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Van de redactie...
Het is weer zover: de gezellige Jaarmarkt-editie van de LOV-Krant ligt 

weer in de bus. Wij wensen iedereen een leuke en een ouderwets gezellige 

jaarmarkt en u weet: heeft u ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim ach-

ter de computer en mail ons op: redactie@lovkrant.nl. De volgende krant 

komt uit in het weekend van 3 september 2011, dus zet het in uw agenda.

W I N K E L I E R S V E R E N I G I N G  L I M M E N  O R G A N I S E E R T

M E T  V E L E  A T T R A C T I E S !  
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Mevrouw Hendrix wint bij 
Univé Noord-Kennemerland
Tijdens de avond4daagse hadden de 
buren aan de Drie Linden, Fit4lady 
en Univé Noord-Kennemerland, de 
handen ineen geslagen. Onder een 
heerlijk schijnend zonnetje werden 
de deelnemers getrakteerd op een 
lekkere appel en deelden de men-
sen van Univé Noord-Kennemerland 
actiekaarten uit waar mooie prijzen 
mee te winnen waren.  

’Als maatschappelijk betrokken ver-

zekeraar vinden wij het leuk om acti-

viteiten in Limmen te ondersteunen 

en feliciteren de organisatie met het 

grote aantal deelnemers.’ Aldus Ri-

chard Bloedjes.

Vorige week mocht Liesbeth Hendrix, 

als gelukkige winnaar, de hoofdprijs 

in ontvangst nemen van Petra Bon-

nema en Ella Klaver van Fit4lady. Zij 

mag een maand lang gratis sporten 

bij Fit4lady. 

Liesbeth Hendrix ontvangt uit handen van Ella Klaver en Petra Bonnema de actie-
cheque

Excelsior Limmen weer op 
de Jaarmarkt
Zoals u van deze Limmense Muziek-
vereniging gewend bent, zal zij ook 
dit jaar een klein concert verzorgen 
op de braderie. Deze keer kunt u alle 
orkesten van de vereniging beluiste-
ren in de voortuin van Partycentrum 
de Vredeburg.

Vanaf 18:30 uur zitten de leden van 

het Opleidingsorkest en de Jeugd 

Slagwerk Groep klaar. Onder leiding 

van dirigenten Liesbeth Zonneveld 

en Floris van Tol kan het publiek ge-

nieten van filmmuziek zoals ‘Pirates 

of the Caribbean’, ‘Harry Potter’ en 

‘Highschool Musical’, afgewisseld 

met de ritmische en melodische klan-

ken van het slagwerk. Vervolgens zul-

len de Harmonie en de Slagwerkgroep 

hun plaats innemen en ook zij zullen 

afwisselend spelen. Het harmonieor-

kest heeft zich ook verdiept in film-

muziek, zoals ‘Up’, ‘Herbie’, ‘Zorro’ 

en ‘Out of Africa’. De Slagwerkgroep 

heeft onder andere muziek van Lio-

nel Richie en Caro Emerald op het re-

pertoire staan. De Muziekvereniging 

is nog steeds groeiende en daarom 

zeer blij met de verbouwing van het 

verenigingsgebouw aan de School-

weg. De repetitieruimte en de kantine 

zijn reeds in gebruik en de rest van 

de verbouwing is nog steeds in volle 

gang. Wilt u eens een kijkje nemen? 

Kom gerust eens langs. Wilt u komen 

muziek maken bij een van de orkes-

ten of wilt u les nemen op Excelsiors 

muziekschool, neem dan contact met 

ons op. Voor meer informatie kijkt u 

op www.excelsiorlimmen.nl

Graag tot ziens op de braderie! Als het 

onverhoopt slecht weer is, zult u be-

grijpen dat dit concert niet door kan 

gaan…

Jaarmarkt Limmen 2011
LIMMEN - Woensdag 20 juli is weer 
de jaarlijkse markt te Limmen. Een-
ieder is welkom tussen 15.00 en 21.00 
uur. Er is voor iedereen, van jong tot 
oud iets te vinden of te vermaken.

Ook dit jaar kunt u allen weer terecht 

op de jaarlijkse koopjesmarkt in Lim-

men! En wel op woensdag 20 juli van 

15.00 uur ’s-middags tot 21.00 uur 

’s-avonds. Er zullen dit jaar weer vele 

kramen aanwezig zijn met marktlie-

den om hun waren aan te prijzen aan 

het langslopend publiek. U kunt zich 

van top tot teen laten kleden volgens 

de laatste mode bij diverse kleding-

kraampjes eventueel voorzien van bi-

jouterieën en een prachtige handtas. 

Tussendoor kunt u een heerlijke ver-

snapering nemen zoals een broodje 

beenham of een overheerlijke saté. 

Vervolgens kunt u uw passende cos-

metica aanvullen tegen bijzondere 

marktprijzen bij diverse stalletjes. 

Ook staan er aanbieders met kunst en 

curiosa en tussendoor kunt u zich ver-

maken met de getoonde handvaar-

digheid van diverse demonstraties. 

Voor de kinderen is het stanghangen 

van de ijsvereniging weer de bekende 

uitdaging of voor de kleine dreume-

sen is het luchtkussen, bungee-tram-

poline, zweefmolen of de autoscoo-

ters een welkome afleiding. Als u de 

hele markt gezien heeft kunt u onder 

het genot van een hapje en drankje en 

een mooi stukje muziek nagenieten 

op het terras. 

U ziet de Limmer jaarmarkt is weer 
een ware belevenis met zijn bijna 100 
kramen!
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

|  Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo  |  www.kits-oonlie.nl  |

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

N I E U W B O U W  -  V E R B O U W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

V E R KO O P  N I E U W  E N  G E B R U I K T

R E PA R AT I E  E N  O N D E R H O U D

A P K  K E U R I N G E N

A I R CO  S E R V I C E

S C H A D E R E PA R AT I E S

G R AT I S  L E E N AU TO  O P  A F S P R A A K

K I J K  O P  K A A N D O R P. C I T R O E N . N L  E N  U  V I N DT  E E N  
U I TG E B R E I D  O V E R Z I C H T  VA N  O N Z E  O C C A S S I O N Sinfo.kaandorp@quicknet.nl
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ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

Goudvissen 15-20 cm  normaal p.st. € 17,50
NU  3 stuks € 15,00

i.v.m. VAKANTIE
ZIJN WIJ GESLOTEN

VAN 25 JULI T/M 8 AUGUSTUS

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

TE HUUR

Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor, bestaande 
uit een hal van 130 m2 GBO met daaraan gekoppeld een 
kantoor/praktijkruimte van circa 50 m2. 
Het kantoorgedeelte is geïsoleerd en voorzien van kabel-
goten en systeemplafonds. Afwerking kantoor: spachtel-
putz wanden en plavuizen vloer met vloerverwarming.
Voorzieningen: Dames- en herentoilet, pantry, heater, 
overheaddeur (3.30 m. hoog), eigen parkeerterrein en 
een afsluitbaar opslagterrein

Huurprijs € 1050,- p.m. exclusief BTW.

Brood- en Banketbakkerij

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

Reclame van Ma 18 juli t/m Za 23 juli

Is er een Jarig?
Een verjaardagstaart maakt het nog feestelijker 
Wij hebben een grote sortering!

Appel- of Kerssenkruimel vlaaipunt
met slagroom voor  € 1,60

5 Krentenbollen + Ontbijtkoek
samen € 4,10 nu voor  € 3,60

Jaarmarkt 2011
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van 
deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Lars Kaandorp “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van 
de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan 
de Rijksweg 137 in Limmen. 

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden 

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

‘ BABY VAN DE MAAND’

Lars Kaandorp

– Geboren op 4 juli 2011 –

Zoon van Nienke Elzinga en Wilmer Kaandorp

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

Bella Dirkson
– Geboren op 11 mei 2011 –

Dochter van Bart Dirkson & Marjolein Meijer
zusje van Boy

Lotte Pekel
– Geboren op 3 mei 2011 –

Dochter van Ronald en Gitta Pekel
zusje van Daan

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Beste inwoners van Limmen
23 juni j.l. zijn wij aanwezig geweest 
bij het politiek debat in het Clusius 
College in Castricum. De strijd tus-
sen de oppositie en coalitie was erg 
heftig als het ging om zwembad 
Dampegheest Limmen. Bij het de-
bat en stemming over de motie; ‘een 
structurele oplossing voor zwembad 
Dampegheest’ stemde de gehele co-
alitie tegen. 

De oppositie heeft gekozen en gestre-

den om de motie, opgesteld door de 

coalitie, aan te passen naar respecta-

bele voorwaarden. Als beheerder van 

zwembad Dampegheest zijn wij blij 

dat er van niets toch een motie is ge-

komen voor het zwembad. Volgens de 

woorden van de coalitiepartijen VVD, 

CDA, CK&G en D66 is dit het hoogst 

haalbare. Ter verduidelijking hebben 

wij de motie als bijlage toegevoegd. 

Het zal een vrijwel onmogelijk taak 

zijn om met een eenmalige bedrag 

van 25.000 euro het zwembad in 2013 

open te houden. Daarom roepen wij 

jullie allemaal op om creatief mee te 

denken in een oplossing voor de toe-

komst van zwembad Dampegheest.

 

Samen staan wij sterk! Met sportieve 

groet, Barry Hoogeboom, Odisport.

SPORTACTIEVE RECREATIE

Stichting Oud Limmen 
20 juli op de Jaarmarkt
Op de jaarmarkt van woensdag 20 
juli a.s, zal ook de Stichting oud Lim-
men vertegenwoordigd zijn met o.a. 
het fotospel: Ken uw Dorp.

Peter & Jola Bakker (Bakkerij Bakker) 

hebben voor dit spel als prijs een 

heerlijke taart beschikbaar gesteld 

dus de moeite meer dan waard om 

mee te doen.

In oktober organiseren we een open 

avond (dus niet alleen voor 

donateurs maar voor alle 

belangstellenden ) waarin 

we terugkijken op 60 

jaar Bloemendagen in 

Limmen. Mocht u in 

het bezit van unieke 

foto’s zijn houden 

we ons uiteraard weer 

aanbevolen. Voor meer 

informatie verwijzen we 

u naar de media en onze 

website: www.oudlimmen.nl  

Voor onze donateuravonden in het 

voorjaar van 2012 zijn wij nog op zoek 

naar foto’s en films van ’t Stet en de 

Dusseldorperweg, heeft u deze in uw 

bezit maar geen tijd om naar de Stich-

ting op de Schoolweg te komen, neem 

ze dan mee naar de jaarmarkt zodat 

we ze daar ter plaatse kunnen scan-

nen en u uw foto’s weer mee naar huis 

kunt nemen. Stichting Oud Limmen

Regen nekt sterk optreden Bram Bruschke

Sander Lormans 
wint Ronde van Limmen 
Het wilde maar niet stoppen met regenen afgelopen zaterdag in Limmen. Vlak voor de start van de eerste koers hield 
de regen dan toch op, om halverwege de laatste wedstrijd weer terug te keren. En dat zorgde voor die gladde plek in de 
bocht waar Bram Bruschke over weggleed en de hekken in vloog. De lokale favoriet zat in de kopgroep van vier man, 
reed beresterk en leek op weg naar een podiumplaats in zijn geboortedorp. Helaas gooide de regen roet in het eten. Het 
was het sein voor de andere renners om voorzichtiger te gaan koersen. De overgebleven drie renners werden hierdoor 
niet meer terug gehaald door het peloton. Een van die drie was Sander Lormans. De altijd goedlachse Heemskerker 
stak in een bloedvorm en wist met een uitgekiende eindsprint de Ronde van Limmen en de drie kussen van rondemiss 
Thirza Pronk op zijn palmares bij te schrijven. Lars van der Vall werd tweede Jim van der Berg derde.

Ook de eerste koers (sportklasse/

masters) kende een enerverend ver-

loop. Vaak leek het erop dat er een 

groepje wegwas, maar evenzoveel 

keer kwam het peloton (of wat er van 

overgebleven was) weer terug. In een 

spannende sprint wist Dylan Groene-

wegen de sterke Brian Berggraaf nipt 

voor te blijven. De winnaar van vo-

rig jaar Edwin van Beek eindigde als 

derde.

De recreanten kende dit jaar een klein 

deelnemersveld. Maar degenen die er 

waren maakte er een mooie koers van. 

De winnaar van vorig jaar Jac Tijsen 
kwam met een eigen Grupetto team 
aan de start. De mannen rijden vanaf 

28 augustus voor de Tour of Life voor 
artsen zonder grenzen. Al het prij-

zengeld ging direct naar het goede 

doel. En dat was niet misselijk want 

de mannen reden constant voorin. 

Uiteindelijk lukte het Sjaak van Vlaan-

deren en Jacco Nak om weg te rijden. 

Jacco was de rapste in de eindspurt 

en mag zich een jaar lang kampioen 

van Limmen noemen. Nils Pronk werd 

derde en Marc Zomerdijk werd de eer-

ste Limmer op de vierde plek. Maar 

ook Jan Groot kwam juichend over 

de finish. De enkele ronden achter-

stand die hij opgelopen had deerde 

hem niet, want hij had immers een 

mooie fles prosecco gewonnen in een 

premiesprint. En uiteraard kan ook 

de ronde van Limmen niet gereden 

worden zonder de nimmer aflatende 

steun van de Limmer ondernemers. 

Waarvoor hulde.
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

GEZONDHEIDS
 DROG  ST

®

20% korting
OP HET HELE ASSORTIMENT 

TIJDENS DE JAARMARKT!
(dus van 15.00 tot 21.00 uur op 20 juli. Uitgezonderd geneesmidelen, 

kadobonnen, babyvoeding tot 6 mnd en reeds afgeprijsde artikelen.)

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

20 juli
15.00 tot 21.00 uur 

Wij komen naar 
u toe deze zomer!

Univé Noord-Kennemerland

Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75 
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl Daar plukt ú de vruchten van!

Op woensdag 20 juli zijn wij met de 

RegioBank bus aanwezig op de 

jaarmarkt in Limmen. Wij organiseren 

deze dag leuke activiteiten!

Uiteraard bent u ook welkom met 

al uw fi nanciële vragen.

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Dusseldorperweg 103, Limmen  
t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl 
www.deburgerijlimmen.nl

20 juli 2011
Jaarmarkt-Pool-Party

op ons zonnige terras!

Vanaf 3 uur ‘s middags is ons terras 
omgetoverd in een 

1e klas party-resort 

voorzien van zand, zwembaden en 
cocktailbar! Dus trek je zwempak aan, 

neem je strandbal mee en kom genieten 
van een Mintige Mojito, 

een Crasse Cosmopolitan of 
een Vantastische VanilleBerryCrush!  

L IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

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

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

L IMMEN
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St. Maartenschool loopt 
€ 4200,- bij elkaar
In het voorjaar heeft groep 7 van de 
St. Maartenschool meegedaan met 
een sponsorloop vanwege Wereldwa-
terdag. De opbrengst was bestemd 
om waterputten in Nieuw Guinea te 
kunnen slaan.

In het droogteseizoen moeten jonge 

kinderen in Nieuw Guinea soms twee 

keer per dag 6 km. lopen om elke keer 

6 liter water te halen. Daarom hebben 

ze ook minder tijd om naar school te 

gaan waardoor hun onderwijs gevaar 

loopt. Nieuwe waterputten zouden 

hier een oplossing bieden. Daar is 

echter geld voor nodig. Daarom werd 

er door vele scholen meegedaan aan 

Wereldwaterdag. Om te ervaren wat 

de kinderen in Nieuw Guinea meema-

ken hebben de leerlingen in Limmen 

6 km. gewandeld met 6 liter water 

op hun rug. Het was voor sommige 

leerlingen heel zwaar maar alle 78 

leerlingen hebben de tocht volbracht. 

De sponsorloop die in samenwerking 

met Simavi en de Rotary Club Heiloo 

georganiseerd was bracht € 4200,- op. 

De leerlingen kunnen trots zijn dat ze 

dit tot stand gebracht hebben.

Djazz 2 imprezz straalt!
Zondag 5 juni heeft dansschool Djazz 
2 imprezz uit Limmen 2x haar thea-
tershow “Dance around the world!” 
opgevoerd in theater de Beun in Hei-
loo. Alle 7 groepen, die onder leiding 
van Willy Könst staan, hebben zich 
van hun beste kant laten zien.

De show begon met een openings-

dans met vlaggen aan vlaggenstok-

ken die het hele toneel vulden. Van elk 

land dat tijdens de wereldreis bezocht 

werd was een vlag te zien.

Vlak daarna kwamen de kleuters, met 

begeleiding van Maartje en Roanne 

uit groep 8, op in mooie glitterjurken. 

Zij dansten op K3, passend bij het 

land België. De zaal was vertederd bij 

het zien van deze kleine kanjers die 

vol enthousiasme hun danskunsten 

lieten zien.

Vervolgens was het de beurt aan de 

damesgroep. Zij dansten samen met 

hun dochters, die ook bij djazz 2 im-

prezz dansen, een zumbadans. In ge-

varieerde zwart/witte kleding spatten 

zij van het toneel. De kinderen lieten 

hun moeders stralen. Eén van de moe-

ders mocht zelfs met haar 3 dochters 

op het toneel verschijnen! De zaal was 

verrast door de durf van de moeders 

en knallende presentatie van de moe-

ders en hun dochters.

Ook de showgroep liet spektakel zien 

in hun Spaanse dans. Een stuk mo-

derne dans, gevolgd door een zeer 

snel stuk choreagrafie. Daarna werd 

de zaal gevuld door Oosterse gelui-

den, een muziekmix passend bij het 

land India, gedanst door meiden uit 

groep 7/8. Vol energie en helemaal 

synchroon  lieten zij hun bellydance-

rokjes schudden. Het publiek werd 

ook verrast door de meiden van groep 

¾, die opkwamen in Chinese jurken 

met een waaier in de hand, op tradi-

tionele Chinese muziek. De groep van 

het Voortgezet Onderwijs danste een 

Braziliaanse mix met boa’s. Het deel 

voor de pauze werd afgesloten met 

een dans passend bij het land Cuba. 

Groep 5/6 danste in hawaïrokjes een  

spetterend geheel. 

De acteurs, Joyce Mous en Nienke Ol-

ling, maakten ondertussen van alles 

mee op hun wereldreis. Zij vonden uit 

hoe kokosnoten uit bomen gehaald 

worden, beklommen de Chinese muur 

en flaneerden op de Ramblas van Bar-

celona. Met veel humor en plezier zor-

gen zij voor een vlot lopend verhaal 

tussen de dansen door.

Na de pauze kwamen Nienke en Joyce 

aan in Amerika. Hier dansten zij ori-

ginele delen uit verschillende Broad-

way musicals. Vervolgens deed de 

groep van het Voortgezet Onderwijs 

een dans met kranten. Geheel in het 

zwart-wit gekleed, met een New York 

Times in de hand, lieten zij zien wat 

dansen is.

De kleuters kwamen daarna als cow-

boys en indianen het toneel op. Stra-

lende koppies die vol enthousiasme 

hun kunsten lieten zien. In Jamaica 

liet de showgroep zien waar ze voor 

staan, entertainment op hoog niveau. 

In zilveren leggings dansten zij een 

mix waarbij ook stoelen werden ge-

bruikt.

De wereldreis ging verder in Afrika. 

In Zuid-Afrika swingde groep 3/4 op 

“Waka waka”. Groep 5/6 liet een jun-

gledans met zaklampen zien. Doordat 

het in de zaal helemaal donker was 

werd het effect van de lampjes over-

weldigend. Het laatste land dat op 

deze wereldreis bezocht werd was Ita-

lië. Op een volledig in het Italiaans ge-

zongen mix danste groep 7/8 opnieuw 

vol energie.

Moe maar voldaan keerden Joyce en 

Nienke terug in Nederland. Hier werd 

door alle dansers samen de einddans 

gedaan. De zaal was bij de eerste 

show uitverkocht en bij de tweede 

show bijna geheel gevuld. Het publiek 

was laaiend enthousiast en noemde 

de show  geweldig, afwisselend, ver-

rassend en professioneel. Er zal nog 

lang van nagenoten worden. 

Dankzij de hulp van vele ouders die 
kleding maakten, de dansers bege-
leiden in de kleedkamers en andere 
hulp aanboden werd het een hele 
mooie dag.

Fotoalbum Fietsen 
voor Burkina

Limmer IJsclub maakt 
zich op voor de winter

De monsterfietstocht naar het Afri-
kaanse land Burkina Faso ligt alweer 
ruim een half jaar achter ons. 

De organisatie vond het een goed idee 

om een fotoalbum te maken van de 

tocht. Voor de deelnemers, sponsors 

en verdere belangstellenden. Dit heeft 

nog heel wat tijd in beslag genomen, 

maar nu is het af. Aan fietsenwinkel 

Kroone-Liefting vroegen wij om het 

eerste exemplaar te mogen overhan-

Zoals vanouds is de Limmer Ijsclub 
ook dit jaar weer van de partij op 
de jaarmarkt  bij  het stanghangen. 
Tevens zullen we ons als  actieve 
wintervereniging ook met een stand 
aanwezig zijn waarin we ons presen-
teren en waar u terecht kunt met uw 
vragen.

Onze leden zijn al een lange tijd bezig 

met de voorbereidingen voor het win-

terseizoen, zodat ze vanaf begin ok-

tober goed beslagen ten ijs komen op 

de Meent. Er wordt druk getraind op 

skeelers, loop-conditietraining in de 

duinen en fietsen, voor jong en oud.

Speciale aandacht voor de kinderen 

die willen leren schaatsen. Vanaf ok-

tober kunnen zij op de zaterdagoch-

tend van 10.00 tot 11.00 uur onder 

deskundige begeleiding van onze ei-

digen, als één van de vele gulle spon-

sors. Ook kregen wij van verschillende 

winkels in Limmen toestemming om 

bestelformulieren neer te leggen. Het 

album geeft een goede indruk van 

wat er allemaal komt kijken bij zo’n 

monsterfietstocht, prachtige plaat-

jes van de natuur, de fietsers zelf ui-

teraard en foto’s van het doel van de 

tocht: de onderwijsprojecten.

Stichting Fietsen voor Burkina

gen jeugschaatsleiders spelenderwijs 

leren schaatsen. Het einde van de cur-

sus wordt afgesloten met diploma-

schaatsen, een heuse Elfstedentocht 

en een gezellige feestmiddag.

Dus als je ook deze winter wilt gaan 

schaatsen ben je van harte welkom en 

kom even kijken bij ons op de stand 

en als je nu al geïnteresseerd bent kan 

je ook even onze website raadplegen: 

www.limmerijsclub.nl.
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Festiviteiten of 
evenementen 
organiseren?
“Event4all” neemt je alle 
zorg uit handen
Dat Limmen een ondernemend dorp is dat weet intussen de gehele regio. Maar wist u dat in Lim-
men ook een bedrijf is dat evenementen en festiviteiten luister bijzet met heel veel attributen 
tot algemeen vermaak?
Bij onze redactie kwam een bericht binnen dat Harold van Vegten wel eens iets meer over zich-
zelf en zijn bedrijf kwijt wilde. En aangezien wij kennis graag delen met anderen: dus met onze 
lezers, gingen wij  in gesprek met deze jonge ondernemer die zich al op heel jonge leeftijd in 
feestzalen bevond met zijn music drive in show en ook aan “piraterij” heeft gedaan. Hij was 
nl. muziek aan het maken op de destijds populaire piratenzenders, dat was in de tijd voor het 
kabelnetwerk in 1989 zijn intrede deed. Door de daarna ontstane onbeperkte keuze in radio en 
tv zenders zijn de meeste piratenstations “ter ziele” gegaan.

Harold van Vegten is geboren getogen in zijn, zoals hij op zijn website schrijft: “mooie Limmen”.

Harold waar en wanneer ben je geboren? 
Val ik meteen door de mand, geboren op 1 maart 1969 in het ziekenhuis in Alkmaar, de eerste paar 
maanden nog in Alkmaar gewoond, daarna nooit meer Limmen verlaten. 

Uiteraard heb je de basisschool in Limmen bezocht, welke was dat en sta je ook op Schoolbank.nl?  
Op de Corneliusschool met een grote groep jongens en een paar meiden, sta niet op schoolbank.nl.

Welke richting ben je opgegaan voor middelbaar en vervolgonderwijs?
Ik ben via de LTS in Alkmaar, de Die in Heemskerk en de streekschool Beverwijk waarbij ik 2 dagen naar 
school en 3 dagen in de garage als automonteur naar buiten ben gekomen.

Muziek is altijd belangrijk in je leven geweest, heb je dit van huis uit meegekregen of is het een 
“aangeboren” liefde? Welke genres hebben je voorkeur? 
Ik denk dat het te maken heeft gehad dat ik die bewuste 1e maanden van mijn leven op de Bierkade 
schuin boven een kroeg heb gewoond, daar moet ik iets van huis uit hebben meegekregen. Mijn groot-
ste voorkeur heeft muziek van “Queen”. 

Bij welke zender(s) was je betrokken in de “piratentijd”. Zijn jullie wel eens uit de lucht gehaald door 
de inspectiediensten?  
Dat heb ik bij diverse radio stations gedaan, er was een radio Egmond, radio Casanova en ik had zelfs 
enkele jaren een eigen radio stationnetje genaamd Special Radio. Vanzelfsprekend zijn ook wij wel eens 
uit de lucht geplukt. Mijn moeder liep te wandelen rond 22.00 uur, samen met de hond om het beestje 
uit te laten. Zij zag het gebeuren, een auto met heel veel antennes op het dak. Ik vergeet het ook nooit 
meer, ik draaide juist de muziek “Over de Muur” van het “Klein Orkest”. Weg zender, weg illusies. Jam-
mer, maar dat was het risico van het vak.

Na je studietijd, hoe is je carrière toen verlopen?
Enkele jaren heb ik als automonteur gewerkt en ben daarna bij GP Groot BV gaan werken.

Je bedrijf bestaat nu vijf jaar. Ben je tevreden over de start en het veroveren van een plaats op deze 
markt? 
Dit is inderdaad mijn 5e jaar als attractie verhuurder en ik zie ieder jaar een sterke groei en vele nieuwe 
klanten verschijnen.

Je productpakket omvat heel veel sport- en spelmateriaal. Bouwen jullie alles zelf op of kunnen 
klanten dat ook zelf doen?  
Alles is eigenlijk mogelijk, kiest de klant er voor om zelf te komen ophalen en terugbrengen, dan krijgt 
men een duidelijke gebruikershandleiding om de attractie te kunnen plaatsen, inclusief de benodigde 
materialen om de spullen vast te kunnen zetten, veiligheid is een belangrijk punt, maar door ons op 
laten bouwen is ook geen probleem.

Hoeveel verschillende sport- en spelattributen, alsmede kindervermaak hebben jullie?
Het wordt inmiddels al een hele optelsom om te kunnen kijken hoeveel verschillende spelattributen ik 
in mijn assortiment heb, het grootste deel zal opblaasbaar zijn, van een springkussen tot een complete 
stormbaan.

Bij welke windsterkte moeten opblaasbare zaken “leeglopen” om niet kapot te waaien? 
Op zich zijn wij niet bang dat de luchtkussens stuk zullen waaien, maar vanaf windkracht 6 is het 
veiliger om het luchtkussen leeg te laten lopen. Dat voorkomt eventuele problemen en wellicht schade.

Zijn de attributen verzekerd? Zo ja wie doet dat en/of wie betaalt de premie? Hoe is de aansprake-
lijkheid bij het gebruik geregeld?
De complete stal is uiteraard verzekerd, maar de huurder is zelf aansprakelijk voor schades en ongeluk-
ken als dit zonder onze begeleiding wordt gehuurd. Dit is wel een lastig punt in deze branche, zelf heb ik 
er voor gekozen om alleen maar nieuwe luchtkussens aan te schaffen, die voorzien zijn van een logboek 
en veiligheidcertifi caat volgens de huidige normen en certifi cering. 

Is de markt aan verandering onderhevig? Komen er regelmatig nieuwe zaken bij?
Er blijven altijd nieuwe attracties verschijnen en het lijkt er op dat alles opblaasbaar is te maken.

Komen jullie dan zelf met ideeën en laten dit elders vervaardigen?
Leuk dat je dit vraagt, samen met mijn leverancier hebben wij een bungee-surfbaan gemaakt, het idee 
is bij mij vandaan gekomen, zij hebben dit verder uitgewerkt en op dit moment is ons bedrijf de enige 
in Nederland met deze baan.

Bij welke evenementen worden jullie ingeschakeld?
Dit gaat op voor allerlei evenementen, van particulier, vereniging of bedrijf.

Blijven jullie ook bij de attributen om assistentie te verlenen of toezicht te houden? 
Zoals eerder gezegd, dit is de keuze van de klant, daar hangt dan uiteraard ook een bescheiden prijs-
kaartje aan. 

Het is allemaal redelijk kostbaar en kwetsbaar materiaal, brengen jullie ook een borg in rekening? 
Wij kennen een borgstellingsbedrag, dat moet ook, om mensen bewust te maken dat het kostbaar 
materiaal is, maar wat de kwetsbaarheid betreft, dat valt best mee, dat heeft ook alles te maken met 
de kwaliteit van het materiaal, het zijn kussens van goede kwaliteit. Ook hier geldt, net als elders: 
“Goedkoop = Duurkoop”.

Gaat het publiek netjes om met de goederen?
Ik ga er steeds van uit dat men met onze spullen omgaat alsof het hun eigen spullen zijn.

Hoe bouw je nu een vaste klantenkring op? Worden jullie jaarlijks vaak bij dezelfde festiviteiten 
teruggevraagd? 
Regelmatig zien wij dezelfde klanten terugkomen, maar bijvoorbeeld in dit seizoen ook weer heel veel 
nieuwe gezichten, dat is een goed teken.

Kunnen jullie bogen op goede referenties van de klanten?
De mensen komen bij me terug, dus ik denk dat dit wel goed zit. Op onze website staat een uitgebreide 
referentielijst met namen en plaatsen waar wij gewerkt hebben.

Wat zijn de best lopende speelzaken?
Een springkussen doet het altijd heel goed op een kinderfeest.

Verzorgen jullie ook tafels, stoelen etc., en wellicht ook horeca?
Eventueel wat statafels en wat zitgelegenheid, moet er iets met horeca gebeuren, laat ik dit liever over 
aan die ondernemer, samen staan we sterk, en ieder in zijn eigen vak.

Ik neem aan dat diverse attributen seizoengebonden zijn door ons klimaat, is desondanks het be-
drijf het gehele jaar actief?
Het drukke seizoen loopt van april tot oktober, daarna lopen er nog wat binnen (overdekte) evenemen-
ten, de drive in show gaat het hele jaar door net zoals de opblaasbare eyecatchers.

Zijn jullie “oproepbaar” in geheel Nederland of beperkt het zich tot onze provincie? 
Als dit gaat om alleen een springkussen is het meestal niet haalbaar om deze te kunnen plaatsen 

maar voor complete evenementen vind je ons ook buiten de Noord Hollandse grens.

Trots staat Harold van Vegten bij zijn nieuwe aanwinst de attractie: de Bungee-trampoline

Bungee-surf/tobbedansbaan de enige en eerste in Nederland!



 J U L I  2 0 11 L O V - K R A N T   P A G .  7

Springkussen Piraat met daarnaast de mooie Event4all aanhanger waar veel mee vervoerd kan worden.

Hoe werf je nu klanten? Is dat via de website, het internet, mond-op-mond reclame, adverteren? 
Dit jaar doen wij voor het eerst wat minder met het adverteren, de website wordt erg goed gevonden, 
mond op mond reclame is natuurlijk het mooiste. Dat is ook je beste referentie. Als men positief over je 
bedrijf spreekt is dat meer waard dan pagina grote reclame uitingen is onze ervaring.

Waar sla je al deze goederen op als ze eens niet in gebruik zijn?
Het ‘’kantoor’’ is aan huis, mijn opslag aan de Hogeweg 107 Limmen, dus binnen handbereik.

Wat onderscheidt “Event4All”van andere aanbieders op deze markt?
In deze tijden is een scherpe prijs erg belangrijk, dit in combinatie met een goede service, het onder-
scheid ligt denk ik dat ik ook kies voor uitstraling (leuke animatie op de attributen). 

Is de concurrentie hevig of werken jullie wellicht ook veel samen?
Ik houdt mijzelf niet zo erg bezig met mijn concurrenten, doe de dingen zoals ik denk dat ik ze moet 
doen, met een enkeling werk ik incidenteel samen.

Wat is je ultieme wens om nog eens als heel groot attribuut in je bezit te krijgen?
Er blijft altijd wat te wensen over, ik ben heel trots op de Bungee-surfbaan, maar ook de volledig op-
blaasbare versie van de Bungee-trampoline. Als je zie dat het pakket ingepakt ongeveer 1m3 omhelst 
en uitgepakt 7 bij 9 meter hoog is, dan staat er echt wat op je event, als het een beetje meezit zal ik er 
tijdens de a.s. jaarmarkt in Limmen mee staan.

Wij hebben een beter beeld gekregen van Harold van Vegten, wat hem beweegt en wat zijn drijfveer 
is om het zijn klanten zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken.
De website www.event4all.nl geeft een heel helder beeld van de activiteiten en mogelijkheden, maar 
we hebben ook in het gesprek begrepen dat fl exibiliteit bij Harold hoog in het vaandel staat: eigen-
lijk is alles mogelijk mits het betaalbaar blijft.
Een jonge ondernemer met hart voor de zaak en oog voor de klanten.

Kees G. Kroone

www.event4all.nl  072-5053112
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Hoofdpijn

Hyperventilatie 

Rug- en schouderklachten

Faalangst, vliegangst

Slaapstoornissen

Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

De effectieve behandelmethode 
bij stress

www.mensendiecklimmen.nl

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.lovkrant.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl
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Geleverd door Autobedrijf Dirk van der Steen...

Nieuwe bedrijfswagens voor
Veldt Tegelwerken uit Limmen 
Ronald en Arno Veldt zijn samen met 

hun medewerkers Emile en Ramon 

een uitstekend team en onderschei-

den zich door jarenlange ervaring en 

een enorme gedrevenheid. Voor vloer- 

en wandbetegeling in nieuw of ver-

bouw haalt u met Veldt Tegelwerken 

uitstekende vakmensen in huis.

Ook voor grotere projecten (zoals 

winkelcentra), waar vaak onder grote 

tijdsdruk gelegd moet worden, zijn zij 

het aangewezen adres.

Bij de consument is vaak behoefte 

aan advies over tegelwerk in badka-

mer of keuken. Door de jarenlange 

ervaring kunnen de mensen van Veldt 

Tegelwerk u uitstekend adviseren en 

u wegwijs maken in de enorme hoe-

veelheid aan mogelijkheden.

Om goed mobiel te zijn en te zorgen 

voor een uniforme uitstraling heeft 

Veldt Tegelwerken onlangs het wa-

genpark met 3 nieuwe bedrijfsauto’s 

uitgebreid. Door het hoge service-

In theater ‘de Dansende duinen’ op 26 juni

Succesvolle voorstelling 
Tios jazz- en breakdance

Voor de show hadden alle 7 groepen 

2 verschillende dansen ingestudeerd. 

Het spits werd afgebeten door groep 

3/4. Best spannend voor het eerst op 

een echt podium. Onder luid applaus 

kwamen zij het toneel op en zetten 

een leuke dans neer op een muziek 

mix van kinderen voor kinderen. Goed 
gedaan meiden. Vervolgens kwamen 

de breakdansers in actie met een heu-

se battle. Iedere danser danste een 

stuk solo. Geweldig gedaan en met 

een luid applaus verlieten zij het po-

dium. Als 3e kwamen de oudste mei-

den op het podium. Als lopend op de 

catwalk, met ieder in een eigen out-

fit leek het net een modeshow. Een 

strakke dans en top gedaan. Daarna 

was het de beurt aan groep 7/8 op het 

nummer Firework. Geen gemakkelijke 

dans maar de meiden deden het ge-

weldig. Aansluitend trad groep 5/6 op, 

gestyled als kantoormeisjes deden zij 

een dans gebruik makend van stoe-

len. Best moeilijk maar top gedaan 

meiden. Hierna volgde een optreden 

van groep woensdag 1. 

Een leuke groep meiden met een 

mooie dans op muziek van Lady Gaga 

Na weken van oefenen was het dan zondag 26 juni zover voor de jazz- en breakdansers van sportvereniging TIOS. Een 
show in het theater de Dansende Duinen op het terrein van de GGZ in Bakkum. Om +/- 10.30 uur arriveerden de leden. 
Alwaar 2 ouders klaar zaten om iedereen te schminken, nagels te lakken en waar nodig het haar te doen. Tevens werd er 
door alle groepen gerepeteerd op het podium. Tegen 13.30 uur was iedereen geschminkt, waren alle dansen nog een keer 
herhaald en was iedereen er klaar voor. Om 13.40 uur ging de zaal open en stroomde deze vol. De show met de naam 
‘Confessions of a shopaholic’ naar de gelijknamige film over dame die koopverslaafd is startte om 14.05 uur. 

Dankzij gift coöperatiefonds Rabobank Noord-Kennemerland

Stichting Oud Limmen in 
bezit van Videocamera 
Een wens van de Stichting Oud Lim-
men om in het bezit te komen van 
een eigen videocamera is maandag 
30 mei 2011 in vervulling gegaan 
dankzij een ruime gift van het Coö-
peratiefonds Rabobank Noord-Ken-
nemerland.

Het vastleggen van de geschiedenis 

van Limmen werd en wordt door de 

leden gedaan met behulp van privé 

fotocamera’s en aangereikt materiaal 

maar voor bewegende beelden waren 

wij aangewezen op ( zeer gewaardeer-

de) hulp van buitenaf en het privé ar-

chief van Dhr. J. Adrichem, lid van de 

foto- en filmwerkgroep van de SOL die 

hiervoor ook zijn analoge videocame-

ra gebruikte. Nu we in het bezit zijn 

van een eigen digitale camera kunnen 

we adequaat reageren op gebeurte-

nissen in ons dorp - interviews maken 

met dorpsgenoten om zo een deel van 

de geschiedenis vast te leggen – re-

portages maken van activiteiten etc. 

en dat in digitale kwaliteit zodat het 

nog vele jaren beschikbaar zal blijven 

voor het nageslacht.

Dit houdt absoluut niet in dat uw 

bijdragen niet meer welkom zijn, het 

tegenovergestelde is het geval. Heeft 

u bewegende of stilstaande beelden 

uit het verleden van Limmen kom 

langs bij de Stichting Oud Limmen, 

wij willen het graag kopiëren. Op de 

foto Secretaris Marian Snel en Pen-

ningmeester José Valkering bij het in 

ontvangst nemen van de cheque met 

bijbehorende bloemen.

die uitstekend werd uitgevoerd. Goed 

gedaan meiden. Als laatste voor de 

pauze betraden de kleuters het po-

dium. Zij dansten op een mooi liedje 

uit de musical de leeuwenkoning. Alle 

meiden deden enorm hun best en het 

nummer eindigde met een groeps-

hug. Onder luid applaus verlieten zij 

het podium.

Na de pauze was groep woensdag 1 

weer aan de beurt. Een leuke verfris-

sende dans en goed uitgevoerd door 

de meiden. Hierna kwamen de kleu-

ters weer het toneel op. Bij deze dans 

werden ze begeleid door een aantal 

moeders en danseressen uit de groep 

woensdag 1. Opnieuw een groot ap-

plaus voor de kleinsten. Vervolgens 

traden de breakdansers weer op . Dit 

keer met een strakke choreografie 

waarbij iedereen dezelfde bewegin-

gen maakte. Heel goed gedaan. Na 

deze dans kwam groep 7/8 weer in 

actie. Met een nieuwe outfit inclusief 

gezichtsmasker zagen ze er geweldig 

uit. Een mooie dans en keurig uitge-

voerd door de meiden.

Hierna het opnieuw de beurt aan 

groep 3/4. Een mooie choreografie 

met moeilijke figuren maar knap uit-

gevoerd door de meiden. Top gedaan 

hoor. Hierna volgde alweer de voor-

laatste dans door groep 5/6 op het 

nummer Price tag. Ontzettend stoer 

van deze meiden om maar met z’n 

vijven op het podium te staan. Onwijs 

goed gedaan meiden. Als laatste tra-

den de oudste meiden nogmaals op. 

Een goede dans en mooi uitgevoerd 

door de meiden. Super gedaan mei-

den. Na al deze dansen kwamen alle 

groepen op het podium staan en de 

oudste meiden namen plaats in de 

gangpaden in de zaal. Samen werd er 

gedanst  op het nummer ‘happiness’ 

van Alexis Jordan. Tijdens het num-

mer namen alle groepen apart op het 

toneel nogmaals een daverend ap-

plaus in ontvangst van het publiek. 

De dansen werden afgewisseld door 

verschillende scenes. De rode draad 

door het stuk was de persoon Rebecca 

die een baan zoekt en vindt. Tegelij-

kertijd beseft ze, dat ze teveel geld 

uitgeeft en schulden heeft. Om deze 

af te lossen besluit ze het voortaan 

anders te doen. Heel goed gespeeld 

door onze gastspeler Charlotte en 

onze docenten Stephanie, Claudia, 

Samantha en Falko. 

Tot slot nam de voorzitter het woord 

om iedereen die voor en achter de 

schermen had meegewerkt te bedan-

ken. De docenten werden daarbij spe-

ciaal in het zonnetje gezet. Voor alle 

dansers en danseressen was er een 

klein aardigheidje. Het was kortom 
een geweldige show met een en-
thousiast publiek en zeker voor her-
haling vatbaar. 

niveau en flexibiliteit is gekozen voor 

Autobedrijf Dirk van der Steen. Wij 

zijn hier dan ook erg trots op en wen-

sen Veldt Tegelwerken heel veel suc-

ces met de nieuwe bedrijfswagens!

Kijk ook eens op de website:

www.veldt-tegelwerken.nl

Autobedrijf Dirk van der Steen
Rijksweg 141, 1906 BG  Limmen
T: 072 - 505 32 66
info@dirkvandersteen.nl
www.dirkvandersteen.nl
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www.nuyenstuinengroenshop.nl

Uitgeesterweg 1B, Limmen 
T 072 - 505 24 84

Het tuincentrum 
bij u in de buurt!

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.

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

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

www.lov-krant.nl

Lesrooster Djazz 2 imprezz 
seizoen 2011/2012

Woensdag
15.15-16.00 uur kleuters groep 1/2
16.00-17.00 uur groep 3/4
17.00-18.00 uur groep 5/6
19.00-20.00 uur dames
20.00-21.30 uur showgroep 16+

Vrijdag
16.15-17.30 uur groep 7/8
17.30-19.00 uur groep 8/ 1e+2e klas VO
19.00-20.30 uur VO 3e klas en hoger

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw bedrijf 
kunnen betekenen!

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
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Eerste ‘Jessie danst’ 
diploma’s behaald!
Na een jaar oefenen en hard werken 
hebben veel leerlingen van dans-
school Djazz 2 imprezz een “Jessie 
danst” dansdiploma verdiend. 

Op de dansschool wordt bij basis-

schoolleerlingen gewerkt met de me-

thode ‘Jessie danst’. Deze methode is 

gebaseerd op de vijf leerlijnen binnen 

dans: sociale vaardigheden, motori-

sche vaardigheden, bewegingsvaar-

digheden, muzikale vaardigheden en 

ruimtelijke vaardigheden. De kinde-

ren leren hoe een jazzdansles in el-

kaar zit, oefenen basisvaardigheden 

en leren de officiële benamingen van 

de pasjes. De kinderen werken uit een 

werkboekje met opdrachten en oefe-

ningen. Alle onderdelen worden in de 

jazzdanceles geoefend. Na het goed 

uitvoeren van een opdracht ontvangt 

de leerling een ‘Jessie ster’. Als de leer-

ling 25 sterren in zijn of haar werk-

boekje heeft staan, dan resulteert dit 

in een diploma. Die 25 sterren zitten 

bij de kinderen nu in de werkboek-

jes en daarom was het vlak voor het 

einde van het dansseizoen tijd voor 

een diploma-uitreiking. Apetrots zijn 

de leerlingen op hun diploma. In het 

nieuwe dansseizoen starten de kinde-

ren weer een niveau hoger. De lessen 

beginnen weer op woensdag 14 sep-

tember!

Voor meer informatie en/of aanmel-

den kunt u contact opnemen met 

Willy Könst, djazz2imprezz@live.nl

06-40297306, www.djazz2imprezz.nl

In oktober 2011 gaat de lasoplei-
ding op onderwijscomplex Zoodo in 
Burkina Faso van start. Onderwijs-
complex Zoodo is het grote onder-
wijscomplex dat Stichting WOL in 
Burkina Faso aan het bouwen is. De 
lasopleiding is een van de deelpro-
jecten op het complex. In november 
2010 is het gebouw van de opleiding 
geopend door de fietsers van Fietsen 
voor Burkina. Met hun fietstocht 
van Limmen naar Burkina Faso heb-
ben zij o.a. voor dit project geld in-
gezameld. Tijdens de opening heeft 
het praktijklokaal de naam van Co 
Kerssens gekregen, de fietser die 
tijdens de tocht is verongelukt. Om 
nu kansarme jongeren een kans te 
geven de lasopleiding te kunnen vol-
gen, is WOL op zoek naar supporters 
voor de lasschool.

Lasmachines, beschermingsmidde-

len en gereedschap is aanwezig en 

een gekwalificeerde lasinstructeur is 

aangesteld. Er is veel belangstelling 

voor de opleiding, maar veel ouders 

kunnen de opleidingskosten niet 

betalen. WOL heeft beloofd om bij 

de start van de opleiding te zoeken 

naar supporters voor de lasschool. En 

hierbij vragen we uw hulp. Een jaar 

onderwijs, inclusief schoolmateriaal, 

verbruiksmaterialen om te kunnen 

lassen, werkkleding en een dagelijkse 

schoolmaaltijd op het complex kost 

350 euro per jaar. Dit bedrag is voor 

een doorsnee familie in Burkina niet 

op te brengen. Maar we willen juist de 

meest kansarme jongeren een kans 

bieden om door middel van deze op-

leiding uit de armoede te ontsnappen. 

Het zou heel fijn zijn als personen of 

families in Nederland zo’n jongere de 

kans willen geven om een beroepsop-

leiding te volgen.

Een andere mogelijkheid om de op-

leiding in deze startfase te helpen, is 

door een bijdrage te leveren aan het 

salaris van de lasinstructeur. Zijn sa-

laris is vastgesteld op 300 euro per 

maand. Misschien kunt u of uw bedrijf 

een of meer maandsalarissen sponso-

ren? Natuurlijk is een kleiner bedrag 

ook van harte welkom. Als de school 

eenmaal goed draait, hopen wij dat zij 

in Burkina voldoende lasopdrachten 

krijgt. Hiermee kan de school dan zelf 

de opleidingskosten en materiaalkos-

ten financieren. Aan goede lassers is 

in Burkina grote behoefte. Kozijnen, 

deuren, ramen, schoolbanken, meu-

bels, kruiwagens, ezelskarren, kook-

toestellen, toegangspoorten, je kunt 

het zo gek niet bedenken of het wordt 

van metaal gemaakt en dus gelast. 

Wilt u een leerling sponsoren? Maak 
dan 350 euro over naar bankreke-
ningnummer 3364.26.577 van Stich-

ting WOL onder vermelding van ‘leer-

ling lasschool’. Te zijner tijd ontvangt 

u een foto en een brief van de leerling. 

Wilt u een bijdrage leveren aan het sa-

laris van de lasinstructeur, maak dan 

uw bijdrage over naar hetzelfde reke-

ningnummer, maar onder vermelding 

van ‘lasinstructeur’. In beide gevallen 

houden wij u op de hoogte van het 

wel en wee van de lasschool. Voor in-

formatie: yvonnezomerdijk@quick-
net.nl of 06 30198259. 

Jaarmarkt
Woensdag 20 juli staat WOL met een 

kraam op de jaarmarkt in Limmen. 

Hier kunt u ook informatie krijgen 

over het project. In onze kraam kunt u 

terecht voor kunstnijverheid uit Bur-

kina Faso en een leuk boek. WOL heeft 

heel veel boeken ingezameld die we 

aanbieden in ruil voor een kleine do-

natie. De opbrengst van deze boeken-

actie is bestemd voor aanschaf van 

boeken voor de bibliotheek op onder-

wijscomplex Zoodo. De bibliotheek 

wordt op dit moment gebouwd en 

is ook een van de projecten die dank 

zij Fietsen voor Burkina gerealiseerd 

kunnen worden. 

Stichting WOL

Supporters voor lasschool gezocht 

Opening van het Co Kerssens laslokaal door Fietsen voor Burkina

Kees Zomerdijk probeert de nieuwe lasmachines voor de lasopleiding uit.

Sperwer?
Afgelopen week vloog er een bijzondere gast de tuin in aan de Hogeweg 

in Limmen. Het blijft toch een bijzonder gezicht om een roofvogel aan 

het werk te zien met waarschijnlijk een musje als prooi...

In deze rubriek: ‘Ingezonden’ plaatsen wij reacties van onze lezers. Dit kan zijn op artikelen in deze LOV-krant maar na-
tuurlijk ook op publicaties in andere kranten. Heeft u iets te melden en wilt u dat kenbaar maken aan het Limmer pu-
bliek? Stuur dan een mail naar redactie@lovkrant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden’. Uw reactie wordt op verzoek
anoniem geplaatst maar uw naam moet wel bekend zijn bij de redactie. De redactie behoudt wel het recht om ingezon-
den stukken te kunnen weigeren zonder opgaaf van redenen.

● 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

Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl

Hoofdpijn

Hyperventilatie 

Rug- en schouderklachten

Faalangst, vliegangst

Slaapstoornissen

Mensendieckpraktijk Limmen, Vuurbaak 9, 1906 BS Limmen, 072–505 5161

De effectieve behandelmethode 
bij stress

www.mensendiecklimmen.nl
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De knusse kadowinkel in Limmen

Openingstijd: Vrijdag 10.00 tot 17.30 uur
Dusseldorperweg 97, tel. 06 - 21 65 83 65

Jaarmarkt LimmenJaarmarkt Limmen
 . . . . .  Gezellig! . . . . .  Gezellig!

Welkom in de winkel en onze kraamWelkom in de winkel en onze kraam

Alle PROSECCO
2e fl es 

halve prijs!

Bijv. Santa Chiara 
4.99 2e fl es 2.49

(Als beste getest bij Kassa)
* Geldig t/m 30 Juli 2011

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

VOORLOPIG ROOSTER SEIZOEN 2011-2012

   
   
LESROOSTER ST. MAARTENSCHOOL   
maandag 10.30 - 11.30 peuters ( 2 tot 4 jaar) Mariska Warmer
   
LESROOSTER SPORTHAL D’ENTERY   
maandag 16.00 - 17.00 jongensgym Joyce Mous
 16.00 - 17.00 turnen groep 3+4 Caroline Welboren
 17.00 - 19.00 keurploeg  Caroline + Samantha
dinsdag 17.00 - 18.00 turnen groep 5+6 Susanne Huissen
donderdag 16.00 - 18.00 selectie + jong keur Samantha Droog
 17.00 - 19.30 keurploeg  Samantha + Ellen
 19.30 - 20.30 turnen vgo/ turnen + Ellen Dirkson 
   
LESROOSTER SPORTHAL HOGEWEG   
maandag 09.00 - 10.00 dames bodyfi t Lea Dam
 15.45 - 16.45 turnen groep 1+2 Samantha Droog
 17.00 - 18.00 jazz groep 3+4+5 Claudia v. Galen
 18.00 - 19.00 jazz groep 6+7+8 Claudia v. Galen
 19.00 - 20.00 dames bodyshape Angélique Liefting
dinsdag 15.45 - 16.45 turnen groep 3+4 Samantha Droog
 16.45 - 17.45 turnen groep 7+8 Samantha Droog
 19.00 - 20.00 dames zumba/aerobics Susanne Huissen
 20.00 - 21.00 dames zumba  Susanne Huissen
woensdag 17.00 - 17.45 jazz groep 1+2 Stephanie Out
 17.45 - 18.45 breakdance Falko de Graaf
 18.45 - 20.15 jazz vgo  Stephanie Out
 20.15 - 21.45 jazz vgo  Stephanie Out
donderdag 08.45 - 09.45 dames bodyfi t Lea Dam

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Suikeroblie 
gevuld met gele room voor € 1.00
Parijse soes
met slagroom voor  € 1.25
4 gevulde koeken halen 
3 betalen

!! OPGELET !!
De muntjesactie start ook weer.

Wanneer? Op maandag 5 september.

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

www.stuifbergen.eu



 J U L I  2 0 11 L O V - K R A N T   P A G .  1 3

Jaarmarkt gezellig 
. . . bij Anastasia
Tijdens de jaarmarkt is de winkel 
geopend. Voor de winkel, naast de 
kraam, staat een knutseltafel.

Kinderen kunnen hier zelf een 

zeepslinger rijgen voor een grote of 

kleine portemonee en na het knutse-

len mag deze zeepslinger met je mee! 

Grote keus uit geurige zeepfiguren 

zoals bloemen, vlinders, hartjes en 

zeepletters, bijvoorbeeld voor je eigen 

naam. Genoeg kralen en lintjes dus 

... je kunt gezellig aan de gang gaan. 

Ook de ouders kunnen zich verma-

ken met een “kijkje” of een gezellig 

praatje in de winkel of aan de kraam. 

En ben je nog op zoek naar een kado 

voor de juf? Zoek je niet meer suf, bij 

Anastasia vind je een origineel kado 

... zo!

Tot ziens op de Jaarmarkt.

Winnaars cartoontekenwedstrijd 
BSO’s Forte Kinderopvang
In mei hebben kinderen van de BSO’s 
van Forte Kinderopvang in Limmen 
en Castricum een workshop Car-
toontekenen gevolgd, welke werd 
gegeven door een echte cartoonte-
kenaar. De workshop werd georga-
niseerd in het kader van het thema  
“Zintuigen”, welke sinds maart bij 
Forte Kinderopvang loopt. Aan de 
workshop was ook een wedstrijd ver-
bonden, waarvan de winnaars inmid-
dels bekend zijn.

Zien, horen, ruiken, voelen en proe-

ven komen in deze periode in aller-

lei vormen voorbij in activiteiten en 

workshops. In het kader van het zin-

tuig “zien” hebben kinderen van de 

BSO’s een workshop cartoontekenen 

gevolgd. De workshop werd gegeven 

door professioneel cartoontekenaar 

Gerben Bontekoe. Hierbij leerden de 

kinderen een eigen cartoonfiguur te 

ontwikkelen. Aan deze workshop was 

ook een wedstrijd verbonden, welke 

winnaars in drie verschillende catego-

rieën heeft opgeleverd. 

Binnen de categorie 4-5 jaar won een 

trotse Sanne Scheurwater van BSO 

Het Avontuur in Limmen. In de cate-

gorie 6-8 jaar was Daniël Ris van BSO 

de Boomhut de gelukkige winnaar. En 

binnen de categorie 9-12 jaar mocht 

een blije Chantal Holshuijsen van BSO 

de Boomhut zich de winnaar noemen. 

Toegejuicht door familie, vrienden en 

medewerkers ontvingen de terecht 

trotse winnaars hun prijs uit handen 

van de vestigingsmanagers: een T-

shirt met daarop hun eigen tekening!

Cartoontekenen bleek een zeer ge-

liefd thema bij veel kinderen. Daarom 

waren wij ontzettend blij toen we 

voor beide BSO vestigingen ook een 

aantal mooie  boeken over het stap 

voor stap leren van cartoontekenen 

ontvingen, zodat alle kinderen aan de 

slag kunnen met het cartoontekenen.

 
De winnende tekening van Sanne 
Scheurwater, helaas was winnares San-
ne uit Limmen ten tijde van het maken 
van de foto niet aanwezig.

Danspaar, verliefd aan het dansen

Intensief trainen voor Ballroom wedstrijden
Limmen- Dansen tijdens een feestje 
is leuk en ontspannend. En of je nu 
goed beweegt of niet goed beweegt: 
dat maakt niets uit. Hoe anders is 
dat als je  min of meer verslaafd bent 
geraakt aan het Ballroom dansen en 
dan ook nog eens meedoet aan zo`n 
24 landelijke en diverse internatio-
nale wedstrijden. Wat is er nodig om 
een bepaald niveau te bereiken? Wij 
praatten met het danspaar: Marieke 
van Londen en Maurice Philipoom.

Marieke is 27 en Maurice is 37 jaar. Zij 

zijn niet alleen een danspaar, het dan-

sen heeft hen ook als levenspartners 

bij elkaar gebracht. Een groot deel 

van hun leven draait om het Ballroom 

dansen. Tot de Ballroom dansen beho-

ren de slow-foxtrot, de engelse wals, 

de tango, de weense wals en de quick-

step. Al deze dansen worden aaneen-

gesloten gedanst. Dat betekent, dat 

je samen een eenheid bent. Rijzen 

en dalen: je moet het samen tegelijk 

doen. De man geeft een impuls en 

de dame reageert erop en maakt de 

beweging af. Het Ballroom dansen, 

waarvan Engeland de bakermat is, is 

in 1994 officieel erkent als demon-

stratie sport op de Olympische spe-

len. Om een hoog niveau te bereiken 

moet je wel over de nodige inzet be-

schikken. Maurice:`ten eerste moet 

je een goede conditie hebben. Ben je 

te zwaar, dan moet je dat overtollige 

gewicht steeds met je meedragen. Wij 

moeten veel water drinken. Ook moe-

ten wij goed op onze ademhaling let-

ten. Bovendien moeten we ons goed 

op de muziek concentreren. In de 

muziek zitten golven. Dan moet ook 

het dansen daarop worden afgestemd 

met vloeiende bewegingen. Je moet 

allebei op een bepaald moment op 

dezelfde manier bewegen en dus ben 

je uitermate geconcentreerd.`

Lessen en trainen
Marieke:`er gaat heel veel tijd in zit-

ten. Wij kunnen eigenlijk nauwelijks 

met vakantie. Maurice is horeca ma-

nager en ik ben kapster in Castricum. 

Na ons werk dansen we. Wij krijgen 

geregeld les van professionele dans-

leraren en reizen ook dikwijls af naar 

Italië om daar dan onder begeleiding 

van wereld kampioen Benedetto Fer-

rugia en diverse fitness trainers weer 

helemaal bij geschaafd te worden. Van 

de Amsterdamse trainers Fineke Raps 

en partner Paul Reyn (beide meervou-

dig nederlands kampioen professio-

nals) van de dansschool Candance  te 

Aalsmeer krijgen zij ook diverse ma-

len les. De Limmers komen uit voor 

de Castricumse dansschool van Luut 

Griffioen. We gaan iedere week naar 

de open trainingsavonden voor wed-

strijddansers en gaan zaterdags en 

om de week zondags naar het vrijdan-

sen in Castricum of Amsterdam. Wij 

komen om de week uit in wedstrijden 

voor de dansschool Griffioen van Am-

sterdam tot Steenwijk en van Assen 

tot Valkenswaard en van Limmen tot 

Blackpool ( Engeland ) en Bulgarije, 

dus eigenlijk door het gehele land en 

daarbuiten. Alleen dinsdags hebben 

we soms een vrije avond. Bij de wed-

strijden begint men in een starters 

klasse nl: de nieuwelingenklasse, dan 

met de D, C, A/B, en tenslotte met de 

Hoofdklasse. Al diverse jaren doen wij 

mee in Hoofdklasse klasse amateurs 

en dansen dan ook regelmatig in het 

buitenland, de kroon op ons trainen 

was dat wij Benelux Kampioen wer-

den in België in 2008. Zo komen wij 

steeds een stapje verder.`

Wij spraken met hen nadat zij net 

meegedaan hadden aan een dans-

wedstrijd in de Emergo Sporthal 

in Amstelveen, waar zij 4e wer-

den in de Hoofdklasse op het Let’s 

Dance Ballroom Trophy.  Marieke en 

Maurice:`daarvoor trainden wij 4 

dagen per per week iedere dag zo`n 

tweeën half a drie uur. Voor 23 en 24 

juli a.s. schrijven wij ons weer in voor 

de Seven Mounth Trophy, dit is een 

groot internationaal toernooi geor-

ganiseerd door de IDSF ( International 

Dance Sport Federation ) en in augus-

tus gaan wij weer naar de German 

Open Championships. Het dansen 

vergt behoorlijk wat energie. Zo kun 

je 1 minuut quickstep dansen verge-

lijken met een 500 meter sprint. Een 

quickstep is vermoeiend, ook omdat 

er zoveel maten per minuut in zitten.

(51 maten best veel)

Maar de slow-foxtrot is door de spe-

ciale voettechniek het moeilijkste 

van alle Ballroom dansen. Daar zit-

ten zoveel hiaten in, daar kun je ge-

makkelijk je nek over breken. Je moet 

voortdurend proberen goed in balans 

te blijven en dan is deze dans echt su-

per om te beleven.

Dure hobby
Beiden vinden het wel een dure 

hobby.`Voor wedstrijden in binnen- 

en buitenland moeten we de benzine 

betalen. Het parkeergeld, het entree-

geld enz. meestal zo`n 13 a 15 euro per 

persoon`, zeggen ze. Maurice draagt 

tijdens de wedstrijden een dans-

rokkostuum, maar het allermeeste 

kost wel de dansjurk waar Marieke 

in danst, en die steeds weer anders 

moet zijn. Haar laatste jurk komt uit 

een atelier in Italië en kost gemiddeld 

zo`n 2800 euro. Aan de hand van een 

foto van Marieke is de jurk volledig op 

maat voor haar ontworpen en uitge-

voerd.

De jurk is zwart wit met grote zwarte 

veren, Swarovski kristal siert het kan-

ten lijfje. Met Marieke haar haar zijn ze 

voor een wedstrijd wel zo’n 2 uur be-

zig. Maurice:`het belangrijkste is: hoe 

lijkt het op de vloer?`Marieke:`het is 

allemaal wel duur, maar wij hebben 

er plezier in en een avondje stappen 

kost toch ook geld. Eigenlijk hebben 

wij er alles voor over. We gaan nauwe-

lijks met vakantie. Je wilt steeds een 

stapje verder komen. Je algehele con-

ditie is dan belangrijk. Als kapster sta 

ik de gehele dag op m`n benen. Ik ben 

dan ook heel zuinig op mijn enkels en 

gebruik vaak beenwarmers om mijn 

spieren warm te houden.

Bij het intensieve dansen en trainen 

zijn  koude spieren funest. Dan loop 

je een blessure op.`

We vragen of het danspaar wel eens 

verschilt van mening. Ze beginnen te 

glimlachen. `Natuurlijk wel`, zeggen 

zij elkaar aankijkend.`de een vindt, 

dat de ander meer moet dalen en de 

ander vindt bijvoorbeeld, dat hij of zij 

zijn armen meer moet openen. Maar 

over het algemeen zijn onze lichamen 

heel dicht bij elkaar en voelen we di-

rect of het wel of niet klopt.` Het zijn 

eigenlijk twee lichamen, die samen-

smelten. 

En hoe beter dat gaat, des te mooier 

en fijner het is om te doen en om naar 

te kijken naar zo`n harmonieus beeld.
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SPECIMEN

SPECIMEN

Een verrassend geschenk is de winkeliers cadeaubon. De 

bon schrijven we voor u uit en is in wisselbaar bij elke 

winkelier in Lim men. Het gemak van dit ge schenk is iets 

leuks naar keuze aan te kunnen schaffen. Lim men heeft 

voor een ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen 

li miet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip 

van uitgave kunt bepalen.

De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. 

De bon is alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het 

Univé kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN

TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF

N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

www. s t u d i o w e l g r a v e n . n l

...de beste zet!

studiowelgraven
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Van voorjaar naar zomer met ongekende droogte
In het aprilnummer van de LOV krant 
schreef ik over de zwaluwen, de lam-
meren, de Hortus en alles wat bij het 
voorjaar behoort. Ik stipte daarbij de 
gierzwaluwen even aan. Wel, ze zijn 
er. Ik spotte de eerste 2 hoog in de 
lucht op 4 mei van dit jaar. Inmid-
dels vliegen er meerdere groepjes 
rond, maar ik heb sterk de indruk 
dat er minder zijn dan vorig jaar. Een 
mysterieuze vogel de gierzwaluw. Ik 
citeer Wikipedia met de volgende 
teksten:

De gierzwaluw (Apus apus) is het 

enige lid van de familie der Apodidae 

dat in Nederland en België voorkomt. 

De gierzwaluwen zijn zeer sterk op 

het leven in de lucht aangepast. Bui-

ten de broedperiode houden ze zich 

voor meerdere maanden hoogstwaar-

schijnlijk zonder onderbreking in de 

lucht op. Bij hun vluchtmanoeuvres 

kunnen ze in duikvlucht snelheden 

van meer dan 200 kilometer per uur 

bereiken. 

“Dit is het zwarte dier, dat ’s zomers 
in de steden zooveel lawaai maakt en 
eigenlijk niet eens een zwaluw mag 
heeten, al lijkt het er door zijn lange 
vleugels en zijn manier van voedsel te 
verzamelen ook nog zoo op”. Dit schreef 
Jac. P. Thijsse in het boekje “Het Vogel-
jaar”.

De gierzwaluw behoort ondanks de 

naam niet tot de groep van echte zwa-

luwen (familie Hirundinidae), waartoe 

de boerenzwaluw, de huiszwaluw en 

de oeverzwaluw behoren. De gier-

zwaluw behoort niet alleen tot een 

andere familie (Apodidae) maar tot 

een andere orde van vogels genaamd 

gierzwaluwachtigen (Apodiformes). 

De vogel is in feite sterker verwant 

aan de kolibrie dan aan de echte zwa-

luwen die tot de orde van de zangvo-

gels behoren. De nachtzwaluw (Capri-

mulgus europaeus) is eveneens geen 

echte zwaluw maar behoort tot de 

Caprimulgidae. Deze vogel is vooral ‘s 

nachts actief en nestelt op de grond. 

(einde citaat Wikipeadia). 

De vogels nestelen bij voorkeur onder 

daken (vaak gebroken kap), in spleten 

en kieren. Heel merkwaardig is dat 

wanneer de jongen geboren zijn en de 

ouders op zoek zijn naar voedsel en 

dit niet voldoende in de direct omge-

ving is, de ouders wel tot 400/500km. 

weg kunnen vliegen om voedsel te 

halen. De jonge dieren hebben een 

soort anti-vries in zich waardoor zij 

lang onverwarmd in het nest kunnen 

blijven, de hartslag vertraagt en alles 

weer normaal wordt als de ouders te-

rugkeren met het voedsel. Een won-

der der natuur. Voor meer bijzonder-

heden, bescherming van de vogels en 

wat u kunt doen, nestkasten etc., zie 

Wikipedia en/of de website van Vogel-

bescherming Nederland.

Inmiddels zijn alle vogelsoorten, in-

clusief onze vele watervogels druk 

bezig met broeden, pullen verzorgen 

en beschermen. Sommigen zijn al aan 

het tweede broedsel van dit seizoen 

begonnen. Het is hard werken voor de 

ouders want door de grote droogte, 

ongekend en volgens mensen van 

boven de 80 die ik sprak nog nooit 

eerder zo geweest, is het zoeken naar 

wormen e.d. moeilijker geworden.

Onze “Hortus Bulborum” beleefde 

een goed seizoen, wel heel vroege 

bloei van sommige soorten en in de 

laatste week van de opening bleven er 

wel erg weinig bloemen meer over om 

te bewonderen. Toch kwamen weer 

duizenden bezoekers en was het een 

plezier om mensen uit alle windstre-

ken van ons eigen land, maar ook van 

ver daarbuiten rond te leiden.

Inmiddels bloeien er schitterende Al-

lium “Globemaster”, een dieppaarse 

kleur (sierui), die van oorsprong in ons 

eigen dorp is ontwikkeld door Jan Bijl 

van Duyvenbode, die een kwekerij had 

aan de Hoogeweg. Wie de alliums nog 

wil bewonderen kan dat doen op de 

hoek van de Rijksweg-Zeeweg, maar 

ook op diverse plaatsen in De Egmon-

den, waar ook binnen enkele dagen de 

nieuwe Allium “Ambassador”, wellicht 

nog mooier, gaat bloeien. De dahlia’s 

staan in de grond en zijn inmiddels 

al plm. 20/25cm. omhoog geschoten. 

Dat belooft bij een mooie zomer een 

rijke bloei te worden. Vaak doorgaand 

tot diep in de herfst en abrupt afge-

broken door de eerste nachtvorsten. 

Dit voorjaar hebben we weinig nacht-

vorst gehad, slechts een keer hevig 

wat hier en daar leidde tot afvriezen 

van opkomend aardappelgewas en 

schade aan éénjarigen. De ijsheili-

gen waren 15 mei voorbij, dat is ech-

ter geen enkele garantie dat het een 

week later niet zou kunnen vriezen.

De bloembollen, maar ook alle andere 

gewassen en niet te vergeten de wei-

landen hebben dringend water nodig. 

De voorspellingen voor voldoende re-

genval zijn uiterst mager en ook heel 

moeilijk voorspelbaar. Onze kust-

strook komt er bekaaid af, de neerslag 

van de voorbije week was nauwelijks 

meetbaar. Desalniettemin lopen de 

schapen en de koeien er mooi bij. 

Op de volkstuinen moet beregend en 

gegoten worden om een goede oogst 

te waarborgen. Op mijn eigen tuin 

zijn inmiddels de kwikstaartjes uit-

gevlogen, wellicht maken zij nog een 

tweede nest. In de hoge zuring en het 

nog niet gemaaide gras hangen soms 

4 tot 6 puttertjes die snoepen van de 

zaden, een schitterend gezicht. Elders 

in het gras jagen kieviten, grutto’s 

en andere weidevogels gezamenlijk 

achter kraaien, meeuwen en andere 

rovers aan en met schijngevechten 

en aanvallen worden de indringers 

verdreven. In de sloten sneuvelen veel 

jonge watervogels van eenden, koe-

ten en waterhoentjes door reigers, 

meeuwen, snoeken. Een natuurlijk 

beheer zegt men... 

Limmens hoffotgraaf Peter van Renen 

komt regelmatig bij mij op de tuin en 

maakt dan de mooiste foto’s van al-

les wat wij zien vliegen en zwemmen. 

Bijgaand een paar foto’s van zijn hand 

van dieren en bloemen.

Een 24 uur gestage regen was dan ook 

zeer welkom, dat is nu ondertussen 

gevallen. En dan maar weer op naar 

een mooie, lange en lekker warme zo-

mer. Geniet van alles om u heen, de 

natuur is zo dichtbij en ligt werkelijk 

direct buiten de voordeur.

Kees G. Kroone

Jubileumweekend 80 jaar VV Limmen!

Voetbaltienkamp
De voetbaltienkamp bestaat uit al-

lemaal verschillende voetbaloefe-

ningen, zoals een pannaveld, een 

snelheidsmeter en puntenschieten. 

Elke deelnemer krijgt een eigen sco-

rekaart, waarna aan het einde van de 

tienkamp de winnaars worden gehul-

digd. Je speelt tegen je eigen teamge-

noten. Iedereen kan dus winnen!

Plaatjesboek van VV Limmen
De helden van de eredivisie zijn inmid-

dels al in een mooi boek geplakt, nu 

wordt het tijd om dat met je helden 

van VV Limmen te doen. De plaatjes 

krijg je alleen bij de ondernemers van 

Limmen (de LOV) bij je boodschappen. 

Camping Dampegheest
Voor een nacht wordt het sportcom-

plex omgebouwd tot camping Dam-

pegheest. De E- en de D-pupillen voor 

het nieuwe seizoen mogen dan met 

hun eigen tentje kamperen op het 

voetbalveld. Maximaal mag je met 3 

personen in een tentje. Dus regel al-

vast een tent, een slaapmatje en een 

slaapzak. En oefen natuurlijk even 

met het opzetten van de tent.

Sportkwis
Voor verschillende leeftijdscatego-

rieën wordt ook een sportkwis geor-

ganiseerd. Geluidsfragmenten, mooie 

TV-beelden en moeilijke vragen ko-

men voorbij. Belangrijk dat je dus nu 

alvast de kranten en sportbladen lees 

en Studio Sport kijkt.

Feestavond “80’s Party”
Zaterdagavond is de feestavond voor 

leden, vrijwilligers en sponsors. De 

topband “Party Piano’s” uit de mu-

ziekstal van Amstel en Heineken zal 

voor knallende jaren 80 muziek zor-

gen. De kaartverkoop (30 euro pp) 

is reeds in volle gang. Kijk op www.

vvlimmen.nl of er nog kaarten be-

schikbaar zijn. Zorg dat je erbij bent!

Zeskamp
Spectaculair en verrassend zijn de 

kenmerken van de zeskamp. Senio-

ren en A-junioren teams met een ge-

mixte samenstelling strijden om de 

ereplaatsen. Alle onderdelen zijn erg 

spectaculair, waaronder bijvoorbeeld 

het wegschieten van een meloen met 

een zelfgemaakte katapult.

 

Voorbeeld van een katapult

Camping Dampegheest

Eind augustus viert VV Limmen het 80 jarig bestaan van 

deze gezellige voetbalvereniging. Hiervoor zijn leuke 

activiteiten van 25 t/m 28 augustus georganiseerd voor 

elke leeftijdscategorie. Hieronder staat het programma.
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