williams.
Een goede biografie schrijven van iemand
die ‘onbeschrijfelijk’ is, is niet te doen, omdat
we dit verhaal niet te lang willen maken
concluderen we: Niet lezen, dit moet je voe-
len en meemaken want Feest DJ Arie staat
garant voor een avond gek doen, zingen en
springen. Maar soms, op zijn tijd, kan hij ook
wel eens serieus doen.....

Feest-DJ Arie in ‘de Lantaarn’
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Ken uw dorp...
De fotowerkgroepvan Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande
fotoarchief digitaal te archiveren. Meer dan 5000 foto’s zitter er al in het
archief. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen
weten. Ditmaal een foto van eenhuis in aanbouw met 3 personen ervoor.
Wie herkent de mensen op deze foto en weet om welk huis het gaat? Of
weet u misschien wanneer de foto genomen kan zijn. Ook zijn wij i.v.m.
het 60-jarig bestaan in 2006 van Scouting Limmen op zoek naar oud
fotomateriaal betreffende scouting in Limmen.
U kunt ons via mail (oudlimmen@hotmail.com) of telefonisch op 5054491
bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maan-
dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur of maandagavond van 19.00 tot 21.00
uur.

Op de grens van Limmen en Heiloo aan de
Kennemerstraatweg stond voor kort een
complete historische grenspaal. Deze grens-
paal stamt vermoedelijk uit de Franse tijd
gezien het feit dat er een Franse lelie op is
aangebracht. Waarschijnlijk is de paal rond
1795 daar neergezet. In de periode 1811 tot
1817 heeft de paal geen dienst gedaan, daar
er door de Fransen beslist was dat Heiloo en
Limmen op moesten gaan in één gemeente.
Nadat de macht van Napoleon na 1815 verd-
wenen was, hebben de Limmers direct bij
koning Willem I, die uit Engeland ondertus-
sen weer teruggekeerd was, aangedrongen
om weer zelfstandig te worden. Dit werd
gehonoreerd en uiteindelijk in 1817 is
Limmen weer zelfstandig geworden. De
grenspaal kreeg zo zijn functie weer terug.
Origineel stond de paal iets meer in het bol-
lenland, maar omdat er regelmatig een trac-
tor tegen reed is hij verplaatst naar de berm.
Het lijkt erop dat er nu een ander voertuig
de paal geraakt heeft. Medewerkers van de
gemeente Heiloo hebben het bovenste
gedeelte meegenomen en veilig opgeslagen.
Er wordt nu onderzocht wie er zorg gaat dra-
gen voor de reparatie. Tot die tijd zullen we
het moeten doen met alleen het onderstuk.
Bent U nieuwsgierig hoe de grenspaal er uit
gezien heeft, dan moet U even langskomen
bij Stichting Oud Limmen. Daar zijn foto’s in
het archief opgenomen.

Ieder huisje 
heeft zijn kruisje

Wanneer je de last van het kruisje
niet meer kan dragen.
Dan kan je aan de zoon van de
timmerman vragen
of hij een stuk van dat kruisje af wil
zagen.
Volgens mij doet hij dat vast.
En wel op zijn manier, dat het 
weer goed op je schouder past.
Wanneer met de tijd de last
wat is verdwenen
Gooi het dan niet van je af.
Nee, blijf staan op beide benen
en denk niet nu kan ik het alleen wel
af
Nee, hou het bij je en gebruik het als
staf,
waar je op kan rusten als je moe
bent onderweg.
De weg die Hij heeft uitgezet,
maar nog niet door ons is afgelegd.

Zelfs de schaduw van een 
Palmboom
Kan niet verhinderen dat 
Wat eenmaal is besmet
Ooit nog eens wordt rechtgezet
Maar toch blijf ik geloven
Eens zal die erkenning 
Voor hen komen
Is het niet hier
Dan wel van Hem hierboven
Maar zal men aan mij vragen
Hoe wil je dat bewijzen?
Dat hoef ik niet
Omdat ik altijd in Hem zal
Blijven geloven.

In de vorige editie van deze krant heeft Cees Min
openhartig de ‘Twintig Vragen....’ beantwoord.
Tevens had hij aan ons het verzoek onderstaan-
de gedichten daarbij te plaatsen. Helaas konden
we daar niet aan tegemoet komen in verband
met ruimtegebrek. Deze keer hadden we de
ruimte wel!

Grenspaal

Een krant leidt een ander leven dan een glanzende brochure. Ze
komen van drukkers met verschillende machines en kwaliteiten.
Handig als je die kent. Als je weet waartoe ze in staat zijn. Dan kun
je voor elke soort drukwerk de ‘ideale’drukker inschakelen. Degene
met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kwaliteit waar
Studio Welgraven nauwlettend op toeziet. Studio Welgraven regelt
dat drukwerk voor u; hebt u weer een zorg minder.

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk
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Conquista is 2006 weer vol enthousiasme begonnen. Conquista
Kids is iedere week weer open en ook de andere groepen gaan er
weer vol tegenaan om van 2006 een geweldig jaar te maken. Eind
februari komt ons nieuwe programmaboekje uit waarin onze acti-
viteiten voor maart en april staan. Dit boekje wordt uitgedeeld
op de basisscholen en is verkrijgbaar in Conquista en diverse ande-
re locaties in Limmen. Ons actuele programma-aanbod staat ook
altijd op onze website www.conquista.nl.

Tot het einde van de maand hebben we de volgende activeiten:

Conquista Kids (zaterdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur)

Zaterdag 11 februari Ketting rijgen
“‘Ik zou zo graag een ketting rijgen. Maar ik kon de draad niet krijgen…”
Vandaag gaan we samen een prachtige ketting rijgen! En wedden dat we dat we nu die
draad wèl zullen krijgen!

Zaterdag 18 februari Film
Welke houden we nog eventjes geheim. Maar let op de poster bij de deur van Conquista.
Dan weet je het vanzelf!

Club X-tra (zaterdagavond van 19.00 tot 23.00 uur)

Zaterdag 11 februari Valentine-night
Het is weer bijna Valentijnsdag. Vanavond vieren we dat in Conquista in een romanti-
sche omgeving met zoete drankjes en een passende film.

Vrijdag 17 februari Groep 8 Klassenfeest
Speciaal voor de groepen 8 van de basisscholen is er vanavond een disco. De entree is 1
2,50 en hiervoor krijg je vier consumptiebonnen.We beginnen net als op zaterdagavond
om 19.00 uur en gaan door tot 23.00 uur.

Zaterdag 18 februari Remix-Disco
Vanavond draaien we alleen maar re-mixen van de beste muziek uit de top 40.

Woensdag 22 februari Clubavond
Het is voorjaarsvakantie en daarom zijn we ook op woensdagavond open. We gaan van-
avond hetzelfde doen als de Club op woensdagmiddag. Dus de beide zalen zijn open
zodat je ook kunt poolen en sjoelen. Daarnaast zorgen we voor een extra game-cube en
een playstation.

Zaterdag 25 februari Disco

Club op woensdag (woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur)
Voor iedereen van 9 t/m 11 jaar, is er Club op de woensdagmiddag! Van 14.00 tot 17.00
uur staan de zes spel computers klaar en de muziek aan, deze mag je zelf komen draai-
en in onze DJ-hoek! Maar je kunt natuurlijk nog veel meer doen! Je kunt darten, tafel-
tennissen, poolbiljarten, computerspelletjes spelen, internetten, knutselen maar ook met
de Play-Station op groot scherm spelen! In de voorjaarsvakantie zijn wij ook gewoon
open.

Conquista Café (vrijdag- en zaterdagavond van 20.30 tot 01.00 uur)
Iedere vrijdag- en zaterdagavond is ons café open voor jongeren vanaf 16 jaar. We draai-
en goeie muziek en je kunt lekker poolen, darten en internetten.

Conquista Timmerdorp 2006
Op dit moment zijn wij de mogelijkheden
aan het onderzoeken om in de zomervakan-
tie van 2006 voor de kinderen van de boven-
bouw van de basisscholen een timmerdorp
in Limmen te organiseren. Tot nu toe lijkt
alles er op dat het ons gaat lukken. Bij de
gemeente reageerde wethouder Könst
direct enthousiast en heeft alle medewer-
king toegezegd. Als locatie is het
Koekoeksveld aan de Westerweg in beeld.

In het (recente) verleden is vaker een tim-
merdorp in Limmen georganiseerd en
steeds met groot succes. Een jaarlijks terug-
kerend evenement is het echter nooit
geworden.Wij willen ons hard maken om dit
nu voor elkaar te krijgen. Hierbij kunnen wij
alle mogelijke hulp gebruiken.

Er komt nog heel wat bij kijken op het gebied
van materiaal, catering, bijkomende activi-
teiten, begeleiding en ga zo maar door.
Inmiddels hebben wij al een enthousiaste
groep vrijwilligers voor de organisatie maar
extra hulp is natuurlijk altijd welkom!

Ben je 18 jaar of ouder en lijkt het je leuk om
deel uit te maken van de groep begeleiders
of kan je iets betekenen op het gebied van
materiaal (hout, hamers, spijkers e.d.), cate-
ring (broodjes, snoep, drinken etc)? Meld je
dan bij ons aan. Dit kan door een mailtje te
sturen naar timmerdorp@conquista.nl.

Wij gaan er helemaal voor en met wat hulp,
maken we er met z’n allen een fantastisch
evenement van!

A.s. 15 april draait onze enige echte Goud Van
Oud DJ Robbie Huijsmans weer de allerbes-
te muziek uit de jaren 70 en 80. Deze avond
wil hij opdragen aan alle prikkers uit
Limmen, die met spanning zitten te wach-
ten op de dag dat ze weer mogen beginnen.
Dus neem je prikploeg mee en kom gezellig
met zijn allen borrelen onder het genot van

een stukje geweldige muziek uit de vervlo-
gen jaren! Alvast heel veel succes met de
voorbereidingen voor de aanstormende
bloemendagen 2006 en hopelijk tot 15 april
in Conquista (boven de burgerij) aan de
Kerkweg. U bent van harte welkom vanaf
20.30 uur.

Goud van Oud met DJ Robbie

Activiteiten Conquista
2e helft februari

NIEUWE E-MAILADRESSEN LOV-KRANT
Met ingang van 1 januari 2006 beschikt de LOV-krant over twee nieuwe e-mailadressen. Dit om
de toenemende stroom kopij en advertentiemateriaal beter te kunnen verwerken.

adverteren@lovkrant.nl:
Voor vragen over adverteren en het aanleveren van advertentiemateriaal verzoeken wij u
gebruik te maken van: adverteren@lovkrant.nl  

redactie@lovkrant.nl 
Uw eigen teksten, nieuws, tips of opmerkingen kunt u sturen naar: redactie@lovkrant.nl 

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2006
THEMA INLEVEREN KOPIJ VERSPREIDING 
2. Bloemendagenkrant 13 april (ivm pasen) 22/23 april
3. Juni-krant 13 juni 17/18 juni
4. Jaarmarktkrant 10 juli 15/16 juli
5. Kermiskrant 28 augustus 2/3 september
6. Herfstkrant 9 oktober 14/15 oktober
7. St.Nicolaaskrant 6 november 11/12 november
8. Kerstkrant 11 december 16/17 december
De aanleverdata zijn de UITERLIJKE AANLEVERDATA voor kopij en advertentiemateriaal, deze
dient vóór 17.00 uur bij ons binnen te zijn. Kopij aangeleverd op deze data ná 17.00 uur kan niet
meer in de betreffende krant worden geplaatst.
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