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LIMMEN -  Op de Pax Christi school was 
het vrijdag 9 oktober groot feest. Op de 
40e lesdag van dit jaar werd het 40 jarig 
bestaan van de school voor het eerst dit jaar 
groots gevierd. 

Dankzij het prachtige weer die ochtend konden de 
kinderen buiten het begin van een feestelijk jaar 
inluiden. Nieuwe directrice Susan Groot opende 
de festiviteiten  door een prachtig schilderij te 
onthullen gemaakt door kinderen uit groep 7. 
Het schilderij is de eerste in een serie welke een 
tijdlijn zal aangeven voor dit jaar. De kinderen 
zongen uit volle borst het voor dit jaar speciaal 
geschreven Pax lied. Alle kinderen hadden 
attributen om er een waar feest en spektakel 
van te maken.  Met ballonnen, serpentines, 
bellenblaas en knalconfetti was gezorgd voor een 
groots feest. In de lokalen mochten de kinderen 

zich tegoed doen aan een heuse smultaart. Al 
met al een groot succes. De kinderen van de Pax 
Christi staat een feestelijk jaar te verwachten 
want het hele jaar door zullen activiteiten in het 
teken van het 40 jarig bestaan worden gedaan 
met een afsluitende feestweek in het voorjaar 
2010. 

Pax Christi school  
opent 40 jarig jubileum

Op de basisscholen in Limmen worden in de 
voorgaande week kleurplaten en naamkaartjes 
uitgedeeld onder de kleinste kinderen. Kleur de 
kleurplaat thuis zo mooi mogelijk in. Bij aankomst 
op het Stet kan deze direct worden ingeleverd en 
in ruil daarvoor krijgt uw kind een (met helium) 
gevulde sinterklaasballon. Hiermee gaan de 
Pieten leuke acts doen en tijdens de optocht zal in 
het park de Enterij een echte ballonnenwedstrijd 
gaan plaatsvinden. Vul daarom thuis ook het 
naamkaartje met adresgegevens in en knoop 
deze aan de ballon. Meer informatie kunt u 
teruglezen op www.sinterklaaslimmen.tk

De route zal zijn: vanaf het Stet, Achterweg, 
Dampegheestlaan, Dusseldorperweg,  Enterij, 
Middenweg (noordelijke richting), Nachtorchis, 
Rietorchis, Zonnedauw, Dusseldorperweg.  In het 
park van de Enterij zal tijdens deze optocht de 
ballonnenwedstrijd plaatsvinden. 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. 15.45 
uur bij de kerk aankomen, alwaar pastor Olling 
de Sint en zijn Pieten officieel zal verwelkomen. 
De kerk zal om 15.35 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 
verzocht in de zijbeuken plaats te nemen, zodat 
alleen kinderen gaan zitten in de banken van het 
“Kinderland”.  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), SKJL (Kerkeveiling) en de 
Ontwikkelings Groep Limmen (OGL). Mocht u deze 
intocht ook willen steunen, kunt u een vrijwillige 
bijdrage doen in een speciale Sinterklaas(melk)
bus  bij Albert Heijn of tijdens de intocht achter 
in de kerk. Evt. informatie 072 – 5053686

Sint Nicolaas 
komt weer per boot 
naar Limmen!

LIMMEN -  Hij komt, die goede Sint met vele Pieten op zondag 15 november naar Limmen. 
Vanaf 14.00 uur zullen de Pieten in de haven van Limmen aankomen en de kinderen 
vermaken met spektakel en muziek. 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.

Univé Noord-Kennemerland

Limmen, De Drie Linden 1

Tel. (072) 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl

Kom bij ons langs om een zorg-
verzekering aan te vragen, de 
korting zal voor u 10% bedragen. 
Heeft u al bij ons een zorgver-
zekering? Ook dan heeft u recht 
op deze honderden euro’s korting.

UW SINTERKLAAS KADO

Bespaar honderden euro’s 

op uw zorgverzekering

Een kadootje van de Sint:

10% korting op uw 
zorgverzekering!
 

Vrijdag 11 december 
van 10.00 tot 21.00 

Zaterdag 12 december 
van 10.00 tot 17.00 

in De Burgerij!

Ook dit jaar is het de LOV weer gelukt om 
een Sinterklaasactie te organiseren.
 
De hoofdprijs is een Weber gasbarbecue met een 
barbecue vleespakket voor 25 personen . De hoofd-
prijs is mogelijk gemaakt door Tuin en Groen 
Shop Nuyens, Equipe coiffures , Keurslagerij Snel 
en Toerkoop reisburo Zonvaart.
 
De actie start op 16 november en duurt tot 5 
december 2009. Bij besteding van 5 euro aan 
boodschappen ( AH-10 euro )  ontvangt u een 
Sinterklaaslot. De loten kunt u inleveren bij de 
deelnemende winkeliers. Deze zijn herkenbaar 
aan het speciale raambiljet .
De trekkingen zijn op maandag  23 november, 30 
november en 9 december. Alle winnaars krijgen 
hun prijs thuis gestuurd. De Trekkingslijst is te 
bekijken op de website www.lov-limmen.nl.

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

Koop bij de LOV winkeliers , en maak kans op 
een van  de 130 prijzen.

Sinterklaasactie 2009 van de LOV- winkeliersvereniging  
 

Win een Weber gasbarbecue 
met barbecue vleespakket voor 25 personen 
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De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

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

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

V A L K E R I N G
a d m i n i s t r at i E -  E n

B E L a s t i n G a d V i s E U r s

de drie Linden 4, 1906 Em Limmen 
tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

	 Stetlaantje	1,
1906	AN	Limmen

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

Telefoon	072	-	505	30	09

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

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties

en decoratieve technieken

Heeft u zojuist iets verkocht 

via internet? 
Verstuur deze pakketjes voordelig door 

heel Nederland al vanaf  
€ 4,95. Kijk op www.dhlforyou.nl 

voor alle mogelijkheden.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen

072 - 505 12 42   www.stuifbergen.eu

Sinterklaas-cadeaus
bij Slaapkenner Lute
• DEKBEDOVERTREKKEN 
• HANDDOEKEN 
• KEUKENSETJES DDDDD 
• BADJASSEN (ook kindermaten) 
• KUSSENS 
• DEKBEDDEN

Deelnemer LOV-Sintactie.

Ook voor tapijt en gordijnen uw adres!

Sint Nicolaas is weer in ons land, tijd voor:

Roomboter letters en -staven
Speculaas: klein, groot, dik of gevuld

Marsepein: vele leuke figuren

Luxe chocoladeletters

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

ma 16 nov t/m za 21 nov

Onze st. Nicolaas folder is in de winkel verkrijgbaar

Reclame

GEVULD SPECULAAS TAARTJE
VOOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 5,00
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Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578 
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmenk i n d e r o p v a n g

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar  

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

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

Jasmijn Boer
– Geboren op 24 september 2009 –

Dochter van Ger Boer en Nathalie Lendowitsch 

Sam Groot
– Geboren op 5 september 2009 –

Zoon van Maurice Groot en Rianne Duijn
en broertje van Nils

Thom ten Wolde
– Geboren op 2 november 2009 –

Zoon van Brenda Sprenkeling en René ten Wolde

‘ BABY VAN DE MAAND’

Matthijs Dijkstra 
 

– Geboren op 1 september 2009 –

Zoon van Ronald en Marieke Dijkstra

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

Feestelijk ontbijt bij 
de Tulp in de Cameren
De Limmer Ondernemers Vereniging.
De LOV bestaat 75 jaar.

Tijd voor een feestje... er was van alles te doen in 
de feestweek er was o.a. een overheerlijk ontbijt 
in de Enterij voor de Limmers op 4 oktber j.l.
Op 6 oktober j.l. was er ’n gezellige accordeon-
middag met koffie en gebak voor de ouderen in 
de Cameren, prachtige muziek was het. Met dank 
aan de LOV. Maar dan de mensen op de Tulp. 
Daar moest ook wat voor gedaan worden..., dus 
bedacht ik het plan om ’n gezellig ontbijt te or-
ganiseren, met ’n keurige gedekte tafel. Met alles 
er op en er aan. Natuurlijk wilde Peter Bakker de 

broodjes, kadetten en de krentenbrood wel spon-
soren. De Slager John de Boer (SNEL) deed daar 
direct heerlijke vers geneden vleeswaren bij. Wat 
is ’n feestelijk ontbijt zonder ’n mooi stukje ge-
kleurd fruit... dus dat nam Siem Kuyper de Groen-
teboer op zich. Bedankt Mannen.
Klokslag 9.00 zaten de bewoners aan de keurige 
gedekte tafel heerlijk te genieten van het eerste 
bolletje toen Peter even langs kwam om te kijken, 
wat door ’n ieder van ons zeer gewaardeerd werd. 
Natuurlijk was er meer als genoeg en genoten de 
bewoners ‘savonds nogmaals van al het lekkers.
Nogmaals wil ik de LOV bedanken voor alles na-
mens onze bewoners van de Tulp in de Cameren.

Laat u muzikaal 
verwennen in Limmen
Op zondagmiddag 29 november vindt in de 
Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
te Limmen een Herfstconcert plaats. Het a ca-
pella kwartet In Tenso en het Emergo koper-
kwintet treden voor u op waarna Confusion 
Wines u kennis laat maken met prachtige 
wijnen. In Tenso is de nieuwe naam van het a 
capella kwartet, Cal 4 U. Zij waren ondermeer 
actief tijdens de opening van het Muziekfesti-
CAL vorig jaar in Limmen.

In Tenso bestaat uit Clara Tuijn - Zonneveld 
sopraan, Mia Ploegaert - Braas alt, Piet van 
der Steen tenor en Sjaak de Groot bas. Het 
repertoire bestaat uit liederen uit de renais-
sance periode.(Rond 1500-1600) en liederen 
uit de vorige en deze eeuw. U wordt in diverse 
talen toegezongen over de liefde in verschil-
lende seizoenen.

Om de klanksfeer een herfsttooi te geven is 
het koperkwintet van Emergo gevraagd ook 
een bijdrage te leveren. Het Kwintet bestaat uit 
de volgende personen, Astrid Breetveld op es bas, 
John Breetveld op cornet- piccolo trompet, René 
Breetveld op cornet- piccolo trompet en es cornet, 
Clenn Keizer op bugel en René Bos op euphonium. 
Het belooft een hartverwarmende muzikalemid-
dag te worden.

Het herfstconcertprogramma:
• Protestantse Kerk is open om 14.45 uur
• Aanvang concert 15.00 uur
• Zang door In Tenso
• Muziek door het koperkwintet van Emergo
• Pauze
• Muziek door het koperkwintet van Emergo
• Zang door In Tenso
• Einde concert ongeveer 17.00 uur
• Wijnproeverij in Ons Huis tot 18.30 uur

Wijnproeverij in Ons Huis m.m.v. Confusion Wi-
nes. Monique Koopman - Meegdes laat u volop 
genieten, u maakt kennis met feestwijnen voor-
zien van een robuust tot aaibaar karakter, het 
juiste moment om een mooi boeket samen te 
stellen. Het Herfstconcert kent een charitatief 
doel: Education 4 All, Fietsen voor Burkina. Van 
de toegangsprijs van 10 euro, wordt per entree-
bewijs 2,50 euro afdragen en Confusion Wines 
doneert van elke verkochte fles wijn een bedrag 
aan Fietsen voor Burkina. Het zal u aan niets ont-
breken, u ontvangt in de pauze koffie of thee naar 
wens en na het concert kiest u een prachtige wijn 
uit. Er wordt gezorgd voor hapjes. Kortom een 
harmonieus programma met een smaakvol slot. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij AH aan de Vuurbaak 
en Stuifbergen aan de Kerkweg te Limmen. Rea-
geer snel want vol is vol!.

Draag je steentje bij voor fietsen voor Burkina faso!
Misschien heeft u het schitterende bord met het 
logo van ‘Fietsen voor Burkina’ al in de Cornelius-
kerk (of ergens anders in het dorp) zien staan. Het 
logo dat Alex Stuifbergen met zijn bedrijf “Illudee” 
voor dit goede doel heeft ontworpen, is door Ar-
jan Kaandorp levensgroot uitgewerkt. Zowel Alex 
als Arjan - samen met hun prikploegen - kennen 
we als winnaars van de bloemendagen in Lim-
men. Nu hebben zij zich ingezet voor het goede 
doel. Het resultaat is een bord van twee bij twee 
meter met reusachtige letters er op verwerkt: 

“Education 4 All” (Onderwijs voor iedereen)  Een 
schitterend initiatief dat helemaal past in ons 
mozaïekdorp. Want het is de bedoeling dat we 
het komend seizoen 2009-2010 dit gigantische 
bord met vereende krachten tot een schitterend 
mozaïek laten verrijzen. Dit keer niet met hyacin-
tenbloemen maar met steentjes. U begrijpt het 
al: We worden allen uitgenodigd ons steentje bij 
te dragen als het gaat om onderwijsprojecten in 
Burkina Faso. Voor 50 Euro-cent  draagt u ook een 
steentje bij.

24 Uur Fietsmarathon voor de 
Corneliuskerk tijdens de Kerstnacht
Tijdens de Kerstnacht van 24/25 december wil-
len we een fiets-marathon gaan houden voor de 
kerk. Al fietsend op ‘spinners’ willen we 24 uur 
lang de Kerstboom voor de kerk brandend hou-
den. Niet alleen voor ons hier in Limmen, maar 
ook voor de mensen in Burkina Faso mag het een 
zalig Kerstfeest worden. 
Meer informatie over dit initiatief zal nog volgen, 
maar voor nu doen we een oproep aan enthousi-
astelingen om zich alvast aan te melden om ook 

een uurtje op de pedalen te gaan voor Burkina 
Faso. Het gaat daarbij vooral om de nachtelijke 
uurtjes. Ook vragen we de fietsers een (gespon-
sorde) bijdrage van 5 euro. Wie helpt ons mee? 
We denken daarbij ook aan sportverenigingen en 
vriendenclubs. 

Meld je schriftelijk aan bij de pastorie of stuur 
een e-mail naar: pastorie.corneliusparochie@
hetnet.nl 
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen                 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

06 506 48 499
info@dicxrijschool.nl

GEEF EEN RIJLES KADO 
VOOR SINTERKLAAS, VRAAG 

NAAR DE DICX KADOBON

Niet alleen de man 
met baard geeft cadeautjes. 

 
Laat u door ons 
ook verrassen! 

  
Loop bij ons binnen voor een vrijblijvend advies. 

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

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

Uitgeest,
tel. 0251-312342

Akersloot,
tel. 0251-320166

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

Putter’s Specialiteiten

OH, KOM ER EENS KIJKEN…
Storm en regen, ja daar is de Goede Sint ondertussen mee bekend…
maar geen zee is hem te hoog, omdat hij eenieder graag verwent…!
“Piet, ga jij vandaag bij Bakkerij Putter shoppen ?
want zij verkopen van die lekkere Speculaas- en Taai-taaipoppen….
en ook die Handgemaakte Chocoladeletters, kies het hele alfabet,
oh, en die Roomboter Amandelstaven en letters, zalig en niet vet !”
“Ja !” jubelde Piet, “ik koop ook Pepernoten, Strooigoed en Muizen….
dan kan ik weer heerlijk tekeer gaan in die Hollandse huizen….!”
“Rustig vriend !” maande Sint, “geniet van de Moppen en Marsepein,
die Oud-Hollandse Tulband, en échte Borstplaat, oh….zo fijn !”
“En Sint moet u kijken…wat een leuke Sinterklaas Schoenslof…..
alle Pietermannen nog aan toe, ik geloof dat ik dit jaar écht bof !” 
 

                   .

Bakkerij

Internet: 

www.bakkerijputter.nl   

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl 
Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur
zat 10.00 - 16.00 uur
 
Ooohh, kom er eens kijken .....
bij Troel Voor Kids
O.a. uitverkoop winterjassen !!!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Bij Besteding van 8,00 euro en 
met BijBetaling van 75 eurocent

ontvangt u een 
prachtig Broodmes!

- Geldig van 16 november t/m 21 november -

Bakkerij p.Bakker  vuurBaak 3 1906 Bs limmen

L IMMEN

Wanneer het 
Ù uitkomt;

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

Voor al 
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1

1906 BS LIMMEN

L IMMEN

■  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

● 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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

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

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur
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Heeft u zin in een lachwekkend/
komische/hilarisch avondje uit?
Kom dan kijken naar een optreden van de  
Limmer Plankeniers in de Burgerij en dan 
na afloop nog even lekker nakletsen on-
der het genot van ’n borreltje. De entree 
is maar € 8,50 en tegen inlevering van uw 
entreekaartje krijgt u nog ’n kopje koffie 
of thee gratis ook. Wie wil dat nu niet ????

Wij hebben weer gekozen voor een avondvul-
lende klucht genaamd; Albert en Alfred van de 
schrijver Carl Slotboom. De regie is in handen van 
Stina Hof.

Een korte inhoud 
Als zijn vrouw en dochter een paar dagen naar 
Appingedam gaan, besluit Alfred in Parijs de 
bloemetjes buiten te gaan zetten. Met zijn boek-
houder Paul spreekt hij af, dat hij via zijn mobiele 
telefoon in contact zal blijven. Op het moment 
dat Alfred wil vertrekken, verschijnt de nachtclub-
danseres Eva, die hij ooit eens in een nachtclub 
heeft ontmoet. Beneveld door de champagne, 
heeft hij haar destijds uitgenodigd en zijn adres 
gegeven. Eva is niet van plan te vertrekken, maar 
Alfred laat zijn snoepreisje niet door de neus bo-
ren en vertrekt naar Parijs, met de mededeling 
dat zijn boekhouder het verder maar uit moet 

zoeken. Kort nadat Alfred vertrokken is, verschij-
nen zijn schoonzuster en haar echtgenoot uit 
Appingedam, die in de veronderstelling zijn, dat 
zij afgesproken hadden te zullen komen logeren. 
Intussen hebben Alfred's vrouw en dochter de 
trein gemist, bellen naar huis en horen dat de fa-
milie uit Appingedam daar zit. Ze nemen onmid-
dellijk een taxi en komen naar huis. Goede raad 
is duur, want Alfred is onderweg naar Parijs. Dan 
verschijnt Albert, de tweelingbroer van Alfred, die 
hij al meer dan dertig jaar niet heeft gezien. Al-
bert komt om geld en Paul wil hem dat wel geven, 
mits hij de komende dagen voor zijn broer Alfred 
door wil gaan.

Gebroeders Nick en Mark Kappen.

Gemak, premie en relatie belangrijkste succesfactoren 

Univé verkozen tot beste 
schadeverzekeraar
Wat vindt u belangrijk bij de keuze voor een scha-
deverzekeraar? De Nederlandse consument vindt 
gemak, premiestelling maar ook zeker de relatie 
met een verzekeraar belangrijk. En Univé kwam 
daarbij als beste uit de bus. 

MarketResponse ondervroeg dit jaar 7.500 verze-
kerden naar hun beleving van een schadeverze-
keraar. Deze Klantenmonitor Schadeverzekerin-
gen 2009® wees uit dat Univé ten opzichte van de 
concurrentie de meest loyale klanten heeft en dat 
ze op alle aspecten van de dienstverlening beter 
scoort dan de benchmark. Consumenten zijn ook 
graag bereid Univé aan te bevelen bij anderen. 
De belangrijkste redenen blijken het gemak van 
zakendoen en de premiestelling van de Univé-
verzekeringsproducten. Klanten zijn niet alleen 
positief over de premie, maar ook over de relatie 
met Univé: zij voelen zich gewaardeerd en eerlijk 
behandeld.
Richard Bloedjes van Univé Noord-Kennemerland 
is blij met de waardering van de consument: “Als 
coöperatieve verzekeraar zonder winstoogmerk 
bieden wij onze klanten kwalitatief goede produc-

ten in combinatie met een hoog serviceniveau en 
een scherpe premie. In dit onderzoek zijn vooral 
de inboedel, rechtshulp, auto en reis meegeno-
men, maar we bieden veel meer. Denk eens aan 
aansprakelijkheid, recreatievoertuigen, motor en 
fiets.” De onderscheiding is volgens Richard ook 
te danken aan de regionale aanwezigheid: “Van-
uit onze kernwaarden ‘persoonlijk en dichtbij’ 
staat de relatie met de klant bij ons centraal. We 
zijn met onze winkels echt dichtbij. Zo kunnen 
onze leden rekenen op persoonlijk en deskundig 
advies. Dat onze klanten dat waarderen zien wij 
als een aanmoediging om het de klant –waar mo-
gelijk- nog makkelijker te maken.”

Overigens is Univé niet alleen de beste schade-
verzekeraar. Vorige maand werd Univé al uitge-
roepen tot meest klantvriendelijke verzekeraar 
van Nederland. Dat gebeurde in het kader van de 
verkiezing van het Meest Klantvriendelijke Be-
drijf van Nederland 2009. Die verkiezing werd ge-
wonnen door Ikea, gevolgd door Hema en ANWB. 
Univé viel net buiten de top tien, maar voerde 
wel de lijst aan bij de verzekeraars.

TripleK Kings of Karting-
kampioen 2009 
TripleK Racing heeft dankzij een derde plaats in 
de afsluitende race in Veldhoven de titel in het NK 
Kings of Karting veroverd. De enig overgebleven 
concurrent VDH Motorsports1 eindigde in Veld-
hoven als tweede achter de kampioen van de af-
gelopen twee jaar, Koene Racing. TripleK behield 
daardoor één punt voorsprong in de eindstand op 
VDH Motorsports1.

Met de teamnaam TripleK wordt gedoeld op de 
achternaam van de broers Nick en Mark Kappen 
en hun vader Jonny als teamleider. Twee jaar 
geleden waren ze met een tweede plaats in de 
eindstand achter Koene Racing al dicht bij een 
kampioenschap. Dit jaar stonden ze vanaf de eer-
ste race bovenaan. Ze wonnen drie van de zeven 
races.

De opdracht voorafgaand aan de race was simpel 
voor VDH Motorsports1; winnen, liefst nog met 
een bonuspunt voor de pole-position. Dan nog 
had TripleK de beste troeven in handen, want een 
tweede plaats zou te allen tijde volstaan voor de 
titel.
De voorbereiding was voor de meeste teams niet 
ideaal. Het was de heel zaterdag nat, terwijl voor 
zondag droog weer was voorspeld. Die voorspel-
ling klopte, maar de regenbanden waren toch 
nodig aangezien de baan ’s ochtends nog nat 
was. Dat zorgde meteen voor de eerste discus-
sie tussen de twee titelkandidaten over welke 
regenbanden te gebruiken. Zoals meestal op een 

natte baan was de pole-position voor Senna Kool-
en, waardoor VDH Motorsports het bonuspunt 
binnenhad. Maar Koene en TripleK zaten er niet 
ver achter. Een verrassende zevende startplaats 
(de pole in de pro-klasse) was er voor het debute-
rende team Veersedam-KCR.

VDH Motorsports1 maakte het zichzelf moeilijk 
door te laat op de grid te verschijnen, waardoor 
het team vanuit de pitstraat moest starten en 
dus het veld van achteren moest oprollen. Dat 
lukte bijna, alleen Koene was op Veldhoven onge-
naakbaar. Mike Koene was na de start meteen los 
van de rest van het veld en de overwinning kwam 
zes uur lang niet in gevaar. Meer spanning was er 
voor TripleK, dat dankzij de koppositie van Koene 
aan een vierde plaats voldoende zou hebben voor 
de titel, vooropgesteld dat Koene geen problemen 
zou krijgen. Nick en Mark Kappen reden continu 
in de topvier rond, mede doordat Sparerib Express 
uitviel met remproblemen, Ekart het eerste uur 
op een natte baan moeilijkheden kende en C2N/
Telematch een reparatie moest uitvoeren. Kombi-
kart ekart kwam nog sterk terug naar de vierde 
plaats. Na zes uur rijden was de titel binnen.

In de pro-klasse liet Veersedam-KCR zien dat de 
pole-position geen toeval was. Debuteren en 
meteen winnen, een geweldige prestatie. Ook 
FeJo Racing, dat zijn tweede race reed, deed het 
opvallend goed. Een tweede plaats ging in rook 
op door een crash in het laatste uur. Die ging nu 

Winnaars Ballonnen- 
wedstrijd  L.O.V. 75 jaar
Zaterdag 12 oktober hield de 75 jarige midden-
stand te limmen een ballonnenwedstrijd.
Vele kinderen kwamen hun geluk beproeven.

Hopen dat hun ballon het verst zal komen. Helaas 
was het resultaat niet erg hoog wat er terug is 
gekomen. 3 inzendingen hebben wij helaas maar 
ontvangen. De verste die gevonden is, kwam 
uit Duitsland. Uit het plaatsje Kedeur vlak bij  

Duisburg. Deze ballon was van Tess Groot van de 
Wanne 12. Zij ontvangt een L.O.V. bon van €20,00
De tweede ballon kwam uit Nederland, namelijk 
Nijkerk. Deze ballon was Jacco de Jong. Hij ont-
vangt een L.O.V. bon van €10,00. De troostprijs 
gaat naar de 3e ballon, deze is gevonden op het 
eiland Kreta. Deze ballon was van  L. Eugenaar zij 
ontvangt een zak ballonnen. De prijzen zijn op te 
halen bij Bakkerij Bakker op de Vuurbaak. 

naar 2MG Racing voor CK Racing. Dat was precies 
voldoende voor 2MG om de derde plaats in het 
kampioenschap te ontfutselen aan CK. De twee 
teams die het hele seizoen om de titel hadden 
geknokt, kampioen Racemates.nl en B&B Racing, 
vielen door technische problemen buiten de top-
vijf.

Uitslag 6-uursrace algemeen: 1 Koene Racing 369 
ronden; 2 VDH Motorsports 1 367; 3 Triple K Racing 
364; 4 Kombikart Ekart 364; 5 C2N Telematch Ra-
cing 363; 6 Veersedam-KCR (pro1) 361; 7 RAEK Ra-
cing 360; 8 VDH Motorsports 2 359; 9 2MG Racing 

(pro2) 358; 10 CK Racing (pro3) 358. Uitslag 6-uurs-
race pro-klasse: 1 Veersedam-KCR 361 ronden; 2 
2MG Racing 358; 3 CK Racing 358.

Eindstand in het NK Kings of Karting 2009: 1 Tri-
ple K Racing 182 punten; 2 VDH Motorsports 1 181; 
3 Koene Racing 176; 4 Kombikart Ekart 169; 5 C2N 
Telematch Racing 158; 6 VDH Motorsports 2 153; 7 
RAEK Racing 136; 8 Racemates.nl (pro) 130; 9 B&B 
Racing (pro) 125; 10 2MG Racing (pro) 120.
Eindstand in de pro-klasse: 1 Racemates.nl 194 
punten; 2 B&B Racing 184; 3 2MG Racing 169.
 

Op zaterdag 5 december is het feest in Conquista, samen met Zwarte Pieten zullen we het Zwarte Pieten-
spel spelen. 

Kom langs en doe mee, deelname is een euro. Maar dan is het wel van 10:30 tot 12:00 feest met na-
tuurlijk heerlijke pepernoten, cadeaus en limonade. Het kan deze ochtend niet op, een goed begin van 
5 december!

De voorstellingen worden gegeven op
zaterdag 14 november, vrijdag 20 november en 
zaterdag 21 november a.s., aanvang 20.00uur.
Een voorstelling, alleen bestemd voor leden van 
de Zonnebloem afd. Limmen, is op vrijdag 13 no-
vember aanvang 14.00uur.

Kaarten kopen voor de avondvoorstellingen kan 
bij onze secretaris Mary Winder, à € 8,50 p.krt.

Dit kan telefonisch; 5052726 (na 17.00uur) of via 
de mail: kaarten@limmerplankeniers.nl .

Zaterdag 5 december 
Pietenfeest in Conquista!
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rijksweg 60, 1906 Bj Limmen
teLefoon 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

Eten en genieten!
 Rosbief met RozemaRijn, aaRd-
appeltjes, gepofte tomaatjes 

en gRoene aspeRges.
 

Ingrediënten voor 6 personen. 

Stuk zijlende van ongeveer 800gr-1kg. ½ bol verse knoflook
Olijfolie 500 gr groene asperges
4 takjes rozemarijn 1 ½ kg Roseval aardappelen
Zout en peper ¼ bos peterselie
500 gr cherrytomaatjes Zout en peper
Olijfolie

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 200ºC
Zout en peper de lende en zorg ervoor dat het vlees op kamertempera-
tuur is, Laat een flinke scheut olijfolie goed heet worden, schroei het 
vlees dicht, leg de rozemarijn erbij en zet het in de oven.
Neem het er na 30 minuten uit en laat het op een warme plaats rusten.
Leg ondertussen de cherrytomaatjes in een braadslee, overgiet ze met 
olijfolie en bestrooi met iets zout, peper en wat fijngesneden knoflook.
Maak de asperges schoon en blancheer ze kort in kokend water met 
zout.

Snijd de aardappelen in gelijke stukken, kook ze in water met zout. Giet 
ze zodra ze gaar zijn af en meng er olijfolie, zout en fijngesneden pe-
terselie doorheen. Schik de groenten op een grote schaal of op aparte 
borden. Snijd de lende in dunne plakken.

Lekker met een goed glas rode wijn!

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 888 53 16

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

Eet 
smakelijk!

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
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“Dit pand heeft al sinds 1930 een winkelbestem-
ming,” begint René zijn verhaal, “toen was het 
een kruidenierswinkel, maar vanaf 1970 is het 
een groentewinkel geworden.” Hoewel de groen-
tewinkel al jaren bekend is bij de mensen in het 
dorp, begint de geschiedenis van René pas an-
derhalf jaar geleden. Na 27 jaar floormanager 
en assistent-bedrijfsleider te zijn geweest te zijn 
bij V&D en vervolgens nog twee jaar te hebben 
gewerkt als shopmanager op Schiphol, zat René 
een tijdje zonder werk. “Toen ik hoorde dat er 
een groentewinkel ter overname stond in Lim-
men, ben ik op onderzoek uitgegaan en kwam 
ik in contact met Rina.” Rina leidde destijds de 
groentewinkel en wilde daar wegens persoon-
lijke omstandigheden mee stoppen. “Ik ben met 
haar rond de tafel gaan zitten om te kijken of 
we tot overeenstemming konden komen en dat 
is wonderbaarlijk snel gelukt,” gaat René verder 
met zijn verhaal. Na een paar dagen met Rina te 
hebben meegelopen om de fijne kneepjes van het 
vak te leren, draaide René, krap twee maanden na 
zijn ontmoeting met Rina, zijn eerste uurtjes als 
groenteman. “Rina was best een persoonlijkheid, 
ze kon ontzettend goed met de klanten overweg,” 
legt de nieuwkomer uit, “dus daar moest ik nog 
wel even mijn weg in vinden. Maar de kennisma-
king met het Limmer publiek is gelukkig in goede 
aarde gevallen,” eindigt hij zijn zin tevreden.

Besturen en bestieren
We zitten op het houten bankje voor de toonbank 
in de winkel. Vanaf hier hebben we goed uitzicht 
over het rijke assortiment en op de ingang van de 
winkel. En ja hoor, daar komt de eerste klant al 
binnen. Enthousiast begroet hij de klant en helpt 
haar. “Zijn de mandarijnen lekker?” vraagt de 

René Beukers vertelt over de groente- en fruitwinkel die hij met hart en ziel draait in het dorp

‘ De rabarbermoes, inmiddels berucht 
in Limmen, zo lekker als die is!”’

klant. “Ze zijn zoet, sappig en soms hebben ze nog 
een pitje,” luidt het antwoord. Het is me duide-
lijk dat deze winkelier zijn producten kent. “Ik wil 
weten wat ik verkoop, dus ik proef alles,” beaamt 
René als we het gesprek hervatten, “daarbij vind 
ik fruit enorm lekker, daar kun je me letterlijk on-
der begraven!” Deze man heeft hart voor het vak. 
Dat komt overigens niet helemaal uit de lucht 
vallen, want ook zijn ouders hadden vroeger een 
groentezaak. “Het is me dus eigenlijk met de pap-
lepel ingegoten. In mijn middelbare schooltijd 
heb ik ook altijd geholpen op zaterdagen en in 
de vakanties. Toen kwam aan die zaak een einde, 
maar zijdelings heeft het altijd mijn interesse 
gehouden.” Met de overname van deze winkel is 
een droom van René in vervulling gegaan. “Mijn 
eigen winkeltje dat ik mag besturen en bestie-
ren,” zegt hij met een grote lach op zijn gezicht.

35 dagen
Het gevarieerde palet aan kleuren van de vele 
soorten groente, fruit en verse salades versiert 
mijn blikveld. Terwijl René af en toe een klant 
helpt, heb ik even tijd om alles op mijn gemak te 
bekijken. “Ik maak heel veel producten vers,” ant-
woordt René op mijn vraag wat het vak precies in-
houdt. Want naast het inkopen en verkopen van 
fruit en groente staat deze groenteman ook in de 
keuken. Van alles is hier vers te krijgen:  “Salades, 
gesneden groenten, pizza’s, soepen, appelcompo-
te en de rabarbermoes, inmiddels berucht in Lim-
men, zo lekker als die is!” René geeft zelf aan dat 
het weliswaar een klein winkeltje is, maar dat er 
van alles te krijgen is. “Ik heb wel eens geteld, als 
je iedere dag iets anders zou eten, dan kun je dat 
35 dagen achtereen doen.” Het leuke aan het vak 
vindt René het gezondheidsaspect van groente 

en fruit. “Men denkt soms dat er in groente geen 
voedingwaarde zit, maar dat bestrijd ik met hart 
en ziel.” De specialist is duidelijk: “Als je als basis 
fruit en groente eet iedere dag, dan krijg je al het 
grootste gedeelte van wat je nodig hebt binnen. 
Daarnaast heb je dan nog je granen, je vetten 
in beperkte mate en je melkproducten nodig en 
dan ben je compleet.” En hoe zat het ook alweer? 
“Minstens twee stuks fruit per dag en twee ons 
aardappels en groente.”

Zure vruchten
De derde klant die voor de snijbonen komt van-
daag. Er moet opnieuw gesneden worden. Ter-
wijl René achter in de winkel verdwijnt, komt 
de geur van de vers gesneden groene rakkers 
de winkel binnen. “De snijbonen zijn populair 
vandaag.” zeg ik tegen René als de klant de win-
kel weer uit is. “Weet je het? Nou ja, dat raad je 
dus niet!” reageert de groenteman lachend met 
zijn handen in de lucht. Inkopen doen is dan ook 
geen gemakkelijke opgave. “Iedere dag koop ik 
vers in van de groothandel of direct van de teler,” 
legt René uit, “als ik te weinig inkoop en ik ben 
halverwege de dag los, dan heb ik iets niet goed 
gedaan. Dan moet ik daar de zure vruchten van 
plukken.” De winkelier concludeert dat het deels 
een kwestie van ervaring is: “Maar uiteindelijk 
kun je er geen pijl op trekken en dat is een uit-
daging.” Van sommige groente ziet hij echter wel 
dat het veel of juist weinig verkoopt. “Postelein is 
bijvoorbeeld niet heel bekend en ook prei wordt 
niet veel gegeten.”Kan deze groenteboer eigen-
lijk het hele jaar door aan alle soorten groente en 
fruit komen? “In principe kun je het meeste fruit 
en groente het hele jaar krijgen, want als wij hier 
iets niet meer kunnen krijgen omdat het winter 

“Wat ruikt het toch altijd lekker als je een groentewinkel binnenstapt!” is het eerste wat ik zeg tegen de 
lange man achter de toonbank. “Nou, dat vind ik ook, iedere dag nog!” reageert René Beukers enthousiast 
op mijn opmerking terwijl hij achter de toonbank vandaan komt om zich voor te stellen. Net zo enthousiast 
had hij gereageerd toen ik hem belde met de vraag of zijn groentewinkel René Groente & Fruit een keer 
in de LOV-krant wilde staan met een artikel. Op ieder moment mocht ik langskomen. “Maar het interview 
moet dan wel tussen de bedrijven door,” had hij gezegd, “als er klanten komen, moet ik ze natuurlijk hel-
pen.” En dat vind ik alleen maar leuk, want dat geeft mij extra stof om over te rapporteren in mijn artikel! 

wordt, dan wordt het ergens anders op de wereld 
weer zomer en kunnen we het daar vandaan ha-
len,” legt René uit, “nu hebben we bijvoorbeeld 
citrusfruit uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en 
medio november krijg ik het citrusfruit weer uit 
Europa.” Alleen de stoofperen heeft deze groente-
boer nog niet in het buitenland gezien: “Stoofpe-
ren zijn echt Hollands, als de voorraad op is dan 
moet je echt wachten tot het volgende seizoen.”

Fruit of groente?
Naar gelang we zitten te praten, verspreek ik me 
en noem ik de kersen per ongeluk zomergroente. 
Natuurlijk weet ik beter, maar direct verbetert de 
kenner mij. Wanneer is iets nu groente en wan-
neer is iets fruit? “Groente wordt bijna altijd ge-
kookt. Er zijn wel groentes die rauw gegeten wor-
den zoals witlof en sla. Ook een worteltje wordt 
wel eens rauw gegeten, maar niet als hele maal-
tijd. Terwijl fruit kun je zo consumeren.” Nadat 
ik de komkommer en tomaten nog even heb na-
gevraagd, het zijn groenten, is het me helemaal 
duidelijk. Hoewel er vanmorgen heel wat klanten 
de winkel binnenlopen geeft René aan dat de 
supermarkten tegenwoordig wel grote concur-
renten zijn van de groentewinkel. Toch denkt hij 
absoluut niet dat groenteman een uitstervend 
beroep is. Een aantal voordelen van de groente-
winkel is namelijk: geen voorverpakte hoeveel-
heden, dus je koopt wat je nodig hebt, iedere 
dag verse specialiteiten van het huis en bij deze 
groenteboer krijg je kwaliteitsgarantie. “Gelukkig 
is er nog steeds een groep mensen die dat weet 
te waarderen!” 

Recept
Voordat we het gesprek afronden, wil ik toch nog 
even terugkomen op die beruchte  rabarbermoes. 
Wat is het geheim? René lacht en geeft antwoord: 
“vroeger werd rabarber alleen gekookt met sui-
ker. Maar als je bij de rabarber twee appels en 
twee bananen toevoegt als het gaar is, geeft dit 
een zachte smaak aan de rabarber, het heeft een 
bindende functie en je kunt dus minder suiker ge-
bruiken. Dat laatste is voor je lijf natuurlijk beter.” 
Wat René tot slot ook nog meekookt zijn een paar 
aardbeien. Deze geven namelijk een mooie kleur 
aan de moes en zij halen net de scherpe smaak 
van de rabarber af. “Ja, en zo winkelier ik!” rondt 
René af. “Het is een wereld op zich, met name als 
je je een beetje verdiept in de achtergrond. Eigen-
lijk komt alles van de Aarde. De Aarde geeft dit 
ons en we hoeven er alleen maar met de juiste 
manier mee om te gaan. De mens vaart er wel 
bij.” Wijze woorden van een echte kenner!
     
Lucia Valkering

Contact
René Groente en Fruit
Dusseldorperweg 75
Tel. 072 5051360

Foto: René Beukers tussen een palet aan kleuren.

Fruitwijzer van de 
Groenteman 

Fruit zit vol smaak, vol kleur, vol variatie en vol 
goeds voor je lichaam. Je kunt geen dag  zon-
der. Wanneer je elke dag tenminste 2 keer fruit 
neemt, profiteer je volop van de voordelen op 

korte  en lange termijn.

Weerstand
De aanwezige vitamines in fruit helpen je weer-
stand op peil te houden. En dat is erg handig 
wanneer iedereen in je omgeving  snipver-
kouden is of wanneer het griepvirus  de kop 
op steekt. Deze informatie en nog veel meer 
nuttige tips  vindt U in de Fruitwijzer. Deze 
Fruitwijzer is tijdelijk gratis verkrijgbaar bij 

René Uw Groenteman. 

Gratis verkrijgbaar:
De fruitwijzer !
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LOV - 75 jaar1934 2009

De LOV bestaat 75 jaar en ter gelegenheid daarvan nog een serie oude foto’s van winkels die in ons dorp hebben gestaan. 

Bakker Piet Breed aan de Dusseldorperweg (later bakker Bakker) trots bij zijn nieuwe oven 
in 1933. Rechts staat de roggebrood trog waar vroeger het roggebrood deeg in werd klaarge-
maakt.
 

Deze opname is ook uit 1933, hier Piet Schol als bakkersknecht. Op de achtergrond woonhuis 
van Cor de Rooy aan de Dusseldorperweg. Een van zijn werkgevers was bakker Sassen. Het is 
niet bekend of hij hier brood van Sassen in zijn mand had.
Na een aantal jaren grote vaart naar Nederlands-Indië waar hij bakker / kok was, nam hij 
een baan bij de Duitse bakker Grüber in Beverwijk. Door een arbeidsconflict, wat ontstaan 
was om een verlofdag, vertrok hij daar. Hij is in de oorlog opgepakt en overgebracht naar 
het concentratiekamp in Amersfoort. Op 24 september 1944 is hij samen met 9 anderen 
als vergelding vermoord zoals wij dat in Limmen ook twee maal meegemaakt hebben. Het 
vermoeden bestaat dat zijn vorige werkgever hier iets mee te maken had.
 

Bakkerswinkel van Sassen aan de Hogeweg hoek Pagelaan. Op de foto kleine Ab met zijn moe-
der. Nadat Ab met Ada Wassenaar was getrouwd in 1954 nam hij de zaak over van zijn vader. 
Na het plotselinge overlijden van Ab in 1974 ging moeder Ada nog door met de zaak tot 1989, 
waarna zij hem overdeed aan bakker Putter.

Huis met winkel van bakker Commandeur aan de Rijksweg.

Ben Kuilman, op deze foto in dienst van bakker Commandeur, zijn eerste werkgever was bak-
ker Breed. Ben is het bakkersvak altijd trouw gebleven.

75 jaar LOV
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LOV - 75 jaar1934 2009

Bakkerswinkel van Henk Commandeur aan de Dusseldorperweg hoek Vislaantje. Links is het 
café van Siem Admiraal nog te zien.

Het bakkerswinkeltje van Jo Hageman “de kouwe bakker” gelegen aan de Pagelaan nabij 
de Kapelweg. Op de foto een aantal familieleden voor de winkel, aan de versiering te 
zien was het waarschijnlijk Koninginnedag. Links is de schuur van Hunnekink aan het 
Dronenlaantje nog te zien.
 

75 jaar LOV

De Bakkerij van Piet van der Eem aan de Rijksweg tussen Westerweg en Hogeweg. Piet 
heeft in 1905 de bakkerij overgenomen van Chris Vrugt, toen nog op de plaats waar nu 
Siem Kuyper de groenteboer zit. De verbreding van de Rijksweg was de aanleiding om 
een stukje grond te kopen waar hij deze bakkerij even verderop begon. Later heeft zoon 
Henk, die nog steeds op deze plek woont, de zaak overgenomen.

Prijsvraag Limmerventers
 

De oplossing van de prijsvraag uit de vorige LOVkrant is:
foto 1: Piet Groot, foto 2: Ed Kuijper, foto 3: Emma Tijm, foto 4: Annie Kraakman, foto 5: 
Han v/d Peet en Wal Admiraal, foto 6: Kees Bakker en foto 7: Jos Min.
 
De gelukkige prijswinnaars zijn: Marianne Bloedjes, A. Schuurman, Ria Admiraal, C.Min 
en Jeannette Castricum. Zij ontvangen allen een LOV bon van 1 10,--.

Limmer kermisfoto’s gezocht
 
Stonden de schommelende schuitjes nu 
op de plek waar nu de RABO bank is of 
bij  het  parochiehuis?  De  fietsenmolen 
stond op de hoek Middenweg Kerkweg 
tegenover  Kuilman  en  waar  stond  de 
draaimolen ook alweer?
Wellicht hebt u hier nog foto’s van, Oud 
Limmen is op zoek naar deze oude ker-
misfoto’s of filmbeelden. Ook oude deun 
foto’s van o.a. café Snel of Friesland zijn 
welkom. Op maandagmorgen van 10:00 
tot  12:00  en maandagavond  van  19:00 
tot  21:00 zijn wij aanwezig en  staat de 
koffie  klaar  op  de  Schoolweg  1.  Bellen 
mag ook 5054491 of bij geen gehoor 06 
44880471
 
Foto: 
Arie Krom fotografeerde zijn dochters in 
de jaren 50 op de Limmer kermis.
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Zondag 13 december 
2009 eetmiddag bij 
de Uylenspieghels
Het 1e optreden van prins Tyl XIII met zijn raad voor het seizoen 2009-2010 is natuurlijk de eetmiddag. 
Omdat Sinterklaas in het weekend valt is het nu wat verder in december dan anders. Op zondag 13 de-
cember verwacht prins Tyl XIII en zijn raad weer vele bezoekers van jong tot oud op deze gezellige familie 
middag. 

Om 16.00uur gaan de deuren open en het feest 
zal tot 21.00uur duren. ‘Topkok’ Gerrit zal weer 
een heerlijke boerenkoolmaaltijd maken voor 
onze bezoekers van deze middag. Voor de muziek 
is Patrick Bouquet geboekt, de zanger die tijdens 
de optocht ook op de prinsenkar de laatste jaren 
is te zien en te horen en ook vorig jaar op deze 
middag er een gezellige boel van wist te maken. 
Hij zal voor jong en oud er weer leuke muziek 
ten gehore brengen. Voor onze jongste bezoekers 
staan er natuurlijk weer enkele dames van de 
vereniging in de bekende schminkhoek klaar. Ze 
zullen zorgen dat deze kleine rakkers onherken-

baar bij hun familie aan tafel kan schuiven. 
Vanaf maandag 31 november t/m vrijdag 11 
december zijn de kaarten te verkrijgen op de 
bekende voorverkoopadressen; Mevr. Baars, 
B.N.straat 97 en de fam. Burgering, Vredebur-
glaan 2. De kaarten kosten € 7,50, op vertoon 
van donateurskaart € 5,00. Kinderen t/m 12 
jaar eten gratis  mee. Let op; betaald u aan 
de deur entree, dan geldt voor het eten het 
principe OP=OP. Prins Tyl XIII en zijn raad ho-
pen dat er weer vele Gorteldonkers aan tafel 
zullen schuiven voor deze overheerlijke boe-
renkoolmaaltijd op zondag 13 december. 

Kinderdagverblijf 
Eigen Wijs betrekt 
nieuwbouw
Maandag 16 november aanstaande is het eindelijk zover: kinderdagverblijf Eigen Wijs van Forte Kinder-
opvang opent haar fonkelnieuwe deuren aan de Lage Weide. 

In april van dit jaar werd de eerste steen van het 
pand door Wethouder Portegies gelegd, waar-
mee het startsein gegeven werd voor het nieuwe 
onderkomen voor het kinderdagverblijf. De kin-
deren van Eigen Wijs hebben sindsdien de bouw-
vorderingen op de voet gevolgd en mochten 
steeds even komen kijken hoe ver het gebouw 
al af was. Na maanden van hard werken kan het 
nieuwe pand nu door kinderen en medewerkers 
worden betrokken. 

Het nieuwe pand van Eigen Wijs is ruim van op-
zet en voorzien van alle gemakken en eisen die 
Forte Kinderopvang aan haar gebouwen stelt. Bij 
het pand is een uitdagende tuin aangelegd, als-
ook een patio waarin ook de allerkleinsten veilig 
buiten kunnen spelen. Daarnaast beschikken alle 
groepen over een eigen atelier, waar de kinderen 
al hun creatieve uitspattingen kwijt kunnen. 

Sint Nicolaas 

komt 

dit jaar 

per boot 

weer naar 

Limmen 

op 

zondag 15 

november om 

14.00 uur.
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WOL opent College in Burkina Faso

Onderwijscomplex Zoodo is een project waar de 
Stichting WOL en haar Afrikaanse partner Déve-
loppement Sans Frontière (DSF) al vanaf 2006 
mee bezig zijn. Drie jaar geleden is door de WOL 
de eerste steen gelegd. Inmiddels is het hele ter-
rein omheind, staat er een schoolgebouw voor 
basisonderwijs en tweedekans onderwijs, twee 
praktijklokalen voor beroepsonderwijs, een wa-
tertoren, twee bewakerswoningen en nu dus ook 
een schoolgebouw voor voortgezet onderwijs.
Aan voortgezet onderwijs is grote behoefte in 
Burkina Faso. Jarenlang is er geïnvesteerd in ba-
sisonderwijs en daar komen nu zo veel kinderen 
van af, dat er onvoldoende plaats is in het ver-
volgonderwijs. Het nieuwe schoolgebouw telt 8 
lokalen. Vier lokalen zijn dit schooljaar in gebruik 
genomen voor de eerste vier leerjaren van het 
college. De verwachting is dat volgend jaar alle 
klassen vol zitten.

Eerbetoon aan de WOL
Het leek even of we in Nederland waren: we vroe-
gen ons af of we het droog zouden houden tij-
dens de ceremonie. Als toetje aan het einde van 
het regenseizoen viel er die ochtend nog een bui. 
Goed tegen het stof. Gelukkig was het tijdens de 
ceremonie droog. Als speciale gasten kregen de 
WOL-leden een ereplaats. We zaten op de eerste 
rij met de minister en onderminister van voortge-
zet onderwijs, de gouverneur van de regio Noord 
en de Mossi koning van de provincie Yatenga. De 
minister roemde de betekenis van DSF in het hele 
onderwijshervormingsproces. DSF op haar beurt 
benadrukte dat de WOL hiervoor de basis had 
gelegd en dat het dank zij de WOL gelukt is om 
het onderwijscomplex te realiseren. Na alle toe-
spraken mochten de aanwezige WOL-leden twee 
getuigschriften in ontvangst nemen. De eerste 
was van de provinciale directie voor het basis-
onderwijs en de alfabetisering. De WOL kreeg dit 
getuigschrift voor de belangrijke bijdrage aan 
het bevorderen van het onderwijs in de provincie 
Yatenga. Het tweede getuigschrift kwam van de 
burgemeester van de gemeente Tangaye. In deze 
gemeente heeft de WOL verschillende projecten 
ondersteund. 
Na het doorknippen van het lint was het college 
officieel geopend. Aan het einde van de ceremo-
nie werden bomen geplant en mocht Yvonne 
Zomerdijk van de WOL de eerste steen leggen 
voor de volgende fase van het onderwijscomplex: 
de bouw en inrichting van een computerlokaal. 
Een beetje voorbarig, want de inzamelingsacties 
voor dit onderdeel moeten nog beginnen. Maar 
DSF heeft er alle vertrouwen in dat dit goed zal 
komen. Vol ongeduld kijken ze uit naar het vol-
gende jaar: de intocht van de deelnemers aan de 

fietstocht van Limmen naar Burkina Faso. Het 
onderwijscomplex is een van de projecten waar 
Stichting Fietsen voor Burkina op dit moment ac-
tie voor voert.

Onderwijs voor iedereen
In het logo van Fietsen voor Burkina is het opge-
nomen: Education 4 All / Onderwijs voor iedereen. 
Dit is ook de belangrijkste doelstelling van onder-
wijscomplex Zoodo: het realiseren van onderwijs 
voor iedereen. In het huidige onderwijssysteem 
vallen veel leerlingen voortijdig uit, vooral kin-
deren van het platteland. Het onderwijs wordt in 
het Frans gegeven en plattelandkinderen hebben 
hierin een grote taalachterstand. Als ze al de kans 
krijgen om naar het college te gaan, blijven ze 
vaak meerdere malen zitten. Twee keer zittenblij-
ven betekent dat ze van school gestuurd worden. 
Op Zoodo krijgen kinderen een extra kans om als-
nog hun diploma te behalen of om een beroep te 
leren. 
Opvallend is dan ook dat veel kinderen uit een 
ander project van de WOL, het Scholieren Adop-
tie Project (SAP) naar Zoodo overgestapt zijn. Het 
SAP biedt dorpskinderen uit kansarme families 
een mogelijkheid om voortgezet onderwijs te 
volgen. Deze kinderen worden ‘geadopteerd’ door 
families in Nederland. De WOL gaat er van uit dat 
de kinderen die in dit project worden opgeno-
men, net zo lang begeleid worden totdat ze een 
goede startkwalificatie behaald hebben om een 
toekomst te kunnen opbouwen. Door hun achter-
stand ten opzichte van stadkinderen is dit vaak 
heel moeilijk. Op een staatsschool redden ze het 
vaak niet binnen de beschikbare tijd. Op Zoodo 
krijgen de kinderen een extra kans.

Limmen bedankt!
Alle projecten van WOL en DSF zijn alleen maar 
mogelijk door de steun die we vanuit Nederland 
krijgen. Iedereen die heeft bijgedragen: namens 
DSF en alle kinderen in Yatenga hartelijke dank. 
In Burkina is iedereen ontzettend gemotiveerd 
om zich in te zetten voor het onderwijs als sleutel 
om ontwikkeling in gang te zetten en armoede te 
bestrijden. We hebben al heel veel kunnen berei-
ken en we gaan door. Het komende jaar met het 
geweldige initiatief van Stichting Fietsen voor 
Burkina. Helpt u mee om onderwijs voor ieder-
een in Burkina Faso te realiseren? Steun dan de 
acties van Fietsen voor Burkina of maak een bij-
drage over naar de WOL op 3364.26.577. Voor een 
kind uit het Scholieren Adoptie Project zoeken we 
nog een adoptieouder. Wilt u dit kind steunen? 
Neem dan contact op met Yvonne Zomerdijk 072 
5052680. Voor meer informatie www.stichting-
wol.com

31 oktober 2009 vond de officiële opening plaats van het schoolgebouw voor algemeen voortgezet on-
derwijs (college) op Onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya, Burkina Faso. In het bijzijn van de 400 
leerlingen, hun ouders en leraren, onderwijsautoriteiten, leden van DSF en een delegatie van de WOL 
werd de derde fase van het onderwijscomplex feestelijk geopend. 

foto: Dineke Vahl bij de door de WOL geplante boom voor het nieuwe schoolgebouw.

Vier samen met Troel 
Sinterklaas
Het is weer bijna zo ver, Sinterklaas komt ook dit 
jaar weer bij Troel om samen met de kinderen uit 
Limmen en omstreken zijn feest te vieren. Vanaf 
zaterdag 16 november kun je de Sinterklaas kleur-
plaat ophalen waarmee leuke prijzen te winnen 
zijn.

Woensdag 25 november zal hij om 15.30 uur bij 
Troel Voor Kids zijn. Kom samen met broertjes 
en zusjes, papa en mama, opa en oma , vriendjes 
en vriendinnetjes naar de winkel om Sinterklaas 
een handje te geven. Tevens zal Sinterklaas de 
winnaar van de kleurwedstrijd een prijs geven. 
Wil je weten of je gewonnen hebt??? Zorg dan 
dat je erbij bent. Inge en Zwarte Piet zorgen voor 
wat lekkers. Troel is vereerd om nu voor het derde 
jaar de schatkamer van Sinterklaas te mogen zijn. 
Er is ongelofelijk veel keuze aan leuke aparte en 
betaalbare cadeautjes en niet te vergeten leuke 
schoencadeautjes. Aan kleding is tevens geen 
gebrek en wellicht kan de wintergarderobe door 
Sint nog worden aangevuld. 
Ook een leuk cadeau-idee is ondergoed van  
I-Dare voor meisjes en jongens van maat 92 t/m 
176. Leuke prints, prima pasvorm, mooi materiaal 

met veel stretch. Voor jongens hebben we boxer-
shorts (€ 9,95) in leuke prints en hemden in grijs 
en wit (€ 11,95) die goed te combineren zijn met 
alle printjes van de boxers. Voor de meisjes zijn er 
4 verschillende prints in hemdjes (€ 12,95) en bij-
passende broekjes. De hipsters worden verkocht 
in sets van 2, 1 uni en 1 met print voor € 17,95. 
Nog niet geslaagd om een winterjas voor zoon of 
dochter te vinden. Wij hebben nog meerdere mo-
dellen en maten. Bovendien zijn ze nu met 25% 
afgeprijsd.

Kids (4 – 9 jaar)
Iedere zaterdag, van 10:30 tot 12:00, zijn er ver-
schillende activiteiten voor kinderen van 4 tot 9 
jaar. De entree is 1 euro.

14 november: WII - toernooi
21 november: T-shirts pimpen
28 november: Banketbakochtend
5 december: Zwarte Pieten-spel
12 december: Zelfsportret maken

Club (9 – 12 jaar)
Iedere woensdag, van 14:00 tot 17:00, is Conquis-
ta geopend voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Wij 
hebben computers voor multiplay spellen, een 
DJ-hoek, spelcomputers, poolbiljart, je kunt het zo 
gezellig niet bedenken of het is de woensdagmid-
dag in Conquista. Kom eens langs. In de vakanties 

J.O.C. Conquista
zijn we extra open, ook in de avonden, en hebben 
we diverse activiteiten.

Club X-tra (12 – 16 jaar)
Op vrijdag en zaterdag, van 19:00 – 22:00, zijn we 
open voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Wanneer wij 
geen activiteit hebben, hebben wij open inloop. 
Hangen met je vrienden bij Conquista, met com-
puters, DJ-hok, groot scherm voor tv en films of 
gewoon gezellig samenzijn. 

14 november: Geomatric War
21 november: Filmavond
4 december: Twee in één; twee ruimtes geopend. 
Één voor de jongens en één voor de meiden, met  
voor de meiden de sinterklaas-klassieker ‘Alles is 
Liefde’.
12 december: Casino 

Excursie KVG
 
Het KVG heeft maandag 2 november een excursie 
gemaakt naar een paardenmelkerij.
Oorspronkelijk komt het paardenmelken uit 
Mongolië, maar ook de oude Egyptenaren, de 
Grieken en de Romeinen gebruikten het voor 
hun dagelijks bad- en massagerituelen. Als het 
veulen 8 weken is gaat het in de veulencréche. 
De merries worden 3 tot 4 maal per dag gemol-
ken. Na de laatste keer melken wordt het veulen 
weer bij de merrie gezet. Het veulen stimuleert 
de melktoevoer. Als na 8 à 9 maanden het veulen 

niet meer wil drinken stopt de melk. De merries 
geven c.a. 1 liter melk per keer en daarom is paar-
denmelk zo duur. Het ziet er wat blauwachtig uit 
en de smaak is niet vies.Paardenmelk is wel heel 
gezond. Paardencentrum Moerbeek werkt samen 
met de medische faculteit voor onderzoek en het 
wordt aanbevolen tegen o.a. astma-artritis-pso-
riasis-bloeddruk-bronchitis-kanker-hart en vaat-
ziekten-diabetes en het is een alternatief bij een 
koemelk-allergie. De melk wordt om de 3 dagen 
naar Tiel gebracht,daar wordt het gevriesdroogd 
en verwerkt tot capsules,dan is het houdbaar. De 
verse melk kan je 2 tot 3 dagen bewaren. Ook is er 
een cosmeticalijn op basis van paardenmelk.

Vrijdag 11 december 
van 10.00 tot 21.00 

Zaterdag 12 december 
van 10.00 tot 17.00 

Kerstmarkt 2009

Komt allen!
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Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl

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.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

Danspaar Philipoom-van Londen 
scoort op Dans Grand Prix D’Almere 
Almere/Limmen: Afgelopen zondag 8 november jl., stond weer op het programma van het Limmer 
danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen de jaarlijkse Dans Grand Prix D’Almere op de agen-
da, een internationaal danstoernooi onder leiding van Henk Peter Vos onder auspiciën van de N.A.D.B. 
(Nederlandse Algemene Danssport Bond).

Aan de start van de Hoofdklasse Ballroom ( de 
allerhoogste dansklasse bij de amateurs van 
Nederland ) verschenen Maurice en Marieke, 
nadat de Limmers goede voorrondes wisten te 
dansen mochten Maurice en Marieke uiteinde-
lijk uitkomen in de grote finale.
In deze finale werd het spannend, wisten Mau-
rice en Marieke nog in Hilversum kampioen te 
worden en in Papendal een 5e plaats te behalen, 
haalden de Limmers weer alles uit de kast om 
de jury te overtuigen van hun kunnen, en niet 
zonder resultaat, Maurice en Marieke behaal-
den een mooie 3e plaats en ontvingen een bron-
zen medaille.

Voor de Castricumse dansschool Griffioen een 
geweldig resultaat, nu gaan Maurice en Ma-
rieke samen met hun trainers Paul Reijn, Fineke 
Raps en de Belgische trainster Pauline LaDiges-
Kwikkel hard trainen om op 22 november in 
Hilversum weer een goede wedstrijd te kunnen 
dansen. Voor wie eens wil komen kijken naar 
zo`n danswedstrijd in de buurt van Limmen, as 
15 november organiseert dansschool Luut Griffi-
oen in Castricum een danswedstrijd waar zowel 
Ballroom als Latijns Amerikaanse dansen zullen 
worden gedanst.

Maurice en Marieke tijdens de finale op de Dans Grand Prix D`Almere
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“Maar moeten we dit allemaal wel in het artikel 
zetten,” onderbreekt Kees Druijven opeens het 
verhaal, “nu onthullen we zoveel dingen uit het 
boek.” “Het is wel leuk om in het kort wat punten 
weer te geven van wat we uitgezocht hebben,” 
reageert Rein Koelemeij. Ik zit aan de huiskamer-
tafel bij Rein. Ook Kees is aangeschoven voor dit 
gesprek. Het verhaal over de toren van Limmen 
is slechts een heel klein tipje van de sluier, maar 
verder houden we het spannend. Beide mannen 
hebben jaren gewerkt aan het blootleggen van 
de geschiedenis van het kerkje te Limmen. Alles 
wat in die tijd bekend is geworden hebben ze uit-
voerig beschreven in een, zoals zij het noemen, 
historisch document. Het komt uit onder de titel 
De protestantse kerk te Limmen – indien de men-
sen zwijgen, zullen de stenen spreken. “Het idee 
om dit te doen is eigenlijk al een tijd geleden ont-
staan, maar we hebben het eerst nog op de plank 
laten liggen,”vertelt Kees, “langzamerhand is het 
idee verder gegroeid. De restauratie in 2000/2001 
is echt de aanleiding geweest om er mee aan de 
slag te gaan.” Tijdens de restauratie bleek bij het 
wegbreken van muren en plafonds dat er zaken 
tevoorschijn kwamen die nog onbekend waren. 
Reden voor beiden om na de restauratie de heer 
Hundertmark  te vragen voor  een bouwhistorisch 
onderzoek. Rein: “Hij is een jaar bezig geweest om 
zo stukje bij beetje de kerk te onderzoeken en uit 
te werken.” “Steen voor steen,” voegt Kees toe. Er 
zitten heel veel verschillende soorten stenen ver-
werkt in de kerk. Iedere steen geeft wel iets prijs 
over de tijd of de bouwstijl. Op basis van die gege-
vens heeft de bouwkundige een rapport, lopend 
van 1590 tot heden, uitgewerkt. Het moment voor 
de twee auteurs om met deze informatie aan de 
slag te gaan. “We hebben hem aangekleed,” zegt 
Kees trots, “de kale restauratie van 2001 hebben 
we vorm gegeven, we hebben er een verhaal om-
heen gemaakt. Over de geschiedenis en de oor-
sprong van de kerk en de restauraties die in het 
verleden geweest zijn.”

Soms iets, soms niets
Niet lang nadat we om de tafel zijn gaan zitten 
voor het interview, pakt Rein een enorme stapel 
papieren erbij. Met een trots gebaar legt Rein zijn 
hand op het pak papier. “Dit is het,” zegt hij. Het 
boek is weliswaar nog niet gebonden, maar zoals 
het voor ons op tafel ligt, zo wordt het. Het ligt al 
bij de drukker, dit is de laatste print. Al pratend 
bladert Rein door het boek heen. De grote afbeel-
dingen vallen mij op. Kees: “Veel beeldmateriaal 
is belangrijk, dat vinden mensen leuk om te zien, 
vooral als ze op oude foto’s nog wat herkennen 
van hoe het vroeger was.” Zeven jaar lang zijn de 
mannen bezig geweest met het verzamelen van 
informatie en het schrijven van het boek. Niet al-
tijd een gemakkelijke opgave. Kees: “Informatie 
halen we uit het soort stenen dat terug te vinden 

Kees Druijven en Rein Koelemeij vertellen over hun boek dat officieel verschijnt op 20 november:

‘ Alles wat van de kerk bekend is staat erin!’

is in de kerk. Andere informatie halen we uit oude 
documenten die te vinden zijn in de archieven.” 
Rein: “Het is niet zo dat er overal richtingaan-
wijzers staan die aangeven waar je heen moet. 
Vaak vind je losse brokken.” De onderzoekers heb-
ben de informatie dan ook uit heel verschillende 
bronnen gehaald; het archief in Haarlem, het ar-
chief in Alkmaar, het Historisch museum in Am-
sterdam en hun speurtocht leidde de heren zelfs 
tot aan Gouda. “Soms vind je iets, soms vind je 
niets,” vat Rein het proces samen. 

Tufstenen muur
Ik verspreek me en noem in mijn zin de oude do-
cumenten ‘getypt’. Beide heren barsten in lachen 
uit. “Getypt?!” roepen ze in koor. “Geschreven!” 
Rein: “En dan vaak nog in het Oudnederlands 
ook!” Kees: “Was het maar getypt!” Het is me dui-
delijk, veel tijd en energie hebben de heren in het 
project gestoken. Wat vonden ze eigenlijk het 
meest verassende wat ze gevonden hebben in de 
geschiedenis van de kerk? “Het schilderij van de 
familie Du Peyrou,” vindt Rein, “dat we dat von-
den in het Amsterdams historisch museum was 
heel verrassend.” Rein vertelt dat in de kerk een 
rouwbord hangt van de familie Du Peyrou. Na on-
derzoek zijn ze erachter gekomen dat de familie 
oorspronkelijk uit Frankrijk kwam en hier in Ne-
derland terecht is gekomen. Het ware rijke han-
delslieden. In Noord-Holland alleen al hadden 
ze drie landhuizen. Een ervan was het landhuis 
Dampegheest te Limmen, waar zij zomers woon-
den. Rein: “We hadden nog geen Du Peyrou met 
een gezicht, maar door al het zoeken kwamen we 
achter het schilderij van de familie. Toen kreeg 
de familie plots een gezicht.” “Maar dat is meer 
voor ons volgende boek, over Dampegheest,” on-
derbreekt Kees, “wat mij betreft, is de ontdekking 
van de eerste opgezette muur van tufsteen die 
is gebouwd in 1108, het meest verrassend.”Kees 
vertelt hoe de heer Hundertmark een stuk muur, 
waarvan de stenen niet zichtbaar meer waren, 
helemaal heeft afgebikt in de kerk.  “Er bleek toen 
dat daarachter nog altijd de oude muur van de 
Romaanse kerk zat, een muur van 1000 jaar ge-
leden.” “Aan de hand van de bouwtechniek van 
die muur zagen we hoe de bouw ervan tot stand 
gekomen is,” vult Rein aan. Kees: “Ja, dat spreekt 
mij echt aan.”

Het porumt
Terwijl de heren vertellen over hun boek en al-
vast wat prijs geven over de inhoud ervan, bla-
dert Rein mee door de, nu nog losse, bladzijden. 
Hij zoekt bij ieder verhaal het beeldmateriaal op 
en ik krijg zo een mooie indruk van de historie. 
Het boek wordt overigens niet zo dik als het pak 
papier wat op tafel ligt, dit is namelijk nog enkel-
zijdig geprint. Maar met 208 pagina’s en 145 af-
beeldingen moet dit toch wel heel wat informa-

tie bevatten. “Zijn jullie trots op het resultaat?” 
vraag ik. Beide mannen lachen. Rein: “Wat denk 
je?” “Ik vermoed van wel,” antwoord ik. Rein: “Dat 
heb je goed gezien!” Kees: “Ik heb al vier werken 
achter de rug, maar dit is wel het mooiste werk 
vind ik. Dit heeft cachet.” Rein: “Dit wordt een 
echt boek, met een harde kaft, het porumt. Alles 
wat van de kerk bekend is, staat erin. Er is geen 
stukje wat niet meegenomen is.” “Wij wilden het 
echt tot op de bodem uitzoeken,” geeft Kees aan, 
“het is een fundamenteel onderzoek geweest 
waar geen vinger meer tussen te krijgen is.” De 
kerk heeft dan ook bijna geen geheimen meer 
voor de heren. 

Nooduitgang
Uit alle verhalen die de heren vertellen over hoe 
de kerk in de loop der tijd ontstaan en vooral ver-
anderd is, concludeer ik dat de kerk eigenlijk een 
heel dynamisch bouwwerk is. Rein: “Ja klopt, dat 
lijkt het zo op het oog niet, maar dat is het wel, 
het verandert voortdurend.” Ook recent zijn er 
nog veranderingen geweest aan de kerk. Zo was 
er voor 1968 nog een ingang aan de Zuidkant 
van de kerk, maar die is inmiddels verdwenen. 
“Ook zag ik vroeger altijd aan de Noordkant van 
de kerk twee boogjes in het metselwerk en ver-
der niets,” vertelt Rein, “na de brand in Volendam 
moest er een nooduitgang komen. We bedachten 
toen dat dat ooit wel een uitgang geweest had 
kunnen zijn. We hebben de tussenmuren eruit 
gehaald en zagen hoe een oude latei van wat ooit 
een deur geweest was, tevoorschijn kwam. Ook 
vonden we nog het oude stucwerk terug.” Van-
daag de dag is de doorgang weer functioneel, als 

Rond 1200 heeft de protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan in Limmen haar eerste toren gekregen. Terwijl het kerkje toentertijd bestond uit tufsteen, werd de toren gebouwd van baksteen. Bijzonder, want het 
was waarschijnlijk de eerste bakstenen toren van Noord-Holland. Omdat de toren net in de tijd gebouwd werd dat het baksteen in opkomst was. De grondstof van baksteen is klei, daarom wordt vermoed dat deze 
gedolven is in het Kleimeer ten oosten van Limmen. De bakstenen zijn hier waarschijnlijk ter plekke gebakken. Interessant is dat de toren in eerste instantie los van de kerk is gebouwd. De toren was vroeger het 
hoogste punt van het dorp, omringd met een slotgracht. Het is een mogelijk een militair object geweest, wat af te leiden is aan de ingebouwde schietvensters. Het was het dorpscachot, maar werd ook gebruikt voor 
het doorgeven van boodschappen aan het dorp middels het luiden van de kerkklok. In de loop der tijd is de toren verbouwd met de kerk, al is de toren officieel nog van de burgerlijke gemeente.

een herstelde nooduitgang. 

Boekpresentatie
Onder het begeleidende getik van de grote klok in 
de woonkamer van Rein voeren we het gesprek. 
Als de klok slaat, kom ik, uit de verhalen van Rein 
en Kees, weer terug in het heden. Het wordt tijd 
het gesprek een beetje af te ronden. Het boek 
wordt in de middag van 20 november gepresen-
teerd in de Protestantse kerk. Hierbij worden sym-
bolisch twee exemplaren uitgereikt; één aan een 
vertegenwoordiger van de burgerlijke gemeente 
en één aan een vertegenwoordiger van de kerke-
lijke gemeente. Natuurlijk is het boek vanaf dat 
moment ook voor iedereen die een exemplaar 
wil hebben te verkrijgen. Het boek wordt in een 
eenmalige oplage van 500 exemplaren gedrukt. 
Bent u geïnteresseerd in een reis door verhalen 
en beeldmateriaal, over de historie van één van 
de oudste kerken van Noord-Holland, dan is dit 
boek uw gids!
    
Geïnteresseerd?
Het boek kan besteld worden door overmaking op 
bankrekening 63 58 03 704 t.n.v. ‘Boek Protestant-
se Kerk, Limmen’.  Bij voorintekening en vooruit-
betaling kost het boek €35,- en het kan eventueel 
bezorgd worden in Limmen en naaste omgeving. 
Het boek kan ook verzonden worden, het bedrag 
is dan €40,-. Vanaf 21 november kan men het boek 
eventueel zelf afhalen bij Rein Koelemeij aan de 
Bogerdlaan 6 te Limmen. Na de presentatie gaat 
het boek €40,- kosten (afgehaald).

  Lucia Valkering

De kerk vanuit het noord-oosten, H. Tavenier 1790

Tijdlijn... Om uw interesse te wekken hieronder alvast een (zeer globaal) overzicht van enkele belangrijke 
gebeurtenissen in de geschiedenis van de protestantse kerk:
     
740  Radbod II, heer Van Egmond, vernieuwt volgens overlevering het kerkje.
1108  Bisschop Burchard schenkt het  (al tufstenen?) zaalkerkje aan het kapittel St. Marie  
  in Utrecht.
Rond 1200 Bouw van een bakstenen toren los van de kerk.
14e eeuw Bouw van een grotere bakstenen kerk met koor; deze heeft 2x de grootte van de be- 
  staande kerk en ‘inbouw’ van de toren.
1598  Ruïne van kerk is hersteld met een rechte koorsluiting; de grootte wordt meer dan  
  gehalveerd en bereikt hiermee haar tegenwoordige omvang (2008).
  De eerste eigen predikant wordt benoemd.
1650  Luidklok van gebroeders F. en P. Hemony aangebracht.
1798  Staatsregeling van Napoleon; vanaf dat moment is de toren officieel eigendom van  
  de overheid.
1876  Orgel aangebracht door P. Flaes te Amsterdam.
1904  Ingrijpende restauratie van de toren onder supervisie van rijksbouwmeester Mul- 
  der.
1943  Luidklok gevorderd en afgevoerd door de Duitse bezetter.
1967  De kerk en toren als rijksmonument ingeschreven.
1967/1968 Restauratie o.l.v. architect D Fledderus te Enkhuizen door familie R. Min.
2000/2001 Restauratie o.l.v. architect Dick Bak te Edam door Bouwbedrijf M.J. de Nijs & Zonen.
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Een verrassend geschenk is de winkeliers-
cadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is 
in wisselbaar bij elke winkelier in Lim men. Het 
gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 
aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een 
ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen 

li miet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het 
tijdstip van uitgave kunt bepalen.

De bon is te koop voor een waarde van 10 en 
20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de  
sns-regiobank in het unive kantoor.

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

DusselDorperweg 103 • 1906 AJ limmen 
T. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl

www.deburgerijlimmen.nl

Heeft u thuis iets te vieren?

De Burgerij kan het voor u versieren!

Satébuffet met huzaren- 

aardappelsalade en stokbrood met kruidenboter

Gratis bezorgd (in Limmen)

€ 6,50 p.p.*

*deze prijs geld vanaf 15 personen

Limmen - Dusseldorperweg 105 - 072-5052456

Egmond-Binnen - Abdijlaan 2B - 072-5065303

Net zoals de DVD de opvolger is van de video-
band en de I-pod de opvolger van de platenspe-
ler, is INOA de toekomst in haarkleuring. Met 
INOA kan uw kapper alles wat hij/zij voorheen 
ook kon met een blijvende haarkleuring, bijvoor-
beeld het dekken van uw grijze haren, maar dan 
nu zónder ammoniak.

INOA heeft 3 belangrijke voordelen voor u als 
consument: Nu geurloos. Zonder ammoniak. De 
formule van INOA is zonder ammoniak en par-
fumvrij. Dit betekent dat u geen last heeft van 
een onprettige geur tijdens de kleurservice. 
Optimaal comfort voor de hoofdhuid: Omdat de 
formule van INOA zonder ammoniak is en daar-
naast huidbeschermende bestanddelen bevat, 
is het risico op irritatie van de hoofdhuid sterk 

verminderd. Absoluut respect voor het haar: Bij 
INOA is de natuurlijke beschermlaag van het 
haar 2 keer meer beschermd dan bij een klas-
sieke blijvende haarkleuring.** Daarnaast blij-
ven het natuurlijke lipide-gehalte en essentiële 
aminozuren van het haar behouden. Uw haar 
voelt ná de kleuring net zo glad aan als vóór 
de kleuring.*** Een perfect egale kleur met een 
prachtige glans is het resultaat.

INOA werkt op basis van de ‘ODS Technologie’ 
(Oil Delivery System). Waar een klassieke blij-
vende haarkleuring is gebaseerd op water, bevat 
INOA een hoge concentratie olie. Deze revolutio-
naire olie-basis zorgt ervoor dat de werking van 
de kleuring wordt geoptimaliseerd

Revolutie op het gebied 
van professionele haarkleuring!
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Camerata musica en 
blokfluitensemble Damacles

Sinds 2008 bestaat het kwartet uit: Nicoline Sijp-
heer, sopraan, Barbara Hogenboom, alt, Harry 
Marechal, tenor, Marko Draisma, bas. Hun grote 
voorbeeld zijn The King’s Singers, zij maken mu-
ziek die hun erg aanspreekt. Net als zij richt Ca-
merata Musica zich op het a capella repertoire en 
het zingen van vooral oude muziek; liedjes waar-
in zowel de tekst als de harmonische samenzang 
op de voorgrond staat. Componisten uit die tijd 
zijn o.a. Thomas Morley, John Dowland en Hans 
Leo Hassler. Camerata Musica treedt regelmatig 
op en zoekt daarbij muzikale samenwerking met 
instrumentalisten, zoals nu met de groep Dam-
acles. Het blokfluitensemble Damacles onder 
leiding van Claudia Veenstra bestaat uit Daan Ja-
cobs, Marieke Brakkee en Claudia Veenstra.

Op het programma staan werken van Farmer, 
Thomkins en Le Jeune. Verder brengt het gezel-
schap liederen van Hassler, Del Encina, Arbeau en 
Passereau.

Zondag 13 december 2009 in de PKN Kerk, Zuidkerkenlaan 25 Limmen, aanvang 15.00 uur

Het vocaal kwartet Camerata Musica bestaat uit vier amateurzangers en heeft zijn oorsprong in Limmen. 
De groep heeft zich in de afgelopen jaren vernieuwd en is nu niet meer woonachtig in Limmen. Toch blijft 
de bijzondere band met Limmen en vooral het N.H. kerkje (nu PKN kerk) bestaan, want hier werd de 
muzikale basis gelegd. 

Het blokfluitensemble speelt voor de pauze een 
Consort van Mathew Locke en van Holborne een 
Fantasia en een Coranto.
Na de pauze spelen zij een  Afrikaanse Suite van 
Sören Sieg:  Djaboué.

Camerata Musica zal ook een aantal bekende en 
onbekende kerstliederen ten gehore brengen.     
Voor de zangers en de blokfluitisten staat het 
plezier in samenzang en samenspel hoog in het 
vaandel en zij hopen dat dit plezier afstraalt op 
het publiek. 

U bent van harte uitgenodigd om deze muzikale 
ontmoeting bij te wonen. 

Toegangsprijs € 10.-
Reserveren van kaarten: 
Telefonisch: 072 505 2235
via e-mail:limmencultuur@hotmail.com
via de website: www.limmencultuur.nl

Vorig jaar is er ook al een delegatie van Forte Kin-
deropvang in Zweden op bezoek geweest. Dit be-
zoek bleek zo inspirerend dat is besloten dit jaar 
wederom een studiereis te organiseren. De door 
middel van een loting geselecteerde medewer-
kers vertrokken begin september voor een inspi-
rerende reis naar Zweden. 

Deelneemsters aan de studiereis van Forte Kin-
deropvang waren Dineke Graafland  (BSO Het 
Vossenhol in Castricum), Hester Dogger (BSO De 
Boomhut in Castricum), Petra van Stralen (Kin-
derdagverblijf De Vuurtoren in Castricum), Ma-
riet Bosschaert (Kinderdagverblijf De Wielewaal 
in Bergen) Miris Reuver (vestigingsmanager Kin-
derdagverblijven Castricum en Limmen), Marjo-
lijn Huijser (vestigingsmanager BSO’s in Bergen 
en Heiloo) en Esther Hollenberg (directeur Forte 
Kinderopvang). 

Bij de reis werden opnieuw de verschillen tussen 
de Zweedse en Nederlandse cultuur bevestigd. 
Bijna iedereen werkt er fulltime, waardoor een 
groot deel van de kinderen vanaf één jaar vijf da-
gen per week naar de opvang gaat. Daarbij is het 
erg belangrijk wat er precies binnen de opvang 

Forte Kinderopvang blijft 
Zweedse inspiratie opdoen

aangeboden wordt aan de kinderen. Een basis-
principe in Zweden is: ‘hoe zorg ik als volwassene 
dat dit kind voldoende uitdaging heeft?’ Zo wordt 
er heel individueel naar kinderen gekeken, en 
word je als volwassene heel scherp gehouden.

Hierbij werd bevestigd dat Forte Kinderopvang 
al veel goed doet en in sommige gevallen zelfs 
voorop loopt, maar dat er nog zeker valt veel te 
leren van het Zweedse systeem.
Met de opgedane inzichten zullen er binnen For-
te Kinderopvang enkele aanpassingen worden 
gemaakt, zodat er nog meer tegemoet gekomen 
kan worden aan de behoeften van de kinderen. 
Zo zullen de kinderen een duidelijke rol krijgen 
in de keuze van wat er aangeboden wordt aan 
activiteiten. Ook zal de pedagogische visie van 
Forte Kinderopvang nog concreter en inzichtelij-
ker gemaakt worden voor ouders en kinderen. Dit 
gebeurt onder andere door veel te documenteren 
aan de hand van foto’s.

Voor de medewerkers van Forte Kinderopvang 
was dit een leuke, inspirerende en gezellige erva-
ring, die voor de kinderen en ouders alleen maar 
voordelen heeft.

Begin september is een aantal medewerkers en de directeur van Forte Kinderopvang op studiereis ge-
weest in Stockholm, Zweden. Hierbij werden tal van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangvoor-
zieningen en scholen bezocht om inspiratie op te doen bij het beroemde Zweedse systeem; het ‘kinder-
opvangparadijs’.

Op vrijdagavond 27 november wordt in de Bur-
gerij ‘Limmen’s got talent’ georganiseerd, de 
Limmerse talentenjacht, waarbij je getrakteerd 
wordt op een avondvullend programma met o.a. 
daverende optredens van The Olling Stones, Les 
Poppy’s, Queen en nog veel meer! Tevens kunt 
u genieten van een stukje cabaret van het duo 

Kaartverkoop benefietweekend 
voor Burkina Faso in volle gang!
Het kan u niet ontgaan zijn: Vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat HET feestweekend van 2009 op 
het programma, waarbij Limmen zoveel mogelijk geld inzamelt voor Burkina Faso. Als u de kaarten nog 
niet in huis hebt, wordt het nu hoog tijd! 

Henk Brandsma en Peter Dekker. De show wordt 
gepresenteerd door Mark Admiraal. Om de avond 
compleet te maken sluit de band The Garlicks 
het feest swingend af! De zaal gaat om 19.30 uur 
open. De optredens beginnen om 20.00 uur. Het 
aantal zitplaatsen is beperkt, dus kom op tijd!

Zaterdag 28 november staat in 
het teken van ‘Dance 4 Burkina 
Faso’. Deze avond zullen R2 Dance 
en de Stichting Fietsen voor Burki-
na alles uit de kast halen om een 
knaller van een feest te geven. Je 
kunt genieten van meerdere mu-
ziekstijlen, zoals House, Electro, 
Progressive, Eclectic, Techhouse, 
Techno en Minimal, de sound van 
Dance Valley, Sensation en Mys-
teryland op een donkere winter-
avond. Uit de hele omgeving zijn 
de beste DJ’s geboekt, de Burgerij 
zal verbouwd worden tot ware 
danceclub zoals alleen in Limmen 
kan! 
Beide avonden zijn het initiatief 
van Stichting Fietsen voor Bur-
kina. De opbrengst van de avond 
is geheel voor het goede doel: Bur-
kina Faso. 
Meer info? Check www.fietsen-
voorburkina.nl 
De kaarten bedragen € 10,00 per 
stuk. Ze zijn te koop op de volgen-
de kaartverkooppunten: Service-
desk van Albert Heijn Limmen, 
Stuifbergen en VVV Castricum. 

Kom genieten en steun het goede 
doel! 

Eén kistje MANDARIJNEN 
Voor de bijzondere prijs van

        € 6,50 
Geldig tm. 21 november 2009 en  
zolang de voorraad strekt.

•		Weer volop nieuwe  oogst Citroen 
bonen, Witte en Bruine bonen, 
Grauwe en Groene erwten.

•		Natuurlijk	verzorgen		wij	Uw	
fruitmand

Gratis verkrijgbaar de fruitwijzer

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 !!!
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7575
EERST WAS ER HAARKLEURING.

NU IS ER INOA.
(exclusief BiJ De KAPPeR)

*Behoud van het natuurlijke lipide-gehalte en essentiële aminozuren van het haar. 
**Behoud van de natuurlijke beschermlaag van het haar na 1 en 5 toepassingen.

. Nu GeuRlOOs. ZONDeR AMMONiAK.

. OPTiMAAl cOMfORT VOOR De HOOfDHuiD.

. ABsOluuT ResPecT* VOOR HeT HAAR.

ODS Technologie (Oil Delivery System): Een revolutionaire olie-basis, die de werking van de kleuring 
optimaliseert en de natuurlijke beschermlaag van het haar 2 keer meer beschermt dan een klassieke 
blijvende haarkleuring.**

PlAATs HieR HeT lOGO 
VAN uw sAlON

ONTdEK dE HAARKLEURING 
vAN dE TOEKOmST bIj
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schipperslaan 13  •  1906 BG Limmen  •  072-5315127  •  E-mail: info@pmpadvies.nl

Sfeerbeelden 

van de feestweek...


