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Limmen Ludiek en nog veel meer...
Terwijl de rest van Nederland zich boog over de knoppen ‘voor’ en ‘tegen’, gunden de

mensen van Limmen Ludiek zich geen tijd. Europese Grondwet of niet: Hun pirami-
de zal verrijzen en tot ver over de grenzen te zien zijn. Zij maakten zich klaar voor de
ultieme uitdaging: Een vermelding in het Guinness Book of Records. Al een volle week
zijn de voorbereidingen zichtbaar in het kloppend hart van dit dorp: Het Dorpspark. De
verwachtingen zijn hoog gespannen bij bouwers, alle betrokkenen en het publiek. Alle
hens zijn aan dek, politie en brandweer zijn gemobiliseerd, straten worden afgezet, bier
is ingeslagen, de muziek staat gereed: het moet een en zal een ongekend evenement wor-
den! 

In deze Vaderdageditie kunt u het laatste nieuws vernemen over het stapelen van de
bierkratjes, is het estafettestokje voor de ‘Twintig vragen….’ doorgegeven aan accoun-

tant Jan de Graaf en maken we in de rubriek Limmer Kroost kennis met maar liefst vijf
kleine schatjes. Elles Admiraal, van Pineapples Clothing, laat weten wat zij met ananas-
sen heeft en waarom ze toch voor appeltjesgroen heeft gekozen en Service Bouwmarkt
Fixet hoopt net voor vaderdag alle kinderen richting de Visweg te lokken.

Wij zijn erg blij met de vele ingezonden stukken en willen iedereen daar hartelijk
voor bedanken. De LOV-krant leeft bij de lezers, maar hij kan zeker nog worden uit-

gebreid. Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan de inhoud: schroom niet
en laat weten met welk idee je loopt. Als u zich opwindt over politieke aangelegenhe-
den, over de grote tegenstellingen in de hedendaagse wereld of juist erg blij bent met
bijvoorbeeld het fijne contact met uw buren en het winnen van een wedstrijd, wij zijn
er nieuwsgierig naar. Zielenroerselen, belevenissen, gedichten of lekkere gerechten waar-
van u denkt, dat wil ik met een ander delen. Alle ingezonden stukken zijn welkom of
bespreekbaar, natuurlijk ook die van de Limmer schooljeugd. Stuur ze naar:
lov@studiowelgraven.nl. Sluitingsdatum voor de volgende editie is maandag 11 juli 2005.

De Redactie

Op zondag 26 juni organiseert Limmen
Cultuur voor de tiende keer een KUNST FIETS
ROUTE door Limmen, Bakkum, Castricum,
Uitgeest en Akersloot.
U fietst door het prachtige Noord-Hollandse
polderlandschap met de duinen op de ach-
tergrond en stapt een aantal malen af om te
genieten van tentoonstellingen en concer-
ten.
In de route zijn opgenomen: in Limmen:
Galerie De Boerderij, Cultureel Centrum
Vredeburg, Atelier Zonnewende, Tineke’s
Atelier, Atelier Nella van Os en de Ned. Herv.
Kerk, in Bakkum: de ateliers Perspectief en
Achterom, in Castricum: Toonbeeld en
Galerie 17, Kunst in de Huiskamer, in
Uitgeest: Galerie Piet Brandjes, Atelier Rob
de Reus, het Gemeentehuis, Stichting “de
Nieuwe Kuil” en Galerie Boerderij De
Valbrug, in Aker-sloot: Gemaal 1879 en
H.U.I.B. in De Lelie.
De tocht is ± 30 km lang en de openingstij-

den van de tentoon-
stellingen met
muziekoptredens
zijn  van ± 11.00  tot ±
17.00 uur. De deelna-
me is gratis. Folders
met daarin een
beschrijving van de
route en de evene-
menten zijn vanaf
begin juni o.a. verkrijgbaar bij de bibliothe-
ken en VVV-kantoren van Limmen en om-
streken. Op zondag 26 juni zijn folders ver-
krijgbaar bij Tineke’s Atelier, Rijksweg 176 te
Limmen, H.U.I.B. in De Lelie, Rembrandtsingel
3 te Akersloot, Gemeen-tehuis Uitgeest,
Middelweg 28 te Uitgeest, Atelier
Perspectief, Van Oldenbarneveldtweg  37,
Bakkum en bij Toonbeeld, de Brink,
Castricum.
Informatie tevens verkrijgbaar op onze web-
site: www.limmencultuur.nl

De winnaars van de Jeugdwedstrijd 2004 rijden een rondje met de rondemiss...

De inschrijvingen stromen binnen. Er zijn
verhalen gehoord dat er nu mensen in
Spanje op trainingskamp zijn. Het gaat weer
gebeuren op Zondag 19 juni in de straten
van Limmen: De Wielerronde van Limmen
2005.Voor het hoofdnummer de Elite en Neo
Amateur wedstrijd hebben wij lokale favo-
rieten genoeg. We zullen ze nog eens aan u
voorstellen; Jeroen Lute (winnaar in 2002 en
2003), schaatser Bram Bruscke (afgelopen
winter 2e bij B-rijders in de Alternatieve
Elfstedentocht op de Weissensee), de gebroe-
ders Koot, Robin en Arnoud (mager afge-
traind, gespierd en gestaald) en Richard
Bloedjes (een bijna gemene scherpe prijsrij-
der). En er zal weer concurrentie genoeg zijn

uit de wijde omgeving waaronder Ivor Bruin
uit Bovenkarspel die dit jaar al de Ronde van
Uitgeest won en natuurlijk Sander Lormans
uit Heemskerk die de Ronde van Limmen
vorige jaar heeft gewonnen.
Net zoals vorige jaar is er weer een jeugd-
wedstrijd en een recreantenwedstrijd met
daarin de strijd om de bedrijvenbokaal die
vorige jaar gewonnen werd door Team
Zeebad Castricum. Dit jaar zal de Rondemiss
Josina Duindam de winnaars belonen met
een paar lekkere zoenen op beide wangen.
Na de wedstrijd voor Elite en Neo Amateurs
zal het grote Shanti Koor uit Egmond aan
Zee nog voor een paar gezellige uren zorgen
in de Burgerij.

..63.360.....63.361......

.....63.362.....63.363...
63.364............63.365!

Rietveld Makelaars bouwt samen met
Limmen Ludiek aan een wereldrecord
LIMMEN -  Toen Limmen Ludiek bij Rietveld
Makelaars aanklopte voor een riante finan-
ciële basis om het Piramide project op te
starten werd er gelijk ja gezegd.Want zeg nu
zelf, een wereldrecord mogelijk maken in je
eigen dorp is niet iets wat elk jaar voorbij
komt. Ook het inzamelen en steunen van
een aantal goede doelen sprak Rietveld
Makelaars direkt aan.
Rietveld Makelaars is al jaar en dag een
begrip in Limmen en omstreken op make-
laars gebied. Aankoop, verkoop, taxatie en
hypotheken. Maar een Piramide in de ver-
koop hebben dat is nog niet voorgekomen in
de geschiedenis van Rietveld. Als èèn van de

Kom gezellig langs in het weekend van 11 en
12 juni, het feestterrein is beide dagen gratis
toegankelijk. Op zaterdag begint men al om
8.00 uur met het stapelen en er zijn vanaf
11.00 uur doorlopend activiteiten in de feest-
tent. De activiteiten zijn zaterdagochtend en
-middag gratis. Tussen 13.00 en 14.00 uur
volgt de prijsuitreiking van de puzzel- en
kleurplatenactie! Welke kinderen zullen er
vandoor gaan met een prachtige fiets ...?
De zaterdagavond is een besloten aande-
len/sponsor feestavond voor alleen, de naam
zegt het al, aandeelhouders en sponsoren
van Limmen Ludiek. Aan de tent zullen nog
een beperkt aantal toegangsbewijzen/aan-
delen worden verkocht voor Euro 12,- maar
wees er snel bij want vol=vol!
Zondag zal er wederom om 8.00 gestart
worden en zullen er diverse optredens
plaatsvinden die gratis toegankelijk zijn. Het
programma is sterk afhankelijk van de
voortgang van het stapelen. Met als hoog-
tepunt natuurlijk het plaatsen van het laat-
ste kratje... Dus wees er bij om niets te mis-
sen!

Kijk op pagina 8 en 9 van deze LOV-krant voor
meer informatie!

hoofd-sponsoren zal Rietveld Makelaars er
voor zorgdragen dat het publiek op de hoog-
te blijft van de piramide bouw vorderingen.
Om de 6.000 kratten zal het publiek middels
Rietveld Kratborden op de hoogte worden
gehouden hoeveel kratten er in tot dan toe
in de piramide zitten verwerkt. De Limmen

Wielerronde van Limmen
zondag 19 juni 2005

Ludiek piramide speaker zal dit ook steeds
aankondigen wanneer er weer een Rietveld
hoogtepunt is bereikt.
Stichting Limmen Ludiek dankt alle spon-
soren en speciaal Rietveld Makelaars voor
hun gulle steun en omdat zij als èèn van de
eerste ‘over de brug’ kwamen’!

Het programma ziet er als volgt uit:
11:30 start Junioren
13:15 start Recreanten en de strijd om de

bedrijven bokaal
14:30 Jeugd van 7 tot 15 jaar stapt op de

fiets en trapt voor zijn leven
15:30 Elite en Neo Amateurs, het hoofd-

nummer met de echte lokale topfa-
vorieten.

17:45 Het Shanti koor uit Egmond aan Zee

zal zijn eerste lied aanheffen in
Burgerij

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de
recreantenwedstrijd en bedrijvenbokaal bij
Elly Koot Dusseldorperweg 15 telefoonnum-
mer 072 5052898. De deelnemers voor de
jeugdwedstrijd kunnen nu terecht bij Frans
Punt, Rijksweg 115 telefoonnummer 072
5054712.

Kunstfietsroute Limmen en
omgeving zondag 26 juni 2005



Hogeweg 92, 1906 CV Limmen

Telefoon: (072) 505 29 66

oveniersbedrijf

ollander
Voor het gras van de buren!
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Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906  HJ Limmen

Telefoon 072-8500188 -  Mobiel 06-40355542

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

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

Kinderopvang Limmen biedt
méér dan opvang alleen.
De opvang is professioneel, persoonlijk en kindgericht.
Elke dag opnieuw! Kwaliteit en sfeer. Een veilige plek
waar kinderen het leuk hebben en waar ze zich kunnen
ontplooien. Allemaal bij de uurprijs inbegrepen.

Kinderopvang Limmen let op de kleintjes.
Reken maar!

Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl 

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Locatieadres: Sportlaan 25, Limmen
Centraal Bureau: Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres: Postbus 401 

1900 AK Castricum
Telefoon: 0251 658058

Kinderopvang Limmen is onderdeel
van Stichting Forte.

‘Tijdelijk op woensdag en vrijdag plaats voor 1 dag

kinderopvang per week’

Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Lever nu bij ons uw printercartridge in
om deze professioneel te laten vullen. U bespaart tot
80% op uw printkosten. De hervulde cartridge
is na 4 dagen weer op te halen.

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

AGRARISCH                  CENTRUM

NUYENS B.V.

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

las/reparatie werkzaamheden.
Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

Molenlei 1i – 1921 CX  Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: smederijhageman@tiscali.nl
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Als eerste begin je met de installatie van je
vat...
Deze moet gunstig staan ten opzichte van de
wind, ik zet hem meestal achter op het plein
pal tegen het land van Welboren aan. Dit doe
ik omdat er meestal een westenwind staat.
Zo sta je niet in de rook van de andere deel-
nemers en je kunt lekker met de wind en het
vuur spelen in je vat.Vanaf twaalf uur mogen
we de paling in ontvangst nemen en kan de
wedstrijd beginnen. Ik neem de aaltjes altijd
eerst even mee naar het huis van vader Cees.
Daar loopt hij de aaltjes op zijn gemak nog
even na en verwijderd nog wat eventuele
bloed en of darmrestjes (let op! Dit is zeer
belangrijk, de jury proeft niet alleen, er wordt
namelijk ook op het uiterlijk van de vis gelet).
Hierna begint het pekelen. Het pekelen van
paling is een verhaal apart en al helemaal als
het om wedstrijdaal gaat. Bij een wedstrijd
heb je namelijk met een jury te maken, de één
is gek op een lekkere hartige aal en de ande-
re wil hem juist weer wat milder. Ik probeer
daarom altijd een smaak te creëren, die er
precies tussenin zit. Normaal laten wij de
paling een hele nacht in een licht pekelbadje
staan. Nu moet je in een zeer korte tijd het-
zelfde resultaat zien te krijgen, dat is dus
opletten geblazen. Ik neem altijd een gewo-
ne 10-liter emmer, deze vul ik tot ongeveer
halverwege (bij veel paling natuurlijk meer),
in de emmer gooi ik een mooi klein piepertje,
(bij voorkeur een Limmerpolder bintje).
Vervolgens voeg ik af en toe wat zout toe en
roer ik met mijn hand, totdat er een mooi wit
badje ontstaat. Ondertussen houd je het pie-
pertje goed in de gaten, als deze namelijk wil
gaan drijven, dan moet je stoppen met zout

toevoegen. Nu is de tijd aangebroken om de
paling in de emmer te doen. Zorg dat de
palingen allemaal goed onder water liggen
(zet er desnoods iets boven op). Ik laat ze
vanaf dit moment ongeveer een uur in het
bad liggen, zodat het zout lekker in de aal kan
trekken. Ondertussen begin ik met het maken
van het rokersvuur. Ik steek het vat aan met
wat ongeverfde aanmaak houtjes en daarna
gooi ik een paar goeie blokken eikenhout in
de vlammen, (ook onbehandeld natuurlijk)
nu kan het vuur even goed aantrekken en het
vat kan lekker op temperatuur komen. Onder
tussen zijn de palingen gereed en kunnen zij
uit het pekelbad worden gehaald. Ik rijg de
Alida’s nu zonder ze af te spoelen aan de spe-
ten (dit zijn roestvrij stalen pennen met aan
weerszijde een punt waaraan ik de paling str-
aks in het vat hangt ). De speten rijg ik altijd
door de nek van de aal, dit doe ik omdat dit
het sterkste gedeelte is van deze vissoort en
dat je hierdoor de minste kans hebt, dat je de
dure palingen verspeelt in het hete vuur.
Vervolgens hang ik de paling even een poos-
je goed te drogen, bij voorkeur in een westen
of noordoosten wind (bij warm weer oppas-
sen met vliegen, dat is natuurlijk een rot
gezicht en helemaal onder het oog van een
jury tijdens een rookwedstrijd).
Na het drogen kan het rookproces beginnen,
de temperatuur van het vat is nu gedaald
naar zo’n 80 graden celsius (is dit niet het
geval, zorg daar dan voor want bij een hoge-
re temperatuur verbrand je de aal en krijg je
ze nooit meer mooi!! )  Hang de paling mooi
verdeeld in het vat bij voorkeur recht boven
het vuur. Zo krijgen ze de beste rook en dat
komt de smaak en kleur ten goede, (let wel op

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar de redactie van de
LOV-krant (lov@studiowelgraven.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”.
De “Baby van de Maand” kan met zijn trotse papa of mama een leuke attentie ophalen bij één van
de limmer ondernemers.

Er werd gefluisterd dat de ooievaar het in april en mei erg rustig aan heeft gedaan en hij weinig baby’s in de luiers heeft kunnen
helpen. Wij hielden daarom de adem in voor deze Vaderdageditie. Want geen baby’s, betekent: geen “Limmer Kroost”.

Het stemt ons als redactie daarom uitermate tevreden, dat wij hieronder toch vijf nieuwe dorpsgenootjes aan u kunnen voorstellen.

Na de namen van de baby’s flink te hebben gehusseld, is door middel van loting, Daan Bult “Baby van de Maand” geworden. Voor
hem ligt bij drogisterij Aker aan de Kerkweg een toepasselijk verrassingspakket klaar.

Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige kinderen.
Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Daan Bult
– geboren op 30 april 2005 –

Zoon van Jeffrey en
Sandra Bult-Metselaar

Do Groot
– geboren op 26 mei 2005 –

Dochter van Wils en
Corry Groot-Meijland.

Zusje van Kris (12),Sam (9) en Rens (7).

Ilselyn Kramer
– geboren op 28 april 2005 –

Dochter van Arjan Kramer
en Janette Gol

Zusje van Vera (9).

Daphne Schuitema
– geboren op 1 mei 2005 –

Dochter van Mirjam en Mark
Schuitema-Tebbens.
Zusje van Tom (2,5).

Finn Blok
– geboren op 1 mei 2005 –

Zoon van Erik en
Sylvia Blok-Berkhout.
Broertje van Scott (2).

“BABY VAN DE MAAND”

Noteer vast in uw agenda!!!
Uiterlijke data doorsturen van foto’s en gegevens:
O Jaarmarkt-editie maandag 11 juli
O Kermis-editie maandag 29 augustus (onder voorbehoud)
O Herfst-editie maandag 10 oktober
O Sinterklaas-editie maandag 7 november
O Kerst-edtie maandag 12 december

Paling, paling en nog eens paling
Afgelopen zaterdag was het weer zover. Op het pleintje achter café bar de Pomp aan de
Rijksweg te Limmen, werd alweer voor het elfde jaar achtereen het Open Limmer paling-
rookkampioenschap gehouden. Ex-Uitkomster Herman Lute had dit jaar weer de loodzwa-
re taak, om de van nature eigenwijze aalbewerkers naar Limmen te lokken. Met behulp van
wat steekpenningen en enveloppen, wist de sluwe ex-kastelein toch maar weer liefst der-
tien rokers te strikken voor zijn evenement. Helaas, dankzij het Klootschieten bij v.v. Limmen
waren er een aantal toppers verhinderd, waaronder Eric Groot en Willem Koot, jongens vol-
gend jaar gewoon weer meedoen. Hoe gaat dat nu precies in zijn werk, dat paling roken
vraagt u zich nu waarschijnlijk af. Pompbaas Eduardus Kaandorp, (vroeger zelf een berucht
Laandervaart-stroper) vroeg aan één van de gebroeders Winter (beiden overigens al jaren
vaste deelnemer van dit grootse evenement) zijn ervaringen hier onder op te schrijven...

dat de paling niet aan elkaar kleeft, zorg
ervoor dat er minimaal een ruimte is van
twee normale duimen dikte tussen de aal. Op
die manier kan de rook goed om de paling
heen trekken en zo kan de Limmer delicates-
se mooi rondom aankleuren.) 
Laat de paling nu zo’n twintig minuten voor-
garen bij deze temperatuur (nog geen mot
gebruiken). Als deze spannende eerste twin-
tig minuten om zijn gaan we de mot in het
vuur gooien. De mot die ik gebruik is van
eiken. Gooi een paar goede handen droge
mot op het vuur en je zult zien dat de rook
zich aan alle kant uit het vat wil persen.
In principe heb je nu het moeilijkste werk
achter de rug. Pak een stoel en ga er lekker
rustig voor zitten, kijk eens wat om je heen en
geniet van je stuntelende mede-rokers. Laat
je lekker bedienen, laat af en toe eens een
wind of een boer ( ja, mensen het hoort er
allemaal bij) en vraag aan die malle
Kaandorp waar die glaasjes Amstel blijven
die hij had beloofd. Gooi af en toe eens een
handje droge of natte mot op het smeulende
hout, en kijk ook eens of de palingen nog
goed op zijn of haar plek hangen.

Je zult zien dat de temperatuur heel lang-
zaam gaat zakken. Raak niet gelijk in paniek
bij het zien van het dalende kwik, want dit is
juist goed. De thermometer mag namelijk
zakken tot zo’n zestig graden. Dat is prima, in
deze omgeving komen de aaltjes prima op
kleur en blijven de buikjes mooi glad. Na plus
minus anderhalf uur roken (dit is exclusief de
twintig minuten voorgaren) is de paling klaar
om het daglicht te gaan aanschouwen. Zorg
dat je een tafeltje hebt klaar staan met daar-
op een nieuwe plastic vuilniszak.
Haal de (als het goed is) prachtige gekleurde
aal uit het vat en leg ze lekker warm bij elkaar
op de schone plastic zak.Trek nu de speten uit
de nekken en wikkel de paling goed stevig in
het plastic, dek het pakje nog even lekker toe
met een warme doek of jas en laat ze vervol-
gens nog een poosje nagaren.

Na het garen is het de hoogste tijd om de
wedstrijd paling bij de jury in te leveren. De
vers gerookte aal lever je in met het nummer
van je vat, dit nummer wordt vervolgens door
de organisatie aan een letter gekoppeld. Op

deze manier is het voor de jury onmogelijk
om de boel te flessen of eventuele vrienden
of verre familie de voorkeur te geven. Na het
roken trekt het bonte gezelschap van stin-
kende deelnemers en toeschouwers de kroeg
in om vervolgens met gespannen gezichten
op de uitslag van de juryleden Fred
Welgraven, Gerrit Hartog en pa Ling te wach-
ten.

Boogie Woogie specialist Henk Pepping (bij
mijn weten geen familie van Cees en Egbert)
speelt inmiddels de gerookte paling van tafel
en binnen mum van tijd staat de dansvloer
vol met swingende paartjes. Horeca baas
Kaandorp staat samen met zijn
Pompbediendes breeduit lachend achter zijn
toog, ‘jij wordt nog stinkend rijk hier Kaan’,
schreeuwde een vaste klant boven het Boogie
Woogie gedreun uit. ‘Rijk’, jammerde de kers-
verse kastelein, ‘er moet geld bij, ik ben vijf
keer dronken in de week wat denk je wat het
kost...’ ‘Vijf keer, en die andere twee dagen
dan?’ vroeg Jan Limmen nieuwsgierig. ‘Dan
zijn we gesloten’ schaterde de uitbater van
café de Pomp luid lachend. ‘Goedenavond
dames en heren, mag ik even uw aandacht’
galmde het door het uitpuilende café.
Herman Lute met de uitslag van de elfde
open Limmer palingrook kampioenschappen:
Op de tweede en derde plaats zijn samen
tweede geworden Klaas Winter en John
Scheepmaker. En de eerste prijs is gewonnen
door Cees Winter.

Beste deelnemers, bezoekers en andere rook
fanaten, ik heb natuurlijk niet alleen gewon-
nen. Ten eerste wil ik mijn vader bedanken, hij
heeft het ons met de aallepel ingegoten en hij
geeft nog altijd hulp en advies op de achter-
grond. En natuurlijk Rinus, Barry en Denise:
ook jullie waren onmisbaar voor onze kam-
pioensploeg. Beste mensen laten we hopen dat
het feest volgend jaar gewoon weer plaats
gaat vinden achter de Pomp.Wij beloven u dat
onze ploeg er alles aan zal doen, om een zo
goed mogelijk resultaat te boeken op het “NK
palingroken in Kortenhoef”.

Bedankt allemaal en hopelijk tot volgend jaar.

Cees Winter



P A G . 4 L O V - K R A N T  –  J U N I  2 0 0 5

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

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

v/h begrafenisonderneming Hoogeboom
Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen Tel. 072-505 30 09

Voor het verzorgen van uitvaarten in Limmen en omgeving, 
dag en nacht bereikbaar.

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072 - 505 31 38

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Uw foto’s...
Wegwerpcamera met flits .....................3.99
Duracell penlite 8 st. verp. ....................5.95
CD’s 10-p + 2 GRATIS ...............................6.99
Pasfoto’s voor paspoort
of ID-kaart? Bij ons: .................................6.95
Digitale foto’s ontwikkelen v.a. ..........0.12

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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

Rooinap 15, 1906 VJ Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

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

TIMMERFABRIEK

b.v.

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

VERZEKER OP ZEKER!

Hogeweg 43, 1906 CB Limmen
Tel. (072) 505 30 61 Fax (072) 505 36 66 
E-mail: info@rotteveel.org
Homepage: www.rotteveel.org

SSURANTIEKANTOOR

OTTEVEEL nbva
betrokken adviseurs

Limmen
‘Samen uw ideale

hypotheek bepalen’

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen
voor nieuwbouw
en renovatie!

Visweg 12 b
1906 CR  Limmen
Tel. 072-507 48 58
Fax 072-507 48 59

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

De kapsalon is wegens vakantie
gesloten van 18 tm 25 juni.
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Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat zien.
Op deze plek proberen wij net een beetje meer over iemand te weet te komen, dan wij
al wisten en zo een van onze dorpsgenoten iets beter te leren kennen. Degene die zich
bloot heeft willen stellen aan ‘Twintig vragen aan...’, geven wij de vrijheid het volgende
slachtoffer aan te wijzen.

Michel Welgraven, die voorging in de vorige editie, geeft
de eer door aan Jan de Graaf. Jan de Graaf is sinds 1974
werkzaam als accountant, waarvan de laatste elf jaar
zelfstandig. Samen met compagnon Piet Valkering en
negen deskundige medewerkers, vormen zij Valkering &
de Graaf Accountants. Hun kantoor richt zich met name
op het midden- en kleinbedrijf. Ze onderscheiden zich
door een persoonlijke aanpak. Momenteel houden zij
kantoor in het gemeentehuis aan de Zonnedauw, maar in
het voorjaar van 2006 verwachten zij te verhuizen naar
hun nieuwe kantoor op bedrijventerrein De Nieuwelaan,
naast de geplande rotonde, aan de Rijksweg.

1. Waar ben je geboren en getogen en hoe oud ben je?
In Limmen op 19 maart 1955.

2. Als je hobby je werk zou zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen?
Het gaat te ver om mijn huidige vak als accountant mijn hobby te noemen, maar ik
vind het een prachtig beroep. Toch wordt ons vak te veel als saai cijferwerk afge-
daan. Men beseft niet, dat je als accountant veel creativiteit in je werk kan leggen en
dat je meer met mensen te maken hebt, dan alleen maar met cijfers.

3. Wat is je favoriete eten?
Thais eten is voor mij de favoriet, maar ik mag ook graag bij de plaatselijke snackbar
een gezonde hap halen.

4. Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
Ik probeer  nog zoveel mogelijk aan sport te doen zoals  fietsen en hardlopen. Het
mooiste vind ik toch wel het fietsen in de bergen, al moeten mijn vrienden wat lan-
ger boven op de berg op mij wachten.

5. Naar welke muziek luister je graag?
Als ik s’avonds alleen thuis ben, zet ik het liefste een heavy metall cd op. Helaas zijn
mijn vrouw en mijn dochter daar niet zo van gediend.

6. Wat is je sterrenbeeld?
Ram.

7. Wat was je eerste baantje?
Bollenpeller toen ik 14 jaar was.

8. Wie bewonder je?
Mijn compagnon Piet en mijn collega’s, dat ze het met mij uithouden!!

9. Welk beroep zou je absoluut niet willen uitvoeren?
Een functie als wethouder zou voor mij absoluut ongeschikt zijn. Door het huidige
duale stelsel, kan je niet op rationele wijze het gewenste beleid door voeren, omdat
je anders wordt afgeschoten door de raad. In zo’n positie zou ik absoluut niet kun-
nen werken.

10. Wat denk je dat je dorpsgenoten van je vinden?
Ze mogen van mij denken wat zij willen, als ze maar geen vooroordelen hebben.
Helaas merk ik dat wel eens op.

11. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
In de eerste 50 jaar van mij leven heb ik veel meegemaakt. Het meest geboeid heeft
mij een trektocht door Noord Thailand, waar de bevolking in de bergdorpen nog
leeft in en van de natuur.

12. Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?
Niemand. Ik heb daar niets te zoeken en zou proberen daar zo kort mogelijk te blij-
ven.

13. Waar ben je trots op?
Op mijn tien-jarige dochter Shari. Haar spontaniteit en haar levensvisie houden mij
ook jong.

14. Wat is de grootste blunder in je leven?
In mijn leven heb ik erg veel fouten of blunders gemaakt. Dat is gelukkig menselijk.
Mijn collega’s hebben zich het meest vermaakt, toen ik een pluisje van een dure
zijden stropdas, die mijn vrouw net had gekocht, wilde afknippen en daarmee deze
stropdas in tweeën knipte. Ik heb het niet durven vertellen aan mijn vrouw, dat
deden mijn collega’s wel

15. Welk boek heb je het laatst gelezen?
De familie Bush, een portret van de machtigste familie ter wereld, van Kitty Kelley.

16. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Van mijn broer, die mij adviseerde om geen problemen tussen vrouwen  proberen op
te lossen.

17. Wat is je slechtste eigenschap?
Ik ben niet altijd even tactisch.

18. En welke je beste?
Ik probeer altijd eerlijk te zijn en helaas is dat niet altijd even tactisch.

19. Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Energiek, eerlijk, eigenwijs, zelfverzekerd en sportief.

20. Wat is jouw doel in dit leven?
Tot mijn 80e  jaar  kunnen blijven werken. Hier is mijn vrouw het overigens absoluut
niet mee eens.

21. Reservevraag: Aan wie geef je deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
Ik heb veel bewondering voor Will Marèchal die al bijna 20 jaar in de raad zit. Wij
zijn het niet altijd met elkaar eens, maar ik heb respect voor haar eerlijkheid en de
gedrevenheid waarmee zij haar visie uitdraagt. Zij kan vast veel meer interessants
vertellen dan ik in deze 20 vragen.

Twintig vragen aan...
Na 8 competitiejaren zijn Dames-1 van
Tennisvereniging Limmen eindelijk kam-
pioen geworden. Na 6 gezellige zondagen te
hebben gespeeld, hebben zij het seizoen zeer
succesvol afgesloten met een overwinning
op HSV.
Na de huldiging en toespraak door de tech-
nische commissie werd het kampioensfeest

voortgezet in café de Pomp onder begelei-
ding van CaseyR. Nog bedankt daarvoor!

Op de foto van links naar rechts:
Linda Ruinaard, Carolien Bakker, Mariëtte
Hoeben, Monique Buur, Elles Admiraal,
Wendy Zandbergen

Voorjaarsreisje KVG

Vulpunt Alkmaar heeft een unieke werkwij-
ze.Wij zijn een cartridge tankstation. Bij ons
kunt u cartridges laten vullen zonder zelf
aan de slag te moeten met navulsetjes, dit is
voor particulieren en bedrijven een interes-
sant voordeel. De vulservice is voor alle
gangbare cartridges en worden gevuld met
orginele kwaliteitsinkt. De prijs voor het vul-
len van een cartridge ligt aanzienlijk lager
dan de aanschaf van een nieuwe cartridge.
Daar waar een nieuwe cartridge ca. 40 euro
kost is de cartridge door Vulpunt te vullen
voor gemiddeld 10 euro. De cartridges zijn
ca. 6 keer te vullen. Is de cartridge niet meer
te vullen heeft Vulpunt wederom een goed-
kopere oplossing.
Vulpunt kan dan een nieuwe, ook ca. 6 keer
na te vullen, cartridge leveren tegen een
aantrekkelijke prijs. Deze zijn via het inna-
me-punt bij Vulpunt te bestellen. De car-
tridges zijn ook te verkrijgen op onze vesti-
ging op de Luttik Oudorp 30 a. Het is aan te
raden om twee cartridges voor uw printer in

gebruik te hebben. Als een cartridge leeg is,
laat u deze door Vulpunt vullen en voor uw
printer gebruikt u de andere cartridge. De
gevulde cartridge wordt ‘afgedekt’ retour
geleverd, zodat u deze kunt bewaren tot dat
de ‘tweede cartridge’ leeg is en u de gevulde
cartridge in gebruik gaat nemen . Een car-
tridge kan mogelijkerwijs niet meer te vul-
len zijn als deze langer dan 2 maanden niet
meer in gebruik is geweest. Dan is het aan
te bevelen een nieuwe cartridge te kopen
tegen onze aantrekkelijke prijzen.
Als de cartridges gevuld zijn en het vervol-
gens niet doen, krijgt u van ons een tegoed-
bon. Deze kunt u gebruiken voor de aan-
schaf van een nieuwe cartridge. Om gebruik
te maken van deze service kunt u uw car-
tridges inleveren bij ons inname-punt in
Limmen. Dit is Fa. Stuifbergen aan de
Kerkweg 42 telefoon 072-5051242. Voor ver-
dere informatie en prijzen kunt u ook kijken
op www.vulpunt.nl.

Bespaar tot 80% op uw printerkosten

Dit jaar is het KVG naar Waalwijk
geweest.De plaats waar in 1855 begonnen is
met het maken van schoenen. In het “Leer en
schoenen Museum” is veel te zien over de
geschiedenis, mode, traditie, ambacht en
techniek. De streek waar de schoenen wer-
den gemaakt heet “de Langstraat”. Mensen
dragen sinds duizenden jaren schoenen.In
het museum is te zien op welke schoenen de
mensen rond 2000 voor Christus liepen en
wat er tegenwoordig gedragen wordt. D.m.v.
video-presentaties kregen we een goed
beeld, hoe het leer looien en verven vroeger

plaats vond. Ook het maken van goud-
leer,wat door rijke mensen als behang op de
muren werd aangebracht was interessant
om te zien.En natuurlijk het maken van de
schoen, daar komt heel wat handwerk aan
te pas. In 1859 kwam de eerste stikmachine.
Het was een mooi gezicht hoe een schoen tot
stand komt.Na dit alles gezien te hebben
kregen we koffie of thee met een “Halve
Zool”. De volgende aktiviteiten van het KVG
zijn: Op 16 juni de fietstocht en op 19 juli de
duin- en strandwandeling.

‘...ons talent moest er toch een keer uitkomen!’

Dames 1 TV Limmen kampioen!

OPROEP LOV-KRANT: ‘LIMMER KROOST’
Is uw baby geboren of thuisgekomen tussen 5 juni en 11 juli 2005 en vindt u het leuk om uw
prinsje of prinsesje te introduceren in de LOV-krant? In de rubriek “Limmer Kroost”krijgt u daar-
voor  - kosteloos - de gelegenheid.

Stuur vóór maandag 11 juli een foto van uw baby, onder vermelding van de naam, geboorte-
datum en uw telefoonnummer naar lov@studiowelgraven en uw prinsje of prinsesje krijgt een
mooie plek in de krant.
Indien uw baby wordt geplaatst als BABY VAN DE MAAND, kunt u bij Rijwielhandel Kroone
Liefting aan de Rijksweg in Limmen een LEUKE ATTENTIE in ontvangst nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Ook
is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar: Redactie LOV krant, Middenweg 28, 1906
AR Limmen.



P A G . 6 L O V - K R A N T  –  J U N I  2 0 0 5

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

ACTIE LIMBURGSE VLAAIEN!
(Echte Limburgse vlaaien, dagelijks vers) (ook halve vlaaien!)

DEZE WEEK: KERSENVLAAI.........................voor 9.40
Nu met stempelkaart: 5 STEMPELS = KAART VOL:

GRATIS VLAAI NAAR KEUZE!
(Actie loopt van 6 juni t/m 29 juli. 12 smaken en elke week een andere aanbieding)

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

1 9 5 5           2 0 0 550

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072 - 505 31 38

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Gezond mèt
uw drogist!
Solgar multivit vm2000, kwaliteit uit de

natuur: Dat maakt het verschil!........10% korting
Goodlife, multivitaminen natuurzuiver

diverse varianten.....................................15% korting
Roter vit. C v.a. 3.99 ..........................20% korting

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

L 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

Tandprothetische
praktijk  

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■  Voor uw nieuwe kunstgebit

■  Tevens rebasingen en reparatie 

aan uw bestaande prothese

■  Meer dan 15 jaar ervaring 

met implantaten

■  Vergoeding door ziekenfonds en

particulier verzekering

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

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

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

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
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Nieuwe en oude entree
Het nieuwbouwgedeelte met de bijzonder
fraai ontworpen glazen pui, ligt nu nog
enigszins verscholen achter Kart World.
Echter, zodra bedrijventerrein “De
Nieuwelaan” duidelijker vorm gaat krijgen,
zal de route naar dit doe-het-zelf walhalla
geen omwegen meer kennen. Tot die tijd
fungeert naast deze nieuwe entree met
ruime parkeergelegenheid, ook de oor-
spronkelijke entree aan de Visweg nog
gewoon als ingang.

De perfecte bouwmarkt
Drijvende kracht achter deze omvangrijke
uitbreiding is eigenaar Ab Meeldijk. Voor
hem, zijn vrouw Gré en zoon Patrick, was
deze toename in vierkante meters en dien-
sten een ware ambitie. Al jaren hadden zij
voor ogen hoe hun perfecte bouwmarkt er
uit zou moeten zien. Uiteindelijk is het
Patrick geweest die een groot gedeelte van
het ontwerp voor zijn rekening heeft geno-
men en zo zijn ideaal kon neerzetten. “Toen
ik ongeveer twintig jaar geleden de Doe
Markt overnam van Kees Keizer, had ik een
zuiver beeld van hoe ik een bouwmarkt zou
willen draaien. Gré en ik zijn er altijd voor de
volle 100% tegenaan gegaan en dit is het

resultaat. Mijn geluk is geweest dat ik een
vrouw heb, die altijd volledig achter mijn
ondernemerschap heeft gestaan. Zonder
haar hadden wij dit beslist niet kunnen
bereiken. Naast het feit dat ze begrip had
voor de -vaak lange- werktijden, heeft ze veel
deskundigheid in huis over allerlei doe-het-
zelfmaterialen en de toepassingen daarvan.
Samen doen wij het administratieve deel
van de zaak en verzorgen wij in- en verkoop.
Mijn zoon Patrick (27) is de serviceverlenen-
de man in dit verhaal. Hij is echt een kei in
wat hij doet.Wat zijn ogen zien, kunnen zijn
handen maken. De bedoeling is om langza-
merhand het management naar hem over
te hevelen,” aldus een trotse Ab Meeldijk.

Serviceverlening
FIXET is een landelijke franchiseonderne-
ming, die veel invulling overlaat aan de fran-
chisenemers. Dit biedt als voordelen onder
andere de landelijke en regionale reclame-
uitingen, het onder gunstige voorwaarden
inkopen, gecentraliseerde logistiek en
bedrijfseconomische begeleiding. Daarnaast
geeft het de vrijheid om te kiezen voor pro-
ducten die geen standaard FIXETonderdeel
zijn. Zo heeft FIXET Limmen al jaren heel suc-
cesvol interieurschuifwandkasten en huis-

FIXET Service Bouwmarkt heropend

‘Uitgebreid aanbod
en

deskundige service’
Limmen heeft sinds donderdag 26 mei een zeer uitgebreide en complete Service
Bouwmarkt binnen haar dorpsgrenzen. Reeds vijfentwintig jaar kan men aan de
Visweg terecht voor allerhande doe-het-zelf en huishoudelijke artikelen.
Tegenwoordig biedt de FIXET Service Bouwmarkt op circa 1200 m2 een dusdanig
assortiment, dat zelfs de meest professionele klusser er al zijn óf haar benodigd-
heden kan vinden.

houdelijke artikelen in het assortiment. Het
woord Service Bouwmarkt wil zeggen dat
men bij de FIXET niet alleen terecht kan voor
materialen.

Ab:“Wij hebben service en kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Wij bieden daarom een
heel scala aan diensten, onze service houdt
niet op bij de uitgang. We hebben een
bezorgservice en wanneer men bijvoorbeeld
een interieurschuifkast, een Veluxraam of
zonwering aanschaft, wordt door onze vak-
man desgewenst ter plaatse opgemeten en
na aflevering ook volledig geplaatst of
gemonteerd. Verder hebben wij een uitste-
kende machinale ruimte waar we hout –en
plaatmateriaal exact op maat kunnen zagen
of met onze freesmachines profielen kun-
nen maken. Dat laatste kan helemaal ner-
gens anders, maar bij ons dus wel!

Uitgebreid nieuw aanbod
In het nieuwe onderkomen van de Service
Bouwmarkt is gekozen voor een lichte,
ruime en zeer overzichtelijke indeling.
Beneden vindt men onder andere loodgie-
tersartikelen, verf en verfbenodigdheden,
gereedschap, huishoudelijke gebruiksarti-
kelen en hout. Via de imposante trap wor-
den de klanten geleidt naar het showroom-
gedeelte met het sanitair, de zonweringen,
laminaatvloeren, schuifdeur –en inloopkas-
ten en het ruime aanbod tuinartikelen voor
volwassenen én kinderen.“Ik ben erg tevre-
den met wat we de klanten kunnen bieden.
We hebben logischerwijs veel meer artike-
len dan voorheen. Nieuw voor ons zijn de
mogelijkheid tot verf mengen, de schuif-
puien, zonneschermen en raambekleding,
het complete sanitairverhaal, tegels en air-
co’s.”

Trots op hele team 
“Voorheen hadden we negen man perso-
neel, momenteel staan wij in totaal met der-
tien mensen op de vloer. Ik ben trots op onze
hele team. Wij hoefden gedurende de aan-
loopperiode naar de opening niets te zeg-
gen, ze stonden er allemaal. Ook de jongens
die alleen op zaterdag werken, waren ‘s
avonds of op zondag gewoon aanwezig. Ze
komen uit de bouwsector of doe-het-zelf-
wereld en zijn stuk voor stuk in staat des-
kundig advies te geven. Wat trouwens voor
ons nieuw is en erg leuk om te zien, is het feit
dat er mensen op hun gemak met karretjes
in de rondte lopen en echt aan het winkelen
zijn. Ons streven is in ieder geval dat de klan-
ten zich hier snel thuis gaan voelen,”besluit
Ab.

LET OP:
Nieuwe openingstijden
Maandag 08.00 tot 20.00 uur
Dinsdag 08.00 tot 20.00 uur
Woensdag 08.00 tot 20.00 uur
Donderdag 08.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur
Dit in tegenstelling tot de tijden vermeld op
de openingsfolder!

Visweg 12a
1906 CR Limmen
Telefoonnummer: 072 – 505 17 88
Te bereiken via Kart World aan de Rijksweg.

Yvette Valkering

De nieuw entree welke te bereiken is via Kartworld aan de Rijksweg.

Een deel van het team van FIXET Limmen, met
uiterst links Ab Meeldijk.
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Wereldrecordpoging
kratten stapelen

KOMT ALLEN
NAAR HET
DORPSPARK...!
Kratwijk/Limmen – Tijdens het wereldrecordweekend van 11 en 12 juni heeft de organisatie van

Limmen Ludiek een sterke Line Up weten ‘te contracteren’. Voor jong en oud, voor elk wat wils. Het

meest bijzondere is toch wel het feit dat alle artiesten GRATIS en voor niets naar Limmen komen om

op te treden. Het idee van het Guinness Wereldrecord en het steunen van een aantal goede doelen

in de regio vonden ze allemaal zo leuk dat het overal meteen : “Ja, dat doen we” was.  

Wat denkt u bijvoorbeeld van: • CLOSE UP • BOB EN DE BLUE BAND • COOLCAST • SPECIALS

DRIVE IN SHOWS • DUO ROB EN DREE • POPKOOR CHEESETOWN • ZANGER MICHEL • EMERGO •

EN WELLICHT NOG EEN PAAR SURPRISE ACTS

In het wereldrecordweekend komen deze artiesten allemaal langs om er samen met u een groot

feest van te maken. Kom gezellig langs op 11 en 12 juni, het feestterrein is het hele weekend gratis

toegankelijk. De zaterdagavond (vanaf 19.00 tot 24.00 uur) is er een besloten aandelen/sponsor feest-

avond voor alleen, de naam zegt het al, aandeelhouders en sponsoren van Limmen Ludiek. Aan de

tent zullen nog een beperkt aantal toegangsbewijzen/aandelen worden verkocht voor Euro 12,-. Maar

wees er snel bij want vol = vol!.

Zondag zal vroeg gestart worden en zullen er diverse optredens plaatsvinden die gratis toeganke-

lijk zijn. Het programma is sterk afhankelijk van de voortgang van het stapelen. Met als HOOGTE-

punt natuurlijk het plaatsen van het laatste kratje... Dus wees er bij om niets te missen!
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WEBSITE HEEFT NU OOK WEBCAM!
WWW.LIMMENLUDIEK.NL  -  Op de ludieke website van Limmen Ludiek zijn natuurlijk de laatste nieuw-
tjes en feiten te lezen, welke betrekking hebben op de wereldrecordpoging van 11 en 12 juni.

In het begin keken vooral de Ludieke initiatiefnemers op de door hun zelf ontworpen website. Maar
de laatste maanden zijn de bezoekers aantallen in een aanzienlijke stroomversnelling gekomen, nu al
126.000 hits. Natuurlijk vooral uit Limmen en omstreken en de rest van Nederland. Maar ook Ludieke
broeders uit het buitenland kijken al over onze schouders mee. We hebben al hits gekregen uit Nieuw
Zeeland, Australië en zelfs Thailand?? 

De hele wereld kan meegenieten van onze ultieme recordpoging: er is namelijk een heuse webcam
geïnstalleerd: 24 uur per dag kunt u op onze website: www.limmenludiek.nl de voortgang bekijken.
Sinds kort kunnen bezoekers ook iets schrijven in het Limmen Ludiek Gastenboek. Neem eens een kijk-
je op de site van Limmen Ludiek en schrijf iets leuks. Ze hebben het nodig.

LUDIEKE VROEGE VOGELS GEZOCHT

Limmen -  De Limmen Ludiek joker is alle klassen
langs geweest. Alle kleurplaten zijn ingenomen.
Ruim 250 tekeningen kreeg de zeer vakkundige
onder ogen om te beoordelen. 
Alex Stuifbergen (tekenaar), Loek Rijs (grafisch
ordermanager) en Michel Welgraven ( grafisch
vormgever)  vormde met z´n drieën de jury van
Limmen Ludiek. Het zou een zware klussen gaan
worden. Tot diep in de nacht zijn ze door gegaan
om uit iedere klas een winnaar te selecteren. Het
was zelfs zo moeilijk dat besloten is om zelfs een
derde fiets beschikbaar te stellen! Wij hebben
Mark Jansen van Fietsplaza ons probleem voor-
gelegd dat wij liefst drie winnaars wilden.
Spontaan gaf hij daarom zijn accoord en zijn er
dus maar liefst 3 prachtige fietsen door zijn
bedrijf aangeboden! Proficiat voor Mark.

Heel serieus werd gekeken naar de vele cre-
atieve inzendingen. En er zaten aparte creaties
tussen. Van complete bierkratten tot halve fiet-
senwinkels, van aquarellen tot stift/kleur werk-
stukken. Alles zat er bij. Wie gewonnen heeft?
Dat verklappen we pas op zaterdag 11 juni in de
BGL feesttent. Dus kom allemaal want in iedere
klas zal een prijs vallen dat kunnen we wel al ver-
klappen.

De prijswinnaars zijn:
Melanie van Diepen 11 jr.
Anne van der Steen 12 jr.
Kim Sprenkeling 7 jr.
Michel van der Berg 9 jr.
Rianne Rotteveel 4 jr.
Inge ten Seldam 9 jr.
Suzanne de Jong 4 jr.    
Jos Boetzkes 9 jr.
Aileen Boersen 9 jr.
Lisanne Moolenaar 4 jr.
Maud Burgering 9 jr.
Marit Metselaar 10 jr.
Gijs Koot 6 jr.
Renee Koopman 8 jr.
Sanne Glorie 4 jr.
Tessa Groot groep 7
Dion de Goede 10 jr.
Marlu 8 jr.
Vince Commandeur 5 jr.
Bert en Doris Sassen 5 en 8 jr.
Iris de Leeuw 10 jr.
Brian 7 jr.
Stein Rijs 6 jr.
Robin van der Wal 6 jr.
Maartje Glorie 6 jr.
Romy Meurs 7 jr.
Anouk van Vegten 7 jr.
Femke Admiraal 8 jr.
Jelle Koot 4 jr.
Edwin Balke 10 jr.
Gaby Droog 9 jr.
Mathijs de Kremer 4 jr.

Dit zijn alle prijswinnaars, wat ze gewonnen heb-
ben horen ze zaterdag pas om 13.00. Ze moeten
dus wel met de ouders naar het park komen.
Kortom het zal voor de kinderen nog erg span-
nend worden om te weten wie één van de 3 fiet-
sen gaan winnen! In ieder geval winnen boven-
staande kinderen een prijs dus jullie worden
zaterdag wel verwacht!

LIMMEN – Harald van Rees van Restaurant
Gastronome riep gelijk ; ́ Ja dat doen we, we zul-
len een lekkere voedzame maaltijd voor jullie vrij-
willigers verzorgen `. 

Op zaterdag 11 juni zal Restaurant Gastronome
namelijk een warm LUDIEK buffet verzorgen voor
de vrijwilligers van Limmen Ludiek die ´s avonds
niet thuis kunnen eten. Na de lunch sponsoring
van Bakkerij Bakker en Keurslagerij Snel  is het
de organisatie ook gelukt om voor de zaterdag-
avond een sponsor te vinden. Vele jaren zijn
Harald van Rees en zijn team al een culinair
begrip in de verre omtrek van Noord Holland.
Limmen Ludiek is daarom ook erg blij met het
spontane culinaire ja van Harald en zijn team.

De Gastronome zal per 27 augustus haar deuren
na 17 mooie jaren gaan sluiten. Harald is momen-
teel samen met Jaap-Jan Smit van café Me

Tante in Castricum op zoek naar een nieuw en
groter pand in de regio. Hij wil hier een nieuw
restaurant openen met een geheel nieuw con-
cept, gericht op verschillende doelgroepen. Van
Rees: ‘Er moeten zowel mensen in pak als in
korte broek binnen kunnen lopen.’

Maar gelukkig is het nog lang niet zover. Nog 3
volle maanden kunt u genieten van de topkeuken
van Gastronome. Ook staan er nog een paar hele
leuke gasten avonden op het programma, waar
u binnenkort meer over zult horen !

Wat de pot voor Limmen Ludiek gaat schaften
houden we nog even ´onder de deksel´ maar dat
het goed gaat worden staat natuurlijk wel vast.
Langs deze weg wil Stichting Limmen Ludiek
Harald van Rees en zijn team natuurlijk alvast
hartelijk bedanken voor de sponsoring in deze
geweldige buffetvorm.

Hilversum/Aalsmeer – Overal ter wereld is het
lekken van gevoelige informatie aan de orde van
de dag. Of je het nu hebt over het Binnenhof in
Den Haag of het VN hoofdkantoor in New York,
er zijn bijna geen uitzonderingen te bedenken. 

Of zijn er toch uitzonderingen die de regel beves-
tigen? Limmen is, als het doorgaat, zo’n uitzon-
dering. Want ondanks de vele pogingen van der-
den en gissingen via het  internet gastenboek
van Limmen Ludiek, is de naam van de bekende

Nederlander die het laatste kratje komt plaatsen
in Limmen nog steeds supergeheim. 
Ja, want het laatste kratje laat je er toch niet
door de eerste de beste opzetten. Dat moest wel
iemand speciaals worden. Via geheime connec-
ties bij BAVARIA is Limmen Ludiek in contact
gekomen met deze bekende Nederlander. 
Weet u al wie er op zondag naar Limmen komt ?
1 tipje van de sluier mogen we nu wel oplichten:
HET IS ABSOLUUT GEEN MAN, maar ze heeft
wel een mannelijke naam gehad in het verleden!

WAT ZEGGEN. . . . . . . . . . . . . ! ?
De Nederlandse Brandwondenstichting

“Wat een leuk idee en wat goed dat jullie aan ons hebben gedacht als goed doel. Samen gaan
we er vast een mooi spektakel van maken. Wij zullen er op onze manier alles aan doen om er
voor te zorgen dat het een succes gaat worden over een paar weken”.

De Castricumse Reddingsbrigade
“Een beetje verrast waren we wel toen Limmen Ludiek bij ons kwam met het recordverhaal.
Wij zullen de EHBO-taken  tijdens de wereldrecordpoging van Limmen Ludiek op ons nemen.
Zo dragen wij als 1 van de goede doelen ook ons steentje bij aan het wereldrecord”.

Stichting Bloemendagen Limmen
“Met de succesvolle Bloemendagen 2005 nog vers in het geheugen kijken ook wij van de
Stichting Bloemendagen met ludieke goede zin uit naar het weekend van 11 en 12 juni.
D.m.v. ons bloemenboekje en poster hebben wij Limmen Ludiek onder de aandacht gebracht”.

Carnavalsvereniging De Uylenspiehgels
“Super ludiek deze actie van Limmen Ludiek. Net als bij onze Carnavalsvereniging zit er 
ook een serieuze gedachte achter, namelijk het steunen van goede doelen. Wij zullen onze 
schouders eronder zetten en gaan ervan uit dat onze leden dat ook zullen gaan doen”.

JOC Conquista
“Geweldig dat we er als Limmen weer eens met het hele dorp voor kunnen gaan, jong en oud,
lekker alles door elkaar. Wij weten zeker dat dit hele project een groot succes gaat worden
en zijn blij dat we het van zo dichtbij hebben mogen beleven”.

Gymnastiekvereniging TIOS
“We gaan met ze allen voor het Guinness Wereldrecord. Ook wij van TIOS zullen alles in het
werk stellen om de wereldrecord poging van Limmen Ludiek te doen laten slagen. Zondag och-
tend 12 juni zullen we op het feestterrein een spetterende show opvoeren met TIOS”.

Scouting Limmen
“Volgend jaar bestaan wij 60 jaar. Om dit te vieren willen we in 2006 met alle leden tussen 5 -
25 jaar op kamp. Jullie actie komt voor ons op een geweldig moment, want dit kost veel geld.
En geld hebben we altijd te kort. Ook wij zullen Limmen Ludiek op alle fronten gaan helpen”.

VAKJURY ZOEKT LUDIEKE
WINNAARS KLEURPLATEN

Feestterrein Vuurbaak – De organisatie van
Limmen Ludiek is nog steeds opzoek naar een
aantal vrijwilligers. Vooral hebben ze handjes
nodig op maandag 13, dinsdag 14  en woensdag
15 juni na het evenement om de kratten weer
gereed te zetten voor vervoer terug. Ook het
feestterrein moet weer in zijn oude staat terug
zodat iedereen weer van het mooie park gebruik
kan maken.
De eerste vrachten terug zullen maandagoch-
tend om 07.00 klaar moeten staan. Omdat de pira-
mide zondag de gehele dag zal blijven staan
moet er maandagochtend vroeg begonnen wor-
den.

Vroege vogels gezocht
Limmen Ludiek is opzoek naar een aantal vroege
vogels (20 stuks) die op maandagochtend om
05.00 willen starten met het klaarzetten van de

eerste vrachten. Voor de rest van de dagen heb-
ben we overdag ook vrijwilligers nodig om te
assisteren. 
Stichting Limmen Ludiek en hun goede doelen
rekenen op uw steun. Het is absoluut geen zwaar
werk maar het is wel veel. Dus inwoners van
Limmen, buurvrouwen, straten en vriendenploe-
gen meldt jullie aan voor deze belangrijke laatste
taak.
Voor alle vrijwilligers ligt er een leuke verrassing
klaar na afloop van het evenement.

In het wereldrecordweekend kun je jezelf aan-
melden voor deze afstapeldagen. Vele handen
maken licht werk zoals iedereen weet en samen
een feestje bouwen is ook samen een feestje
opruimen. Aanmelden kan ook via e-mail
info@limmenludiek.nl of per telefoon 072 505
3842.

GASTRONOMISCH BUFFET
VOOR VRIJWILLIGERS

GERUCHTENSTROOM DRAAIT
OP VOLLE TOEREN

Het is nu echt van start gegaan...
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• 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!

Dusseldorperweg 105,
Limmen
Tel. 072- 505 24 56

Wij wensen u een

zonnige zomer
en een fijne vakantieperiode!

Het team van ‘Marga’s Haarmode’

Voor haar en

zijn haar.

Haartips van Marga...

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072 - 505 31 38

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Geslaagd?!
Op vakantie!
PONDJE DROP zelf scheppen,
gemixd................................................van 3.75 voor 2.99
JAICO ANTIMUGGENGEL,
ook voor de tropen .................van 9.70 voor 7.99
ASPIVENIN ANTI-WESPENSTEKENSET
van 17.49 ...............................................................voor 14.99
HANSAPLAST VERBANDDOOS
SUPERPRIJS van 9.99...................................voor 7.49

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

Kerkweg 13
Postbus 123

1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505 14 64

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

Nét even meer service,
óók in 2005!

Blond versus Brunette
De brunette stijgt met stip op de haartrendlijsten,
maar blond laat zich niet zonder slag of stoot uit-
bannen. Hoewel bruin in vele varianten toonaan-
gevend is als modekleur, blijft blond een belangrij-
ke zomerkleur. Wie geen keuze kan maken, kiest
voor beiden, want bruin en blond gaan ook heel
goed samen!

Zonnige gloed
Heb je zin in een zonnige gloed in je haar, zonder
dat het er onnatuurlijk uit ziet? Kies dan voor koele
tinten met subtiele of meer uitgesproken kleurac-
centen aan de voorkant, zodat het net lijkt alsof je
in de ‘spotlight’ staat. Deze zomer zien we verder
veel rond geknipte kapsels met onregelmatige con-
tourlijnen. Een beetje wax of clay maakt deze non-
chalante en stoere look compleet.

Variaties op blond
Blond kent zoveel gradaties en variaties, dat de
term een verzamelnaam is voor een diversiteit aan

kleuren. Er komen steeds meer blondtinten bij en
de mogelijkheden variëren van asblond, beigeblond
en parelmoerblond tot witblond, zomerblond en
koelblond. Het leuke hiervan is dat ze allemaal
onderling gecombineerd kunnen worden, waar-
door je steeds een ander kleurbeeld kunt creëren.

Wetlook
Draag je je haar op het strand in een staartje of kam
je het strak naar achteren? L’Oréal Professionnel
breidde de Solarlijn uit met een beschermende
Aqua-Gel, die waterafstotend is en het haar ver-
steviging en een sterke wetlookglans geeft. Een UV-
filter doet de rest. Ook nieuw is het Solar
Beschermende Serum, dat eveneens protectie
tegen de zon biedt. Het kapsel blijft echter zacht en
handelbaar, wat het product ook zeer geschikt
maakt voor een middag op het terras.

Wilt u meer informatie; kom langs bij Marga’s
Haarmode op de Dusseldorperweg 105!

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
(onder voorbehoud) Uiterlijk inleveren kopij Verspreiding

4. JAARMARKT-EDITIE maandag 11 juli 16-17 juli
5. KERMIS-EDITIE maandag 29 augustus 3-4 september
6. HERFST-EDITIE maandag 10 oktober 15-16 oktober
7. SINTERKLAAS-EDITIE maandag 7 november 12-13 november
8. KERST-EDITIE maandag 12 december 17-18 december
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KERKWEG 44, LIMMEN

LIMMEN LUDIEK..?
PINEAPPLES OOK LUDIEK!
Vanaf zaterdag 11 juni ludieke actie:

TROPISCHE
ZOMERSET
A-lijn rokje met bijpassend hemdje,
diverse kleuren
voor maar..........17.95

OP=OP!!

W i j  w e n s e n  L I M M E N l u d i e k  v e e l  s u c c e s ! !

Lang gekoesterde wens
Gestimuleerd door haar vriend Joost Kok,
heeft Elles uiting gegeven aan een lang
gekoesterde wens: Een eigen winkel, waar ze
al haar creativiteit kwijt kan. Gehuld in een
zomerse creatie uit haar eigen collectie, doet
Elles haar verhaal: “Jarenlang ben ik werk-
zaam geweest bij diverse drogisterijen, maar
dat gaf niet de voldoening die ik zocht. Al vrij
lang had ik ideeën voor een eigen zaak en
toen ik hoorde dat deze winkelruimte weer
beschikbaar kwam, heb ik direct eigenares-
se Ria Pijnappel gebeld. Haar achternaam
gaf mij al vrij snel het idee voor de naamge-
ving van mijn winkel. Pineapples is een
directe verwijzing naar de damesmodezaak
Ria Pijnappel, die zij hier tot elf jaar geleden
zelf succesvol runde. De kleur appeltjesgroen
begon met een groen koffiekopje, tegelij-
kertijd zag ik het ananaslogo voor mij en

heel vlot kwam toen de huisstijl van
Pineapples tot stand.”

Betaalbare merken
In principe richt Elles zich met haar collectie
t-shirts, rokken, broeken en jeans, op het
vrouwelijk publiek vanaf ongeveer 25 jaar,
maar een heel strikte leeftijdsgrens kan zij
niet aangeven. “Er zijn al meerdere jonge
meiden leuk geslaagd en mijn eerste klant
was mijn oma, die inmiddels 85 is! Mijn uit-
gangspunt is dat iedereen hier in principe
iets van haar gading kan vinden. Bij het star-
ten van mijn winkel ben ik van mijzelf uit-
gegaan. Wat ik miste in Limmen en de
omgeving, was een leuke boetiek, met wat
minder bekende, kwalitatief goede, maar
betaalbare merken. Ik heb voor de standaard
collectie gekozen voor een aantal Deense
merken, zoals Peppercorn, Oxmo, Kaffe

Pineapples Clothing geopend

Betaalbare, modieuze
damesmode
De winkelruimte aan Kerkweg 44 huisvest sinds 20 mei een boetiek, waar de koop-
lustige dames onder ons hun hart kunnen ophalen. Daar waar Nino & Nina de
deur enkele weken geleden gesloten heeft, waagt dorpsgenote Elles Admiraal (31)
de sprong in het diepe, met de opening van Pineapples Clothing. In het fris ogen-
de, appeltjesgroene decor van haar winkel vindt men betaalbare, modieuze
damesmode van diverse merken.

Clothing en Soya. Daarnaast verkoop ik
Geisha Jeans en YaYa. Om het geheel com-
pleet te maken, heb ik ook diverse accessoi-
res als slippers, sieraden, tassen en riemen
in het assortiment opgenomen.”

Toegankelijke mode
Na een geslaagde opening op vrijdag 20 mei
zijn de eerste reacties van klanten bijzonder
positief en draait Elles naar volle tevreden-
heid. De winkel staat vol prachtige bloem-
stukken ter felicitatie en tijdens ons gesprek
komen er regelmatig mensen binnenlopen
om even rond te snuffelen. “Afgelopen
maandag ben ik al naar het confectiecen-
trum gegaan om mijn voorraad wat bij te
vullen. Bij de inkoop kijk ik uiteraard naar
wat ik zelf leuk vind, maar tegelijkertijd pro-
beer ik bij de klanten te peilen waar ze
behoefte aan hebben. Ik heb inmiddels

geconstateerd dat er vraag is naar wat gro-
tere maten, dan ik had hangen. Op dit soort
vragen probeer ik natuurlijk zo snel en
zoveel mogelijk in te spelen. Ook als iemand
een specifiek artikel zoekt, zal ik proberen
het in de winkel te krijgen. Overigens geheel
vrijblijvend en zonder afnameverplichting.
Ook houd ik er rekening mee niet teveel kle-
ding van hetzelfde te nemen. Zo voorkom ik
dat straks heel Limmen erin loopt. Ik wil toe-
gankelijke mode verkopen en elke maand
even naar het confectiecentrum gaan, om
mijn collectie aan te vullen. Op die manier
loont het de moeite om regelmatig even bin-
nen te lopen.”

Koffie staat klaar
Normaal gesproken is Elles elke dag zelf in
de winkel te vinden. Op de dagen dat zij op
inkoop is of door andere omstandigheden
niet in de winkel kan staan, kan zij terug-
vallen op de inzet van haar zus Mariëtte en
een aantal nichtjes.“Mede door de inzet van
familie en bekenden kan ik in ieder geval lek-
ker gaan draaien. Als het mag wil ik hierbij
gelijk de gelegenheid nemen, om iedereen
te bedanken voor zijn/haar hulp, de prach-
tige bloemen en de enthousiaste reacties. Ik
hoop van harte dat iedereen gezellig een
keertje bij me komt kijken. Ook tijdens de
jaarmarkt in juli ben ik trouwens geopend.
Dan heb ik waarschijnlijk diverse aanbie-
dingen en trakteer ik het jaarmarktpubliek
op een gezellige, tropische verrassing. De
deur staat open en de koffie staat klaar!”,
meldt Elles tot slot.

Pineapples Clothing is gevestigd aan de
Kerkweg 44 te Limmen en geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 09.30 tot 12.30
uur en van 13.15 tot 17.30 uur. Zaterdag van
10.00 tot en met 16.00 uur.

Yvette Valkering

...en haar winkel aan de Kerkweg.

Eigenaresse Elles Admiraal...
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Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Bij ontwikkelen en afdrukken van
uw rolletje alle foto’s ook op cdrom voor slechts2 2.99
Kijk op www.fotohome.nl voor het afdrukken van uw digitale foto’s
op echt fotopapier!

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

Reclame van 13 t/m 18 juni:

APPEL/KERSEN
KRUIMELVLAAIPUNT
met slagroom __________________________voor 1.35

Vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni:

SLAGROOM GEBAKSTUK
nu ______________________________________voor 4.25

5 KRENTENBOLLEN +
1 ONTBIJTKOEK
samen van 3.65 ________________________voor 3.15

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 
GOUDVISSEN klein ............10 st. € 4,95
GOUDWINDE
p.st. ....................................................€ 0,95 5 stuks € 3,95

SHUBUNKIN    p.st. € 2,95 3 stuks € 7,25
KOOIKARPER p.st. € 5,50  3 stuks € 13,50

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

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

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

Fotohome-actie voor de maand juni:

DIVERSE
VIJVERVISSEN!

Kwaliteit en vakmanschap

KEURSLAGERIJ SNEL
KERKWEG 18 LIMMEN TEL. (072) 505 12 63 KEURSLAGER

“Een begrip in Limmen en omgeving”

HAMBURGER SPECIAAL
4 voor................................................................................2.50

Special:

RED HOT SCHNITZEL
gevuld met perzik en peppadew
100 gram ...........................................................................1.60

FILET AMERICAIN
150 GRAM HALEN 100 GRAM BETALEN!

KIPFILET
kilo ...................................................................................5.95

SELLERIE-SALADE
150 gram ...........................................................................1.00
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505 33 77

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Op donderdag 23 juni a.s. hoopt Harold
Versteege zijn conservatoriumopleiding
‘HaFaBra directie’ af te ronden. In de
Corneliuskerk van Limmen zal hij Harmonie
Excelsior dirigeren voor zijn examencon-
cert. Aanvang 21:00 uur, toegang is gratis.

Harold Versteege (33) begon in 1981 als slag-
werkleerling bij Muziekvereniging Excelsior.
Hij kreeg les van Jan de Goede en kon al snel
meespelen bij de Harmonie en sloeg daar
zijn partijtjes op drumstel, grote trom of
pauken.
Drie jaar later is hij begonnen op orgel bij
Peter Rijs, gevolgd door piano. In diezelfde
tijd is Harold gaan componeren. Hierbij
heeft hij veel steun gekregen van Marcel
Baars. De Culturele Raad Limmen vroeg hem
een werk te componeren voor orgel en hobo,

dat is uitgevoerd door Peter Rijs en Ikina van
der Aar.
Sinds 1997 heeft Harold de directie over de
Slagwerkgroep van Excelsior. Hij heeft daar
onder meer het melodisch slagwerk inge-
voerd en daarmee het stempel ‘drumband’
vaarwel gezegd.

Zijn interesse voor dirigeren werd gewekt en
Harold volgde een opleiding voor assistent-
dirigent bij de ACKV. In 2003 begon Harold
zijn conservatoriumopleiding ‘HaFaBra
directie’ aan de hogeschool InHolland te
Alkmaar. Door de hoge studiedruk moest hij
de Harmonie vaarwel zeggen, maar bij
optredens, concerten of als invaldirigent kon
Excelsior vaak een beroep op hem doen.

Het einde van Harolds opleiding is in zicht

en Muziekvereniging Excelsior is verheugd
Harold te mogen steunen bij zijn examen-
concert op 23 juni.
Het publiek zal kunnen gaan luisteren naar
werken als ‘Dances with Wolves’, ‘the
Hobbits’, ‘Jupiter Hymne’ en ‘Elsa’s
Procession’.
Ook is er de medewerking van Ikina van der
Aar, soliste op hobo in het muziekstuk
‘Concertino’. Ikina is ook lid geweest van de
Muziekvereniging, is inmiddels afgestu-
deerd op hobo en volgt momenteel de direc-
tieopleiding aan het conservatorium.
Het concert zal om 21:00 uur beginnen en
rond 22:15 uur afgesloten worden met een
beoordeling van de jury. Iedereen is van
harte uitgenodigd het concert in de
Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg te
Limmen bij te wonen. Toegang is gratis.

In samenwerking met de werkgroep Kerk en
Samenleving en de Stichting WOL was in de
Corneliuskerk een spel uitgezet over het
onderwijs in Burkina Faso. Als inleiding kre-
gen de kinderen eerst een film te zien die
door DSF, de partner van de WOL, gemaakt is
over de scholen die in Burkina Faso door de
WOL ondersteund worden. Het schoolleven
daar ziet er wel heel anders uit dan bij ons:
klassen van wel 100 leerlingen en met z’n
vieren in een tweepersoons bank. In de
hoogste klassen waren er nog maar weinig
leerlingen over en dit waren voornamelijk
jongens. Een school had niet genoeg klaslo-
kalen en schoolbanken en hier kregen de
kinderen les in een lokaal van stro en zaten
zij op bankjes van leem. De dames keken
naar een film over DSF en de succesvolle
manier waarop deze organisatie de proble-
men aanpakt waardoor er steeds meer kin-
deren in Burkina Faso naar school gaan.

In de vorm van een levend ganzenbordspel
doorliepen de kinderen in groepjes van twee
jongens en twee meisjes (de dames in
groepjes van 4 vrouwen) de basisschool in
Burkina Faso. En dat was niet gemakkelijk!
Vooral de meisjes kwamen heel veel hinder-
nissen tegen. Het kon zelfs gebeuren dat ze
van school af moesten om mee te helpen in
het huishouden. Voor hen was er dan geen
diploma. Ook als je te lang over de school
deed of zakte voor je examen kreeg je geen
diploma. Dat betekende dat je schoolcarriè-
re er op zit, want zonder basisschooldiploma
kan je in Burkina Faso niet naar het voort-
gezet onderwijs. Sommige kinderen waren
wel geslaagd voor hun examen, maar kregen
toch geen diploma. Oorzaak: deze kinderen
bestaan formeel helemaal niet, want ze kon-
den bij het examen geen geboorteakte laten
zien! Een groepje dames, die bijna klaar
waren met hun school, werden aan het
einde van het spel uitgehuwelijkt en moes-
ten van school af. Gelukkig waren deze
dames geëmancipeerd genoeg om dit niet
te pikken.‘Je denkt toch niet dat ik voor niks
zo ver ben gekomen, ik ga mijn diploma
halen’, merkte een van de dames veront-
waardigd op. Laten we hopen dat meiden in
Burkina dit ook durven zeggen!
Alle deelnemers, en de vele vrijwilligers die

meehielpen om dit spel tot een succes te
maken, hebben erg veel plezier gehad. Aan
het einde van het spel werd gevraagd om de
ervaringen op te schrijven. Een van de dames
schreef: ‘Ik had vanavond geen zin om heen
te gaan.Toch maar gegaan.Wat was het enig
en leerzaam! Ik werd uitgehuwelijkt, dus
moest ik alvast leren werken: vruchten
schoonmaken en pindakaas maken. Ook
vond ik het leuk om weer naar school te
mogen. Ik wens jullie heel veel succes!’
Een van de kinderen schreef: ‘Het was heel
leuk, alleen waren er veel vragen, dus je kon
ze niet allemaal doen. En toen moest ik pin-
dakaas gaan maken. Ik moet er niet aan den-
ken dat elke dag te doen. Dat is wel zielig
voor de mensen die dat wel doen. Maar het
was superleuk!’
Alle deelnemers waren het er over eens dat
er meer geld moet komen om alle kinderen
in de wereld naar school te laten gaan. Als u
dat ook vindt, kunt uw bijdrage overmaken
op bankrekening 96.97.79.267 t.n.v. Stichting
WOL te Limmen.

Gezinsviering
Ook de gezinsviering van zaterdag 4 juni
stond in het teken van Burkina Faso. Het kin-
derkoor had een prachtige Afrikaans dans-
lied ingestudeerd. Als speciale gast was de
West Afrikaanse danser Lamin Touray aan-
wezig met zijn begeleidende percussionist.
Aan het einde van de viering wist Lamin alle
kinderen om zich heen te verzamelen en in
no-time stond iedereen op zijn Afrikaans te
swingen onder de opzwepende stem en
muziek van Lamin en de drummer.
Kortom, alles bij elkaar was het een zeer
geslaagd project en zeker voor herhaling vat-
baar!

Examenconcert Harold Versteege i.s.m. Harmonie Excelsior

Mening van Limmer kinderen:

Geef meer geld om kinderen
in Burkina Faso
naar school te laten gaan!
Dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni waren de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van
de Pax Christischool en de Sint Maartenschool te gast in de Corneliuskerk om aan
den lijve te ervaren hoe moeilijk het is om naar school te kunnen als je in een ont-
wikkelingsland woont. Dinsdagavond waren ook de dames van het KVG en de
Vrouwen van Nu uitgenodigd.
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DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072 - 505 31 38

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Vaderdag =
Verwendag!
MEXX e.d.t. 30 ml.
div. geuren ................................van 15.00 voor 12.00
ESPRIT MAN e.d.t. 30 ml.
N I E U W ! ......................................van 14.50 voor 9.99
Gillette scheerschuim 300 ml ..................1.79
Nivea a.s. balsem norm/sens ........8.49 4.99

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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

Ken uw dorp...
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande foto-
archief digitaal te archiveren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij
meer van willen weten. Van deze foto zijn wij benieuwd naar de plaats waar
hij genomen is. Herkent u personen op deze foto?  U kunt ons via mail:

oudlimmen@hotmail.com
of telefonisch op 5054491 bereiken.

Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandag-
morgen van 10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Op  vrijdag, 10 juni om 12.00 testen de dames
Hageman en van Zilt samen met echtpaar
Henk en Wil Segerius en twee vrijwilligers
van het Rode Kruis afdeling Limmen tijdens
een gezamenlijke lunch Motel Heiloo op rol-
stoelvriendelijkheid. In het verleden werd in
Motel Heiloo jaarlijks een gezellige dag van
de Reumastichting gehouden. Hierbij aan-
wezig waren een paar honderd mensen, die
slecht ter been waren of in een rolstoel zaten.

Zij werden geholpen door vrijwilligers van
het Rode Kruis Limmen. Gezien deze ervaring
verwachten wij dat ook de test op 10 juni
voor het Motel Heiloo positief zal uitvallen.

Het Rode Kruis is er niet op uit restaurants
negatief in het daglicht te zetten. ´We willen
juist de nadruk leggen op restaurants die het
´goed´ doen´, vertelt Cees Breederveld, alge-
meen directeur van het Rode Kruis. ´Als sti-

Gehandicapten en Rode Kruis testen restaurants
op toegankelijkheid in Limmen/Heiloo

Uitgaan met een handicap?

mulans voor gehandicapten om lekker uit te
gaan en ook om restaurants te stimuleren na
te denken over toegankelijkheid voor deze
groep mensen´.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat er twee
maal zoveel eenzaamheid voorkomt onder
chronisch zieken en gehandicapten. Een van
de oorzaken is verminderde zelfredzaam-
heid. Het Rode Kruis wil die zelfredzaamheid
vergroten. ´Door in kaart te brengen welke
restaurants goed toegankelijk zijn, hopen we
mensen uit het isolement te halen´, vertelt
Breederveld. ´Uit ervaring weten wij dat
mensen met een handicap onzeker  worden
wanneer men niet weet of een uitgaansge-
legenheid wel rolstoelvriendelijk is en dat
weerhoudt deze mensen vaak de deur uit te
gaan.´

Het Nederlandse Rode Kruis
Het Rode Kruis komt op voor chronisch zie-
ken en gehandicapten en is al jaren actief om
eenzaamheid te bestrijden. Ruim 18.000 vrij-
willigers van het Nederlandse Rode Kruis hel-
pen 55.000 vereenzaamden en chronisch zie-
ken en gehandicapten met zogenaamde

´vriendendiensten´, zoals huisbezoeken,
oppashulp, internetles, coaching en het
opzetten van telefooncirkels. Jaarlijks genie-
ten zo´n 6000 gasten van aangepaste vakan-
ties op het vakantieschip J. Henry Dunant of
in één van de Rode Kruis- vakantiehotels.
Het Rode Kruis in Limmen helpt met circa 15
vrijwilligers vereenzaamde, chronisch zieke
en gehandicapte mensen. Dit doen zij vooral
in het zorgcentrum de Cameren, maar er
draait ook iedere ochtend een telefooncirkel
voor de veiligheid en gezelligheid van de
deelnemers. Ieder jaar bezoeken een aantal
mensen uit Limmen een van de vakantieac-
commodaties van het Rode Kruis.

Bij evenementen en in rampsituaties biedt
het Rode Kruis medische assistentie. Ook in
Limmen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft
in totaal 34.000 vrijwilligers. Het werk in
binnen- en buitenland is mogelijk dankzij de
giften van particulieren, bedrijven en instel-
lingen. In Nederland telt het Rode Kruis
675.000 leden en donateurs en 285.000 sym-
pathisanten.

Drempeltje hier, hellinkje daar. Toiletten op de eerste verdieping. Weinig ruimte
tussen de tafels voor een rolstoel. Voor de meeste mensen is het doodnormaal een
hapje te eten in de stad, maar als je in een rolstoel zit of een andere handicap hebt,
ondervind je al snel obstakels. Hoe toegankelijk zijn restaurants voor mensen met
een handicap? Gehandicapten nemen samen met vrijwilligers van het Rode Kruis
de proef op de som en gaan restaurants op toegankelijkheid toetsen. De testre-
sultaten zijn te vinden op www.iens.nl en worden in een gids gepubliceerd.
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Laatste nieuws:
Limmen Music Night
Muziekvereniging Excelsior heeft weer van zich laten horen de afgelo-
pen maand mei. Zo waren zij op 1 mei present tijdens de bloemenda-
gen met een (bevrijdings) concert op de Bartigon, die voor dit speciale
jubileumjaar geheel gewijd was aan het 80 jarige bestaan van de ver-
eniging. Dit kwam tot uitdrukking in een fraai mozaïek en de straat-
versiering met foto’s uit het archief.
Daarnaast heeft de jubilerende harmonie op 22 mei, ter herdenking
aan de oprichtingsdatum van 20 mei 1925, een prachtig concert gege-
ven tijdens de mis in de Cornelius kerk.‘s middags was de jeugd aan zet.
Het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep en alle amv-leerlingen
gaven een bijzonder leuk concert in de Burgerij dat vooral in het teken
van de jungle stond.

Het harmonieorkest is nu druk
bezig met de voorbereidingen
voor de Limmen Music Night.
Maar niet alleen zij, want inmid-
dels is bekend geworden wie nog
meer zijn medewerking gaat ver-
lenen aan dit mooie concert.
Op de eerste plaats is dat niemand
minder dan de popband Full
Circle. Ook de vorige keer, 5 jaar
geleden stonden zij al garant voor een fantastische samenwerking met
het orkest. Voor de feestelijke jubileumviering in november is de band
ook weer erg enthousiast. Full Circle staat bekend om haar fantastische
manier van muziek maken en voor het harmonie orkest is het vooral
belangrijk dat zij een uitgebreid repertoire hebben. Hierdoor zullen zij
ook zeker weer een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het slagen
van deze avond.

Maar niet alleen Full Circle ver-
leent haar medewerking, ook
onze compagnon in de vereni-
ging, de slagwerkgroep, zal tij-
dens de Limmen Music Night pre-
sent zijn. Tijdens de vorige editie
was het optreden een groot suc-
ces, en is dus zeker voor herhaling
vatbaar. De slagwerkklanken en

de melodische klanken zijn een bijzondere aanvulling op het grote har-
monie orkest.
Deze foto van de slagwerkgroep is genomen tijdens het bovengenoem-
de bloemendagen concert.

U ziet, reden te meer om deze avond vrij te houden in uw Agenda:
5 November in sporthal d’enterij te Limmen 
de AH Limmen Music Night.

Afgelopen zaterdag deden vier turnsters van
TIOS mee met de regiokampioenschappen
van Noord-Holland. Zij hadden zich door
middel van de competitie hiervoor
geplaatst.

Vakantie. Even zonder zorgen.Voor de mees-
te mensen is dat de normaalste zaak van de
wereld. Maar niet voor iedereen. Soms is het
praktisch onmogelijk om (zelfstandig) op
vakantie te gaan, door ziekte, handicap, leef-
tijd of sociale omstandigheden.Terwijl u het
in zulke situaties misschien juist wel extra
hard nodig geeft om er even ontspannen uit
te zijn. Het Nederlandse Rode Kruis organi-
seert daarom aangepaste vakanties.
Daarmee kunt u ondanks gezondheidspro-
blemen, tóch genieten van een heerlijke
vakantie.

In week 48, van 28 november tot en met 3
december, vaart het vakantieschip van het
Nederlandse Rode Kruis, de J. Henry Dunant,
voor gasten uit deze regio. Op reis met de
Henry Dunant betekent een vakantie in een
voortdurend veranderende omgeving Het
schip leidt u langs prachtige natuurland-
schappen, pittoreske dorpen en steden. De
hutten en sanitaire ruimtes zijn aangepast
voor mensen met een functiebeperking. Een
staf van beroepsmensen en professioneel
geschoolde vrijwilligers stellen alles in het
werk om u zorgeloos te laten genieten van
uw vakantie.

Dusseldorperweg 56 - Limmen -
Tel. 072-505 13 13

Wij zijn online!
Kijk maar eens op

www.lantaarnlimmen.nl

Laura Quinten, medaillewinnares regiokampioenschappen!
May Lin Droog en Daphne Schneider beten
om 9.00 uur de spits af. Daphne scoorde
hoge cijfers bij brug (9.30) en vloer (9.25).
Ook bij de balk turnde zij heel netjes haar
oefening zonder er af te vallen. Ze werd
beloond met een 8.30. Haar sprong werd als
laatste erg ondergewaardeerd (8.25) waar-
door ze niet hoger kwam dan de vijftiende
plaats.
Ook bij May Lin viel het sprongcijfer laag uit
(8.35). Bij de brug maakte ze een foutje en
ging bij de buikdraai van de brug (8.10). De
balk draaide ze echter zonder problemen
(8.40) en ook de vloeroefening zag er zeer
verzorgd uit (9.15). Ze moest genoegen
nemen met de 26e plaats.
Beide meisjes hebben zich goed ingezet en

mogen trots zijn op de behaalde resultaten.
De verrassing kwam in de tweede wedstrijd.
Maud Burgering en Laura Quinten mochten
het opnemen tegen 32 andere turnsters! Het
eerste onderdeel, de vloer ging de beide
dames uitstekend af. Beiden werden
beloond met een 9.05. Ook bij het tweede
onderdeel, de sprong werden de meisjes
gelijk beoordeeld, een 9.20. Bij de brug viel
de grote klap. Laura turnde een plusoefe-
ning en turnde volgens de jury foutloos! Zij
scoorde een tien! Het was jammer dat bij
Maud het ophurken mislukte, anders had zij
ook heel hoog kunnen scoren (9.40).
Bij de balk wist zij echter een uitstekende
oefening neer te zetten die gewaardeerd
werd met een 8.40. Laura daarentegen had

last van de zenuwen
en turnde een aantal
wiebels. Ze kreeg een
8.15 voor haar oefe-
ning.
Voor deze groep
turnsters werden vijf
medailles beschik-
baar gesteld. Eén ervan ging naar Laura
Quinten die met 36.4 punten de vierde
plaats bezette. Maud, belandde op de acht-
ste plaats wat ook een hele mooie prestatie
was.
Deze vier turnsters en hun trainsters
Samantha Droog en Caroline Welboren kun-
nen terug kijken op een geslaagd turnsei-
zoen.

Op vakantie met
het Nederlandse Rode Kruis

De afdeling Limmen van het Rode Kruis
heeft nog een enkele plaats vrij voor deze
prachtige vakantie. Als u in Limmen woont
en geïnteresseerd bent om hieraan deel te
nemen of als u een inwoner van Limmen
kent, die graag mee zou willen, neem dan
contact op met Agnes Meijer, tel.: 072  505
1566 of Froukje Wolkorte, tel.: 0226 42 04 62.

In het kader van het 80 jarige bestaan van
onze muziekvereniging Excelsior heeft de
directie van Albert Heijn Limmen het prach-
tige initiatief genomen om een spaaractie
te starten ten gunste van het instrumen-
tenfonds van deze vereniging. Aan deze
actie werken een aantal grote leveranciers
mee zoals Heineken, Unilever en Heinz.

Waarom is deze actie en hoe kunt U er aan
mee doen??
Door het steeds toenemende aantal leerlin-
gen (momenteel zo’n 100) is de vraag naar
instrumenten steeds groter en alsmaar
moeilijker in te vullen. Het streven is om tij-
dens de AH Limmen Music Night op 5
november a.s een cheque te overhandigen
van Euro 5000,- euro  voor in het instru-
menten fonds

Uw deelname als klant aan deze actie is heel
eenvoudig. Op een groot aantal artikelen uit
het aanbod van Albert Heijn Limmen treft u
een muzieknootje aan. In de winkel zijn
spaarkaarten te verkrijgen waarop u dit
nootje kunt plakken. Vul op de spaarkaart
uw naam en adres in en deponeer dit in de
speciale muziektrom die in de winkel van
Albert Heijn staat.
Albert Heijn zal in samenwerking met de
deelnemende leveranciers voor elke ingele-

verde kaart euro 1,- in het instrumenten-
fonds storten.

Waarom zou U meedoen??
Wij hopen dat iedereen mee gaat doen aan
deze actie omdat u de vereniging een warm
hart toedraagt en graag uw medewerking
wil verlenen aan het prachtige cadeau ter
gelegenheid van het 80 jarige bestaan. Maar
er kan ook een persoonlijk voordeel in zit-
ten!! Zoals hiervoor al gezegd, is het de
bedoeling dat tijdens de AH Limmen Music
Night de cheque wordt overhandigd. De
directie van Albert Heijn Limmen vindt dat
het winkelend publiek die dit cadeau bij
elkaar vergaart, ook de cheque moet over-
handigen. Vandaar ook dat u uw naam en
adres mag invullen want aan het einde van
de actie worden twee kaarten getrokken.
Deze personen krijgen gratis 2 toegangsbe-
wijzen en een VIP-behandeling tijdens de AH
Limmen Music Night op 5 november a.s.
Dus reden genoeg om mee te doen aan deze
actie, terwijl het u niets extra’s kost en U wel
mee werkt aan een prachtig cadeau voor
onze muziekvereniging.
De actie zal op 11 juni van start gaan. Het
opleidingsorkest onder leiding van Liesbeth
Zonneveld zal deze actie muzikaal onder-
steunen. Tussen 11.00 uur en 13.00 uur zul-
len zij een optreden verzorgen..

Albert Heijn Limmen
nootjes spaaractie
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RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15

KLEVERLAAN B.V.
G A R A G E -  E N  A U T O S C H A D E B E D R I J F

Verkoop van nieuw en gebruikt.
Voor onderhoud en vakkundige reparatie.

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

Veelzijdig
in alle merken..!

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

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

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

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


