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De route zal zijn: vanaf het Stet, Achterweg, 
Dampegheestlaan, Dusseldorperweg,  Enterij, 
Middenweg (noordelijke richting), Nachtorchis, 
Rietorchis, Zonnedauw, Dusseldorperweg en kerk. 
Het zou extra feestelijk zijn wanneer de mensen 
langs deze route de vlag uithangen ter ere van 
de Sint. Na zijn rondrit zal de Sint met zijn Pieten 
om ca. 15.30 uur bij de kerk aankomen, alwaar 
pastor Olling de Sint en zijn Pieten officieel zal 
verwelkomen. 

De kerk zal om 15.15 uur precies open zal gaan. 
Voor een veilig binnenkomen van de kinderen 
wordt er vooral gevraagd NIET te DRINGEN bij het 
naar binnen gaan. De ouders worden vriendelijk, 
doch dringend, verzocht in de zijbeuken plaats 
te nemen, zodat alleen kinderen plaatsnemen 

Sint Nicolaas
komt weer per boot
naar Limmen!

in de banken van het “Kinderland”. Zo kunnen 
ook zij Sint Nicolaas goed zien. Tevens worden de 
kinderen en de ouders gevraagd het altaar vrij te 
houden. Pastor Olling zal samen met Peter Dekker, 
Sint Nicolaas ontvangen en het kinderkoor o.l.v. 
Mia Ploegaert, zal de aanzet geven tot het zingen 
van vele vrolijke Sinterklaas liedjes. 

Rond 16.30 uur besluiten Sint en Pieten hun 
bezoek. De intocht wordt mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van de 
Limmen Ondernemers Vereniging (LOV) en de 
Ontwikkelings Groep Limmen (OGL).
Mocht u deze intocht ook willen steunen, kunt u 
een vrijwillige bijdrage doen achter in de kerk.

Evt. informatie 072 – 5053686.

Hij komt, die goede Sint met vele Pieten op zondag 16 november naar Limmen.  Met zijn ongeduldig 
trappelende Pieten zal Sinterklaas per boot om circa 14.00 uur aankomen op het Stet. Hier zal Peter 
Dekker samen met de burgemeester mevrouw Emmens-Knol de Sint binnenhalen en toespreken. 
Daarna zal de optocht door het dorp starten, voorafgegaan door de drumband en harmonie, die 
weer voor vrolijke muziek en Sinterklaasliedjes zorgen. De Sint hoopt dat er veel mensen in de stoet 
meelopen of onderweg aansluiten.

Ook dit jaar is het de LOV weer gelukt om een 
Sinterklaasactie te organiseren. De actie start op 
17 november en duurt tot 8 december 2008.
Bij besteding van 5 euro aan boodschappen (AH-
10 euro) ontvangt u een sinterklaas-lot.
 

De loten kunt u inleveren bij de deelnemende 
winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan het speciale 
raambiljet.
 

De trekkingen zijn op maandag  24 november, 1 
december en 8 december. Alle winnaars krijgen 

hun prijs thuis gestuurd. De Trekkingslijst is te 
bekijken op de website; www.lov-limmen.nl.
Er zijn drie trekkingen van elke 750 euro en een 
reis cheque.
1  x lov-bon van 100 Euro
2  x lov-bon van 50 Euro
10  x lov-bon van 25 Euro
30  x lov-bon van 10 Euro
1  x reischeque van   350 Euro

Koop bij de limmer winkeliers, en maak kans op 
een van  de 132 prijzen.

Sinterklaasactie 2008 van de LOV- winkeliersvereniging   
 

Win een reischeque 
t.w.v.  €  350,00 van 
Toerkoop Zonvaart 

DLEREWEDNAVSREPPAKETSEBEDJIB

SULFAAT-VRIJE
INNOVATIE* VOOR 

DROOG HAAR

SOURCE DE RICHESSE
ANTI-UITDROGING SHAMPOO EN VERZORGING

*Source de Richesse Shampoo

Een haarverzorgingslijn met een sulfaat-vrije
shampoo voor milde reiniging die de kwaliteit
van het haar respecteert. Anti-oxidant tomaat-
lycopeen bestrijdt de degradatie van de haarvezel.
Dag na dag is het haar zacht, glanzend en

kjilruutan%001.gnigordtiunegetdmrehcseb
parfum.

DE WETENSCHAP VAN INGREDIËNTEN

VAN NATUURL IJKE OORSPRONG

INNOVATIE

NU VERKRIJGBAAR BIJ:

Erkende Série Nature salon

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456 

Egmond-Binnen 072 506 5303

Keurslagerij Snel
Kerkweg 18
Al meer dan 100 jaar vakmanschap 

ZIE DE
ADVERTENTIE

OP DE
ACHTERPAGINA
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

SWOL - STICHTING WELZIJN OUDEREN LIMMEN
S E C R E T A R I A A T :  D A M P E G H E E S T L A A N  3 3 ,  1 9 0 6  W B  L I M M E N  -  T E L .   5 0 5  4 1 8 4

ACTIVITEITEN OVERZICHT VOOR  55  PLUSSERS IN
‘VREDEBURG’ DUSSELDORPERWEG 64  - SEIZOEN 2008  -  2009  
CURSUSSEN in VREDEBURG vanaf  september 2008 tot april/mei 2009

KUNSTGESCHIEDENIS
deze cursus bestaat uit 2 x 5 lessen (les 5 is een bezoek aan een museum). De cursus start in januari 
/februari 2009 donderdag van 10.00-12.00 uur. Informatie: Mevrouw Th. Adrichem, tel. 505 1404.

’KENNISMAKING MET DE P.C.’
Behalve het volgen van de basiscursus is er tevens gelegenheid om zich te bekwamen in het gebruik van  
praktische zaken zoals e-mail, internet en CD branden. Informatie: de heer N. Adrichem, tel. 505 1404.
                    

BIJZONDERE  ACTIVITEITEN  IN  2008  -  2009

MODESHOW
Donderdag  2 oktober 2008 om 14.00 uur
Donderdag  19 maart 2009 om 14.00 uur

BLOEMEN-MOZAÏEK
eind april/begin mei 2009. Voor informatie de heer F. Scheepmaker tel. 505 1722

Gedurende het seizoen zullen aanvullende activiteiten worden georganiseerd.
Op het moment dat nadere gegevens bekend zijn zullen deze in de weekbladen worden gepubliceerd. 

Activitiveit Dag(en) Tijdstip Contactpersoon
Telefoon-
nummer

Biljarten Maandag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 J. Hageman      505 2606

Bingo Dinsdag (even weken) 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434  

Bridge Maandag 19.30 – 23.00 A. Huurman    505 4718                

Bridge Donderdag 19.30 – 23.00 C. Berkhout 505 1217

Bridge Vrijdag 13.30 – 17.00 J. Duijkersloot 505 1372

Jeu de Boules Maandag t/m vrijdag Mw. C. Min 505 2506

Klaverjassen Maandag 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434

Klaverjassen Woensdag 14.00 – 16.00 Mw. R. Min 505 1434

*Sport-instuif Woensdag 14.00 – 15.30 Mw. L. Dam 505 2768

Yoga Maandag  09.00 –10.00 Mw. E. Tiers 0251-658736

Yoga Maandag 10.15 – 11.15 Mw. E. Tiers 0251-658736

Yoga Dinsdag 10.00 – 12.00 Mw. C. van Bleisem 505 2757

Yoga Dinsdag 10.15 – 11.15 Mw. C. van Bleisem 505 2757

*Locatie sport-instuif: Sporthal D’Enterij

Voor informatie kunt u contact opnemen met de activiteitencoördinator: Els  Snijder-Buijs
Telefoon 505 1677

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

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

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

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

WWW.HARRYLEVERING.NL

•  Erwtensoep uit eigen keuken, 

Extra fijn gesneden Boerenkool

•  Witte, bruine  en citroen bonen, 

grauwe en groene erwten

•  Stoofappels, Stoofperen(ook 

Kant &Klaar) Moesappels

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 
Limmen tel: 072 - 5051360

Op maandag geopend vanaf 10.00 uur

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

 Een cadeau idee ?  
 Een fruitmand van René

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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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

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

‘ BABY VAN DE MAAND’

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, 
maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Denise Boersen
– Geboren op 13 oktober 2008 –

Dochter van Pim en Pauline Boersen 
en zusje van Demi

Ties Kuilman
– Geboren op 17 oktober 2008 –

Marcel en Inge Kuilman 
en zusje van Maud

Noteer in uw
agenda!!!

Uiterlijke datum voor 
doorsturen van foto’s en 

gegevens in 2008:

KERSTKRANT
maandag 8 december

Noteer in uw
agenda!!!

Sint Nicolaas comité Limmen, verhuurt
Sint- en Pietenpakken
Tel. 072 – 505 3486. (Bellen tussen 18.00 en 20.00 uur)

Sinterklaasspel in De Burgerij 
op zondag 30 november 2008 
Aanvang 12.00 uur; zaal open 11.30 uur
Toegang € 3,- voor kinderen van 4 tot 9 jaar en 
hun ouders 
Organisatie: Limmen Cultuur. Informatie: 5052235

“Spiegelpiet”

Dat wensen soms uitkomen ervaart Grote Piet als 
hij roept dat hij zich in tweeën wil splitsen. Uit 
de spiegel komt zijn evenbeeld. Hetzelfde pak, 
dezelfde krullen en allebei even knap. Grote Piet 
schrikt hier erg van. Dit was niet helemaal zijn be-
doeling en hij heeft het al zo druk. Spiegelbeeld 
zal hem wel even helpen en alles regelen. He-
laas doet hij dat niet helemaal goed. Hij plakt de 
naamkaartjes op de cadeautjes en doet er daarna 
het inpakpapier omheen. Merel, een meisje uit de 
zaal, gaat Spiegelpiet helpen. De modeontwer-

pers Dolly en Banana komen de jas van Sinter-
klaas lenen en Spiegelpiet geeft hem mee, nadat 
hij er een scheur in gemaakt heeft. Uiteindelijk 
gaat hij zelf ook mee omdat hij verliefd is op Me-
rel. De kleine pietjes en Grote Piet verzinnen een 
list om Spiegelpiet weer terug te halen en sturen 
hem terug in de spiegel, dan kan hij tenminste 
geen brokken meer maken. 

De spelers van Pancratius en Forento uit Castri-
cum hebben er ongelooflijk veel zin in. Dit jaar 
bestaat de crew uit: Jeske van Es, Greet Juffer-
mans, Arie Lute, Liesbeth Meijer, Marie Louise 
Middelhoff, Linda Ruiz Karsens, Harry Sinnige, 
Anneke Terra en Wendela Weel. De kleding komt 
zoals ieder jaar bij Greet Verkleedt vandaan en 
zorgt voor een schitterende kleurenpracht tegen 
een decor van natuurlijk heel veel pakjes.

De Sint pakt groot uit in Conquista! Speciaal 
voor de kids van 4 tot en met 9 jaar worden er 
allerlei Sinterklaasactiviteiten georganiseerd.

Sinterklaasspandoek maken voor binnenkomst
Op 15 november is het dan zo ver, dan komt Sinter-
klaas in Nederland! Goede reden om voor de Sint 
en zijn Pieten een prachtig spandoek te maken 
om hem te verwelkomen in Limmen de volgende 
dag. Tijdens het knutselen van dit opvallende 
mooie spandoek zullen we de binnenkomst van 
de Sint op groot scherm volgen in Conquista. Ui-
teraard zullen de pepernoten niet ontbreken.

Pietenparty-> pepernoten bakken + cadeautjes
Zaterdagochtend 29 november word een ochtend 
om je vingers bij af te likken, we gaan namelijk 
helemaal zelf pepernoten bakken. Vorig jaar wa-
ren er rond deze tijd allemaal pieten rond Con-
quista gesignaleerd, misschien lukt het ons om 
ze naar binnen te lokken als we heel hard zingen 
en hebben ze nog een cadeautje met wat lekkers 
voor ons. Want jullie weten het, als die gekke pie-
ten binnen zijn kan het Sinterklaasfeest in het 
versierde Conquista pas echt beginnen!

“Club Xtra’s all you can eat” pepernotencontest!
Op 6 december zit Sinterklaas er weer op, maar 
word er in Club Xtra (12 tot 16 jaar) een heuse 
After Sint Party georganiseerd. Alle pakjes uitge-
pakt, maar de pepernoten zijn nog lang niet op! 

Jongerencentrum Conquista
volop Sinterklaasactiviteiten!

Laat zien hoeveel jij kunt eten, in onze peperno-
ten-eet-wedstrijd en wie weet ga je niet alleen 
met buikpijn maar ook met een van onze prach-
tige prijzen naar huis!

De entree voor de activiteiten op 15 en 29 novem-
ber bedragen slechts 1 euro en vinden van 10.30 
tot 12.00 uur plaats.  De Club X-tra pepernoten-
contest is gratis toegankelijk en vind van 19.00 
tot 22.00 uur plaats. Naast de Sinterklaasactivi-
teiten kunnen de Kids elke zaterdagochtend in 
Conquista terecht voor de meest leuke en specta-
culaire knutsel, spellen en sportactiviteiten. Kijk 
hiervoor op de website www.conquista.nl

Jongerencentrum Conquista bevind zich op de 
Kerkweg 50 te Limmen.

Adrie Admiraal
– Geboren op 18 september 2008 –

Zoon van Sander Admiraal en Noortje Beentjes

KERST-BROCANTE-FAIR
ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 DECEMBER VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

IN ‘ONS HUIS’, ZUIDKERKENLAAN 23 (NAAST DE N.H. KERK)

o.a. woonaccessoires, bric en brac, serviesgoed, antiek, kerstdecoraties,
curiosa, glaswerk, kasten, stoelen enz. enz.
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Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.nl

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N 
TR A P P E N  •  S C H U I F P U I E N

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

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

Heeft u een sticker op uw brievenbus en daarom 

onze folder niet ontvangen? Kijk dan eens op 

onze internetsite www.stuifbergen.eu 

voor de laatste uitgave.  U kunt er natuurlijk ook 

een komen halen in de winkel.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org | Internet: www.rotteveel.org

Eten en genieten!
BIEFSTUK ZJIVAGO

Voor 4 personen:
4 biefstukken à 150 gr. 
80 gr. roomboter
4 plakjes bacon
250 gr. kastagnechampignons
40 cc. wodka
¼ liter slagroom
zeezout en peper uit de molen

Stappenplan
1) Snij de bakbacon in reepjes en champignons in kwarten.
2)  Haal de biefstuk ruim ½ uur voor het bakken uit de koelkast. Peper ze en bak 

deze in de boter die nog iets schuimt.
3) Neem de biefstuk uit de pan en zout ze matig.
4)  Fruit de baconreepjes in de bakboter en doe de champignons erbij. Blussen met 

wodka, vervolgens de room erbij inkoken tot saucedikte.
5) Breng deze sauce tenslotte op smaak met peper en zout.

Eet smakelijk!

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

Dujardin 
Vieux 
1 liter ______________________12,79 10,49

Hooghoudt
Dubbele graanjenever
2 flessen à 1 liter ______________24,98 19,98

Bacardi
Lemon/Coco/Razz 
70 cl.  ______________________15,99 13,49

Grant’s
Blended Whisky 
1 liter ______________________17,99 14,99

Tia Maria
Koffielikeur
70 cl. ______________________17,99 14,99

Argento
Chardonnay
75 cl. _______________________ 4,99 4,29

Bij 6 flessen, per fles _______ 3,99
Aanbiedingen geldig t/m 7 dec. ’08

Sinterklaas-cadeaus
bij Slaapkenner Lute

• DEKBEDOVERTREKKEN
• HANDDOEKEN
• KEUKENSETJES DDDDD
• BADJASSEN (ook kindermaten)

• KUSSENS
• DEKBEDDEN

Deelnemer LOV-Sintactie.

Ook voor tapijt en gordijnen uw adres!

Sieraden, Horloges, 
Moderne en Antieke Klokken,

Horlogebatterijen, Horlogebanden

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

 Bob Copini

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

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

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

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

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

Appartement te huur!
± 100m2   Dusseldorperweg

0 6  5 1 4  0 4  5 5 5

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl
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Albertine, de moeder van Jort, heeft mij al 
zien aankomen en laat mij binnen. “Loop 
verder, “ zegt ze, “Jort is in de kamer.” Ik loop 
door en ontmoet Jort al onderweg. Terwijl 
Albertine thee verzorgt, nemen wij plaats 
op de bank. “Drie en een half jaar geleden 
heeft mijn moeder een lang oud board ge-
kocht, met oude zeilen en spullen,” begint 
Jort zijn verhaal, “in het begin was het nog 
wel veel uitproberen, maar ik ging steeds 
harder en ik zag andere surfers trucjes 

doen, dat heeft ervoor gezorgd dat ik bleef 
surfen.” “In 2005 heeft Jort, voor zijn elf-
de verjaardag, zijn eerste les gehad en in 
september wilde hij graag een wedstrijd 
surfen,” vertelt Albertine, die er inmiddels 
bij is komen zitten. “En wat was het resul-
taat?” vraag ik benieuwd. “Ik ben meteen 
eerste geworden bij de rookies (nieuwelin-
gen), ” zegt Jort trots, “toen was ik helemaal 
verkocht!” “Dus je hebt wel talent voor de 
sport?” vraag ik. “Ja, dat hoop ik wel,” ant-
woordt de windsurfer bescheiden. Maar 
talent heeft hij zeker, want na drie en een 
half jaar deze sport te hebben bedreven, 
heeft Jort dit jaar een heel mooie plaats tij-
dens de Nederlandse Kampioenschappen 
behaald. Hij is tweede geworden in zijn 
categorie, vlak achter zijn trainingsmaatje 
Kiran. Maar de twee jonge windsurfers za-
ten dicht bij elkaar in de eindscore en zijn 
dus aan elkaar gewaagd.

Heats
Als ik om mij heen kijk hangen er veel foto’s 
op de muur, op iedere foto staat een board, 
een zeil en Jort. Het windsurfen leeft hier 
enorm. Jort vertelt dan ook met veel passie 
over zijn sport.  Hij legt uit dat er verschil-
lende disciplines zijn in het windsurfen: 
Freestyle, slalom, formula, RSX, techno. Ie-
dere discipline heeft zijn eigen wedstrijd-
vorm. “Ik surf vooral big techno, dat is de 
officiële internationale jeugdklasse.” Bij 
big techno gaat het erom dat er een par-
cours in het water wordt afgelegd. Wie 
daarbij als eerste over de finish komt, krijgt 
de minste punten. Hoe later je binnenkomt 
hoe meer punten je krijgt. Degene die na 
een aantal heats (series) de minste punten 
heeft, heeft gewonnen.

Jort Min vertelt over zijn grote passie: windsurfen...

‘Liever koude handen dan opgeblazen armen’ 

Vinnen
Bij de meeste vragen die ik stel, wijzen 
Jort en Albertine wel even naar een foto 
op de muur. “Kijk dat is een typisch board 
voor formula, heel breed,” krijg ik te horen 
van Alberine, die inmiddels ook zeer goed 
de weg weet binnen de windsurfwereld. 
Buiten dat iedere discipline een eigen 
wedstrijdvorm heeft, worden in iedere ca-
tegorie ook andere soorten boards, zeilen 
en vinnen gebruikt. Jort haalt zijn verza-
meling vinnen tevoorschijn. Ook vinnen 
heb je namelijk in alle soorten en maten. 
“Het hangt af van de discipline, maar ook 
van de wind welke vin je neemt,” legt Jort 
uit, “als je bijvoorbeeld een softe vin neemt 
(die makkelijk buigt), dan komt je board 
veel meer uit het water.” Voor windsurfers 
is het belangrijk goed uit het water te ko-
men, want dan heb je de minste weerstand 
en vaar je dus harder. “Maar als er heel 
veel wind staat, dan kom je al ver genoeg 
uit het water,” gaat Jort verder, “met een 
softe vin wordt je dan gewoon uit het wa-
ter geschoten! Je hebt dan dus een stijve 
vin nodig.” Jort weet het allemaal goed uit 
te leggen. “Maar het hangt ook af van de 
wateromstandigheden waarin je in vaart,” 
gaat hij nog even door, “op zee gebruik je 
ook weer andere vinnen dan op vlak wa-
ter.” Aandachtig bekijk ik alle vinnen. Va-
riërend van kleine kromme vinnen van 20 
cm tot lange rechte vinnen van zeker 70 
cm in lengte. Het is me helemaal duidelijk 
dat je in het windsurfen niet gewoon een 
board, een zeil en een vin nodig hebt. Het 
ligt een stuk gecompliceerder.

Planeren 
Tussen de verhalen door heb ik af en toe 
nog tijd om beter om mij heen te kijken. 
Op een kast tegen de muur van de ka-
mer staan een aantal prijzen uitgestald. 
Er staat één enorme beker bij. “Die heb ik 
gewonnen bij The Mission, een belangrijke 
wedstrijd voor windsurfers,” zegt Jort. “Het 
was de derde prijs, bekers voor de eerste 
plaats waren nóg veel groter!” Tijdens het 
interview hoor ik veel termen langskomen 
waar ik nog niet vaak van heb gehoord: 
bakboord, giek, overstag gaan, gijpen, 
pompen, vlinderen. Maar één term valt mij 
in het bijzonder op: “Planeren, leg dat eens 
uit?” vraag ik als leek. “Dat is een hele goede 
vraag,” zegt Albertine, “want dat is wel de 
belangrijkste term uit het surfen.” Jort legt 
het uit: “Als je heel snel gaat, dan begin je 
te stuiteren op het water, dat is planeren.” 
“Je scheert meer over het water heen dan 
dat je door het water heen gaat,” voegt Al-
bertine daar nog aan toe, “dat scheelt toch 
zo’n vijf tot tien kilometer per uur.”
Het technische verhaal laten we nu even 
achter ons. Door zijn goede resultaten in 
de selectiewedstrijden afgelopen jaar, is 
hij in oktober van dit jaar uitgenodigd om 
bij de selectie te komen trainen. Hij is één 
van de zes surfers die hier deel van uit-
maakt. “Nu train ik dus veel,” vertelt Jort. 
“In de weekenden komen we bij elkaar om 
te trainen en door de weeks train ik on-
der begeleiding van mijn fysiotherapeut 
in de sportschool.” “Verder trainen ze ook 
vaak in de vakanties,” voegt Albertine toe. 
Het komende jaar staan nog een paar trai-

Jort naast zijn prijzenoogst van afgelopen seizoen

Voor mijn volgende interview kom ik de Koningsdam in gelopen. Hier moet het ergens 
zijn denk ik nog net, voordat ik een enorme witte bus recht voor me zie staan. Op de 
voorkant van de witte Fiat zie ik met grote blauwe letters ‘JORT’ staat. Het kan niet mis-
sen, dit moet de bus zijn van Jort Min. Op de zijkant, een grote foto van een blonde 
jongen scherend over het water op een windsurfplank. Nog maar veertien jaar oud en 
al zijn eigen auto. Met zijn veertien jaar, is Jort ook de jongste die ik tot nu toe geïnter-
viewd heb voor de LOV-krant. Hij neemt mij mee voor een kijkje in de wondere wereld 
van het windsurfen.

ningsweken naar het buitenland gepland. 
Met school is het gelukkig allemaal goed 
te combineren omdat de trainingen voor 
de selectie vooral in de vakanties en week-
enden plaatsvinden. 

Tijd en geld
Naast het trainen moeten er natuurlijk ook 
veel wedstrijden gevaren worden. “Ik heb 
bijna ieder weekend wel een wedstrijd,” 
zegt Jort. “En wie rijdt jou daar naartoe 
ieder weekend?” vraag ik nieuwsgierig. 
“Mijn moeder,” zegt Jort. “De wedstrijden 
vinden door heel Nederland plaats, bij ons 
staat dus ieder weekend in het teken van 
windsurfen,” vervolgt Albertine. Er gaat 
een hoop tijd en geld in de sport zitten. 
“Windsurfen is niet duur als je op het wa-
ter staat,” zegt Jort, “maar voor je op het 
water staat gaat er toch veel geld inzitten” 
Albertine schetst een beeld: “De reiskosten, 
het materiaal, startgeld voor de wedstrij-
den, maar ook de trainingen van de selec-
tie kosten allemaal geld. Gelukkig komt er 
daarom van een aantal kanten goede hulp. 
Zo mag Jort trainen bij Full of Life, de sport-
school in Limmen, onder begeleiding van 
een fysiotherapeut en een deel van de ben-
zinekosten wordt betaald door RJK Trans-
port. “Ook loop ik zelf een folderwijk en 
schrijf ik een column in het magazine dat 
iedere maand voor de bezorgers wordt uit-
gegeven, daar verdien ik extra geld mee.” 
De bus van Jort is overigens heel groot, dus 
als er nog bedrijven zijn die hun naam er 
graag op willen zetten kan dit natuurlijk!

Handschoenen
Voor komend jaar staan voor Jort de Eu-
ropese Kampioenschappen en de Wereld-
kampioenschappen op de agenda. Ook de 
North Sea Cup, een belangrijke wedstrijd 
binnen het windsurfen staat ingepland. 
Maar het grote doel van Jort is deelname 
aan de eerste Olympische Spelen voor de 
jeugd in Singapore 2010. Daarvoor hoopt 
hij zich te kwalificeren. Spannend, want 
met maar één plek beschikbaar en met 
trainingsmaatje Kiran als zijn grootste 
concurrent, moet er nog veel getraind wor-
den, ook in de winter. En dan is het water 
koud! Nog verbaasd dat Jort gewoon in de 
winter doorsurft, voegt hij nog heel nuch-
ter toe: “Handschoenen heb ik niet, dan 
knijp je namelijk twee keer zo hard in je 
zeil en blaas je je armen op. Als je je armen 
opblaast, heb je dagen spierpijn terwijl je 
koude handen weer snel kunt opwarmen 
onder de warme douche. Dan heb ik liever 
koude handen dan opgeblazen armen.” 
Dus mocht u deze winter een windsurfer 
zien surfen op het Uitgeestermeer zonder 
handschoenen aan, dan zou het zomaar 
kunnen dat Jort aan het trainen is!
     
     
 Lucia Valkering

Website
www.jortned707.come2me.nl

 Jort in actie

De bus die u vast wel eens door Limmen heeft zien rijden
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

Namens de nabestaanden van het gezin 
van Siem Beentjes, 

zijn wij diep teleurgesteld over de
verhalen die door Limmen heen gaan 

over het overlijden van mijn man 
en onze vader. Het verlies is voor 

ons al zwaar genoeg.
U wordt hier hartelijk voor bedankt.

Met vriendelijke groet fam. S. Beentjes.

Op zondag 2 november kunnen de liefhebbers 
van koormuziek hun hart ophalen. Maar liefst 
twee koren, The Hugo Singers en The Hugo Bar-
ber Ladies, zullen zich presenteren in Cultureel 
Centrum Vredeburg aan de Dusseldorperweg 64 
in Limmen. 

Het mannenkoor The Hugo Singers staat onder 
leiding van de music director, dirigent binnen de 
barbershopwereld, Marie Anne Pak uit Bergen 
(NH). Het koor bestaat uit ongeveer 35 leden. In 
een vriendschappelijke sfeer wordt met plezier 
-maar ook met grote inzet - gewerkt aan een 
attractief repertoire en een hoge koorkwaliteit. 
Veel aandacht wordt besteed aan stemtechniek, 
uitspraak en presentatie, zaken die tijdens de 
tweejaarlijkse DABS Conventie van barbershop-
koren uitgebreid worden beoordeeld. Behalve het 
optreden tijdens deze festivals treden The Hugo 
Singers regelmatig in de regio op.

Het dameskoor The Hugo Barber Ladies heeft po-

Barbershopkoren 
The Hugo Singers en The Hugo 
Barber Ladies in Limmen

pulaire "middle of the road" songs op het reper-
toire aangevuld met eigentijdse werken, waar-
door een boeiende mix ontstaat van ballads en 
up-tempo arrangementen. Momenteel bestaat 
het koor uit 30 leden. 

Zij treden regelmatig op in de omgeving van 
Heerhugowaard. Het koor is lid van Holland Har-
mony, de Ladies Association of Dutch Barbershop 
Singers. Deze landelijke vereniging organiseert 
eens per twee jaar een Conventie, een soort song-
festival voor barbershoppers; het andere jaar 
wordt een Harmony College gehouden met o.a. 
workshops op het gebied van zangtechniek, ex-
pressie en presentatie. 

Het concert wordt georganiseerd door Limmen 
Cultuur. Aanvang van het concert is 15.00 uur, 
entree € 10,-. U kunt kaarten reserveren via e-
mail limmencultuur@hotmail.com, via de web-
site www.limmencultuur.nl of telefonisch 072- 
5052235.
  

Hoewel het de één makkelijk af ging, zat een an-
der nog wel eens  met z’n voeten in de knoop, 
maar de lol was er niet minder om. In de pauze 
waren er milkshakes en hotdogs. Het Piñata slaan 
was de volgende activiteit. We konden allemaal 
proberen om geblinddoekt, na een paar keer rond 
gedraaid te zijn, met een knuppel de Piñata voor 
zijn hoofd te slaan. En ja hij werd een paar keer 
flink geraakt, Maar ook het publiek moest soms 
bukken. De buit (z’n lichaam zat vol snoepjes) 
hebben we er helemaal uitgeslagen. Om 22.00 
uur was er via de zender de landelijke opening 
van de Jota 2008. Daarna hadden we nog de tijd 
om na te praten., waarna er op verschillende tijd-
stippen de slaapzakken werden opgezocht.

Zaterdagochtend was het de beurt aan de jongere 
speltakken, om 10.00 uur waren ze aanwezig. In 6 
groepen gingen ze langs de volgende onderdelen:
1  in het zendlokaal contact zoeken met een an-

dere scouting groep en via de zender een spel-
letje doen. Galgje of verstoppertje.

2  Een vlaggetje versieren, deze werden allemaal 
opgehangen in de bovenzaal.

3 Limonade drinken en marsmallows roosteren.
4 Mijnenveldspel.
5 Ren je rot
6 De jotavariant op ratten,raven,vuur.

Scouting Limmen houdt 
JOTA-weekend

Het was een geslaagde ochtend, met een goede 
opkomst. De middag werd gevuld met voorberei-
dingen voor de jotacross. De rowans en de sher-
pa’s hadden nog wat onderdelen uit de highland-
games, zoals hamer slingeren. 

Om 15.30 uur vertrok het mobiele team voor de 
cross en werd het kabouter lokaal omgebouwd, 
maar liefst 13 laptops stonden aangesloten. De 
taken werden verdeeld en de regels uitgelegd. Na 
het eten, nog voor de eerste thuisvragen, kwam 
er al een opdracht van het mobiele team. Ze 
moesten een zo lang mogelijke poppetjes slinger 
maken.

De precieze lengte is niet bekend, maar het was 
een heel pakket papier wat de deur uitging.

Daarna kwam de thuis opdracht: maak een ma-
quette van de needle tower die naast het Kröller 
Muller museum staat. De hele avond is er aan 
gewerkt en het resultaat mocht er zijn. Om 19.00 
uur kwamen de eerste thuisvragen en werd er 
flink gezweet achter de laptops. Van een hoop 
vragen was het antwoord ook echt te vinden en 
dit gaf moed. Ook het mobiele team had zo nu 
en danweer hulp nodig. Er moest een kunstwerk 
komen  van afval en was Sinterklaas er vroeg bij 
dit jaar. Rond twaalven werd de uitslag bekend 
gemaakt. We zijn 7e geworden. Een verbetering 
ten opzichte van vorig jaar. 

Wil je voortaan ook met onze activiteiten mee-
doen? Bij de bevers ( jongens en meisjes uit groep 
2/3 ) en bij de welpen ( jongens uit groep 4/5 ) zijn 
er nog kinderen van harte welkom. Kijk ook eens 
op onze website www.scoutinglimmen.nl

We kunnen weer terug kijken op een geslaagd Jota weekend. Het thema voor de vrijdagavond was: 
Footloose. Dus na de opening buiten bij de toren werd er van  iedereen verwacht om in die stijl ge-
kleed te zijn. De film Footloose draaide op de achtergrond om alvast in de stemming te komen. De 
groep, er zijn gelukkig weer heel wat Rowans en Sherpa’s,  werd in tweeën gedeeld.
Onder leiding van deskundige line-dancers kwamen bij iedereen de voeten van de vloer.

Onlangs heeft er een zeer succesvolle presenta-
tieavond plaatsgevonden in de grote zaal van 
de Burgerij in Limmen. 250 geïnteresseerden 
konden ter nauwer nood een stoel bemachti-
gen. Organisator Toerkoop Zonvaart heeft zelfs 
een flink aantal mensen moeten teleurstellen 
die niet tijdig gereserveerd hadden. Er was die 
avond slechts 1 onderwerp: Australië. 

Presentator en Australiër-kenner bij uitstek: Hu-
bert van de Velden (33) gaf vele ins en outs over, 
volgens hem, het mooiste werelddeel op aarde. 
Opvallend daarbij was dat hij buiten prachtige 
reisverhalen, een paar kritische noten niet uit de 
weg ging. De roerige tijd van de eerste westerse 
bewoners en schandalige behandeling van de 
Aboriginals kwam ruimschoots aan bod. Geluk-
kig is de onderlinge situatie heden ten dage aan-
merkelijk verbeterd. 

Prachtige beelden
De gehele presentatie werd ondersteund door 
schitterend fotomateriaal op een groot scherm, 
afgewisseld met wat korte filmpjes. Ook de ‘trai-
ler’ (voorstukje) van de film; ‘Australia the Movie’ 
werd getoond. Deze megaproductie gaat medio 
december in première. Tijdens de presentie wer-
den een aantal vrijkaarten voor deze film weg-
geven.

Uitnodiging
Toerkoop Reisburo Zonvaart organiseert regel-

250 Mensen voor Australië  
matig interessante informatieavonden over de 
meest uiteenlopende bestemmingen. Klanten 
ontvangen via de e-mailnieuwsbrief een uit-
nodiging om de presentatie gratis bij te wo-
nen. Als u dergelijke uitnodigingen ook  wilt 
ontvangen kunt u uw e-mailadres invullen op 
www.zonvaart.nl. Rechts bovenin vindt u hiervoor 
een invulvakje. Voor een reisvoorstel op maat met 
prijsopgave, brochures en/of algemene informa-
tie over Australie of andere bestemming kunt u 
een e-mailsturen naar info@zonvaart.nl of bellen 
met 0251-655671. Langsgaan bij 1 van 18 Toerkoop 
Reisburo’s in regio kan vanzelfsprekend ook. 

Appartement 
te huur!
± 100m2   

Dusseldorperweg
0 6  5 1 4  0 4  5 5 5

De Wetenschap van ingrediënten van Natuur-
lijke oorsprong. NATUUR, ieder mens houdt van 
natuur. NATUUR is echt, puur, zonder chemische 
toevoegingen.

Tegenwoordig zijn er veel mensen die niet te-
gen de chemische stoffen kunnen, die in bijna 
alle haarverzorginigsproducten zijn toegevoegd. 
Deze stoffen zijn nodig om het haar op een milde 
manier, de verzorging te geven die het haar op 
dat moment nodig heeft. In de stylingsproduk-
ten komt men er niet onderuit. Je hoort dan ook 
regelmatig dat men een bepaalde chemische re-
actie krijgt, b.v. jeuk en/of schilfers op de hoofd-
huid, een branderig gevoel kan ook. Het produkt 
is wel goed, maar jammer genoeg kan de huid er 
niet tegen. Voor deze personen is er goed nieuws! 

Nu bij Marga’s Haarmode
‘Serie nature’

'Marga's Haarmode' heeft nu een haarverzor-
gingslijn in de vorm van shampo's en maskers, 
die het haar op een natuurlijke manier verzorgd. 
Zelfs voor kinderen met een gevoelige huid!
Heeft u een hoofdhuid die uit balans is, heeft u 
weerbarstig haar, heeft u extreem droog haar, 
wilt u een goed produkt voor uw kind zonder 
chemische toevoeging? Dan hebben wij voor u 
de oplossing. Produkten van NATUURLIJKE oor-
sprong! produkten met: perzikmelk, rijst proteï-
nen, groene oliën, witte klei en tomaten extract.
Laat u verwennen in één van onze salons met een 
eerlijk, natuurlijk masker, een behandeling in de 
vorm van een Wellnesgebeuren. Nieuwsgierig 
geworden? Bel 'Marga's Haarmode' Limmen 072- 
5052456 Egmond-Binnen 072-5065303 of loop ge-
zellig bij ons binnen! Groeten van Marga.
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Als Lea mij de hand schudt, ontmoet ik een 
enthousiaste vrouw. “Zullen we buiten gaan 
zitten?”, vraagt ze direct. We twijfelen even. 
Het weer is prachtig, de zon schijnt uitbun-
dig, maar op deze vroege morgen is toch al te 
voelen dat de kou van de herfst in de lucht zit. 
We besluiten om binnen te blijven en ik neem 
plaats aan de keukentafel. Het is voor Lea niet 
de eerste keer dat zij voor een interview ge-
vraagd is. Een aantal jaren geleden heeft zij 
al eens in de krant gestaan. Toen, nog geïn-
terviewd door mijn voorgangster Yvette Val-
kering, ging het gesprek over haar vertrek als 
gymnastiekdocent bij de jeugd van TIOS en 
het begin van een nieuwe uitdaging; nordic 
walking. “Eigenlijk hield ik niet van wande-
len, ik was meer een fietser,” vertelt Lea. “Toen 
kwam nordic walking op mijn pad, toch een 
soort verlengstuk van het wandelen.” Deze 
sportvorm lag haar wel en ze startte in 2003 
met het geven van cursussen in de duinen. 
Drie jaar lang ben ik heel intensief met deze 
cursussen bezig geweest, ik gaf er een stuk of 
vier per week. Op een gegeven moment kon ik 
die duinen niet meer zien,” zegt Lea lachend, 
“maar de mensen waren zo enthousiast!” 
Inmiddels, een aantal jaar later, geeft ze nog 
steeds les en training aan ‘nordic walkers’. 
“Toch is de hype wel een beetje voorbij,” geeft 
Lea aan, “maar de mensen die het echt leuk 
vinden, die zijn overgebleven. Wat dat betreft 
is nordic walking echt een blijvertje!” 

Overige activiteiten
Als we praten over nordic walking, blijkt het 
een heel andere sport te zijn dan ‘gewoon’ 
wandelen. Al lopend door de gezellig inge-
richte woonkeuken doet Lea een aantal tech-
nieken voor en legt uit welke spiergroepen 
er bij nordic walking aangesproken worden; 
niet alleen de beenspieren, maar ook de 
spieren van de romp en de armen. “Het is ei-
genlijk een heel natuurlijke sport,” komt Lea 
tot besluit, “daarom is het ook voor mensen 

Lea Dam vertelt over haar vele sportieve bezigheden 

‘Als een pelgrim onderweg zijn...’ 

die nooit veel aan beweging gedaan hebben 
een heel goede training.” Het valt me op dat 
ze ontzettend veel weet over sport en bewe-
gen. Niet zo gek, want met haar achtergrond 
als gyminstructrice en afgestudeerd docent 
beeldende vorming heeft zij al jaren ervaring 
in het lesgeven. De laatste jaren heeft zij zich 
meer gespecialiseerd in de senioren van Lim-
men en Heiloo. Naast haar twee vaste trai-
ningsgroepen met nordic walkers, geeft Lea 
ook bewegen voor ouderen in verzorgings-
huizen, doet zij de sportinstuif voor 55 plus-
sers, geeft zij aerobicles vanuit Trefpunt, leidt 
zij een sportieve wandelgroep en geeft zij bo-
dyfit bij TIOS. 

Zigzaggend
“Met de dames van TIOS heb ik, in het kader 
van het 50-jarig bestaan van de vereniging, 
voorgesteld om het Willibrorduspad te gaan 
lopen,” vertelt Lea als we nordic walking even 
achter ons hebben gelaten. “Dat vonden ze 
een ontzettend goed idee.” Het Wilibrordus-
pad is een route die de Willibrordusput bij 
de Witte Kerk in Heiloo verbindt met de stad 
Utrecht. Utrecht was de stad waar Willibrord 
de eerste bisschop was. Het pad zelf is 225 km 
lang en loopt door plaatsen als Heiloo, Krom-
menie, Haarlem, Amsterdam, Amstelveen, 
Abcoude, Weesp, Naarden, Soestdijk, Amers-
foort en Bilthoven. “Omdat het pad 225 km 
lang is, hebben we het opgedeeld in 12 etap-
pes van ongeveer 20 km.” Ieder seizoen staat 
er een dag gepland waarop er gewandeld 
wordt met de groep sportievelingen van TIOS, 
aangevuld met de wandelaars uit de spor-
tieve wandelgroep. Het Willibrorduspad is in 
2007 officieel geopend en is daarmee nog vrij 
nieuw. “Het gaat zigzaggend over de mooiste 
paadjes,” vertelt Lea die al enkele etappes ge-
wandeld heeft, “Naast het gezellig onderweg 
zijn met elkaar, zie je de leukste plekjes. Je 
ziet het land zo gedetailleerd.” Als voorbeeld 
neemt Lea het plaatsje Sloten, een prachtig 

Foto: Lea gefotografeerd op een van haar spaarzame rustmomenten.

Een verrassend geschenk is de winkeliers-
cadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is 
in wisselbaar bij elke winkelier in Lim men. Het 
gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 
aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een 

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

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:
Een leuk geschenk...

K A D O B O N

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

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

T I E N  E U R O

SPECIMEN

SPECIMEN

klein plaatsje dat ligt in de schaduw van het 
grote Amsterdam. “Normaal kom je er niet, 
maar als je wandelt, dan ervaar je alles heel 
gedetailleerd. Dat wil ik de dames ook mee-
geven, ga lekker wandelen!”

Gevarieerd en intiem
Ik vind het leuk om te horen hoe gepassio-
neerd Lea praat over wandelen én dat ter-
wijl zij mij aan het begin van het interview 
nog vertelde dat zij helemaal niet van wan-
delen hield! Ik vraag haar hoe zij zo van ge-
dachte veranderd is. “Het onderweg zijn als 

een pelgrim, dat trekt mij aan,” legt Lea uit, 
“Nederland is zo ontzettend mooi. Wij ra-
cen allemaal zo snelmogelijk naar Frankrijk. 
Maar eigenlijk kennen we ons eigen land 
niet. Omdat Nederland zo klein is, is het land-
schap ontzettend gevarieerd. In Frankrijk 
kun je dagdelen lang door de maïsvelden of 
door de zonnebloemvelden lopen. Maar hier 
loop je vanaf het strand de polder in en kom 
je zo weer door een leuk plaatsje. Als je aan 
het wandelen bent is alles zo veel intiemer, je 
staat beter stil bij wat je ziet.”

Lucia Valkering

Familiedrukwerk en handelsdrukwerk. 

Raad de datum wanneer uw baby 
geboren wordt en u betaalt

geen drukkosten!!!

Verkoopkantoor:
Vuurbaak 38, 1906 BS Limmen

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

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

Wie de voorgaande edities van de LOV-krant heeft doorgebladerd, is het misschien opgevallen 
dat er meer dan regelmatig stukjes in de krant staan over allerlei sportieve activiteiten die 
georganiseerd worden voor en door de bewoners van Limmen. Wandelen, schaatsen, voetbal, 
fietsen, dansen, skeeleren, fitness. Het is slechts een kleine greep uit de sportactiviteiten in 
het dorp. Sport leeft in Limmen! Wat mij na het doorbladeren van de kermiseditie van LOV-
krant opviel is dat bij een aantal van deze aankondigingen steeds eenzelfde naam genoemd 
wordt. Alleen al in deze uitgave stonden vier advertenties onder ‘haar’ naam: ‘Wekelijks met 
de stokken de duinen in’, ‘Met TIOS op het Willibrorduswandelpad’, ‘Met sportief wandelen 
het hele jaar een lenteachtig gevoel’ en ‘Sportinstuif’. Dit moet een heel sportieve dame zijn, 
een ondernemend type dat van aanpakken weet. Nieuwsgierig als ik ben, ga ik voor deze 
editie van de ondernemerskrant uitzoeken wie de organisator achter al deze sportieve activi-
teiten nu werkelijk is. Ik ga op visite voor een vraaggesprek met Lea Dam.

Contact: www.wandelenmetlea.nl, e-mail: leadam@quicknet.nl, tel.: 072-5052768
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in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

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

Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of studeerkamer, de hal 

of op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

�

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

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

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
 
Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 8.45 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur
koopavond op vrijdag in november en 
december van 19.00 tot 21.00 uur.
Hoera, buiten wordt het kouder en 

wij hebben de middelen om het lekker warm te krijgen!

Doe een auto rijles kado met Sinterklaas
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Een reunie van het boggie in Limmen. Veel men-
sen weten niet waar dat is. Het  is het begin van 
de Dusseldorperweg die met een bochtje met de 
middenweg verbonden was. 

De families die daar woonden en de kinderen die 
daar geboren waren kwamen zaterdag 30 augus-
tus gezellig bij elkaar om herinneringen op te ha-
len. Dat zijn de fam. De Zeeuw, fam. Groot, 2 maal 

Wat een gezellige reunie
fam. Metselaar, fam. Dirkson, fam Koot, fam. V.Duin, 
fam. V.Kessel. De ingeleverde oude foto”s vergroot 
door Kees Koot hingen door de bovenzaal van Vre-
denburg, wat aanleiding gaf tot leuke gesprek-
ken. Al met al een geslaagde avond. Iedereen ging 
met een foto van een dierbare herinnering naar 
huis. Wat heel bijzonder was, de moeder van de  
fam Dirkson 80 jaar en de moeder van de fam. 
Metselaar 82 jaar waren de hele avond aanwezig.

Ina, Riet, George, Setty en Joke

“Damesbiljarten”, zult u denken? Jazeker, in Lim-
men wordt door een aantal dames heel gezellig 
en toch behoorlijk fanatiek gebiljart. Riet Min is 
de initiatiefneemster van de damesbiljartclub en 
wist al snel 8 dames enthousiast te maken voor 
de biljartsport. Dames van het eerste uur zijn: 
Riet Min, Marijan Pepping, Willy v.d. Schaaf, Gree 
Baltus, Ina Zeeman, Joke Balkenende, Setty Koe-
man en Wil Kaandorp. 

Maarja, als je nog nooit gebiljart hebt en je hebt 
zelden of nooit een biljartkeu in je handen ge-
had, dan wordt het wel heel erg moeilijk voor 
de dames om een carambole te maken. Zo ont-
stond het idee om eerst maar biljartlessen te 
gaan volgen , alvorens onderling een competitie 
te organiseren. In november 2006 vroeg Piet Le-
vering, bestuurslid van het 55 plus mannenbiljart 
mij, ondergetekende, of ik daar open voor stond. 
Nou, dat stond ik zeker wel! Dat leek me gewel-
dig leuk. In de voorgaande jaren ben ik bezig ge-
weest de heren wat kennis van het biljarten bij te 
brengen en vond het eigenlijk wel goed om eens 
over te schakelen naar het damesbiljarten.  Kort 
daarop hebben wij gezamenlijk met de 8 dames 
besproken welke mogelijkheden er waren en wat 
de bedoeling was. Er zijn afspraken gemaakt be-
treffende de dag en het tijdstip, de lessen en het 
“kledingvoorschrift”, dat bestond uit vrijetijdskle-
ding: “Geen laag decolleté en geen minirokken”!
Allen waren zeer meegaand!

De biljartclub moest natuurlijk een naam heb-
ben en aan de dames werd gevraagd een naam 
te verzinnen. Uit al die namen werd de naam “de 
Carambella’s” gekozen en door Willy v.d. Schaaf 
ingebracht. Een toepasselijke nieuwe clubnaam 
was geboren! Zo zijn we begonnen op 9 januari 
2007 met de eerste 10 lessen waarin als eerste de 

Damesbiljarten in Limmen….

houding, de voor- en achterhand beoefend werd. 
Toen met één bal en later met twee en drie bal-
len waarna verschillende stootvormen zoals de 
trekstoot, de doorschietstoot, de klotsstoot, de 
losse bandstoot en de ontmoetingsstoot werd 
beoefend. En vergeet niet het beoefenen van de 
moeilijke kleine priegelstootjes. 

Na de eerste 10 lessen is er op de donderdagoch-
tend gestart met de echte onderlinge wedstrij-
den. In eerste instantie zijn de dames daarin wat 
wegwijs gemaakt en vervolgens staan de dames 
nu op eigen benen. oewel…. Aad Goeman is niet 
ongenegen om de dames op het goede spoor te 
helpen en de tafels te verzorgen. Inmiddels zijn 
we gestart met de vervolglessen en proberen 
zoveel mogelijk de stootbeelden te herhalen om 
deze wat vaster in het geheugen opgeslagen te 
krijgen.

Het is geweldig om te zien hoe gretig de dames 
nu bezig zijn en hoe verbeten ze de caramboles 
trachten te maken. Het enhousiasme druipt er 
vanaf! Als men het soms over een “stok” heeft, 
bedoelt men een “keu” en als men de “kant” zegt, 
bedoelt men “de band” en met een “punt” bedoelt 
men een “carambole”. Andere kreten zoals: “wat 
een overhouwer!”of “wat een trekker!” of: “met 
de gele bal gaat het beter dan met de witte”, of 
“wat een leuke is dat.... dat hij het zo doet??”, pas-
seren de revue. Tussendoor wordt er lol gemaakt 
en veel gelachen en dat maakt het biljarten tot 
een sociaal gebeuren en een gezelligheidssport. 
Heel leuk om te zien hoeveel progressie de dames 
nu al hebben doorgemaakt en verstek laten gaan 
is er niet bij. Neehoor, iedereen is elke week weer 
van de partij. En……dat zegt genoeg! Inmiddels is 
de ploeg gegroeid naar 12 dames. Fantastisch!!!

Biljarttrainer, George Jacet  

Riet Min Gre, Wil, Marijan en Willy

Het gebouw,”Vredenburg”, waar gebiljart wordt is van de SWOL en dat staat voor  Stichting Welzijn 
Ouderen Limmen. In dit gebouw worden allerlei activiteiten ontwikkeld zoals, bridge, computerles-
sen, yoga, biljarten, enz. Het damesbiljarten is een activiteit van de KBO. (Katholieke Bond voor Ou-
deren)

In de zomer van 2007 is in Amerika de zoge-
naamde kredietcrisis ontstaan. Wat begon als 
een lokaal probleem in Amerika is inmiddels uit-
gegroeid tot een wereldwijde crisis. Grote ban-
ken incasseren hun verlies met forse afschrijvin-
gen, kleine banken komen in de problemen.
Hoe is de kredietcrisis ontstaan?

Even in vogelvlucht: vanaf ca. 2001 zijn de hui-
zenprijzen in Amerika aanzienlijk gestegen. Hier 
zijn een aantal oorzaken voor aan te wijzen. In 
verband met een dreigende economische terug-
val, mede ingegeven door de aanslagen van 11 
september in dat jaar, is de rente verlaagd naar 
een dieptepunt van 1%. Vanzelfsprekend wordt 
geld lenen (en dus ook het aangaan van een hy-
potheek) een stuk goedkoper. Met name als ge-
kozen wordt voor rente met een korte rentevaste 
termijn. Daarnaast werd vanaf ca 2002 ook aan 
mensen met een hoger krediet risico (lees: te 
ruim uitgavenpatroon) een hypotheek verstrekt.
Ook voor deze categorie werd de “eigen woning” 
ineens bereikbaar. Door deze en nog een aantal 
andere factoren steeg snel de vraag naar huizen 
en daarmee ook de vraagprijs. Woningen wer-
den een interessant object om op korte tijd geld 
mee te verdienen. Goedkoop aankopen en korte 
tijd later duurder verkopen. Voor de tussenlig-
gende periode koos men voor een zogenaamde 
“instap”rente. Deze rente is erg laag waardoor er 
meer geleend kon worden. Verkoop van de wo-
ning diende evenwel plaats te vinden voordat de 
“normale” (hogere) rente in zou gaan. Tot zover 
geen probleem: door de stijgende vraag naar wo-
ningen was verkoop min of meer gegarandeerd.

Rentestijging 
Het probleem ontstond echter toen de rente ging 
stijgen en de woningprijs een dermate hoog ni-
veau kreeg dat de grens bereikt was en mensen 
de financiering niet meer rond kregen: de ver-
koop stagneerde, de “instaprente” liep ten einde 
en de hypotheek was onbetaalbaar geworden. 
Gevolg: massale gedwongen verkopen waardoor 
de prijzen nog verder daalden en hiermee was de 
neerwaartse spiraal gevormd. 

Wees kritisch
Er valt vanzelfsprekend veel meer over dit onder-
werp te zeggen. Waar het mij echter om gaat is de 
lering die wij hieruit kunnen trekken:

Welke lering trekt u eruit?
*  Is het verstandig om de keuze van hypotheekad-

viseur te laten bepalen door de vraag; “bij wie 
kan ik het meeste lenen”?

*  Lage lasten bij aanvang van de hypotheek kun-
nen prettig zijn, maar heeft u, met uw adviseur, 
ook goed gekeken naar de lasten voor de ko-
mende jaren?

*  Neemt uw adviseur ook (min of meer voorspel-
bare) toekomstige wijzigingen van inkomen 
of uitgaven mee (kinderen)? En wat te denken 
van risico’s bij overlijden of arbeidsongeschikt-
heid?

*  Blijft uw hypotheek ook betaalbaar als de rente 
stijgt?

Veilig en verantwoord
Univé Hypotheken volgt de CHF normen (Con-
tactorgaan Hypothecair Financiers) bij de bereke-
ning van uw maximale hypotheek. Hierbij wordt 
gekeken naar de verhouding van uw woonlasten 
ten opzichte van uw inkomsten. Deze normen 
zijn dus bedoeld om ervoor te zorgen dat men-
sen op een verantwoorde manier lenen. Daar-
naast vindt hypotheekadvies uitsluitend plaats 
door vakbekwame Erkende Hypotheekadviseurs. 
Beide factoren zorgen ervoor dat u een goed en 
gedegen advies krijgt en u verantwoord leent. Dit 
kàn betekenen dat we soms een aankoop van een 
woning sterk moeten afraden. Dat is vervelend 
voor u maar toch altijd beter dan een hypotheek 
waarvan u de lasten niet (meer) kunt opbrengen. 
Twijfelt u over de risico’s van uw geldlening? Wilt 
u een eerlijk en deskundig advies van een club 
die geen winstoogmerk heeft? Loop dan eens bij 
ons binnen.

Richard Bloedjes, Univé verzekeringen en hypo-
theken, De Drie Linden 1, Limmen, 072-5053581

Een ongeluk? 
U kunt (straks) helpen 
Een ongeluk zit in een klein hoekje en omdat de 
meeste ongelukken in en om het huis gebeuren is 
het handig om iets van EHBO af te weten. Ieder-
een wil toch zijn partner, kind of buren helpen als 
daar iets mee gebeurt?

In Limmen wordt in januari door het Rode Kruis 
een nieuwe cursus EHBO gestart. Deze cursus 
leidt op voor het EHBO diploma van het Oranje 
Kruis en bevat onder andere verbandleer en AED 
(Automatische Externe Defibrillator). In 10 lessen 
van elk 2,5 uur zal er met behulp van een gediplo-
meerd kaderdocent de theorie en praktijk van de 

Eerste Hulp Bij Ongelukken geleerd en geoefend 
worden. Op dinsdagavond zullen de cursussen 
plaats vinden in de brandweerkazerne van Lim-
men. De kosten bedragen € 150,- en zijn inclusief 
het lesboek van het Oranje Kruis, een examen en 
het examengeld. Bij het slagen heeft u een erkend 
diploma op zak! Wist u trouwens dat enkele zorg-
verzekeraars en veel bedrijven deze cursus voor 
een groot gedeelte of in zijn geheel vergoeden.

Voor nadere informatie en/of aanmelding kunt u 
bellen of mailen met Heleen van der Linden, tel. 
072-5051929 of h.vander.linden@quicknet.nl

Muntjesactie op herhaling bij 
Bakkerij P. Bakker
Uw warme bakker start weer op 13 oktober met 
haar bekende muntjes actie.

Al onze trouwe spaarders weten waar het over 
gaat. Bij besteding van € 5,00 ontvangt u een 
geel muntje. U kunt weer sparen voor lekkere ei-
gengemaakte producten. Al voor 40 muntjes ont-
vangt u een overheerlijke speculaasstaaf. Deze is 
ook in week 46 in de bonus aanbieding. U ont-
vangt dan een extra muntje. Als u geen spaarpot-
je meer heeft, vraag dan gerust om een nieuwe. 

Wij hopen dat u weer in grote getale mee doet en 
dat het weer een succes wordt. Deze actie willen 
wij houden tot 31 juni 2009.
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GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Met een
accountant
draait u beter..!

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

*JASJES 20 EURO
*BROEKEN  & ROKJES 15 EURO
*3 KLEDINGSTUKKEN 30 EURO

EN NOG VEEL MEER…….
LOCATIE: SPORTKANTINE “DE ENTERIJ” 
MIDDENWEG 52, 10.00 – 16.00

ZATERDAG 29 NOVEMBER
1 DOLLE DWAZE DAG!!!

VAN 10.00 – 16.00 SUPERKOOPJES

OPGEL ET ! ! ! !

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 
TOM POES FOETSI-BAH 20 LTR.

 VAN € 6,70 Nu € 5,50Nu € 5,50
STAYWELL KATTENLUIK INFRA ROOD 

VAN € 104,50 Nu € 69,50Nu € 69,50
DIVERSE LATEX HONDENSPEELTJES MET PIEP NU HALVE PRIJSNU HALVE PRIJS

WEER OP VOORRAAD WINTERPENEN 
20 KG € 4,50€ 4,50

KEURSLAGER

Kogelbiefstuk     
3 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695

575

Rundvlees puur natuur     
Biefstukweek:

Runderlappen     
4 voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

Voor de boterham:

100 gram Rib-Roast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 gram Runderrollade naar keuze . . . . . . . . . . . . . . .

100 gram Pekelvlees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deze week komt ons rundvlees van de boerderij
van Dirk de Geus, Oostdijk te Driehuizen

245

175

125

Kerkweg 18
1906 AW Limmen
072 - 505 1263
Al meer dan 100 jaar vakmanschap 

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

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Tip voor de Sint...
Bekende geuren, grote maten, klein prijsje !  

Bruno Banani, Mexx, Puma, Naomi Campbell 

edt 50/60 ml dames en edt 60/75ml heren

Nu € 19,95
A.Vogel Echinaforce! 
Nu alle items echinaforce ......10% Korting

Kerstkaarten van uw eigen foto?? 
Vanaf .................................................................0.25
Nieuw in het assortiment
Lucovitaal sports: Een compleet sportsupple-
menten assortiment voor iedereen voor een 
voordelige prijs.
Ter introductie nog eens 20% extra korting!

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1

1906 BS LIMMEN

L I M M E N

Vrijdag van 13:00 uur tot 21:00 uur 
en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

De deelnemende standhouders zijn:
• Bloembinderij Suus •

• Bakkerij Bakker •
• Drogisterij Aker •

• Gall & Gall •
• Troel for kids •

• Anastasia Home Decoration •
• Pineapples •

• De Burgerij •

Overdekte KerstmarktOverdekte Kerstmarkt
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 decemberOp vrijdag 12 en zaterdag 13 december

in de Burgerijin de Burgerij
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Amsterdamse Blazers

Na een druk bezocht concert van de Johan Wil-
lem Friso kapel met de Dutch Diva’s op 11 oktober 
in de sporthal, en nog een fantastisch concert te 
gaan met Cor Bakker op 30 november in het Jac.P. 
Thijsse college, mag ook een concert door het ko-
perkwintet van Emergo niet ontbreken in dit ju-
bileumjaar. Samen met de Amsterdamse Blazers 
verzorgt het kwintet een programma dat varieert 
van klassieke tot lichte muziek.

Het koperkwintet van Emergo
Muziekvereniging Emergo is een actieve vereni-
ging. Het is dan ook niet vreemd dat naast optre-
dens voor het fanfare-orkest de leden ook zoeken 
naar mogelijkheden om in andere formaties op te 
treden. In die zoektocht ontstonden al eerder en 
bigband, een brassband, een feestband, kersten-
sembles, en gelegenheidsformaties. En een aan-
tal jaar geleden is er uit het fanfare-orkest ook 
een koperkwintet geformeerd. 
De vijf leden van het kwintet kennen elkaar al 
meer dan 25 jaar en dat is goed te horen in het 
uitmuntende samenspel van deze formatie. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat er speciaal voor 
het kwintet van Emergo arrangementen worden 
geschreven, variërend van licht klassiek tot he-
dendaags repertoire. 

Inmiddels is de muzikale veelzijdigheid van het 
kwintet een begrip geworden in Castricum en 
ver daarbuiten. Met groot gemak verzorgt het 
ensemble een programma met klassieke werken 
in de Sint Bavo te Haarlem, om even later weer vol 

Emergo speelt van 8 tot 5

overgave lichte werken uit te voeren tijdens een 
feestelijke winkelopening. Ook de bijdrage van het 
kwintet aan het openingsconcert voor het pas ge-
restaureerde Knipscheer-orgel in Zandvoort mag 
niet onvermeld blijven, waar voor maar liefst 350 
toehoorders alle muzikale registers werden op-
gengetrokken. Het repertoire van het ensemble is 
in de afgelopen jaren zo uitgebreid dat het pro-
gramma aan elke stijl van optreden aangepast 
kan worden. Daarbij wordt ook regelmatig de stijl 
van de kleding aangepast. Het koperkwintet be-
staat uit Johan en René Breetveld (beiden cornet, 
bugel, picolo trompet, en trompet), Edgar Nijman 
(hoorn), René Bos (euphonium en trombone), en 
Astrid Breetveld (bas).

Amsterdamse Blazers
Acht muzikanten vormen sinds 1997 de Amster-
damse Blazers. In de zomer van 1997 is het octet 
ontstaan na een kamermuziekdag van de Stich-
ting Kamermuziek. Hoewel de naam anders doet 
vermoeden, komen de meeste leden niet uit Am-
sterdam, maar er wordt wel altijd in de hoofdstad 
gerepeteerd. Het octet heeft de klassieke opstel-
ling voor blazers en bestaat uit: Jan Anceaux en 
Yvonne de Groot (hobo) Alidus Roosink en Hugo 
Timmer (klarinet) Bernadette Harperink en Sop-
hie van Olden (fagot) Martine Kleiman en Mar-
joke de Beurs (hoorn). Het octet staat onder lei-
ding van dirigent Dim van den Berge. Dim is in 
het dagelijks leven hoornist in het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. 

Op het repertoire staan onder andere werken 
van Mozart, Beethoven, J. Strauss, Haydn, Dvorák, 
Myslive_ek, Druschetzky, Jacob, Gouvy, Rossini 
en Gounod. Afhankelijk van de te spelen werken 
wordt de bezetting van het octet af en toe uit-
gebreid met fluiten, contrabas en/of cello. Voor 
het concert van 9 november is gekozen voor de 
klassieke opstelling en speelt het octet werken 
van Josef Myslive_ek (tijdgenoot van Mozart) en 
Franz Joseph Haydn.

De Amsterdamse Blazers willen samen goede 
muzikale prestaties neerzetten. Daarbij wordt 
graag samengewerkt met andere verenigingen. 
Onlangs heeft het octet nog opgetreden met een 
aantal koren. Op kerstavond dit jaar begeleidt 
het octet het koor Ubi Caritas in de Kapel OLV ter 
Nood in Heiloo. En op 9 november dus een mooi 
concert met het koperkwintet van Emergo.

Op zondag 9 november vindt al weer het twaalfde jubileumevenement plaats van de 100-jarige mu-
ziekvereniging Emergo. Dit keer is gekozen voor kamermuziek. Het concert vindt plaats in de eeu-
wenoude Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat in Castricum en begint om 14.30 uur. De toegang is 
gratis maar aan het eind van het concert wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de kosten van dit 
jubileumjaar.

Kwintet Emergo

Limmen: Het danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen blijven aan de weg timme-
ren op dansgebied. De afgelopen wedstrijden 
waren ze dan ook steeds aanwezig om hun beste 
beentje voor te zetten op de Nationale en Inter-
nationale toernooien, onder het toeziend oog 
van de diverse Internationale juryleden.

Zo werden Maurice en Marieke Benelux Kampioen 
in Luxemburg, eindigden als beste Nederlanders 
op de German Open Championships in Stuttgart, 
werden kampioen in Hilversum en Amstelveen 
en behaalden tweemaal het zilver in Geldrop en 
op het Holland Masters Gala 2008 op Nationaal 
Sportpark Papendal. Maurice en Marieke trainen 
bij één van de beste Nederlandse trainers, Paul 
Reijn en Fineke Raps, meervoudig Nederlands 
kampioen bij de Proffessionals en halve finalis-
ten op alle grote Internationale wedstrijden, ook 
krijgen zij les van een Belgische trainster, Pauline 
Ladiges-Kwikkel, zelf ook meervoudig Nederlands 
kampioen bij de Proffs en als eerste Nederlandse 
winnaar van de allereerste German Open Cham-
pionships in 1988 in Mannheim. Onlangs kregen 
Marieke en Maurice een brief van de burgemees-
ter van Castricum, mevrouw Emmens-Knol om 
haar bewondering uit te spreken over de presta-
ties van dit paar op hun dansgebied, een fantas-
tisch gebaar. 

Marieke is kapster in Castricum bij The Hairshop, 
en Maurice is restaurant manager bij A.C. de Boer 
Culinaire in Alkmaar, en doordat hun banen goed 
op elkaar aansluiten, kunnen zij ook gemakke-
lijk hun training continueren om zo het beste 
uit zichzelf te halen. Daarom moeten zij ook veel 
trainen, en zijn zij geregeld te zien in Castricum 
bij Danscentrum Luut Griffioen, waar zij ook voor 

Limmer danspaar Maurice 
Philipoom en Marieke van Londen 
blijven aan de top

uitkomen, maar ook reizen zij vaak af om elders 
in het land te trainen zoals bijvoorbeeld in Stan-
daard Buiten bij Danssportcentrum Toine Daas. 
De eerst volgende wedstrijd die Marieke en Mau-
rice weer zullen dansen is die op 16 november in 
Poeldijk, daar staat weer een groot Internationaal 
toernooi op het programma. Voor een ieder die 
eens nieuwsgierig is naar zo`n wedstrijd, er zijn 
geregeld wedstrijden ook in de buurt van Lim-
men, zoals as 23 november in Hilversum bij Dans-
centrum Alberto, en ook informatie is te vinden 
op de website www.nadb.eu.

Maurice en Marieke tijdens hun kampioensfinale in 
Amstelveen j.l. 

Bijna is het zover, dan mogen we weer voor u een 
heel gezellig, vrolijk, komisch blijspel op de plan-
ken zetten. Het toneelstuk, genaamd; Een lang 
weekend in Hotel aan Zee van de schrijver René 
Dolstra, is een blijspel in 4 bedrijven.

In dit vrolijke blijspel beleeft U de spannende ge-
beurtenissen waarin de gasten van Hotel aan Zee 
verwikkeld raken. Ze hebben een lekker rustig, 
ontspannen weekendje in dit rustieke hotelletje 
gelegen op één minuut , ja ja, één minuut loop-
afstand van de zee in een van de mooiste plekjes 
van ons land geboekt. Bovendien is het een prach-
tige zomer met echt strandweer, het genieten kan 
dus eindelijk beginnen. De eigenaar van het hotel 
–een overdreven wat vrouwelijk type- doet echt 
zijn uiterste best om het iedereen naar de zin te 
maken, maar lukt hem dat ook? 

Toneelvereniging de Limmer 
Plankeniers 

En wat is het toch dat de gemoederen van de gas-
ten later steeds meer bezig gaat houden en er 
zelfs voor zorgt ze elkaar niet meer vertrouwen?
Wie is toch die vreemde gast die zo rondsluipt en 
amper iets zegt ? Waarom heeft hij later de dok-
ter en zelfs de begrafenisondernemer nodig?

Nieuwsgierig geworden? Reserveer dan nu kaar-
ten, à € 7,- p.st., voordat het te laat is. Dit kan via 
Mary Winder, telefonisch bereikbaar na 17.00 uur 
op nummer 5052726, of via onze website www.
limmerplankeniers .nl 
De voorstellingen worden gegeven in de Burgerij 
op; Zaterdag 15, vrijdag 21 en zaterdag 22 novem-
ber a.s., aanvang 20.00uur. Een voorstelling al-
leen voor leden van de Zonnebloem afd. Limmen 
is op vrijdag 14 november aanvang 14.00uur.
  

Één van de grote, maar bovenal prettige verras-
singen van het vorige seizoen was het gastop-
treden van Saxissofunny.  En dat sax echt staat 
voor fun liet het orkest zien en vooral horen tij-
dens hun gedenkwaardige optreden. Het plezier 
straalde er van af.  Soms was het swingende jazz, 
dan leek het een salonorkest en dan ineens fan-
fare.  Hoe komen ze erbij.  En dit alles werd en 
wordt geregisseerd door Henk van Hemert, die 
alle saxen beheerst.

De naam Saxissofunny is afgeleid van Sax-o-
fun, het ongetwijfeld bekendste werk van Rudy 
Wiedoeft, de virtuoze saxofonist uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw.  En natuurlijk zal het 
sextet U deze middag trakteren op composities 
van deze Rudy Wiedoeft.  Maar ook bewerkingen 
van Woody Herman, de Amerikaanse bandleider/
saxofonist en Astor Piazolla, de koning van de 
tango uit Argentinië.  Afwisseling genoeg dus.

Topper van het vorige seizoen 
terug bij de Jazz Session Club 
'Vredeburg' in Limmen zondag 16 
november 2008 vanaf 16.00 uur

Saxissofunny heeft onlangs Frank Stolwijk op te-
norsaxofoon welkom mogen heten als nieuw lid 
van het ensemble.  En ieder die hem kent (en dat 
zijn er velen) weet, dat hij 16 november evenals de 
andere bandleden flink zal uitpakken en er een 
fantastische happening van zal maken. Het wordt 
een gedenkwaardige middag en dat wordt het.

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

De toegang is vrij, maar U kunt lid worden voor  € 

7,-  per persoon voor het gehele jaar.  Inlichtingen:  
Fred Timmer tel/fax: 072-5053414 e-mail: timmer.
limmen@worldonline.nl
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SINTERKLAASSPEL

Zondag 30 november 2008 in De Burgerij,
Dusseldorperweg 103, aanvang 12.00 uur, entree € 
3,00.

door de toneelverenigingen Forento en Pancratius.
Spiegelpiet, een spannend Sinterklaasspel voor de jeugd 
van 4 tot 9 jaar, wordt traditiegetrouw gespeeld door de 
gezamenlijke toneelverenigingen Forento en Pancratius 
uit Castricum.
Spiegelpiet is het verhaal over Grote Piet die hulp krijgt 
van zijn spiegelbeeld en dit leidt natuurlijk tot allerlei zotte 
en dolle avonturen voor iedereen.

DE LIMMER TAALTEST 2008

Maandag 8 december 2008 in Cultureel Centrum Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64, aanvang 19.45 uur, entree 
€ 6,00. 

Dit jaar al weer de zesde editie van De Limmer Taaltest. 
De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers van 
onze moedertaal. De test doet een beroep op kennis, 
vernuft, taalgevoel en creativiteit op het gebied van het 
Nederlands. De test bestaat uit vier onderdelen. Allereerst 
moeten de deelnemers een goed Nederlands woord vin-
den voor een aantal regelmatig voorkomende moeilijke 
woorden (b.v. pixel = beeldpunt). Vervolgens wordt de 
kennis van spreekwoorden en gezegden getoetst aan de 
hand van zinnen die elk zijn samengesteld uit gedeelten 
van twee spreekwoorden of gezegden die dus moeten 
worden achterhaald (b.v. een oude bok maakt rare spron-
gen). Het derde onderdeel bestaat uit een aantal zinnen 
waarvan moet worden vastgesteld of ze goed of fout zijn 
(b.v. Zij is met cum laude geslaagd). Tenslotte wordt het 
vernuft en de creativiteit van de kandidaten op de proef 
gesteld bij het oplossen van cryptische omschrijvingen 
(b.v. Ordinaire zeemeermin = viswijf). In de opgaven zelf 
zitten wat hulpmiddelen om tot de oplossing te komen. 
Uiteraard worden de winnaars beloond met een prijs en 
de beste ontvangt bovendien de Multicopy Van den Boog-
aard-wisselbokaal. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om 
per team deel te nemen. Dat kan een bedrijfsteam, een 
familieteam, een buurtteam of een vriendenteam zijn. 
Zo’n team bestaat uit drie of vier personen die individu-
eel aan de test meedoen waarna het resultaat gemiddeld 
wordt. Het beste team ontvangt de wisselbeker die door 
het autobedrijf Dirk van der Steen beschikbaar is gesteld. 
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Henk Brandsma, 
telefoon 072 5052052 of per e-mail limmencultuur@hot-
mail.com. Zij dienen om kwart vóór acht aanwezig te zijn. 
Het inschrijfgeld bedraagt zes euro per persoon.
Het maximale aantal deelnemers is 50. Als dit aantal be-
reikt is kan niet meer worden ingeschreven.

KERSTCONCERT DOOR HET KOOR 
CASCANTAR 

Zondag 21 december 2008 in de NH Kerk, Zuidkerken-
laan, aanvang 15.00 uur, entree € 10,00.

Cascantar is een klein koor voor wereldmuziek en bestaat 
uit 16 leden. CAS staat voor Castricum en CANTAR bete-
kent zingen. Het koor is opgericht in 1997 en staat onder 

leiding van Hetty Kienhuis. Het repertoire omvat meer-
stemmige volksliederen uit diverse landen. De begeleiding 
op accordeon wordt verzorgd door Bertie van Tongeren. 
De koorzang wordt ook wel begeleid door de koorleden 
zelf met diverse instrumenten (gitaar, contrabas, viool, 
tapan en ritme-instrumenten); er wordt tevens a capella 
gezongen. Cascantar treedt o.a. op bij korenfestivals, cul-
turele manifestaties en koffieconcerten in de regio. Naast 
zelfstandige optredens wordt ook samengewerkt met an-
dere koren of muziekensembles.
Als koor voor wereldmuziek zoekt Cascantar ook contact 
met groepen uit het buitenland. In oktober 2000 werd een 
dubbelconcert gegeven met het Amerikaanse koor Nor-
thern Harmony.  In mei 2002 heeft  Cascantar in het kader 
van de activiteiten van de Stichting Jumelage Castricum
- Balatonfüred een concertreis gemaakt naar Hongarije. In 
2002 werd een eerste CD gemaakt met de titel 'La Brisa 
Cantaba .... en de wind zong' Voor het concert in Limmen 
staan internationale kerstliederen op het programma.

KOOR DE STEMMING 

Zondag 25 januari 2009 in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, entree € 10,00.

Het koor De Stemming uit Amsterdam bestaat uit ongeveer 
25 jonge leden verdeeld over vier stemmen. Het is een en-
thousiast en ervaren koor en wordt gedirigeerd door Joost 
Schouten. Het repertoire van De Stemming bevat werken 
van o.a. F. Schubert, G. Fauré, J. Brahms, A.Bruckner, Or-
landus Lassus, G. Verdi, A. Diepenbrock.  Eerdere uitvoe-
ringen van het koor waren onder meer Schicksalslied van 
J. Brahms, Petite Messe Solennelle van G. Rossini en de 
Requiems van G. Fauré en W.A. Mozart. Recentelijk heeft 
het koor het Gloria van A.Vivaldi en het Magnificat van 
J. S. Bach op succesvolle wijze uitgevoerd. Kenmerkend 
voor de werkwijze van het koor is de eerlijke en integere 
benadering van klassieke koormuziek. De passie en het 
enthousiasme waarmee deze muziek gezongen wordt 
geeft De Stemming een geheel eigen, energiek geluid en 
een unieke uitstraling. Jaarlijks worden enkele concerten 
gegeven, o.a. in De Pauluskerk te Baarn en in de Engelse 
kerk op het Begijnhof in Amsterdam. Ook vinden optredens 
in het buitenland plaats o.a. Oostenrijk, Italïe, België. Kort 
geleden maakte het koor een concertreis naar Letland en 
nam in Riga deel aan een heel groot korenfestival.

DE KUS IN DE KUNST 
Jan Melkert, cultuurhistoricus

Vrijdag 13 februari 2009 in Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg 64, aanvang 20.15 uur, entree € 6,00.

Liefdeskussen, de kus van moeder en kind, mythologische 
kussen, devote kussen tussen moeder Maria en haar kind 
Jezus, wellustige kussen, de Judaskus, afscheidskussen 
en de handkus.
In de kunst komen al deze vormen van contact tussen 
man en vrouw, moeder en kind voor, van de klassieke 
oudheid tot aan onze postmoderne tijd. Zowel bekende 
kunstenaars (Giotto,  Rubens, Rodin, Picasso, Brancusi) 
als onbekende kunstenaars hebben zich door de kus laten 
inspireren.
Ook in de materialen en vormen zien we een grote diversi-
teit. De kus in marmer, steen, brons, staal, neon, porselein, 

hout enz. Geschilderde kussen, gefotografeerde kussen, 
kussen in email en aardewerk: een caleidoscoop van stij-
len trekt aan ons voorbij in deze lezing.
Tevens gaan wij bij elke periode en/of kunstenaar, die re-
presentatief  is voor een bepaalde stroming of stijl en die 
zich door de kus heeft laten inspireren, in op de kenmer-
ken van die periode of stroming, zodat deze lezing tevens 
een korte geschiedenis is van de kunst. Zo komen chris-
telijke kunst, Vlaamse primitieven, Renaissance kunste-
naars, de Barok, 19e eeuwse stromingen/stijlen/groepen 
zoals symbolisme, Pre-Rafaëlieten, Jugendstil en een keur 
aan 20e eeuwse kunstenaars aan de orde.

LIMMEN ARTISTIEK EN CREATIEF

Zaterdag 7 en zondag 8 maart 2009 in Cultureel Centrum 
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, van 11.00 uur tot 17.00 
uur, entree gratis.

Voor de 35-ste keer Limmen Artistiek en Creatief, een 
belangrijk evenement dat al jaren door Limmen Cultuur 
wordt georganiseerd. Dit jaar met een feestelijk tintje!
Deze zeer gevarieerde kunstmarkt wordt door Limmen 
Creatief georganiseerd. Wat is er zoal te zien: keramiek, 
schilderijen in acryl, aquarel of olieverf, beeld en hout-
snijwerk, en prachtige foto’s. Maar ook huisvlijt artikelen. 
Dit is zomaar een greep uit hetgeen er wordt getoond. De 
kunstenaars komen vooral uit Limmen, en omstreken. De 
meeste kunstwerken zijn te koop!
Voor inlichtingen over de deelname aan deze expositie 
kunt u van 19 januari t/m 2 februari 2009 bellen naar 072 
5051337 of 072 5053901.

BOEKENWEEKLEZING
door schrijfster Arita Baaijens

Donderdag 12 maart 2009 in de Openbare Bibliotheek 
Limmen, Zonnedauw 2, aanvang 20.00 uur, entree € 
6,00. 

De lezing zal verzorgd worden door schrijfster Arita 
Baaijens. In 1990 gaf zij haar baan op en koos voor een 
onzeker bestaan als woestijnnomade. `s Winters trekt zij 
met haar kamelen door de woestijn van Egypte op zoek 
naar sporen van oude beschavingen.  Haar debuut, “Een 
regen van eeuwig vuur” gaat over de kamelentochten die 
zij gedurende de eerste drie jaren in de woestijn onder-
nam. In mei 2008 verscheen haar nieuwe boek Desert 
Songs. In dit boek beschrijft Baaijens haar passie voor de 
woestijn. 
Bibliografie: Desert Songs,  reisverhaal met foto`s  2008. 
Woestijnnomaden,  Trektocht door Sudan, reisverhaal 
2003 Oase Farafra, reisverhaal 1998. Een regen van eeu-
wig vuur,  reisverhaal 1993. 
Deze lezing wordt verzorgd door Limmen Cultuur, in sa-
menwerking met de bibliotheek Limmen.

DAS WANDERN,
EEN WANDELING DOOR VIJF 
EEUWEN MUZIEK 
door Bamestra’s Collectief

Zondag 22 maart 2009 in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, entree € 10,00.

Bamestra's Collectief is een vocaal ensemble uit de 
Beemster. Het ensemble bestaat uit een aantal (semi-
)professioneel geschoolde zangers en staat onder de ar-
tistieke leiding van Maria Rondèl. Het ensemble bestaat 
momenteel uit 4 sopranen, 4 alten, 2 tenoren en 2 bassen. 
Bamestra’s Collectief zingt altijd zonder dirigent en stelt er 
een eer in alles uit het hoofd te zingen. Bamestra’s Col-
lectief, eerder Poldervokaal, bestaat inmiddels 22 jaar in 
wisselende samenstellingen. In al die jaren is Maria Ron-
dèl steeds weer de stuwende kracht geweest achter het 
ensemble. Bamestra's Collectief zingt zowel a cappella als 
met pianobegeleiding  en heeft repertoire dat ruim 5 eeu-
wen beslaat, van de verfijnde a-cappellazang uit de zes-
tiende eeuw tot de complexe samenklanken van de close 
harmony en de veeleisende partituren uit de hedendaagse 
musical. Mozart, Bach, Schubert en Brahms zijn compo-
nisten die veelvuldig op de programma's verschijnen. In 
elk concert worden ook werken voor kleinere bezetting 
- duetten, terzetten, soli, etc - opgenomen. 

DODENHERDENKING
 
Maandag 4 mei 2009 in de Corneliuskerk,
Dusseldorperweg, aanvang 18.30 uur

JOp maandag 4 mei zal in de Corneliuskerk de jaarlijkse 
dodenherdenking plaatsvinden. De aanvang van de her-
denking in de kerk is 18.30 uur. Na afloop van de herden-
king begint de stille tocht naar het monument. Hier zal 
traditiegetrouw de gemeentelijke herdenking plaatsvinden 
en wordt een kranslegging vanuit de kern van Limmen 
gedaan. De algehele organisatie is in handen van Limmen 
Cultuur.

KUNSTROUTE 

Eind mei / begin juni 2009 

georganiseerd door Limmen Cultuur. 
Er wordt momenteel nagedacht over een nieuw concept. 
Details vindt u binnenkort op onze website. 

RESERVEREN VAN KAARTEN:
telefonisch: 072 505 2235, 
via e-mail: limmencultuur@hotmail.com
via de website: www.limmencultuur.nl

Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor 
aanvang bij de kassa in de zaal te worden afgehaald. 
Er zijn geen gereserveerde plaatsen.

Bezoek ook onze website voor actuele informatie.
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Afgelopen zomer werd er door een 
leverancier van Drogisterij Aker 
een gezondheidsfolder verspreid 
waarin een leuke puzzel stond. 
De Limmense Maaike Boekelaar 
heeft het juiste antwoord op deze 
puzzel (aorta) ingestuurd en een 
prijs gewonnen. De prijs bestaat 
uit een “wondverzorgings- en in-
secticidenpakket” t.w.v. € 75,- Op 
bijgaande foto wordt de prijs aan 
Maaike overhandigd in onze dro-
gisterij in Limmen.

Prijswinnares in Limmen!

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

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar 
zo tot 80% op uw printkosten!

Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle 
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

w w w . l i m m e n c u l t u u r . n l 

Kerst-Brocante-Fair
Wegens het enorme succes van vorig jaar wordt 
'Ons Huis' weer omgetoverd tot 'Ons Kersthuis'!
Wij zijn voor u op pad gegaan en hebben uit bin-
nen- en buitenland heel veel mooi spullen naar 
'Ons Kersthuis' gebracht. O.a. sfeervolle kerststuk-
ken, kerstaccessoires, spiegels, serviezen, glas- en 
zilverwerk, kandelaars, oude blikken, kortom te-
veel om op te noemen!

Komt u gezellig langs om onze Kerstsfeer en een 
glaasje glühwein te proeven. U bent van harte 
welkom op zaterdag 13 en zondag 14 december 
van 10.00 tot 17.00 uur.
Adres: Ons Huis, Zuidkerkenlaan 31 in Limmen.

Tot ziens!
Peter en Mary
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Afgelopen vrijdag werd in limmen het Open Lim-
men Tafeltenniskampioenschap 2008 gehouden. 
Ruim zestig kinderen uit limmen en omgeving 
hebben deelgenomen aan dit toernooi. Volgend 
jaar zullen we vanwege het grote animo voor 
deelname aan dit toernooi kiezen voor een twee-
deling van de leeftijdscategorieën. Er werd afge-
lopen vrijdag gespeeld in twee leeftijdscategorie-
en. De kinderen t/m groep 6 speelde in een poule 
van 4 tegen elkaar. Er werden wedstrijden gehou-
den van een game tot de 11 punten. De beste num-
mers 1 uit de poules gingen door na de volgende 
ronde. Na spannende halve-finales en hierna 
finale werden de uiteindelijke prijswinnaars be-
kend: Billy Wright (1ste ), Isidoor (2de ) jaap (3de ), 

Het Open limmen 
tafeltennis-kampioenschap

Doris Sassen (4). In de poule vanaf groep 7 speel-
de de jeugd ook hun eerste wedstrijden in een 
poule. De nummers 1 uit de verschillende poules 
waren onder andere: Rico Kleef, Emmi Whright, 
Thomas van de Graaf en Jan Castricum. De Open 
Limmen kampioen van 2008 werd Frank Kleef na 
een spanende halve finale tegen Barry Timmer 
en finale tegen Tim Wokke. De andere winaars 
waren: Tim Wokke (2de ) en  Brian de Goede (3de ). 
Het was een sportief toernooi waarin Limmen en 
omgeving heeft laten zien dat veel kinderen best 
goed kunnen tafeltennissen. Als je een keer vrij-
blijvend wilt meetrainen bij de club TTV Limmen 
is dit mogelijk komende vrijdag vanaf half zeven 
tot half acht in de sporthal aan de Hogeweg 61 te 
Limmen. We willen hierbij meteen iedereen nog 
van harte bedanken voor deelname aan het eve-
nement.

Op 13 november 2008 zijn er waterschapsver-
kiezingen. De TV heeft daar de afgelopen week 
regelmatig aandacht aanbesteed. Ook het wa-
terschap heeft afgelopen week u daar reeds via 
een kleurrijke folder van op de hoogte gesteld. 
Een deze dagen valt bij u de verkiezingsbiljet-
ten op de mat Henk Wesselius uit Heiloo, huidig 
bestuurslid, is zo betrokken en gemotiveerd dat 
hij wel voor een nieuwe termijn verkozen wilde 
worden. Hij vindt het een slechte zaak dat de 
politiek zich gaat bemoeien met de waterschap-
pen. De kaders voor de uit te voeren taken wor-
den gesteld door de regering in den Haag en de 
Provincie houdt toezicht op de uitvoering van 
de taken. Het waterschap dient daarom een on-
afhankelijk bestuur te hebben, mede omdat zij 
via het zelf mogen heffen van belastingen, niet 
onder (politieke) druk gezet mag worden om de 
belastinggelden voor andere doelen in te zetten.   
Samen met twee collega’s heeft Henk Wesselius > 
de Algemene Waterschapspartij<  opgericht, om 
aan de verkiezingen mee te kunnen doen. En dit 
niet alleen voor Noord-Holland ( hier lijst 9) maar 
voor heel Nederland. En met succes, in 22 van 
de 26 waterschappen doet de Algemene Water-
schapspartij mee.
De Algemene Waterschapspartij staat oa. voor:
-  Veilige waterkeringen, voldoende schoon op-

13 November 
waterschapsverkiezingen

pervlakte water
-  Het schoonmaken van riool water tegen de 

laagst mogelijke kosten
- Politiek onafhankelijk
-  Een sobere organisatie en een zakelijke uitbe-

steding van werkzaamheden
- Beperking tot de opgedragen taken
-  Samenwerking met derden als er extra natuur-

ontwikkelingen te realiseren is, waarbij derden 
daarbij dan ook hun aandeel leveren.   

-  Klantvriendelijke, transparant en controleer-
baar

- Zie ook www.kiesAWP.nl
De Algemene Waterschapspartij heeft deskundi-
ge kandidaten zowel op technisch, financieel  als 
op bestuurlijk gebied. Zij geniet de steun van de 
KIVI Nirea, de vereniging van Nederlandse Inge-
nieurs. Henk Wesselius wil zich als regiovertegen-
woordiger inzetten voor:
-  het realiseren van extra regenwater opvang 

door extreme hoosbuien.
-  opheffen ongelijkheid waterschapsbelasting 

voor de wegentaak
-  medewerking bij aanleg voet- en fietspaden in 

het poldergebied tussen Limmen en Bergen.    

Lijst 9 de Algemene Waterschapspartij; No 4 Henk 
Wesselius uw regio vertegenwoordiger

Bij DICX auto- & motorrijschool, krijgen motor-
rijders in 2009 de kans om letterlijk en figuurlijk 
de grenzen te verleggen. Buiten de jaarlijks door 
DICX rijschool georganiseerde “Geslaagdentour”, 
welke  exclusief voor de door DICX opgeleide mo-
torrijders wordt georganiseerd, worden er het 
komende jaar door DICX twee meerdaagse mo-
torreizen georganiseerd naar het buitenland, te 
weten Duitsland en Frankrijk. 

Hierbij worden de deelnemers onder begeleiding 
van een ervaren motorrij-instructeur de fijne 
kneepjes van het rijden in bergachtige gebieden 
bijgebracht en krijgen zij de kans hun vaardig-
heden te vergroten. Waarbij het plezier in het 
motorrijden niet uit het oog verloren wordt. Om 
zowel voor de beginnende als ervaren motorrij-
ders het niveau acceptabel te houden, is er geko-
zen voor twee tochten, met elk een verschillend 
niveau. De eerste tocht, welke 4 dagen duurt, zal 
worden georganiseerd van 25 t/m 28 april 2009 
en zal gaan naar de Eifel en Ardennen. Deze tocht 
is zeer geschikt voor de motorrijders die nog niet 
zoveel ervaring hebben met het rijden in berg-
achtig gebied, maar is desondanks ook een zeer 
leuke trip voor de meer ervaren motorreiziger. 
De tweede tocht, welke 7 dagen in beslag zal 
nemen en zal worden georganiseerd van 4 t/m 
11 september 2009 (datum onder voorbehoud), 
voert naar de Franse Alpen en zal via een flink 

NIEUW!  Motorreizen
bij DICX auto- & motorrijschool

aantal “Col’s” (bergpassen) gaan, die o.a. bekend 
zijn van de Tour de France. Deze “Col’s” met hun 
stevige beklimmingen en afdalingen en de vele 
haarspeldbochten en vaak adembenemende ver-
gezichten en schitterende natuur zijn uitermate 
geschikt voor de wat meer ervaren motorrijders, 
of motorrijders die hun grenzen wat meer willen 
verleggen en meer ervaring op willen doen. Door 
een zorgvuldige planning van het dagelijks aan-
tal af te leggen kilometers, en de mogelijkheid 
om halverwege de reis te kiezen voor een rustdag 
of kortere rit, is DICX  er toch in geslaagd het toe-
ristische karakter van de reis te behouden. Bij de 
eerste reis is er gekozen voor een vaste overnach-
tingplaats., waarvan dagelijks van zal worden 
vertrokken. 

Bij de tweede reis naar Frankrijk, is gekozen voor 
verschillende hotels waar zal worden overnacht. 
Dit vanwege het grotere gebied wat zal worden 
doorkruist. Om veel (saaie) snelweg kilometers te 
voorkomen en tijd te besparen, is er bij de tweede 
reis naar Frankrijk voor gekozen om een groot 
deel van de heenreis af te leggen per autoslaap-
trein, waardoor de deelnemers ’s ochtends op te 
tweede dag van de reis uitgerust vanuit het zui-
den van Frankrijk aan de reis te kunnen beginnen. 
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie 
een email sturen naar info@dicxrijschool.nl

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 december a.s. is er in 
en om ‘de Burgerij’ een gezellige Kerstmarkt. U 
komt hier al in de kerstsfeer en vindt er de pro-
ducten om uw kerstfeest extra sfeervol te maken. 
‘De Burgerij’ zal volledig in kerstsfeer worden op-
getuigd door Bloembinderij Suus met medewer-
king van Toon en Georgina Könst. De kerstklanken 
komen van de zingende Kerstman, Hubert Hilario 
en natuurlijk heeft de Kerstman ook een leuke at-
tentie voor de kinderen.

De lijst van deelnemende standhouders is nog 
niet compleet maar zeker is al de komst van:
-  Bloembinderij Suus met schitterende 
 kerstaccessoires.
-  Bakkerij Bakker met kerstdelicatessen en uiter-

aard alvast de proefstolletjes.
-  Drogisterij Aker met parfums en verzorgings-

producten.
-  Gall & Gall met champagnes, wijnen en likeuren.
-  Anastasia Home Decoration met exclusieve de-

coraties.

Overdekte Kerstmarkt in Limmen
-  ‘De Burgerij’ met erwtensoep, broodjes been-

ham en natuurlijk warme glühwein.
-  Modezaken ‘Pineappels’ en ‘Troel for Kids’ zullen 

op de catwalk in ‘de Burgerij’ op verschillende 
tijdstippen hun kerstmode showen.

Op het plein voor ‘de Burgerij’ 
komt de kerstbomenhof waar u zult slagen voor 
een prachtige kerstboom (de kerstbomen worden 
gratis thuis bezorgd).

Kortom, u mag dit 
gratis toegankelijke 
evenement met tal 
van interessante aan-
biedingen niet mis-
sen. De Kerstmarkt is 
op vrijdag 12 decem-
ber vanaf 13.00 uur tot 
21.00 uur en zaterdag 
13 december van 10.00 
uur tot 17.00 uur.

Rietveld Makelaars O.G.
LIMMEN – Makelaardij Rietveld mag in Limmen 
en omgeving op grote naamsbekendheid bogen. 
Maar ook wordt het makelaarskantoor vaak be-
naderd door klanten van buitenaf. Als de kenner 
van de lokale huizenmarkt wordt het kantoor, als 
mensen van elders besluiten zich in Limmen te 
vestigen, ingeschakeld. Het team, bestaande uit 
Hilde Westera (makelaar) Yvonne van Dijk (assi-
stent makelaar) en binnendienstmedewerkers 
Barbara Kranenburg en Marion van Stralen, is per 
1 oktober uitgebreid met een extra mankracht; 
Erik Nieman (makelaar en woningmarktconsul-
tant). Hij heeft zich gespecialiseerd in nieuw-
bouwadvisering aan professionele opdracht-
gevers als gemeenten, projectontwikkelaars en 
woningbouwverenigingen. 

Hij is de enige makelaar met deze specialisatie, die 
actief is boven het Noordzeekanaal. Makelaardij 
Rietveld is in 1972 opgericht door Jaap Rietveld. Hij 
is het latere familiebedrijf vanuit huis begonnen 
en betrok later het oude postkantoor aan de Kerk-
weg, waar het huidige bedrijf nog steeds geves-
tigd is. In 2001 wordt Hilde Westera als makelaar 
aangetrokken en opereert Rietveld senior meer 
op de achtergrond. Hilde is inmiddels het gezicht 
van de zaak geworden en heeft een uitstekende 
reputatie als makelaar opgebouwd. ,,De speer-
punten van Rietveld Makelaars zijn uiteraard de 
verkoop en aankoop van huizen voor particulie-
ren. We kunnen ook in het geval van een aankoop 
veel voor toekomstige huizenbezitters in Limmen 
betekenen. Wij kennen de lokale markt door en 
door en weten wat er in de huizenmarkt speelt. 
De kosten voor het inschakelen van onze dien-
sten worden zo alweer snel terugverdiend. Daar-
naast doen we taxaties, bijvoorbeeld voor het 

verkrijgen van een financiering. En bemiddelen 
in plaatselijk bedrijfsonroerend goed. De laatste 
jaren is de trend, dat advies door een onafhan-
kelijke partij bij de ontwikkeling van nieuwbouw 
een steeds belangrijker plaats inneemt. Vandaar, 
dat we met de komst van Erik Nieman ons hierin 
hebben versterkt. Hij is de nieuwe vennoot van 
Rietveld Makelaars”.  

Erik Nieman betekent een uitbreiding op het fa-
miliebedrijf, dat inmiddels is uitgegroeid tot een 
moderne makelaardij. ,,We kunnen gemeenten, 
projectontwikkelaars en woningbouwcoöpera-
ties advies geven en helpen bij de ontwikkeling 
van nieuwbouw. Naar welk type woningen is 
vraag en hoeveel kan de markt aan bijvoorbeeld. 
In de toekomst komen er veel nieuwbouwprojec-
ten in Limmen en de regio aan, zoals De Lange Ak-
kers, De Drie Morgen en De Zandzoom. Door zich 
in het beginstadium goed te laten adviseren voor 
wat betreft de vraag in de lokale huizenmarkt, 
kan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar beter 
marktconform bouwen en ontstaat er de juiste 
mix van woningen.”

De uitstraling van Rietveld Makelaars is geheel 
vernieuwd. Hilde: ,,We hebben een nieuwe huis-
stijl, terug te vinden in de aankleding van het 
pand, op onze borden en de vernieuwde website. 
We laten hiermee zien, dat we een modern en 
volwassen bedrijf zijn, dat zich heeft aangepast 
aan de vraag en ontwikkelingen van de moderne 
tijd.” 

Kerkweg 13, 1906 AT Limmen, telefoon: 072-
5051464, e-mail: info@rietveldlimmen.nl, www.
rietveldlimmen.nl.

De vorige nummers 
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl
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Troel heeft haar eerste jaar met glans door 
staan. Het jaar is voor ons voorbij gevlogen en 
het smaakt naar meer. Gedurende het jaar heb-
ben we veel geleerd en zoeken we voortdurend 
naar nieuwe originele en leuke artikelen om 
Limmen en omgeving van veel leuke spullen te 
kunnen voorzien.. In vergelijking met het be-
gin is ons assortiment flink uitgebreid. De win-
kel ligt boordevol met gadgets, grote en kleine 
(schoen)cadeautjes, kleding voor klein en groot, 
schmink, etc. 

Met name op kledinggebied hebben we niet stil 
gezeten. Als kledingzaak moet je je plek verdie-
nen tussen de vele andere kledingwinkels. Vele 
hebben de weg al gevonden maar er is nog een 
wereld te winnen. Ons assortiment wordt steeds 
meer afgestemd op de behoefte van onze klanten. 
Dat betekent dat we kritisch zijn op de prijs/kwa-
liteit verhouding. De kleding mag wat duurder 
zijn maar daar moet wel kwaliteit of originaliteit 
tegenover staan. 
Met goeie merken als Geisha, Moodstreet, Salty 
Dog, Noppies en Bam Bam lijken we al flink op de 
goeie weg te zijn. 
Hiermee zijn we bijna compleet. Bijna compleet 
aangezien onze volgende troef vanaf januari in 
de winkel hangt. Blue Seven voor jongens en mei-
den van maat 92 t/m 164. T-shirts vanaf  € 4,95 
tot € 16, broeken ( o.a jeans ) tot € 35 en vele an-
dere items die zeer betaalbaar zijn.  Daarnaast 
ook een betaalbare, maar erg leuke badkleding-
lijn t/m maat 176.  Sterke merken en niet duur! Zo 
hopen wij klanten van dienst te kunnen zijn die 
het vooralsnog niet hebben kunnen vinden. 

Op het gebied van schminken hebben we met 
Grimas het beste van beste in huis. We leveren 
aan scholen , verenigingen en particulieren. Dit 

Troel Voor Kids, klaar voor
haar 2e Sinterklaasfeest..!

in combinatie met onze workshops maakt dat 
de Grimas schmink een onmisbare plek heeft ge-
kregen. De workshop bestaat uit 1 avond voor € 
20,- inclusief gebruik van schmink, koffie en wat 
lekkers. Dus goed voorbereid de carnaval in gaan, 
dan is dit uw kans. Bel, kom langs of stuur een 
mailtje. De schmink is tevens te vinden in onze 
verkleedkisten  die in de wijde omgeving gretig 
aftrek vinden. Menig kinderfeestje is het leukste 
kinderfeestje ooit geworden. Wie ziet z’n vader 
en moeder niet graag verkleed bij zijn/haar kin-
derfeestje. Ons assortiment verkleedkisten wordt 
binnenkort uitgebreid met nog 2 kisten: het Wil-
de Westen en de Bak en Kookkist. 

Ook voor ouders (m.n de moeders) en tieners zijn 
er leuke items te vinden. Uiteraard onze collectie 
manden en tassen van o.a. Handed By, sieraden 
voor groot en klein, slippers, katoenen vlaggenlij-
nen in allerlei prints en lengtes, etc. Steeds weer 
nieuw en altijd weer anders. 
Onze nieuwste uitbreiding zal plaats gaan vin-
den met Rube & Rutje. Dit is een cadeaulijn voor 
kinderen van 0 tot ongeveer 8 jaar. We hadden 
al de kaarten die zeer enthousiast gekocht wer-
den, maar er komt nu een aparte kast met alleen 
maar Rube en Rutje spulletjes. De verwachting is 
dat dit eind november in de winkel staat.
Om dit te vieren willen we voor de kleinste kinde-
ren (t/m 8 jaar) een kleurwedstrijd organiseren. 
Knip de Rube & Rutje kleurplaat uit de krant of 
haal er 1 op in de winkel, kleur hem mooi in en 
breng hem voor 5 december weer terug naar de 
winkel. De mooiste 2 worden beloond met een 
leuk Rube & Rutje cadeautje.  

We kunnen zo nog wel even door gaan met 
de vele spullen die er te vinden zijn.  Onze stei-
gerhouten meubelen voor binnen en buiten, 

September 2008. Dit jaar is er voor de 11e keer 
gestreden om de LGA ( the Royal Limmer Golf As-
sociation) trofee.

De organisatie in deze had goed gekeken naar 
de kwaliteiten van organisatie van 2007, waarbij 
duidelijk bleek dat wij allen mooi weer spelers 
zijn. Daarom was Zuid Limburg uitgekozen in het 
laatste weekend van september, resultaat was 4 
dagen zon. De 25e na de koffie met lekkere koek 
bij Ria vertrok de karavaan van 2 auto’s en 2 Har-
ley’s, richting Zuid Limburg, incl. 2 gehandicap-
ten. Onderweg was er een baan gereserveerd in 
Weert,  op Crossmoor, een prachtige baan, waar 
de opgebouwde reputaties van 2007 direct on-
der het vloerkleed geveegd werden. De champ 
van 2007,, werd direct terug op aarde gezet. De1e 
flight, met Jeroen, Peter en Wil, begonnen direct 
met goede scores, doch alleen Peter wist dat 18 
holes vol te houden, 33 pnt. Daarbij was het mooi 
om te zien hoe Jan in een 1 persoons buggy, een 
soort opgevoerde scootmobiel met een golftas 
achterop over de baan stoof. Na afloop togen we 
verder richting Gulpen naar een schitterend ho-
tel aldaar. Deze had de schoonmoeder van 1 der 
organisatoren uitgekozen. Daar konden we ook 
uitstekend eten.

De 2e dag speelde we dichtbij op de Zuidlimburg-
sche G.C., een mooie baan gelegen gedeeltelijk in 
de bossen en gedeeltelijk open. Hier waren de sco-
res weer totaal anders, doch op de laatste plaats 
was eigenlijk al definitief beslag gelegd door Rob, 
met enige concurrentie van Henk en Co B. Deze 
Co, die met hevige rugklachten(??) toch nog mee 
is gegaan, en de laatste 3 dagen in een buggy 
rond ging, wist  toch nog 2x beslag te leggen op 

LGA kampioensschap 2008 
de longest drive(??). De avondagenda is minstens 
zo belangrijk, daarom togen er s’avonds 7 van de 
9 leden richting Valkenburg,  voor het bijwonen 
van een smartlappen festival. Aldaar troffen zij 
nog een zeer muzikale familie uit Limmen aan. 
Hetgeen uitliep in een demo van een groot Lim-
mer Smartlappen koor. Jeroen probeerde aldaar 
aan enkele lokale dames uit te leggen wat een 
veel voorkomend huisdier is in Limburg, met 7 
letters (hoooond).  Echt limburgs van Jeroen!!
Dag 3 en 4 werd er gespeeld op G.C. Voerendael, 
ook een prachtig gelegen baan in een bosrijke 
omgeving met een hoge moeilijkheidsgraad. Daar 
bleek dat de champ van 2007, beter was in gooien 
met clubs, dan in het swingen met de clubs. De 
nachtbrakers wisten geen enkele goede score op 
het bord te brengen op dag 3. De beste score was 
van Wil met 27 pnt. gevolgd door Co L.. Peter had 
voor en tijdens het diner al zoveel soorten drank 
naar binnen gewerkt dat hij vroeg naar bed ging. 
Of was dit een misleidende actie van hem, om AZ 
te kijken???

Dag 4 moesten we vroeg uit de veren, ontbijten, 
inpakken en om 10.00 uur spelen. Dat is voor een 
enkeling toch te vroeg. Behalve Co B. die met al 
zijn handicaps in de buggy, na 9 holes (20 pnt.), 
de achterstand op leider Peter al met 10 pnt. had 
teruggebracht. Dit was 14 pnt. Deze lijn wist hij 
redelijk vast te houden, en kwam met 34 pnt. 
binnen. Hij werd daarmee de 2e speler van ons 
die een rondje in zijn buffer liep. Tijdens deze 4 
dagen!!! Dat betekende dat Peter de champ voor 
2008 van de LGA is geworden, hij mag daarom de 
komende jaarvergadering plannen, zodat de Tro-
fee aan hem kan worden uitgereikt door de win-
naar van 2007!!!

Nieuw! nu ook voor bedrijfsteams, verenigings-
teams, buurtteams, familieteams, vrienden-
teams etc.  Maandag 8 december 2008 in Cultu-
reel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 
aanvang 19.45 uur, entree € 6,00. 

Dit jaar al weer de zesde editie van De Limmer 
Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de 
liefhebbers van onze moedertaal. De test doet 
een beroep op kennis, vernuft, taalgevoel en crea-
tiviteit op het gebied van het Nederlands. De test 
bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moeten de 
deelnemers een goed Nederlands woord vinden 
voor een aantal regelmatig voorkomende moei-
lijke woorden (b.v. pixel = beeldpunt). Vervolgens 
wordt de kennis van spreekwoorden en gezegden 
getoetst aan de hand van zinnen die elk zijn sa-
mengesteld uit gedeelten van twee spreekwoor-
den of gezegden die dus moeten worden achter-
haald (b.v. een oude bok maakt rare sprongen). Het 
derde onderdeel bestaat uit een aantal zinnen 
waarvan moet worden vastgesteld of ze goed of 
fout zijn (b.v. Zij is met cum laude geslaagd). Ten-
slotte wordt het vernuft en de creativiteit van de 
kandidaten op de proef gesteld bij het oplossen 
van cryptische omschrijvingen (b.v. Ordinaire zee-

De Limmer Taaltest 2008
meermin = viswijf). In de opgaven zelf zitten wat 
hulpmiddelen om tot de oplossing te komen. 
Uiteraard worden de winnaars beloond met een 
prijs en de beste ontvangt bovendien de Multi-
copy Van den Boogaard-wisselbokaal. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om per team 
deel te nemen. Dat kan een bedrijfsteam, een fa-
milieteam, een buurtteam of een vriendenteam 
zijn. Zo’n team bestaat uit drie of vier personen 
die individueel aan de test meedoen waarna het 
resultaat gemiddeld wordt. Het beste team ont-
vangt de wisselbeker die door het autobedrijf 
Dirk van der Steen beschikbaar is gesteld.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Henk 
Brandsma, telefoon 072 5052052 of per e-mail 
limmencultuur@hotmail.com. Zij dienen om 
kwart vóór acht aanwezig te zijn. Het inschrijf-
geld bedraagt zes euro per persoon. Het maxi-
male aantal deelnemers is 50. Als dit aantal be-
reikt is kan niet meer worden ingeschreven. Het 
complete programma van Limmen Cultuur voor 
2008-2009 vindt u o.a. op de website www.lim-
mencultuur.nl .

de magnetronknuffels (de hit voor de  feestda-
gen), houten speelgoed, Fashion Angels poppen 
met allerlei kleding en knutselpakketjes klein 
en groot, kinderboeken, kraamcadeautjes, etc. 
Kortom, kom gewoon maar ( weer ) eens langs en 
laat je steeds weer verrassen. www.troelvoorkids.
nl Op woensdagmiddag 26 november zal de Sint 
onze winkel ook weer met een bezoekje vereren. 
Dus wil je een handje geven of even op schoot zit-
ten , dan moet je papa of mama meenemen naar 
Troel. De tijd wordt later bekend. Ook zullen wij 
met een kraam met veel van onze leuke spullen 
en kleding aanwezig zijn op de kerstmarkt. Dit 
zal in de Burgerij in Limmen op 12 en 13 december 
plaats vinden. Komt allen, sla uw slag en geniet 
mee in kerstsfeer…..

Vrijdag van 13:00 uur tot 21:00 uur 
en zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur

De deelnemende standhouders zijn:
• Bloembinderij Suus •

• Bakkerij Bakker •
• Drogisterij Aker •

• Gall & Gall •
• Troel for kids •

• Anastasia Home Decoration •
• Pineapples •

• De Burgerij •

Overdekte KerstmarktOverdekte Kerstmarkt
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 decemberOp vrijdag 12 en zaterdag 13 december

in de Burgerijin de Burgerij
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Nadat er de traditionele polonaise was gelopen 
door de raad van het afgelopen seizoen en deze 
een voor een achter het toneel verdwenen kon-
den de bezoekers zich opmaken voor en griezelig 
gezellig toneelstukje van de Uylenspieghels. Toen 
de gordijnen van het toneel zich opende was er 
een prachtig decor van het huis van de Addams 
family op het toneel. Ook de meeste personages 
van deze familie waren aanwezig; vader Gomez, 
moeder Morticia (hoogzwanger), dochter Wed-
nesday, zoon Pugsley, oom Fester, butler Lurch en 
natuurlijk de hand Thing. Verteller Ronald Baars, 
prins Tyl XII die in een kooi stond, nam ons mee in 
het verhaal waar Pugsley zijn verjaardag vierde, 
en dit gebeurde natuurlijk niet op een normale 
manier in huize Addams. 

Zo kwam er een zeer vervelend spook, raadslid Jan 
Groot, op bezoek die men probeerde uit te schake-
len met elektrische stoel van Pugsley, wat natuur-
lijk niet lukt bij een spook. Dat het spook voor de 
2e maal op het toneel verscheen schakelde de fa-
milie een lid van Ghost Busters in om van dit ver-
velende spook af te komen en het lukte. Zo nam 
men na 3 jaar afscheid van raadslid Jan Groot. 
Butler Lurch moest menig maal de deur openen 
voor visite, zo kwam ook Harry Potter, Dennis Dek-
ker, gezellig langs en was er een aantal keren een 

Nieuwe Prins Tyl XIII voor Gorteldonk

kort bezoek van mopper smurf. Deze smurf werd 
bij een van zijn bezoekjes gevolgd door tovenaar 
Gargamel, Jan Glorie, en deze wilde hem natuur-
lijk vangen. Dit vond Harry Potter niet goed en 
ging een tovenaarsgevecht met Gargamel aan. 
Harry won het gevecht en Gargamel werd door de 
haard weggezonden. Zo nam men na 7 jaar, 4 jaar 
als raadslid en 3 jaar als adjudant, afscheid van 
Jan Glorie. Nog wel was te zien dat Harry een ket-
ting opraapte en omdeed die Gargamel verloor 
tijdens zijn verdwijning in de haard. Deze drukte 
werd moeder Morticia teveel in haar hoogzwan-
gere toestand en de bevalling kondigde zich aan. 
Snel werd er een dokter en zuster geregeld om 
alles goed te laten verlopen. De bevalling verliep 
prima al viel wel op dat de zuster, Annemarie Leg-
deur, er wel erg bekoorlijk uitzag. Het bleek dat 
zij ook zeer goed kon paaldansen en dit was wel 
leuk voor de verjaardag van Pugsley. Tijdens dit 
gebeuren kwam het grote schilderij van graaf 
Dracula tot leven, deze stortte zich op de bekoor-
lijke zuster en nam haar mee. 

Na 3 jaar nam de penningmeesteres Annemarie 
Legdeur afscheid, wiens taken zijn overgenomen 
door raadslid Marco Hulsebosch. De rust leek 
weer gekeerd in huize Addams en het werd tijd 
voor eten. Er werd gebeld en even later reed er 

Traditioneel is er natuurlijk weer in december 
de Boerenkoolmiddag van carnavalsvereniging 
de Uylenspieghels. Deze keer wordt de gezellige 
eetmiddag gehouden op zondag 14 december in 
De Burgerij. Dit is een echt uitje voor de gehele 
familie, vader, moeder, de kinderen ,opa en oma 
zijn natuurlijk ook mee. Iedereen is welkom, van 
jong tot oud, om gezellig plaats te nemen aan 
de gezellige lange tafels die in de Burgerij staan 
opgesteld. Op deze eetmiddag kan Gorteldonk 
tevens kennis maken met de nieuwe prins Tyl 
XIII, Bart Lieferink, en zijn gevolg. De zaal gaat om 
16.00uur open en de muziek zal worden verzorgd 
door Patrick Bouquet. Vorig jaar was hij er ook en 
wist jong en oud te vermaken. Natuurlijk is er de 
snoephoek en schminkhoek voor de kinderen. De 
boerenkool zal natuurlijk weer worden bereidt 
door de hofkok van de Uylenspieghels, Gerrit 
Hartog. Rond de klok van 17.15uur zal prins Tyl XIII 

Zondag 14 december Boerenkool-
middag in De Burgerij

met zijn gevolg gaan voorproeven, waarna alle 
andere bezoekers worden uitgenodigd om een 
heerlijk bord boerenkool met worst bij de dames 
te gaan halen. Rond de klok van 21.00uur komt er 
een eind aan dit gezellig samenzijn. Vanaf maan-
dag 1 december t.m. vrijdag 12 december zijn de 
kaarten voor deze middag te koop. (Misschien 
een tip voor de Sint) De toegang voor leden is  
4,50, niet leden betalen  6,00 en kinderen t.m. 12 
jaar eten gratis mee.  De kaarten zijn te koop op 
de volgende adressen; Jack en Gerda Burgering, 
Vredeburglaan 2 en LET OP bij Dennis en Saskia 
Dekker, ’t Achtkant 15 te Limmen. Wij verzoeken 
u de kaarten tussen 10.00- 20.00uur af te halen.  
Voor de mensen die hun kaart aan de deur kopen 
geldt, voor het eten, het principe OP=OP.  Prins Tyl 
XIII en zijn gevolg hopen dat er weer veel mensen 
bij hen aanschuiven deze eetmiddag op 14 de-
cember in de Burgerij, Alaaf!

een heuse pizzakoerier de Burgerij binnen om 
een pizza af te leveren bij de familie Addams. 
Vader Gomez had enige tijd de baby bestudeerd 
en vond hem geheel niets van hem hebben. Hij 
leek veel meer op een zoon van prins Tyl XII. Deze 
werd uit zijn kooi gehaald en op toneel in een 
schavot geplaatst. Als 1e ontving hij van vader 

Een grote verrassing, en kippenvel moment voor menig aanwezige, was het voor het publiek tijdens de onthulling wie er komend 
seizoen over Gorteldonk zou gaan regeren. Zaterdagavond 8 november begon het seizoen voor carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels uit Limmen in een goed gevulde Burgerij met het prinsenbal. Op deze avond ziet men nog één maal de raad van het afgelopen 
seizoen en wordt er middels een leuk toneelstukje afscheid genomen van diverse mensen. Ook wordt er dan natuurlijk bekend 
gemaakt wie deze lege plaatsen gaan innemen. Het thema van deze avond was: ‘Griezelig Gezellig’ en de zaal was dan ook prachtig 
spookachtig versierd. 

Gomez 2 slagroomtaarten in zijn gezicht, hierna 
wilde dochter Wednesday prins Tyl onthoofden 
met een bijl die wat zwakjes leek. Dit probleem 
werd opgelost door het verschijnen van een beul 
met kettingzaag. Opdat moment viel Wednesday 
voor prins Tyl XII en verloste hem uit het schavot. 
Hierna werd hij omhoog gehesen en verdween 
door een luik, voorgoed??? Zou dit het einde zijn 
van Prins Tyl XII? Hierna werd er snel omgekleed 
door alle raadsleden die niet op een of andere 
nare manier van het toneel waren verdwenen 
en verschenen zij in raadskleding terug. Er stond 
geen adjudant en prins op het toneel. Secretares-
se Bianca en hoffotografe Esther kwamen de zaal 
binnen met een wandelend beeld wat het gehele 
stuk op het toneel had gestaan. Zouden zij de Uy-
lenspieghels de prins voor het komende seizoen 
bezorgen? 

Het beeld werd ontmaskerd en daar stond Bart 
Lieferink als prins Tyl XIII. Voor vele was Bart Lie-
ferink als prins de grote verrassing van de avond. 
Ook is het voor het eerst in de geschiedenis van de 
Uylenspieghels dat een zoon van een oud prins als 
prins in de raad komt. Ben Lieferink was prins Tyl 
VIII van seizoen 1991/1992 tot en met 1996/1997 
bij de Uylenspieghels. Op 10 mei vorig jaar over-
leed Ben geheel onverwachts en het was daarom 
ook voor menig bezoeker een kippenvel moment 
om daar Bart als prins Tyl XIII te zien staan. 

De prins had nog geen adjudant en dit bleek 
Dennis Dekker te worden, hij stopte als raadslid 
en wordt de rechterhand van de prins.  Nu ble-
ven er nog 2 plekken binnen de raad van 11 open 
en deze werden ingenomen door de pizzakoerier 
Sven Lammens en door Ghost Busterslid Peter 
de Groot. Zo heeft Gorteldonk een nieuwe prins 
met weer een voltallige raad aan zijn zijde. Na de 
nodige bedankjes, ridderingen en gelukswensen, 
ging het feest nog gezellig door tot in de late uur-
tjes m.m.v. dj. Harold van Events4all. Bezoek onze 
website www.uylenspieghels.nl voor foto’s van 
deze avond en verdere informatie over de Uylen-
spieghels. Zondag 14 december is het volgende 
feest met de Uylenspieghels, de Boerenkoolmid-
dag in De Burgerij.

Carnavalsvereniging Carnavalsvereniging 
de Uylenspieghelsde Uylenspieghels
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BakkerBakker

VELE AANBIEDINGEN:
Herfstkransen v.a. € 5.75
Verlichte piramide in verschillende kleuren slechts € 14.95
Witte sneeuwfiguren: ijsberen, uilen, sneeuwpoppen vanaf € 1.25

KERST- EN SFEERSHOW..!
Voel de sfeer in onze doorlopende kerstshow..!
Grootser ...sfeervoller ...en gezelliger

✦ exclusieve kerstfiguren
✦ herfst- en kerstkransen
✦ kaarsen
✦ lantaarns
✦ (kunst)kerstbomen
✦ dickensville kerstfiguren
✦ decoratie

Wees er snel bij ,
want op = op


