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Het is weer voorbij die mooie zomer...

De zomer is ten einde en langzaam glijdt iedereen in het vertrouwde ritme van alle-
dag. De dagen worden korter, de wekker gaat meedogenloos vroeg en de plicht roept.

Wie droomt er niet van eeuwig vakantie, van nooit meer iets moeten? Zeker na de natte
maanden die we achter ons hebben gelaten, snakken we nog steeds naar zon, warmte,
korte broeken en sandalen.Want terwijl de een heeft gekozen voor het diepe zuiden, ver-
trok een ander vol goede moed naar het hoge noorden. En geen van beide bestemmin-
gen geeft garantie op mooi weer. Waar vroeger geen twijfel over bestond of je met een
koffer vol luchtige zomerjurkjes, slippertjes en een badlaken kon volstaan, moet je nu
niet meer overwegen zonder plu, laarzen en een regenpak op pad te gaan. Stortbuien
lieten kolkende rivieren ontstaan, waar eens beekjes rustige kabbelden. Degene die dacht
heerlijk zijn batterijtje voor de rest van het jaar op te laden, kwam bedrogen uit en is vol
vakantiestress jammerlijk huiswaarts gespoeld. Het klimaat is danig van slag en het weer
trekt zich blijkbaar niets meer aan van onze strak ingedeelde vakantieschema’s.

Gelukkig is er voor het aanbreken van de stormachtige herfstdagen nog één licht-
puntje: De Kermis! Halsreikend wordt er door veel limmers uitgekeken naar dit fes-

tijn dat zijn weerga niet kent.Terwijl de kinderen zich zullen vermaken in de zweef of de
botsauto’s, geven de volwassenen aan kermis vieren een heel andere inhoud. Zij gaan
zuipen, schransen, zingen, zwalken, zoenen en lallen. En dat wel drie dagen lang. Met als
hoogtepunt, dat voor sommigen als dieptepunt eindigt in de gemeentebosjes of een wil-
lekeurige tuin, te deunen gaan op maandag. Zo gaat iedereen tevreden de winter in en
lijkt de zomer lang zo nat en kort niet meer!

Veel plezier en doe vooral geen dingen die wij ook niet zouden doen.
De redactie.

We hebben er een jaar op moeten wachten,
maar eindelijk is het weer zo ver: De Limmer
Kermis. Van 9 tot en met 12 september staat
ons dorp in het teken van suikerspinnen,
oliebollen, touwtje trekken en plezier. Op
vrijdag wordt het startsein gegeven om
15.00 uur en kan de jeugd zijn eerste rond-
jes draaien. Op zaterdag en zondag gaan de
verschillende attracties om 14.00 uur open.
Sluitingstijd van de kermis is op alle dagen
24.00 uur.Traditiegetrouw kan men op vrij-
dagavond om 21.45 uur genieten van een
prachtig vuurwerk, dat wordt afgestoken
aan de Achterweg. En net als alle andere
jaren schenken de kermisexploitanten een
voetbal aan de voetbalvereniging, waarmee
gedurende het kermisweekend gespeeld
gaat worden! 

De Burgerij
Ook de diverse horecagelegenheden in ons
dorp laten zich niet onbetuigd en bieden
een zeer gevarieerd programma. In de
Burgerij verwacht men zaterdagavond nie-
mand minder dan Imca Marina en Rob
Ronalds, op zondag speelt Line 7 de sterren
van de hemel en op maandag gaat vanaf
negen uur ’s ochtends het dak eraf met
Shoreline. Op alle drie de dagen krijgt men
medewerking van een oude bekende; DJ
Hatsé.

Laatste Kermis in De Gastronome:
Een Spektakel
Bij iedereen zal inmiddels bekend zijn dat
Harald van Rees in oktober de deuren van
zijn restaurant de Gastronome zal sluiten,
maar op veler verzoek zal hij voor de laatste
keer de deuren openen voor de Limmer
Kermis. Hier zal een spektakel plaatsvinden
voor jong en oud. Op zaterdag maakt Bob en
de Blue Band vanaf 20.00 uur zijn opwach-
ting. Deze band is zo geweldig, dat deze
geen verdere uitleg meer nodig heeft. Het
belooft op voorhand een swingende avond
te worden. Op zondag speelt in het Voorcafé
de ons welbekende en sympathieke limmer
Hubert Ilario. In de koepelzaal treedt na
16.00 uur Peter Beense, de bekendste kroeg-
baas van Amsterdam op, o.l.v. de fantasti-
sche band Unforgettable. Op maandag
vanaf 08.00 uur start een superontbijt.
Kaarten voor dit ontbijt zijn zaterdag en
zondag verkrijgbaar achter de bar.
Vervolgens zal om 10.00 uur Harten Twee,
een weergaloos duo uit Brabant zijn talen-
ten laten horen en speelt Hubert Ilario weer
in het Voorcafé.

Van 9 t/m 12 september ‘barst’ het weer los!

Kermis, vuurwerk
en optredens...

Tijdens alle dagen gedurende de kermis is
de snackcorner geopend in het Voorcafé met
broodjes en saté.

MEGA-DANCE Spektakel
in de Lantaarn/Limmen
De Lantaarn organiseert op de zaterdag-
avond van de kermis een MEGA DANCE spek-
takel, waarvoor de top van de Nederlandse
dance-scene gecontracteerd is.
De avond wordt geopend door dj John
Marks, die het afgelopen jaar 2x een Radio
538 dance-smash hit scoorde. John Marks is
bekend van zijn singles “Tracking”, “Don’t
stop” en “Update”. Vlak voor de kermis komt
zijn nieuwe single uit, die vergezeld gaat van
een spectaculaire videoclip. Als 2e top-act
komt The Sunclub dj team naar De Lantaarn.
De mannen zijn natuurlijk overbekend van
hun megahit “Summerjam” en diverse
andere hits zoals “Fiësta”,“Splash”, etc. Ook
de nieuwe single “Jump” zal ongetwijfeld
voorbij komen.
Het hele spektakel wordt opgeluisterd door
een geweldige laser/sms show. Wil je een
bericht kwijt aan een leuke dame (of aan je
vrienden), dan kun je een sms sturen naar
de computer, waarna jouw bericht wordt
geprojecteerd door de laser.
Ook zorgt de laser tijdens de shows voor de
nodige spectaculaire lichteffecten. In de zaal
doet de Volendammer formatie La Stampa
z’n best om de stemming tot grote hoogte
te brengen.
Ook op de andere kermisdagen valt er
natuurlijk van alles te beleven in de
Lantaarn.Vrijdagavond staat de formatie d-
Sign op het podium.
De 4 heren + zangeres Marije stonden vorig
jaar ook op het podium tijdens de kermis en
maakten toen een uitstekende entree en
mogen dit jaar dus in de herhaling.
Zondagavond is het de beurt aan de forma-

ties Impact en Flair. Maar liefst 2 Noord-
hollandse toppers, ieder met hun eigen spe-
cifieke repertoire. Het kan dus niet anders,
of het dak gaat eraf.
Maandag is ‘t een drukte van belang op de
podia van de Lantaarn. De dag begint al
vroeg met Tjoe en Jeroen, gevolg door feest-
formatie Jukebox, die inmiddels is uitge-
breid met een geweldige zangeres. Met een
nog veel breder repertoire dan voorheen zet
Jukebox moeiteloos de zaal op z’n kop.
De maandag(avond) wordt afgesloten door
Henk Haanraads en zijn companen, oftewel:
Full Circle. Tijdens de hele kermis wordt de
muziek in het voorcafé verzorgd door diver-
se feest-dj’s, waaronder op maandagoch-
tend Feest-dj Maarten. Kortom: voor een
knalkermis moet je de Lantaarn zijn !

Café-Bar de Pomp
Vrijdag begint de kermis in café-bar de
Pomp met een klaverjasdrive. Inschrijven
kan deze avond vanaf 19.00 uur en er zal om
20.00 uur worden gestart. Zaterdagavond 10
september barst het echte kermisgevoel los
met DJ Simon. Vanaf 21.00 uur zal hij met
jaren ‘60-’70 muziek zorgen voor veel sfeer.
Op zondag 11 september vanaf 20.00 uur
staat de alom bekende Kees de Ruijte met
keyboard en zang weer garant voor een
gezellige avond! Maandag is er vanaf 09.00
uur Eerste Deuntje in de Pomp met De
Wico’s. Tijdens de kermis worden er géén
munten en/of bonnen gebruikt! U kunt dus
gewoon aan de bar te betalen!

K E R M I S !

LET OP! IN DEZE KRANT OPGENOMEN...

BEWAAR DIT COLLECTERS-ITEM!!!
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Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Na jarenlange afwezigheid kunt u nu bij ons
weer uw LOTTO en TOTO-formulieren inleveren!
Kom langs in de winkel voor nadere informatie of een spelformulier
of kies eens uit één van de acht soorten KRASLOTEN

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

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Pasfoto’s in Limmen...
dat kan!
Voor uw ID-kaarten,
rijbewijs, etc. ........................ voor 6.95
Uw digitale vakantiefoto’s
ontwikkelen?.....................................v.a. 0.12
Wegwerpcamera met flits .....................3.99

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

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

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

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

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

(wordt elke dag aangepast!)

NU OOK BEDRIJFSWAGENS!

schildersbedrijf peter dekker
schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend 
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

Tandprothetische
praktijk  

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■  Voor uw nieuwe kunstgebit

■  Tevens rebasingen en reparatie 

aan uw bestaande prothese

■  Meer dan 15 jaar ervaring 

met implantaten

■  Vergoeding door ziekenfonds en

particulier verzekering

D u s s e l d o r p e r w e g  6   L i m m e n

Te l e f o o n  0 7 2  -  5 0 5 5 5 9 2

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

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

ZOMERDIJK KEUKENS
AKTIEF EN KREATIEF IN KEUKENS

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

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

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139
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L I M M E R K R O O S T

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar de redactie van
de LOV-krant (lov@studiowelgraven.nl). Ook is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar
Redactie LOV-Krant, Middenweg 28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één
van hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.
De “Baby van de Maand” kan met zijn trotse papa of mama een Bobike fietszitje in ontvangst
nemen bij Rijwielhandel Kroone-Liefting.

Wat een heerlijkheid om geboren te worden in de zomer. Lekker je verjaardag buiten vieren met familie en vrienden. Partijtjes vieren in
het bos of in het duin. Of misschien wel cadeautjes uitpakken op een vakantieadres. Hoe het ook zal zijn, de zon zal voor deze kinderen vast
wel schijnen! Na de namen van de baby’s flink te hebben gehusseld is, door middel van loting, Pam Caya Houtenbos “Baby van de Maand”

geworden. Voor de “Baby van de Maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kunt u in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 108 in Limmen.

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

Rick Brasser
– Geboren op 15 juli 2005 –

Zoon van Ingrid Brasser
en Patrick Snoek

Broertje van Carmen

Nadine Konijn
– Geboren op 8 augustus 2005 –

Dochter van Erik en Trudie Konijn
Zusje van Maarten, Jorrit

en Thijmen

Fenna Lizzey Oosterbaan
– Geboren op 4 juli 2005 –

Dochter van Ronald en Esther
Oosterbaan

Zusje van Jesse

“BABY VAN DE MAAND”

Noteer vast in uw agenda!!!

Uiterlijke data doorsturen van foto’s en gegevens:

O Herfst-editie maandag 10 oktober
O Sinterklaas-editie maandag 7 november
O Kerst-edtie maandag 12 december

Geboren op 1 augustus 2005

Dochter van Henny
en Elles Houtenbos

Zusje van Rox en PerPam Caya

Bij het naderen van de maand september
krijg ik (en waarschijnlijk velen met mij) altijd
een onrustig gevoel in het lijf. Nog een aantal
nachtjes slapen en dan is het weer zover: De
“Limmerkermis”.
In mijn jeugd en dan praat ik over zo’n der-
tig jaar geleden, begon de kermis al een week
van tevoren. Zodra de bonte stoet met exploi-
tanten op het veldje achter de Cornelius-
school arriveerde waren wij van de partij.
Joelend en krijsend renden we tussen de
attracties door, dit tot groot ongenoegen van
de aanwezige heren van vermaak.“Braak, dit
kan zo niet langer”, jammerden de kermisba-
zen dan geëmotioneerd,”zo kunnen we ons
beroep niet uitoefenen. Die kinderen moeten
het terrein verlaten, vrijdag vanaf twee uur
zijn zij de eerste”. Natuurlijk was de
Egmondse draaimolentycoon niet in staat
om ons van zijn veldje te verjagen. Wel deed
hij er alles aan om het zootje ongeregeld in
het gareel te houden. Vanuit zijn suikerspin-
verblijf was hij op zijn manier druk met het
sussen van ontstane ruzies tussen jong en
oud.

Als de kermis eenmaal stond opgebouwd,
werd het voor ons tijd om een zo mooi moge-
lijk baantje te bemachtigen en zo een extra
kermiscentje te verdienen. De meeste van ons
wilden natuurlijk bij de botswagens van
Hoefnagels in dienst. Helaas was dit baantje
alleen voor de állerstoerste weggelegd. Rob
Huijsmans en Jan Jongedijk waren in onze
tijd dé jongens waar alles om draaide. Deze
binken mochten het gehele kermisweekeinde
met de felbegeerde sleutelhanger aan hun
broeksriem rondlopen. Baas over de boksbal
was in onze tijd Henkie Verver van de Page-
laan. Deze jonge bloemistenzoon sloeg zich
tijdens een eerder gehouden kermis regel-
recht in de kijker, door met één snoeiharde
rechtse het taaie kermisleer aan flarden te
slaan.Vanaf dat moment stroomden de aan-
biedingen binnen bij bolle Henkie.
Knokploegen stonden in de rij om hem in
dienst te nemen.Volgens insiders kon hij zelfs
op provisiebasis bij de roemruchte “HCLF” in
dienst komen. Henkie bleef echter zijn maten

van bar Bertus trouw en timmerde er nog
velen jaren lustig op los met zijn vrinden.

Ook een favoriet baantje was rechterhand
zijn van rupsbaas de Winter.
Met een oude hengelstok en een gordijnkwast
stond je dan bij het ouwe krakende rupst-
reintje te wachten, totdat de groene markie-
zen van de karretjes omhoog werden getrok-
ken. Hierna was het aan jou de taak om de
gedesoriënteerde kindertjes je kwast voor te
houden, zodat zij deze konden grijpen voor
nog een gratis ritje.
Als je op één of andere manier niet aan de
bak kwam bij één van de populaire attracties,
kon je het altijd nog proberen bij één van de
gokbazen of snoepverkopers. Bijvoorbeeld als
wachtloper bij de bulldozertjes.
In onze tijd was er namelijk een grote bende
valsemunters actief in Limmen.
Uit de schrootbakken bij Driessen aan de
Hogeweg, was dat jaar een grote partij munt-
jes ontvreemd. De diameter van dit muntje
kwam nagenoeg overeen met onze gulden en
het bulldozer muntje. De baas van het boven
genoemde gokpaleis, een sigaren rokende lil-
liputter, had dit te horen gekregen en was uit
angst voor een faillissement tijdens de
Limmer kermis direct op zoek gegaan naar
een aantal betrouwbare beveiliging mede-
werkers.
Ook Jan Stuifbergen en Theo van Vliet onder-
vonden tijdens de kermisdagen grote hinder
van de valse guldens. De sigaretten- en Durex
automaten die toen nog aan de gevels van
hun winkels hingen, draaiden overuren en
jeugdig Limmen rookte en blies er lustig op
los.

Ik ben zelfs nog een middag zetbaas geweest
bij een handelaar in speelgoederen.
De kermisbaas had zijn vrouw die week de
deur van de caravan gewezen, dus kwam het
hem prima uit dat ik kwam solliciteren naar
de vacature van speelgoedverkoper. Hij bood
mij twee gulden vijftig voor de hele middag,
wat ik natuurlijk veel te weinig vond. Ik bluf-
te dat het zondag de drukste dag van de ker-
mis was en dat hij mij volgens de geldende

‘Limmer Kermis’

kermis c.a.o op deze dag minimaal het dub-
bele moest gaan betalen. Gelukkig was mijn
toekomstige baas (mede dankzij het vertrek
van zijn vrouw) die dag zeer goed gemutst en
ging hij akkoord met een wedde van vijf gul-
den. Helaas was er die zondag geen droog
snee brood te verdienen op de Limmer kermis.
Mijn baas lag in een hoek van zijn salon te
meuren en ik zat verveeld met een brand-
weerautootje te spelen.
De regen viel met bakken uit de hemel en het
kermisveld was veranderd in een natte mod-
derpoel.“Goedemiddag, jongeman”, riep een
Limmer schone opgewekt “ kunt u mij vertel-
len hoeveel dat brandweerautootje kost?.
“EHHHH, vier gulden vijftig juffrouw”, riep ik
geschrokken naar m’n eerste klant van die
middag.
“Goed pakt u hem dan maar in”, antwoord-
de de dame vriendelijk. M’n baas zat rechtop
bij het horen van het ritselende briefje van vijf
en griste het hebberig uit mijn handen.
“Goedemiddag, juffrouw alstublieft twee
kwartjes en de mooie brandweerauto en nog
veel plezier er mee, daaaaag”, riep mijn baas
haar slijmerig na. Verbijsterd keek ik naar
mijn werklustige werkgever die ik zojuist nog
voor pampus had zien liggen in de hoek van
zijn wagen.
“Het is zes uur, ik moet gaan”, riep ik zwaar
beledigd. “Verrek, is het al zo laat”, riep mijn
luie baas kijkend naar de kerkklok. Met een
zuur vertrokken gezicht betaalde hij mij zijn
omzet van die middag en wenste me daarbij
nog een fijne kermis toe.

Na de kermis kwam ik er bij toeval achter dat
er nog een veel snellere manier van geld ver-
dienen bestond. Het was maandagmiddag
uit school en ik besloot om samen met een
buurjongetje nog even richting Dusseldorp te
fietsen om onze vertrekkende kermisbazen
uit te zwaaien.
Bij de kerk aangekomen kregen wij echter de
schrik van ons leven. Tussen het Parochiehuis
en de Lantaarn liep een lang lint van slinge-
rende mensen met lange haren en spijkerjas-
jes.
“Wat is hier in godsnaam aan de hand?”,
vroeg ik aan mijn maatje.
“Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is dit
een klusje voor dokter Bremmers”, ant-
woordde m’n vriendje paniekerig.”Die gasten
zijn stuk voor stuk de weg kwijt man en moet
je die lucht eens ruiken, het lijkt hier de slijte-
rij van Siem Admiraal wel”.
“Hé, snotapen komme jullie es effe hier”, brul-
de een lallende Limmer chagrijnig.
“Wat is er mijnheer?”, riepen wij geschrokken.
“Hier hebben jullie een tientje en nou opge-
sodemieterd, dit is geen plek voor kinderen,
ga maar een zak patat halen bij Piet Joet.
Zijn maten proestten het uit en wij werden
hartelijk uitgelachen door de aangeschoten
menigte.Wij lachten natuurlijk nog veel har-
der, joelend fietsten wij richting Kees en Ria
Weijers om ons Joetje te gaan verzilveren.

Een fijne kermis en tot de volgende keer,
Cor van den Nieuwenhuysen.

Kroone Liefting geeft Bobike
fietszitje cadeau

In de showroom van rijwielhandel Kroone
Liefting krijgen Sonja van der Kooij en Frank
Hollenberg een Bobike fietszitje van René
Borsjes overhandigd. Na het inzenden van een
foto van hun op twee juli geboren dochter
Anouk, werd zij in de vorige LOV-krant als “Baby
van de maand” geplaatst in de rubriek Limmer
Kroost. Enthousiast geworden over deze
rubriek, stelt Kroone Liefting de komende edi-
ties een fietszitje beschikbaar. Dus: Stuur een foto van uw kindje in en maak kans
op deze prachtige en veilige fietsaccessoire van Bobike!
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KERMIS LIMMEN
IN DE BURGERIJ
Zaterdag 10 september v.a. 20.00 uur:

Rob Ronalds en
IMCA MARINA* m.m.v. DJ Hatsé

Zondag 11 september v.a. 16.00 uur:

LINE 7 m.m.v. DJ Hatsé

Maandag 12 september v.a. 09.00 uur:

SHORELINE m.m.v. DJ Hatsé
* Kaarten Imca Marina 2 10,00

Voorverkoop:
• Bakker P. Bakker, Vuurbaak 3, Limmen

• Rina Groenten en Fruit, Dusseldorperweg 75, Limmen
• De Burgerij, Dusseldorperweg 103, Limmen, tel. 072 - 505 15 19

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

Vrijdagavond 9 september, v.a. 20.00 uur:
D-SIGN

Zaterdagavond 10 september, v.a. 20.00 uur:
DJ JOHN MARKS (09.30-11.30 uur)

THE SUNCLUB DJ-TEAM
LA STAMPA

Zondag 11 september, v.a. 17.00 uur:

IMPACT en FLAIR
Maandag 12 september:

TUSSEN 07.00  EN 08.00  UUR GRATIS ONTBIJT

TJOE EN JEROEN
JUKEBOX en FULL CIRCLE

Tijdens de hele kermis muziek in het voorcafé
door diverse feest-dj’s, w.o. dj. Maarten.

KERMIS IN LIMMEN

VRIJDAG 9 SEPTEMBER – 20.00 UUR
Klaverjas-drive

Inschrijven vanaf 19.00 uur Café-Bar de Pomp

ZATERDAG 10 SEPTEMBER – 21.00 UUR
Dj Simon

60 en 70’s party

ZONDAG 11 SEPTEMBER – 20.00 UUR
Kees de Ruijte
Keyboard/zang

MAANDAG 12 SEPTEMBER – 09.00 UUR
Eerste deuntje met

De Wico’s

Café-Bar de Pomp
Rijksweg 7 - Limmen

Tijdens de kermis gebruiken wij geen munten of bonnen! 
Bier 3 1.50 – Fris 3 1.50 – Alle wijnen 3 2.00 – Tegen contante betaling!

K E R M I S !
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….. Huub Kramer

Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf
die hij meestal niet laat zien. In deze rubriek proberen wij
net een beetje meer over iemand te weten te komen, dan
wij al wisten. Zo trachten wij een van onze dorpsgenoten
iets beter te leren kennen of te begrijpen. Degene die zich
bloot heeft willen stellen aan deze twintig vragen, geven
wij de vrijheid het volgende slachtoffer aan te wijzen.

Limmen heeft een aantal zeer enthousiaste vrijwilligers en Huub Kramer is daar één
van. Als binkie van twaalf begon hij aan zijn eerste vrijwilligerstaak: hulpje bij de uit-
leen van bibliotheekboeken. Deze taak heeft hij met enorm plezier vijfendertig jaar
volgehouden. Gedurende die jaren én de jaren daarna zijn er veel instanties geweest
die, niet tevergeefs, een beroep hebben kunnen doen op deze geestdriftige dorpsge-
noot. Soms tot groot ongenoegen van zijn vrouw Tineke Pijnappel en hun zonen Rob,
Koen en Jeroen. Naast zijn werkzaamheden als timmerman en aluminiumbewerker,
was zijn tomeloze inzet zichtbaar bij de opvang van asielzoekers, het realiseren van
Stichting Oud Limmen, Stichting Sportbelangen en in het jeugdbestuur van de voet-
balvereniging. Voor het CDA heeft hij zich twaalf jaar sterk gemaakt binnen de gemeen-
teraad. Inmiddels met de VUT, is hij tegenwoordig actief lid van Limmen Cultuur en de
Werkgroep Armoedebestrijding Armenië. Voor deze laatstgenoemde werkgroep
kweekt hij achter zijn huis vlinderstruiken, die hij succesvol verkoopt. De opbrengsten
komen voor honderd procent ten bate van dit goede doel. Hij heeft sinds kort “nee”
leren zeggen en probeert wat selectiever om te gaan met zijn tijd. Het zingen in het
koor “De Vredeburgers” is hem echter goud waard en dat zal nooit ergens voor mogen
wijken.

1. Waar en wanneer ben je geboren en getogen?
Ik ben geboren in 1941 in Limmen en daar dus ook opgegroeid.

2. Als je hobby je werk zou zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen?
In dat geval zou ik musicus willen zij, ongeacht het instrument.

3. Wat is je favoriete eten?
Lekker Hollands eten.

4. Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
Zingen bij het koor De Vredeburgers.

5. Naar welke muziek luister je graag?
Het liefst luister ik naar klassieke muziek, maar ook naar zang, b.v tenoren, alten,
sopranen,bariton of bassen of koorzang

6. Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor jou?
Het wonen in Limmen vind ik nog steeds prettig , wellicht omdat ik hier ben opge-
roeid en veel mensen ken. Dit heeft ook wel eens lastige effecten.

7. Wat was je eerste baantje?
Mijn eerste baantje was na schooltijd op de tuin bij Jan Tuyn (wie kent hem niet ?)
de bloembollen wieden.

8. Wie bewonder je?
Ik bewonder sommige mensen, maar bovenal de fam Jan Bult van de Pagenlaan
omdat zij in de oorlogsjaren o.a. Hanny Schaft onderdak hebben verleend en Jan
Brasser en Jan Bonenkamp, tevens boden zij onderdak aan Joden en vluchtelingen.
Dit alles met gevaar voor eigen leven en dat van hun gezin. Voor deze mensen heb
ik enorm veel respect. Maar ook voor veel politici. Zij worden helaas vaak beledigd
en voor gek gezet.

9. Welk beroep zou je absoluut niet willen uitvoeren?
Het beroep dat ik niet zou willen hebben is advocaat, weten dat je misdadigers of
criminelen moet verdedigen.

10. Wat denk je dat je dorpsgenoten van je vinden?
Laat ieder van me denken wat ze willen, ik doe m’n best en faal ook wel eens.

11. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Mijn mooiste jeugdherinnering is mijn totale jeugd, met geweldige ouders en
broers en zusters.

12. Naast wie wil je zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming
Ik zou het liefst naast mijn vrouw willen zitten op weg naar Zweden, waar recente-
lijk onze zoon Koen en schoondochter Mirjam naartoe zij vertrokken.

13. Waar ben je trots op?
Ik ben bijzonder trots op mijn vrouw Tineke, mijn drie zoons en drie schoondoch-
ters.

14. Wat is de grootste blunder geweest in je leven?
Mijn leven is een aaneenschakeling van kleine blunders. Een echt grote kan ik me
niet herinneren.

15. Welk boek heb je het laatst gelezen?
Het laatste boek dat ik heb gelezen is “Gods wil, of Maffia?”, geschreven door David
Yallop.

16. Welk boek zou iedereen moeten lezen?
Het boek dat ik iedereen aanraad is “De eeuw van mijn vader”, geschreven door
Geert Mak.

17. Wat is je slechtste eigenschap?
Een van mijn slechte eigenschappen is dat ik driftig ben en dan nog wel eens din-
gen zeg waar ik later spijt van heb. Mijn excuses.

18. En welke je beste?
Laat een ander maar zeggen wat mijn beste eigenschap is, laat ik bescheiden blijven.

19. Omschrijf jezelf in vijf woorden.
Dit is voor mij onmogelijk, omdat ook ik mezelf nooit goed heb leren kennen.

20. Wat is jouw doel in dit leven?
Mijn doel in het leven is om datgene te betekenen voor mensen, wat zij normaal
gesproken van me mogen verlangen. Maar leg de lat niet te hoog.

21. Reservevraag: Aan wie geef je deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
De 21 vragen zou ik door willen geven aan Gert Meijer, Penningmeester van
Conquista en van Limmen Cultuur. Stil op de achtergrond en jaarlijks een deel van
zijn vakantie opofferend, om met gehandicapte kinderen op kamp te gaan. Voor
mij een voortreffelijke vent.

Twintig vragen aan...

SEPTEMBER
St. Pancras 7 - 9/9
Eenigenburg 9 - 11/9
Limmen 9 - 11/9 
Lambertschaag 10 + 11/9
Spanbroek 10 - 12/9 
Koedijk 10 - 13/9
Schagerbrug 10 - 13/9 
Zaandam 10 - 18/9
Onderdijk 11 - 13/9
Zijdewind 11 - 13/9
Enkhuizen 15 - 18/9
De Rijp 15 - 18/9
HHW Centrum 16 - 19/9
Kolhorn 17 - 19/9
Medemblik (draverijen) 17 - 19/9
Tuitjenhorn 17 - 20/9
Westerblokker 17 - 20/9
Zuid-Scharwoude 18 - 20/9
Ilpendam 23 - 25//9

Langereis (Opmeer) 24 - 25/9
Winkel (corso) 24 - 25/9
Burgerbrug 24 - 27/9
Graft 24 - 27/9
West-Graftdijk 24 - 27/9
Egmond Binnen 30/9 - 2/10

OKTOBER 
Breezand 1 - 2/10 
Aartswoud 1 - 3/10
St. Maartensbrug 1 - 4/10
Assendelft 1 - 6/10
Alkmaar (ontzet) 6 - 9/10
Bakkum 8 + 9/10
de Gouwe 8 - 10/10
't Zand 8 - 11/10
Driehuizen 8 - 11/10
Lutjewinkel 14 - 16/10
de Weere (Veken) 15 + 16/10
Petten 15 - 18/10

KERMIS-AGENDA NOORDHOLLAND

K E R M I S !
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Bloembollen...
• Ons assortiment bloembollen is geheel

vernieuwd en gesorteerd op kleur.
• Vele sfeervolle kado-verpakkingen
• Vele aanbiedingen
• Bloembollenpakketten worden op

verzoek samengesteld!

Plant ze nu!!!
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

Met een
accountant
draait u
beter..!

Gemeentehuis
Zonnedauw 4

1906 HA Limmen
Postbus 44

1906 ZG Limmen

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

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

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

Limmer Kermis, dus:
SPOUWERS!!! 10 stuks___3.85

MOSCOVISCHE
TULBAND _______voor 3.40 – 5.65

SINAASAPPEL BAVAROISE-VLAAI
6 persoons, alleen vrijdag 9 en
zaterdag 10 september ________________voor 5.95

Kermismaandag zijn wij gesloten. U kunt voor
deze dag wel taarten en gebak bestellen!

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

Kater?
Gebruik een KIWI als

vitaminebom! 5 stuks 1.75
Voor nog een extra vitaminestoot:

2 KILO HANDPERSSINAASAPPELS 2.39

Dinsdag na de kermis zijn wij alleen
‘s ochtends geopend. Fijne kermis!

Rijksweg 106, 1906 BK  Limmen
Telefoon (072) 505 16 16

KERMIS!
Haal iets lekkers in

huis voor bij de borrel!
o.a. Beemsterkaas, een

heerlijk stuk brie of tapenade.

Kom gewoon even kijken!!!

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

Maandag en dinsdag na het
kermisweekend zijn wij gesloten.

Vanaf september zijn wij
op maandags gesloten.

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

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505 30 72 • Fax (072) 505 34 00
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In het Centrum worden, naast individuele
consulten, meerdere cursussen gegeven
zoals binnenkort: intuïtief schilderen, ver-
volgens de cursus samen anders ‘beweeg en
leef’en met ingang van maandag 17 oktober
de cursus zelfwaardering kan je leren!!
De laatstgenoemde wordt gegeven door
Margareth Beerepoot, één van de medeo-
prichters van Centrum Meander.
Deze cursus bestaat uit acht bijeenkomsten
van twee uur, begint om 19.45 uur en is ver-
deeld over enkele maanden. Het maximum
aantal deelnemers is zes personen. De
groepsgrootte wordt met opzet klein gehou-
den om iedereen voldoende aandacht te
kunnen schenken.
Niet al te veel zelfvertrouwen, geen sterk
geloof in eigen kunnen……..voor vele mensen
zeer herkenbaar! Daar is zeker verandering
in aan te brengen bij voldoende motivatie
en inzet. Door het lot in eigen handen te
nemen, sturing te geven aan wensen en ver-
langens, door te kijken naar de mogelijkhe-

den om doelen te bereiken en grenzen te
laten zien. De cursus heeft als doel zelf-
waardering te ervaren en het als zodanig toe
te passen in de cursus en in de dagelijkse
praktijk.
Er zal gewerkt worden met ontspannings-
oefeningen, visualisaties, theorie t.a.v. zelf-
waardering, luisteren naar je lichaam en
praktische oefeningen die het zelfvertrou-
wen vergroten en versterken.

Data: 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.Vervolgens
2 (e.v. 9), 16 en 30-1-2006.
Tijd: 19.45 uur.
Kosten: 1 195,- inclusief  werkboek.

Spreekt het onderwerp je aan en wil je graag
iets veranderen in je leven?
Informeer en/of meld je aan bij Margareth
Beerepoot, telefoon 072-5020844.
Op werkdagen telefonisch tussen 8.00 en
9.30 uur of spreek een boodschap in.

Limmen – De sportinstuif gaat weer van
start op woensdag 21 september van 14.00u.
tot 15.30u in sporthal de Entery.
Gezellig met dames en heren gecombineerd
1,5 uur sporten en als afsluiting is er gele-
genheid even na te praten, onder het genot
van een kopje koffie of thee.

Waar bestaat zo`n middagje sporten uit:
allereerst het lichaam opwarmen door aller-
lei loopvormen  en/of stappasjes op de
plaats, daarna spierversterkende oefenin-
gen voor benen, buik, billen en armen met
als toetje wat ontspanningsoefeningen. Ook
zal er regelmatig gebruik gemaakt worden
van materiaal zoals, elastische banden, stok-
ken, gewichten en stepbankjes. De oefenin-
gen worden ondersteund door inspirerende
muziek.

Het laatste half uur wordt er een balsport
gedaan zoals volleybal, badminton enz..

Mijntje Guyt heeft afscheid genomen van de
groep, in het voorjaar. Zij heeft jaren met
veel enthousiastme de groep begeleidt.
Mijntje nogmaals bedankt daarvoor,
namens de groep.
Lea neemt het van haar over en heeft er veel
zin in.

Bent u nieuwsgierig geworden? dan bent u
van harte welkom om vrijblijvend een keer-
tje mee te doen 

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Lea Dam tel: 072 5052768.
Email: leadam@quicknet.nl

Cursussen weer
van start bij
Modevakschool
Ria Mooij-
Hoogeboom
Nu de vakantie is afgelopen en de
scholen weer beginnen, worden
ook diverse cursussen gestart. Zo
ook bij Modevakschool Ria Mooij-
Hoogeboom. Half september starten
de cursussen kleding maken.
Kleding maken is nu in tegenstelling
met vroeger meer een hobby dan
een noodzaak geworden. Maar elke
hobby moet je leren of beter leren
beheersen. Met het maken van je
eigen kleding of die van je kinderen
kun je veel eigen ideeën verwerken
bijvoorbeeld door het veranderen
van kleurgebruik, accessoires, zak-
ken, mouwen, kragen. Die verande-
ringen en tevens de diverse tech-
nieken om dat te maken leer je tij-
dens de lessen. De lessen worden ‘s
avonds en/of ‘s middags gehouden
in een groepje van 5/6 personen. Een
ieder maakt wat zij wil in haar
eigen tempo. Het streven is dat een
groep zo is samengesteld dat een
ieder zich op haar plaats voelt. Bent
U nieuwsgierig geworden en wilt U
meer inlichtingen bel dan Ria
Mooij-Hoogeboom, Limmen. 072-
5053174

De Limmer IJsclub organiseert natuurlijk
ook dit jaar de Katerloop tijdens de jaarlijk-
se kermis. Op zondagochtend 11 september
(kermiszondag) kan een ieder aan een trim-
loop deelnemen over een afstand die hem of
haar het beste past. Dit jaar is gekozen voor
een nieuw parcours aan de oostkant van
Limmen. Voor de oudere jeugd (t/m 15 jaar)
en de wat minder getrainde lopers is er een
ronde van 5 km. De wat meer getrainden
kunnen deze ronde tweemaal afleggen en
lopen dus 10 km.. Start en finish zijn bij de
sporthal aan de Middenweg, waar tevens
kleed- en douchegelegenheid is. Vanaf 9.30
uur is de inschrijving open. De start is om

10.30 uur. Aangezien er voor de 5 en 10 kilo-
meter ereprijzen zijn vraagt de organisatie
inschrijfgeld. Voor degene die geen herin-
nering wenst 1 2,--, met herinnering jeugd
t/m 15 jaar 1 3,-- en ouderen 1 4,--.
Voor de jeugd t/m 8 jaar is er een rondje van
0,6 km door het park en de jeugd van 9 t/m
12 jaar kan deze tweemaal lopen. Deelname
voor hen is gratis en na afloop is er voor ieder
een aardigheidje. De start voor deze jeugd is
om 10.00 uur.
De organisatie hoopt weer veel deelnemers
aan de start te zien, met of zonder kater.

Limmer IJsclub

Ken uw dorp...
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archi-
veren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen weten. Wie herkent de mensen
op deze foto met Limmer scouts? Of weet U misschien wanneer de foto genomen kan zijn. Ook zijn
wij i.v.m. het 60 jarig bestaan in 2006 van Scouting Limmen op zoek naar oud fotomateriaal
betreffende scouting in Limmen.
U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com   of telefonisch op 5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00
uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Tijdens de Limmer jaarmarkt hebben de
“Limmer Swaydancers”gedanst op een vloer
welke beschikbaar is gesteld door de FIXET
en het geluid werd gesponsord door
Agrarisch Centrum Nuyens. Wij danken
beide bedrijven hartelijk voor deze steun.
Ondanks de wind hebben we heerlijk
gedanst en de belangstelling was groots.

Het nieuwe seizoen staat weer voor deur.
Heeft u een of meerdere jaren niet gedanst
het maakt niet uit u pakt het zo weer op Ook
als toeschouwer bent u van harte welkom in
“De Burgerij”.
Wij starten weer op dinsdagavond 20 sep-

tember om 19.30 uur voor gevorderden en
om 20.45 uur vergevorderden.

Vanaf  woensdag 21 september dansen wij
in “Vredeburg” beneden (zij ingang) van
19.30 - 20.30 uur. De dansen worden hier in
een rustiger tempo aangeleerd.

Personen van buiten Limmen zijn ook van
harte welkom, zegt het voort.

Heeft u een party in welke vorm dan ook, wij
treden graag voor u op en leren uw gasten
op verzoek ook een paar dansen aan.
INFO: Meintje Guyt, tel.072 5051374.

Organisatie hoopt weer op veel deelnemers...

Katerloop Limmer IJsclub met
nieuw parcours

Welkom bij de sportinstuif

Country Line Dance in Limmen

Cursussen in Centrum Meander
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VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
Uiterlijk inleveren kopij Verspreiding

6. HERFST-EDITIE maandag 10 oktober 15-16 oktober

7. SINTERKLAAS-EDITIE maandag 7 november 12-13 november

8. KERST-EDITIE maandag 12 december 17-18 december

KERMIS – KERMIS!!!
10 SPOUWERS (per stuk 45 ct.)......................................................voor 4.00
4 KEIZERBROODJES ................................................................. voor 1.00

5 GEVULDE KOEKEN HALEN, 4 BETALEN!
8 PETITFOURS (gesorteerd)............................................................ voor 5.95
KERMISVLAAI (4 smaken op één vlaai) – (ook halve)...................... voor 9.40

KERMIS-MAANDAG ZIJN WIJ  DE GEHELE DAG GESLOTEN!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

1 9 5 5           2 0 0 550

Kwaliteit en vakmanschap

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

“Een begrip in Limmen en omgeving”

Strippenkaart-actie...
De komende 5 weken kunt u profiteren van een strippenkaart-
actie bij Keurslagerij Snel. 5 weken lang scherpe aanbiedingen
met een gevarieerd aanbod aan vlees en vleeswaren. Bij inle-
vering van uw strippenkaart met 4 van de 5 aanbiedingen afge-
stempeld, ontvangt u van ons 1/5 Staatslot.

Keurspecial:

POMODORI HAASJES
100 gram ..................................................1.95

STRIPPENKAART-ACTIE:
4 GEPANEERDE SCHNITZELS

+ 100 GRAM FILET AMERICAN 2 6.00
Kermisvoordeel:

KOGELBIEFSTUK
3 stuks ....................................................6.50

Vleeswarenvoordeel:

SLAGERSACHTERHAM
150 gram..................................................2.75

Saladevoordeel:

HUISSALADE
150 gram ..................................................1.00

– Aanbiedingen geldig van 5 t/m 10 september –

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 

I.V.M. VAKANTIE ZIJN WIJ GESLOTEN
VAN MAANDAG 12  T/M

ZATERDAG 24 SEPTEMBER

Hogeweg 92, 1906 CV Limmen

Telefoon: (072) 505 29 66

oveniersbedrijf

ollander
Voor het gras van de buren!

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

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

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

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Who’s the BOSS?
HUGO BOSS 15% KORTING!
Op alle dames en heren edt, deo en douche.

Bijv. Boss Intentse
50 ml..............................................van 45.00 voor 38.00
Boss Bottled douchegel
200 ml ...........................................van 18.00 voor 15.00
Zo ruikt uw kermis naar meer!
Een hele prettige kermis gewenst! Team drogist Aker

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk



Een gedetailleerd programma van
de feestweek zal in de LOV-krant van
de kerst staan.

Deelname aan Feestweek
De inschrijving voor het Familie- en
Stratentoernooi zal op dezelfde wijze
plaatsvinden zoals alle andere voorgaan-
de jaren. De inschrijving vindt rond janu-
ari 2006 plaats. Via ons clubblad de
Uithaal wordt dit, zoals al meer dan 15 jaar
gebruikelijk is, kenbaar gemaakt.

De inschrijving voor de zeskamp start rond
de kerst. In de volgende editie van de LOV-
krant staat exact beschreven hoe een team
ingeschreven kan worden. Er kunnen maxi-
maal 24 teams deelnemen aan de zeskamp.
Het is raadzaam om een team te formeren
voordat de inschrijving start. Hierdoor kan
snel worden ingeschreven, de kans op
deelname is hierdoor groter. 

Het is dus mogelijk om zowel aan het
Familie- en Stratentoernooi als de zeskamp
mee te doen.

Waar moet een zeskampteam uit
bestaan?
Elk team dient aan de onderstaande spe-
cifieke kenmerken te voldoen.
Het zeskampteam dient te bestaan uit:
- 12 personen, allen ouder dan 16 jaar
- Voor Limmers en oud-Limmers
- Minimaal 4 dames
- Minimaal 2 50-plussers

Wat moet een team kunnen?
Aangezien de zeskamponderdelen zeer
divers zijn dient een team ook van alle
markten thuis te zijn. Per onderdeel is
kort aangegeven welke vaardigheden
vereist zijn bij de zeskamp.

Onderdeel 1: balgevoel, nauwkeurig, 
ruimtelijk inzicht, 

Onderdeel 2: geheugen, ad-rem, kennis, 
Onderdeel 3: snelheid, atletisch, 

uithoudingsvermogen, 
Onderdeel 4: creatief, vindingrijk, slim
Onderdeel 5: handig, innovatief, 

teamgeest
Onderdeel 6: meedogenloos, 

samenwerken 

Bingomiddag
De feestweek is voor jong en oud. Voor
de oudere inwoners van Limmen wordt
een bijzondere bingomiddag georgani-
seerd op het sportcomplex Dampe-
gheest. De bingomiddag is op woensdag
31 mei 2006. Het thema van de bingo-
middag is "voetbal door de jaren heen".
Via de ouderenbonden zal de bingomid-
dag verder kenbaar worden gemaakt. 

Internet: www.vvlimmen.nl

75 jaar Voetbalvereniging LIMMEN is een
mijlpaal bereikt na veel inspanningen en
met vele activiteiten, waar terecht even bij
stil wordt gestaan. Natuurlijk gaan we in
gedachten terug in de tijd en denken met
diep respect en dankbaarheid aan de oprich-
ters van onze vereniging. 1931- voetbal in
Limmen - een dorp die wij tot heden ten
dage – nog altijd bezingen als “de Parel van
Kennemerland”.
Een dorp van toen dat vele overeenkomsten
heeft met het door Wim Sonneveld gevoe-
lige bezongen lied over “Het Dorp”. Een ver-
eniging met een rijke historie waar bijna de
gehele, zo hechte Limmense gemeenschap
door al die jaren heen zo nauw bij betrok-
ken is.
Het is altijd het “collectief” geweest van
bestuurders en leden, dat bepalend was
voor de gezonde sfeer en sportieve
geest. Daarmee bedoel ik te zeg-
gen, dat vele onderdelen en
elementen binnen onze ver-
eniging bepalend zijn
voor een goed en
gezond klimaat om de
“voetbal” zowel ac-
tief als passief te
beleven. De voet-
balhistorie van
onze vereniging
wordt dan ook
gekenmerkt door
groei in sportief
opzicht, als ook
groei in het leden-
tal (ca. 800 leden),
waarbij de aanwas
van de pupillen maar
ook die van onze
damesafdeling, bijzon-
der in het oog springt. De
toename van het aantal
jeugdleden is uiteraard een bij-
zonder verheugende ontwikkeling.
Immers; een vereniging zonder jeugd,
is ook een vereniging zonder toekomst.
Onze club mag zich bovendien verheu-
gen op een vrijwilligersbestand van ca.
300 in getal. Clubmensen met een
groot “oranje-wit” hart en verdeeld in

vele commissies; van pupillen- tot kantine-
commissie, van sponsor- tot accommoda-
tiecommissie. Zij allen behartigen vele
belangrijke taken binnen onze vereniging en
vormen hierdoor een belangrijke zoniet
onmisbare schakel.
Tenslotte mag in dit rijtje zeker onze 
supportersvereniging niet ontbreken. Was
de levensduur van de supportersclub in
vroegere tijden afhankelijk van winst of ver-
lies van ons vlaggenschip! Anno 2005 zijn
wij een supportersclub “rijk” die alweer 16
jaar bestaat, voor het merendeel bestaat uit
bestuurders allemaal van het eerste uur. Zij
steunen ons door, dik en dun, ofwel bij voor-
of tegenspoed, zij blijven ons trouw! 

Over clubliefde gespro-
ken!! Zij

onderscheiden
zich door het organiseren van

vele activiteiten, waar natuurlijk
het jaarlijkse Limmer volksfeest

nummer 1, het Familie- en Stratentoernooi
zich tot een ongekend succesvol sportfeest
uitgegroeid.
Dan ons sportcomplex “Dampegheest”,
alweer 35 jaar onze vertrouwde thuishaven
is het bewijs van een grote mate van zelf-
werkzaamheid en saamhorigheid, aan de
dag gelegd door vele trouwe verenigings-
mensen “in hart en nieren”. Recentelijk in
2002 nog een grote renovatie ondergaan
met als resultaat, dat wij thans beschikken
over een van de fraaiste en sfeervolste
accommodaties in deze regio.
Het is natuurlijk geen toeval dat bijna elke
vereniging in de nacompetitie de voorkeur
heeft om de beslissingswedstrijd te spelen
bij de V.V.LIMMEN op Dampegheest. Daar
zijn we met zijn allen best trots op.
Trots zijn we natuurlijk ook op onze 140
sponsors! die ons in welke vorm dan ook
financiële ondersteuning geven om ons ver-

enigingsbeleid met een duidelijk accent
op onze jeugdafdeling uit te voeren.

75 jaar jong!!! is onze vereniging
met een zeer verdienstelijk ver-
leden. Terecht kan worden
gesteld dat door de jaren
heen een groot aantal club-
mensen actief bezig is
geweest om de verenging in
al haar facetten zo optimaal
mogelijk te kunnen laten
functioneren. Hierdoor is
altijd een “eigen sfeer” bin-
nen onze vereniging aanwe-

zig dat geheel past bij “LIM-
MEN”. Zo is dan volgend jaar

(mei) het moment aangebro-
ken, die de zo hechte Limmer

gemeenschap het 75-jarig bestaan
van onze vereniging best even fees-

telijk mee kan vieren. Feesten, om het
vele goede dat onze vereniging heeft

geboden en zulks nog te bieden heeft aan
zowel leden als aan de totale gemeenschap.

Want onze vereniging heeft in alle opzich-
ten nog een grootse toekomst.

Siem Admiraal, voorzitter.

V.V. LIMMEN 75 jaar jong!!!
’’een schitterende club’’

DAG EN DATUM IN 2006

DONDERDAG 25 MEI

VRIJDAG 26 MEI

ZATERDAG 27 MEI

ZONDAG 28 MEI - DINSDAG 30 MEI

WOENSDAG 31 MEI

DONDERDAG 1 JUNI

VRIJDAG 2 JUNI

ZATERDAG 3 JUNI
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Feestweek in Limmen
In 2006 bestaat VV Limmen 75 jaar. Dit zal niet ongemerkt aan U voorbij
gaan. Van donderdag 25 mei 2006 (hemelvaartsdag) tot en met zaterdag 3
juni 2006 wordt dit gevierd. De feestweek zal starten met het overbekende
Familie- en Stratentoernooi. Na een rustpauze van drie dagen zal de feestweek
worden voortgezet met vele andere activiteiten. Een zeskamp zal de rode
draad vormen. Voor de basisschooljeugd zijn er sportdagen, voor ouderen een
bingomiddag en voor een ieder de Pleebeksjow. De feestweek wordt afgeslo-
ten met een reünie en een feestavond.



Vanaf 1967 tot 1995 ging er iede-
re zomervakantie een groep

Junioren van de V.V. Limmen op
sportkamp. Jeugdvoetballers in
clubverband konden in de zomerva-
kantie een sportieve week in een ten-
tenkamp doorbrengen samen met andere
clubs waarmee op allerlei onderdelen van
sport en spel werd gewedijverd.
Iemand die als geleider vrijwel alle kampen
heeft meegemaakt is Jan Hollander. Meer
dan 25 maal vertrok hij eind juli of begin
augustus met een groep Limmers naar
bestemmingen in binnen- en buitenland.
Zijn eerste kamp, zo vertelt hij, was in 1968
toen hij samen met Bertus Baars en Ilias
Illiopoulos met een clubje junioren (nu A-
junioren genoemd) afreisde naar het Duitse
Ferschweiler vlak bij Trier. Moeiteloos somt
hij een aantal namen op: Peter Kaandorp,
Cock Koot, Piet van Dijk, Piet Bakker, Jean
Tijm, Siem Wokke, Cor Jonker en Siem (Kets)
Valkering. Hij weet zich nog te herinneren
hoe zij op het erf van boer Heinze in tenten
werden gehuisvest. Ze zaten daar onder
andere met VVW uit Wervershoof en de
Bataven. “De jongens gingen te voet door
de heuvels naar Echternach in Luxemburg
om sigaretten te kopen” aldus Jan. De eer-
ste jaren namen ze vooral deel aan de NKS-
sportkampen van de Nederlandse Katho-
lieke Sportfederatie in Weert, Borculo,

Oudenbosch en in het Belgische
Hechtel. Later gingen ze ook naar
KNVB- sportkampen in Venray,
Uden, Zeist en Gaanderen. Toen de

belangstelling bij de oudere junioren
wat terugliep kon ook de jongere jeugd

(12-14 jaar) deelnemen. Bij de jeugd van
Limmen bestond er altijd wel animo voor.
Zo vertrok er op zondag 25 juli 1976 een
groep van 31 jongens en vijf begeleiders
naar het Brabantse Huijbergen, met een bus
van Schilder bestuurd door Wim Jansen. Na
aankomst kreeg de delegatie van Limmen
drie tenten toegewezen die zij zelf moesten
inrichten. Plekje zoeken luchtbed opblazen
en je spullen ordenen.. “Als leider sliep je
soms apart, maar ook vaak in dezelfde tent.
De eerste nacht was altijd rumoerig, maar
voor de rest viel het wel mee.” Aldus Jan.
Dat moest ook wel, want in zo'n week werd
er heel wat afgesport. Elke dag van 9 tot 17
uur met een uur lunchpauze en om half zes
de warme maaltijd. Daarna weer sport of
spel tot 21 uur. Om 22 uur moest iedereen
slapen en was er vergadering voor de leiders
met de kampstaf. Woensdagmiddag was vrij
en dan trokken de jongens naar het dichtst-
bijzijnde dorp om inkopen te doen. De 
organisatie van zo'n kamp was in handen
van een vaste groep ervaren mensen van de
NKS of KNVB die werden geassisteerd door
studenten van het CIOS. Op het program-

ma stonden naast voetbal o.a. volleybal,
basketbal, handbal, atletiek (met een aan-
gepaste tienkamp). Verder was er touwtrek-
ken, een bosloop, vossenjacht, een onbijt-
quiz en een nachtelijk dierengeluidspel.
Kortom de jongens werden elk uur van de
dag intensief bezig gehouden. Er deden per
kamp 12 tot 14 verenigingen uit het gehe-
le land aan mee. Bovendien had je een dag
in de week corvee, dat bestond uit papier
oprapen tot aardappels pitten. Het eten was
over het algemeen goed volgens Jan, hoe-
wel niet alle deelnemers het daarover eens
waren: “Er zat wel eens een steentje of een
beetje zand in maar wie daar op let is een
kniesoor!” is Jan zijn commentaar daarop.
Op de slotavond op vrijdag werd er een film 

vertoond en was er een feestelijke prijsuitrei-
king. Daarna bleef het nog lang onrustig in
de tenten en kregen de leiders het zwaar te
verduren, waarbij het initiatief ook wel eens
van een van hen uitging. Jan Hollander kan
daar nog plezier in hebben. “Je loopt altijd
het risico dat je ongewild in het zwembad

terecht komt of dat ze je op een nadere
manier te grazen nemen, maar daar moet je
tegen kunnen, anders moet je niet mee
gaan”. Hij heeft aan al die kampen beste her-
inneringen over gehouden en veel mensen
leren kennen. Een paar jaar geleden nog was
hij bij een wedstrijd van Feyenoord in
Rotterdam toen hij een man ontmoette die
hem aarzelend aansprak “Ken ik jou ergens
van?” waarop Jan zei: ’’Ja van het sportkamp
1977 in Huijbergen en jij komt van de voet-
balclub Margriet uit Oss”. Toen Jan voor de
25e keer meeging kwamen Gerrit Glas en
Theo Nijman hem namens het Limmen
bestuur opzoeken om hem te huldigen en
een aandenken te schenken. Het aantal vrij-
willigers dat in een periode van zo’n 27 jaar

een of meer keren als geleider is mee geweest
en er een week vakantie aan opofferde loopt
in de veertig. Zij hebben er mede voor
gezorgd dat honderden Limmer jongens een
onvergetelijke week hebben beleefd!

HJB

Jeugd Sportdagen
t.b.v. 75-jarige bestaan van de voetbalvereniging Limmen.

Tijdens de festiviteiten ter ere van het 75-jarig bestaan van voetbalvereniging Limmen
in juni 2006 is de commissie jeugdactiviteiten voornemens sportdagen te organiseren
voor groep 3 t/m groep 8 van de basisscholen uit Limmen. We denken dan aan een
zelfde opzet zoals gebruikt werd tijdens het 50-jarig bestaan van de jeugdvoetbal in
2001. Gedurende drie dagen werden toen de verschillende groepen één dag 
uitgenodigd om mee te doen aan dit evenement. Diverse spelonderdelen stonden 
verspreid over alle voetbalvelden. De kinderen hadden teams gevormd en daarvoor
een mooie naam bedacht. Sommige hadden zich in aparte kledij gestoken zodat ze
goed herkenbaar waren als team. Er waren niet alleen prijzen voor de winnende teams,
maar ook voor het team met de leukste naam, het sportiefste team en het team dat
de mooiste joker gemaakt had.
Er moet nog overleg plaatsvinden met de scholen. We hopen van harte dat zij ook
deze keer willen meewerken aan onze plannen zodat het weer schitterende dagen
kunnen worden die de kinderen zich nog lang zullen herinneren.

De Limmer jeugd die buiten Limmen naar de basisschool gaan kunnen via onder-
staande bon kenbaar maken dat zij ook mee willen doen. De voetbalvereniging zal na
inventarisatie contact opnemen met de betrokken scholen om de mogelijkheden te
bespreken. Indien mogelijk wordt je toegevoegd aan één van de teams. 
Het voorlopige schema ziet er als volgt uit:

- Woensdag 31 mei 2006 - groep 3 en groep 4
- Donderdag 1 juni 2006 - groep 5 en groep 6
- Vrijdag 2 juni 2006 - groep 7 en groep 8

Evenementencommissie Jeugd.

Zit je buiten Limmen op een basisschool in groep 3 t/m 8 
en wil je meedoen met de sportdagen? 
Vul dan onderstaande bon in en lever hem in bij:
Secretariaat evenementencommissie V.V. Limmen 
P. Boersen, Keizerskroon 7, 1906 BW Limmen.

Aanmelding Sportdagen 75-jarig bestaan V.V. Limmen

Naam: .....................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................................

Basisschool: ................................................................. Plaats: .....................................................

Groep: ............................... Contactpersoon op school: ..............................................

✄

DE SPORTKAMPEN
Jan Hollander vertelt

Jan Hollander houdt een oogje in het zeil tijdens één van de sportkampen.

Ontbijt voor de deelnemers.



De Limmer Pleebeksjow
mag ondertussen een

bijzonder succesvol terugko-
mend evenement genoemd
worden in het activiteiten-
programma van de voetbal-
vereniging uit Limmen.
Alweer voor de vijfde maal zul-
len nationale en internationale
sterren het podium betreden en
als altijd het beste uit zichzelf
halen. Waar in voorgaande edities
the Blues Brothers, Eros Ramazzotti
& Tina Turner, Saskia & Serge en K3
de cup met de grote oren de lucht in
mochten hijsen, zal het ook in 2006
weer ongekend spannend worden wie er
met de trofee vandoor gaat. Toch blijft het
motto gelden "meedoen is belangrijker dan
winnen" en staat de avond altijd in het teken
van veel humor en vermaak. De mensen vinden
het altijd prachtig als mensen zich van een heel ande-
re kant laten zien en vriend en vijand verbazen met een
optreden. 
Gezien de groei van het evenement zal in de feestweek niet de
kantine van de club, maar de groots opgezette tent het décor
vormen voor deze avond.

Limmer 
Pleebekssss jjjjoooowwww
bbbbeeeelllloooooooofffftttt    wwwweeeeeeeerrrr    
vvvveeeeeeeellll     ssssppppeeeekkkkttttaaaakkkkeeeellll !!!!

Al meer dan 15 jaar organiseert de
supportersvereniging van V.V. Limmen

het Familie- en Stratentoernooi. Dit jaarlijks
terugkerend evenement heeft inmiddels een
vaste waarde voor de vereniging gekregen.
Dat er nog steeds behoefte is aan dit toer-
nooi blijkt elk jaar maar weer op de inschrij-

vingsavond in januari. Binnen een half uur
schrijven meer dan 80 teams zich in voor het
toernooi. Tijdens het toernooi zetten meer
dan 150 vrijwilligers zich in om het iedereen
naar de zin te maken, iets wat uniek
genoemd mag worden en wat alleen in
Limmen kan!

het Familie- en Stratentoernooi



Bijna zesduizend toeschouwers omzoom-
den het veld toen 22 voetballers op een

warme zondagmiddag aan hun klus begon-
nen. Na een lang seizoen moest een beslis-
singswedstrijd uitsluitsel geven over het kam-
pioenschap. In die ambiance ontspon zich
een spektakelstuk dat voor Limmen helaas
verkeerd afliep.
Op de slotdag van de reguliere competitie
had  Limmen soeverein het Castricumse CSV
verslagen (4-0) en die score was veel 
overtuigender dan de benauwde 0-1 zege
waarmee SVW bij Zeevogels was ontsnapt.
Door die resultaten eindigde zowel Limmen
als SVW met 31 punten uit 22 wedstrijden
op de eerste plaats in de vierde klasse B.   
De beide clubs waren het vervolgens snel
eens over de plaats waar de beslissingswed-
strijd moest worden gespeeld. Gezien de 
verwachte toeloop was De Hout de gewens-
te locatie. Toen ook de Alkmaarse profclub
geen enkel bezwaar bleek te hebben, ging bij
de KNVB het licht op groen. Limmen en SVW
mochten de wedstrijd spelen in het stadion
van AZ. De beslissingswedstrijd was een week
lang hét gespreksthema in Limmen geweest.
Aan de eettafel, op het werk en in het café,
over niets anders werd gesproken. Zelfs de
traditionele mozaïekendagen, die in hetzelf-
de weekend plaatsvonden, werden naar de
achtergrond verdrongen.
De Limmense ondernemer Kep Peeters 
vestigde op ludieke wijze de aandacht op het
treffen. Hij liet aanplakbiljetten drukken met de
tekst ’SVW moet tol betalen, Limmen komt de
zege halen’ en verspreidde de aanplakbiljetten
door Limmen. Daarnaast plakte hij de pam-
fletten op zijn vrachtwagens die door Noord-
Holland toerden. Op die wijze wilde hij het

toeschouwersaantal nog wat opvijzelen.
De publieke belangstelling voor de wedstrijd
overtrof de stoutste verwachtingen. Volgens
het verslag in het Noordhollands Dagblad
heerste er ver voor aanvang van het spekta-
kelstuk al sfeer op het AZ-terrein. ’Per fiets,
brommer, auto of andere vervoersmiddelen
was de uittocht uit Limmen en Heerhugo-
waard al vroeg van start gegaan’. Supporter
Jacob Kraakman had zijn auto zelfs volledig
versierd met bloemen en trok veel bekijks toen
hij vanuit Limmen in Alkmaar arriveerde.
Volgens Jan Min, in het betreffende seizoen
elftalleider naast trainer Rein Deinum, was
zelfs AZ verrast door de overweldigende
belangstelling. ,,AZ had drieduizend 
toegangskaartjes voor de wedstrijd laten
drukken. Al snel bleek dat het er veel te 
weinig waren. Uiteindelijk zaten er zesdui-
zend mensen in het stadion, maar de helft
was niet in het bezit van een geldig kaartje.
De recette zou gedeeld worden door
Limmen en SVW, maar uiteindelijk viel dat
bedrag tegen. Volgens AZ waren er maar
drieduizend kaartjes verkocht.’’
De Limmen-spelers werden ondersteund
met toeters en bellen en de echte fans had-
den grote spandoeken aan de hekken van de
Alkmaarder Hout gehangen. Limmen startte
in een vertrouwde opstelling. Jan Dekker fun-
geerde als keeper. De achterhoede werd
gevormd door Kees Koot, de broers Kees en
Theo Dekker en Kees Kuijper. Op het twee-
mansmiddenveld moesten Peter Beentjes en
Piet Koot de Heerhugowaardse aanvalsgol-
ven indammen, terwijl de voorhoede werd
gevormd door Gerard Limmen, André
Dekker en Wout Koot. Cees de Winter, voor-
malig prof van Stormvogels, Telstar, EDO en

Haarlem, had een vrije rol achter de spitsen.
Vooral laatstgenoemde boezemde bij
SVW’27 veel angst in. En terecht, vond Jan
Min. ,,Cees was een heel technische 
voetballer, die was afgekeurd voor het
betaalde voetbal. Wij hebben hem toen naar
dokter Rolink gestuurd, de toenmalige club-
arts van Ajax. Rolink heeft toen gezegd ’als

jij bent afgekeurd voor betaald voetbal kan
ik een heleboel Ajax-spelers wel afkeuren’.
Toen is Cees toch weer bij Limmen gaan
voetballen en hij bracht door zijn spel enorm
veel rust in de ploeg. Een enorme aanwinst.’’
Cees de Winter koestert zelf ook nog warme
herinneringen aan het beslissingsduel. ,,Ik
weet nog goed dat we het veld opliepen en
dat er zo verschrikkelijk veel publiek was. Alle

tribunes waren vol, voor ons, achter ons en
naast ons. Dat was voor ons een heel vreem-
de gewaarwording.’’ Toch eindigde het suc-
cesvolle seizoen ook voor Cees de Winter een
tikkeltje in mineur. In het kampioensduel kon
de kroon niet op het werk worden gezet.
Nadat de toenmalige bloemenkoningin
Trudy Weijers (tegenwoordig Kerssens) de
aftrap had verricht kampten zowel de spelers
van Limmen als die van SVW met hun zenu-
wen. Uiterst nerveus en gespannen traden
beide elftallen elkaar na het eerste fluitsignaal
tegemoet. Toen de zenuwen waren afge-
schud ontspon zich echter een spektakelstuk
waarbij het tempo door beide ploegen werd
opgeschroefd. De aanvallen van SVW waren
aanvankelijk gepolijster, maar door goed
ingrijpen van de Limmer-defensie kwamen
er niet veel kansen uit voort. Gaandeweg de
eerste helft nam Limmen het initiatief over
waarbij vooral Cees de Winter en Gerard
Limmen elkaar goed vonden. SVW-doelman
Jan Rensen verkeerde echter in prima vorm,
waardoor het offensief van Limmen niet met
een doelpunt werd beloond.
Acht minuten voor rust kwam SVW onver-
wachts op voorsprong via een doelpunt van
Beers: 0-1. Het moordende tempo uit de 
eerste helft konden de beide elftallen na de
pauze niet volhouden. Dat speelde vooral
Limmen in de kaart dat na de pauze de bete-
re ploeg was. Het resulteerde in de zesde
minuut na rust in de gelijkmaker van André
Dekker. Bij deze actie raakte de doelpunten-
maker dusdanig gewond aan zijn oog dat hij
zich moest laten vervangen door Nico van
der Aar. Bij Limmen oogstte vooral spil Theo
Dekker met zijn goed verdedigende optre-
den veel lof. In aanvallend opzicht kreeg
Limmen in de slotfase nog een prima kans,
maar Gerard Limmen kreeg de bal niet langs
de uitstekende SVW-keeper Rensen.
In de laatste minuten van het spannende en
meeslepende duel mocht SVW een hoek-
schop nemen. Doelman Jan Dekker stompte
de bal in een mêlee van spelers waarbij SVW-
spits Bakker de bal duidelijk met de hand
beroerde. Dat ontging scheidsrechter
Volgers en diens secondanten aan de zijlijn,
waarna Bakker de bal tot ontzetting van
Limmen over de doellijn werkte: 1-2. 
De scheidsrechter floot vlak na de treffer af,
waarna woede en teleurstelling bij Limmen
om voorrang streden. Temidden van de 
feestende SVW-spelers die het kampioen-
schap vierden met de op het veld toege-
stroomde supporters dropen de spelers af
naar de catacomben van het AZ-stadion.
Lang duurde de teleurstelling overigens niet.
Nadat Limmen op sportieve wijze de spelers
van SVW had gefeliciteerd drong het besef
door dat de spelers een unieke voetbalmid-

dag hadden beleefd in een ambiance die zijn
weerga niet kende. 
Jan Min was achteraf opgelucht dat de 
wedstrijd na negentig minuten was beslist.
,,Vlak na het einde van de wedstrijd brak er
een verschrikkelijke onweersbui los. Het goot
van de lucht Ik had er niet aan moeten 
denken dat we in die omstandigheden een
verlenging hadden moeten spelen….’’

In de 75-jarige geschiedenis van de voetbalvereniging Limmen speelde het eerste elftal talrijke memo-
rabele wedstrijden. In de vier jubileumkranten die het komende jaar verschijnen blikken we terug op de
historische voetbalgevechten die bij velen in het geheugen staan gegrift. In deel één gaan we terug naar
28 april 1968. Limmen en SVW’27 streden in het AZ-stadion in een beslissingsduel om het kampioen-
schap in de vierde klasse. Limmen verloor met 2-1, maar tot aan de dag van vandaag wordt het 
winnende doelpunt van de Heerhugowaardse tegenstander fel betwist.   

Zesduizend toeschouwers zien Limmen in slotfase verliezen 

Memorabel beslissingsduel tussen Limmen 
en SVW’27 in prachtige ambiance

Limmen-doelman Jan Dekker verwerkt zijn verdriet na afloop van de wedstrijd.  

Limmen-speler Piet Koot (midden) vecht een luchtduel uit met een speler van SVW’27. Ook zichtbaar zijn Limmen-doelman Jan Dekker en de
spelers Theo Dekker en Kees Dekker.
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Haartips van Marga...
VERNIEUWD EN VERBETERD!
techni.art...
CONTINU IN BEWEGING
De basis voor elke goede coupe is natuurlijk
het vakmanschap van de kapper. Maar daar-
na komt het aan op goede styling. tecni.art
staat bekend als de kwaliteits-lijn op het
gebied van styling. Vorig jaar werd de serie
opnieuw gelanceerd. Ook voor dit jaar staan

er enkele vernieuwingen op het program-
ma.

De nieuwste technologie en onbeperkte cre-
ativiteit komen bijeen in de producten van
tecni.art. De stylinglijn die ook mode en
schoonheid met elkaar verbindt. De hoog-
waardige technologie staat in dienst van de
creativiteit van de kapper. De vernieuwing

Sinds enige tijd kunt u in Limmen weer
terecht voor alle bekende en minder beken-
de spelletjes van de Lotto. Deze bestaan uit
onder andere de gewone Lotto, de Toto in
allerlei varianten, de Toto-tip, Lucky Day,
maar ook de krasloten. Om deel te nemen
aan een van de spelvormen wordt gebruik
gemaakt van formulieren die  u thuis op uw
gemak kunt invullen. In de winkel wordt het
formulier door een terminal omgezet in een
officieel deelnamebewijs. De Lotto is ieder-
een waarschijnlijk wel bekend en trekt op
zaterdag avond. Voor wie dit niet snel
genoeg is, is er de Lucky Day met trekkingen
van maandag t/m zaterdag. Alle  voetbal-
fans kunnen hun kennis testen op de Toto en

varianten daarop zoals Toto-select,Toto 13 of
Toto-score. Ook Formule 1 fans of liefhebbers
van andere sporten kunnen eens een gokje
wagen met Toto-tip waarbij het mogelijk om
in te zetten op een van de geselecteerde
sportevenementen.Voor al deze spelvarian-
ten is een programmablad verkrijgbaar bij
de Lotto winkelier. Voor de mensen die
meteen willen weten of ze wat gewonnen
hebben zijn er ook de krasloten. In 8 ver-
schillende varianten en te koop vanaf 1 euro.
Voor alle spelletjes van de Lotto geldt een
minimum leeftijd van 18 jaar (dus ook voor
de krasloten). Kom ook eens spelen of voor
nadere informatie langs bij Stuifbergen
Kerkweg 42 te Limmen.

Elke week worden er aerobics-, jazzdance-,
turn- en gymlessen gegeven door 6 gediplo-
meerde docenten en 3 assistenten die in
opleiding zijn. In totaal komt dit neer op 29
uur per week.
Dit seizoen zijn er extra uren jazzdance op
de vrijdagavond bijgekomen. Het peuteruur
op de dinsdagmorgen is komen te vervallen
en zal alleen nog op de donderdagmorgen
door Lea Dam worden gegeven.
Op de dinsdagavond van 20:00 tot 21:00 uur
verzorgt Astrid Busso een pittige aerobicsles
voor de oudere jeugd. Voor deze les is er nog
plaats voor enthousiaste meiden van 14 en
ouder.
Ook op de maandagmiddag is er voor stoe-
re jongens nog plaats bij baltiek wat door
Chantal Groot gegeven wordt.
Dit seizoen zal er tijdens de
turn trainingen en wed-
strijden in d' Enterij gebruik
worden gemaakt van een
pegasus. Dit toestel, welke
dankzij de bollenactie aan-

geschaft kon worden, vervangt het paard.
Gedurende het seizoen zijn er vele activitei-
ten zoals wedstrijden, optredens, fietskamp
en een uitstapje voor de senioren.TIOS jazz-
dance zal dit jaar aan de DEEN actie mee-
doen. Van de opbrengst zal een extra ver-
rijdbare spiegel en kleding worden aange-
schaft.
De contributie bedraagt EUR 76,-- per jaar
voor leden tot 18 en EUR 86,-- voor boven de
18. Binnenkort verwachten wij ons 500 ste
lid te verwelkomen.

Voor informatie kan contact opgenomen
worden met de ledenadministratie: Sitha
Hollenberg 5052505. Ook is alles te vinden
op onze website WWW.DIT.IS/TIOS

Het vorig seizoen werd afgesloten met een weekendje Texel.

Op zondag 25 september van 11.00 – 17.00
uur houdt Limmen Cultuur voor de eerste
keer een Kunst Wandel Route door het dorp
Limmen. Diverse Limmer kunstenaars stel-
len hun atelier en /of tuin open voor het
kunstminnend publiek, dat al wandelend
via een leuke route de exposities kan bezich-
tigen.

In Cultureel Centrum Vredeburg vindt een
overzichtstentoonstelling plaats van alle
deelnemende kunstenaars. Daarnaast is een
groepsexpositie van vijf kunstenaars inge-
richt:
Ellen van der Dussen, Ria en Irma Straver en
Hanny Kracht met beelden en Inge van der
Heijdt met schilderijen. Tijdens de wande-

ling laten de volgende kunstenaars hun ate-
lier en/of beeldentuin zien: Judith Bosman,
schilderijen; Maria Heideveld, schilderijen en
keramiek; Tiny van der Velden en Joke
Beentjes, beelden; Nella van Os, beelden en
schilderijen; Heleen van der Lem, schilderij-
en; Tineke Kramer, beelden en schilderijen;
Wim Castricum, beelden; Nel Koppes en
Clara Zonneveld, keramiek.
Folders met een plattegrond en een
beschrijving van de exposities zijn vanaf
begin september verkrijgbaar bij o.a. de
bibliotheken, VVV-kantoren en Gemeente-
huizen in de regio, Cultureel Centrum
Vredeburg en de deelnemende ateliers.
Inlichtingen via de website: www.limmen-
cultuur.nl of tel: 072-5052235/5051825.

Maandag 5 september beginnen de eerste lessen weer...

Tios gaat weer van start

Zie ook het lesrooster o
p pagina 16.

Handig om uit te knippen
!

Kunst Wandel Route door Limmen

Eindelijk weer Lotto/Toto in Limmen

Nieuwe EHBO-cursus in Limmen
Ook dit winterseizoen zal de afdeling Limmen van het Nederlandse Rode Kruis weer
een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken voor beginners verzorgen. Bij vol-
doende belangstelling zal de cursus in januari 2006 starten. De lessen zullen weke-
lijks gegeven worden op dinsdagavond. In circa 14 lessen van 2,5 uur leren en oefenen
de deelnemers de theorie en de praktijk van de Eerste Hulp Bij Ongelukken. Voor nade-
re informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. N. Valkering, tel.
072-5051413 of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

op dit gebied biedt de kapper evenveel
stylingmogelijkheden als zijn fantasie maar
toelaat.

CURL MEMORY
2005 is het jaar van de comeback van de krul.
Je ziet overal krullen; in de mode- en vak-
bladen, op de catwalk, op straat...je kunt er
niet meer omheen. Voor de verzorging van
krullen heeft L’Oréal Professionel shine curl
van de haarverzorgingslijn série expert.
Maar wil je af van pluizige, onhandelbare
krullen en wil je juist sexy krullen met een
zachte en soepele touch, ontdek dan CURL
MEMORY van tecni.art, stylingsproducten
speciaal voor gekruld haar.

Technologie
De gepatenteerde anti-frizz
en curl memory tech-
nologie bevat revitalis-
erende styling poly-
meren voor lang-
durig glanzende
en gedefinieerde
krullen.

De producten
Bedwing je
krullen met de
CURL MEMORY
down cream.
Deze stylingcreme
is uitermate
geschikt voor nor-
maal tot dik haar en
geeft controle, glans en

definitie. Het resultaat is een zachte en soe-
pele krul.

Geef je krullen boost met de CURL MEMORY
up spray
Deze vitaliserende spray verdeelt erg
gemakkelijk en is zeer geschikt voor normaal
tot fijn haar. Het geeft body, energie en grans
aan krullen. Het resultaat is dan ook een
prachtig glanzende, vitale krul.
Beide producten hebben Verstevigingsfactor
2.
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Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen 
Tel. (072) 505 29 53

Direct plaats
in de kinderopvang
tegen een lage prijs..!
Bij Kinderopvang Limmen kunt u op woensdag en vrijdag direct uw kind
op laten vangen op het kinderdagverblijf.
Afhankelijk van uw inkomen en de bijdrage van uw werkgever kunt u hier-
voor al vanaf een bedrag van 2 0,19 per uur terecht. Geen inschrijfkosten.

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

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

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

1900 AK Castricum
Telefoon: 0251 658058

Kinderopvang Limmen is onderdeel
van Stichting Forte.

Let op onze speciale Kermisactie elders in de krant!

Krea-Idea
Vuurbaak 5, 1906 BS Limmen, 072-505 5666

Volop ideeën
voor

de Kerst!
Een workshop volgen?

Schrijf u nu in!

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

FOTOHOME-ACTIE t/m 30 september:
Bij ontwikkelen en afdrukken op 10 cm
de 2e afdruk voor slechts 5 CENT!
U kunt bij ons ook uw digitale (vakantie)foto’s laten afdrukken.
Via internet op www.fotohome.nl of lever ze in op CD-rom.

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

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

K

E

R

M

I
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!
websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk
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Servicepunt WonenPlus
WonenPlus is een gesubsidieerd project van
de provincie Noordholland en heeft als doel-
stelling te bevorderen dat 55-plussers óf
mensen met een lichamelijke beperking zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen. De naam WonenPlus dekt niet in alle
opzichten de lading. Dit servicepunt heeft
namelijk niet direct te maken met wonen of
huizen. Wél heeft het een doorverwijsfunc-
tie en biedt het steun en informatie bij alles
wat zelfstandig wonen met zich meebrengt.
De hierboven genoemde doelgroep kan bij
de consulentes van WonenPlus terecht met
vragen over wonen, zorg en welzijn. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan vragen omtrent
het aanbod van Stichting Welzijn. Via de
Vrijwilligerscentrale Castricum kunnen
senioren gebruik maken van het
Knoppenproject, de Klussenbank of het
Thuisadministratieproject. Ook de alom
bekende maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje
valt onder dit aanbod.

Verschillende diensten
Consulente Margot Nell legt uit wat men
zich moet voorstellen bij de verschillende
geboden diensten. “Het Knoppenproject
biedt uitkomst, wanneer iemand niet uit de
voeten kan met moderne apparatuur. Het
komt maar al te vaak voor dat men niet weg-
wijs wordt in gebruiksaanwijzingen en het
instellen van magnetron, televisie of video.
De vrijwilligers van het Knoppenproject bie-
den in zo’n geval de helpende hand. Zij zor-
gen dat alles wordt ingesteld en in gebruik
kan worden genomen. Zij kunnen desge-
wenst ook uitleg geven bij gebruikmaking
van computers, pin -en treinkaartjesauto-
maten.Via de Klussenbank kunnen mensen
die bij ons staan ingeschreven in contact
komen met deskundige, handige vrijwilli-
gers. Deze vrijwilligers kunnen helpen bij
kleine klusjes in en om het huis. Van het
ophangen van een lamp of schilderij tot het
maaien van het gras, veel is mogelijk. De
meeste klussen zijn kosteloos, voor de tuin-

klussen wordt in de regel een kleine vergoe-
ding gevraagd. Als er een hulpvraag komt
die nog niet eerder is gesteld, zal door ons
uitgezocht worden of deze daadwerkelijk
uitvoerbaar is.”

Thuisadministratieproject
Het Thuisadministratieproject is prettig
voor diegene die ondersteuning nodig heb-
ben bij het bijhouden van de persoonlijke
administratie en het invullen van formulie-
ren. Er kan gekozen worden voor een een-
malige of langdurige begeleiding bij de
mensen thuis. “Via de ouderenbonden
ANBO, PCOB en Unie KBO is het initiatief ont-
staan vrijwilligers op te leiden die kunnen
helpen bij het doen van de belastingaangif-
te. Ook de leden van WonenPlus mogen een
beroep doen op deze enthousiaste mensen.
Sinds kort bieden wij een vervoer -en bood-
schappendienst aan. Vrijwilligers begelei-
den de leden in dat geval met het bood-
schappen doen, maar kunnen ook voor u de
boodschappen halen. De verwachting was
dat daar veel animo voor zou zijn, maar tot
nu toe hebben wij daar nog weinig vraag
naar gehad. Dit terwijl deze service in
Castricum al enige jaren met groot succes
draait.Waar wij wel veel vragen over krijgen
is de voorzieningen van de Thuiszorg, de
nieuw te bouwen zorgwoningen van De
Cameren in Limmen, de maaltijdservice en
indicatiestelling voor zorg.”

Deelnemende, betrouwbare bedrijven
Een van de activiteiten van de consulentes
bestaat uit het in contact treden met bedrij-
ven, die van toegevoegde waarde kunnen
zijn voor leden van WonenPlus. Bij deze
bedrijven kunnen de leden tegen aange-
paste tarieven gebruik maken van produc-
ten of diensten. Er is op dit moment in
Castricum de keuze uit een audicien, een
verhuisfirma, een kapster, een pedicure en
een schoorsteenveger. In Limmen heeft een
meubelstoffeerderij zijn diensten aangebo-
den. “Wij bieden hiermee betrouwbare
bedrijven, waarvan de leden zeker weten dat

Heeft u lichamelijke beperkingen of bent u 55-plus?

WonenPlus: servicepunt
voor zelfstandig wonenden

ze netjes en veilig werken. Daar hoeven ze
dus niet meer zelf naar op zoek,” aldus
Margot Nell. “Wanneer er vragen worden
gesteld waar wij geen antwoord op hebben,
trachten wij altijd de juiste instantie of per-
soon door te geven, zodat de mensen toch
kunnen worden verder geholpen.

Inschrijving en huisbezoek
“Voor het inschrijven als lid/abonnee is geen
zorgindicatie nodig. Iedereen die zelfstandig
woont en om wat voor reden ook gebruik wil
maken van de diensten van WonenPlus kan
bij ons terecht. Als de hulpvraag onduidelijk
is, geven wij bij inschrijving de voorkeur aan
een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek
inventariseren wij de hulpbehoefte. Soms
ligt die behoefte anders dan in eerste instan-
tie wordt aangegeven. Het blijkt ook dat het
menselijke, persoonlijke contact erg belang-
rijk is. We merken dat de drempel om van
WonenPlus gebruik te maken soms hoog
ligt. Men geeft wellicht niet graag toe hulp
nodig te hebben.Toch is het niets om je voor
te schamen. Het getuigt juist van kracht toe
te kunnen geven niet meer alles te kunnen
en de geboden hulp te accepteren. Het leven
wordt er een stuk eenvoudiger door.”

Gratis lidmaatschap 
Op dit moment heeft WonenPlus in de
gemeente Castricum, daar vallen ook
Akersloot en Limmen onder, ongeveer 400
ingeschreven leden. Het lidmaatschap is kos-
teloos en de leden ontvangen drie maal per

jaar een nieuwsbrief. Hierin wordt men op
de hoogte gehouden van eventuele ontwik-
kelingen en nieuwe diensten. Personen die
zich willen opgeven als vrijwilliger zijn uiter-
aard van harte welkom. Zij kunnen zich aan-
melden bij een van de servicepunten van
WonenPlus.

Voor meer informatie over WonenPlus, kunt
u terecht op onderstaand adressen:

WonenPlus Servicepunt Limmen
Zorgcentrum De Cameren
Lage Weide 3
Donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur.

WonenPlus Servicepunt Castricum
Ontmoetingscentrum Geesterhage
Geesterduinweg 5
Maandag tot en met donderdag van 9.00 tot
16.00 uur.

WonenPlus Servicepunt Akersloot
Het Kruispunt
Mozartlaan 1a
Dinsdagochtend 9.30 tot 11.30 uur.

Telefoonnummer van de servicepunten:
0251 – 67 93 50
Internetsite:
www.wonenplusnoordholland.nl

Yvette Valkering

Margot Nell op huisbezoek bij mevrouw van Leeuwen uit Limmen.
Samen nemen zij de verschillende diensten van WonenPlus door.

Op maandag 12 september biedt Kinder-
opvang Limmen u de mogelijkheid om uw
kind(eren) op te laten vangen terwijl u heer-
lijk kan gaan deunen.
Deze dag stelt Kinderopvang Limmen een
groep open met professionele leidsters. Deze
groep is open van 9.00 t/m 17.00 uur. Er zijn
een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel
bij en maak gebruik van dit geweldige aan-
bod.
De kosten voor deze dag zijn 35 euro, inclu-
sief luiers en voeding.
U kunt zich vooraf opgeven bij Kinder-
opvang Limmen via telefoonnummer 072-

5052418 en vragen naar Miris Reuver of
Angelique Vijzelaar. Wees er snel bij, want:
VOL IS VOL!

Lekker deunen?, maar geen opvang voor uw kinderen.
Dan biedt Kinderopvang Limmen u de oplossing.

Kermisactie bij Kinderopvang
Limmen

Het mooie pand van Kinderopvang Limmen aan de Sportlaan.

Menigeen die ouder wordt, chronisch ziek is of door een lichamelijke beperking zich niet
optimaal kan bewegen, moet regelmatig de hulp inroepen van familie, buren of vrienden.
Het gaat dan om hulp bij klusjes in en om het huis, boodschappen doen, begeleiden naar
een controle in het ziekenhuis of hulp bij het invullen van allerhande formulieren. Daar is
natuurlijk helemaal niets mis mee, maar vaak voelt de hulpvrager zich bezwaard steeds
een beroep op een naaste, die het met het eigen gezin of werk al zo druk heeft. Ook komt
het voor dat een oudere helemaal niemand heeft om op te steunen. In het ergste geval zal
men dus noodgedwongen de vertrouwde eigen woning moeten verlaten, om kleiner te
gaan wonen of zelfs in een zorginstelling terechtkomen. Om dat moment zo lang mogelijk
uit te stellen, is per 1 september 2004 WonenPlus met een servicepunt in Limmen en
Akersloot gestart.
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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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Wegens vakantie is de kapsalon
gesloten van 23 t/m 30 september.

Woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag geopend!

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

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

Herenk apsalon

JAK vof

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

GAS • WATER • SANITAIR • VER-
WARMING • DAK

ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ  Limmen

Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14

✃
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De Uitvaartverzorging
Ik spreek hem in zijn huis aan het Stetlaantje
1 in Limmen, waar het nieuwe kantoor in
maart gereed is gekomen. Het kantoor is
ruim en licht. Het gedeelte bij de entree
biedt gelegenheid tot het ontvangen van
opdrachtgevers van een uitvaart, waar hun
privacy gewaarborgd blijft. In 1995 werd
begrafenisonderneming Hoogeboom uit-
vaartverzorging Lia Groot en werden de uit-
vaarten verzorgd door Lia. Uitvoerig vertelt
Ton (47) over het vak dat hem in eerste
instantie is overkomen en waar hij uitein-
delijk een bewuste keuze voor heeft
gemaakt. “Vier jaar geleden gaf Lia te ken-
nen dat, door de groei van het aantal te rege-
len uitvaarten, het te druk werd en zij er de
voorkeur aan gaf het bedrijf te verkopen.
Kort daarna besloten wij echter, dat ik mijn
werk zou opzeggen. Na een interne oplei-
ding ben ik de uitvaarten gaan regelen, ter-
wijl Lia op de achtergrond bleef mee werken.
Echter, doordat de naam niet werd gewij-
zigd, verwachtten nabestaanden een vrou-
welijke uitvaartverzorger. Dit riep regelma-
tig vragen op en na rijp beraad hebben wij
besloten de naam te wijzigen in uitvaart-
verzorging Groot.

Stap-voor-stap 
Na het overlijden van een dierbare komt er
heel wat op de nabestaanden af. Niet alleen
heeft men een enorm verdriet te verwerken,
er moet vooral ook een heleboel direct wor-
den geregeld. Degene die dat in juiste banen
kan leiden is de uitvaartverzorger. Deze
neemt alle praktische zorg vóór, tijdens en
na de uitvaart voor zijn of haar rekening.Ton
vervolgt:”Op het moment dat ik melding van
een overlijden krijg, probeer ik zoveel moge-
lijk informatie te krijgen. Belangrijk op dat

moment is:Waar bevindt de overledene zich
en hoe is de algehele situatie. Wanneer de
persoon in het ziekenhuis is overleden, raad
ik de nabestaanden aan naar huis te komen.
Daar kunnen we in de eigen omgeving rus-
tig een en ander bespreken. Eenmaal samen
nemen we stap-voor-stap de hele uitvaart
door. De meest hectische dag is meestal de
eerste dag. Dat is de dag dat we de overle-
dene verzorgen en de rouwkaarten de deur
uit moeten. Er dient van alles te worden uit-
gezocht. De kleding die de overledene aan-
krijgt, adressen van de mensen die een
rouwkaart zullen ontvangen, de tekst die op
de kaart moeten komen. Daarnaast het
reserveren van tijden en locatie waar de uit-
vaartdienst zal plaatsvinden. Als die dag
eenmaal achter de rug is, probeer ik de rust
terug te laten keren.” Wat volgens Ton erg
belangrijk is voor een goede rouwverwer-
king, is het helpen bij de verzorging en aan-
kleding van de overledene door de nabe-
staanden. De keuze is uiteraard aan de
betrokkenen, maar op die manier weten zij
dat de overledene er uiteindelijk bij ligt,
zoals dat gewenst is. En, het is het laatste
wat ze voor hun dierbare kunnen betekenen.

Geolied team vrijwilligers
Als eenmaal de kaarten zijn verstuurd, moe-
ten er nog meer keuzes worden gemaakt.
Van het uitzoeken van de juiste kist en de
locatie waar de overledene wordt opge-
baard, tot de muziek die gedraaid dient te
worden tijdens de uitvaartdienst.“Wanneer
men kiest voor het opbaren thuis, waar-
schuw ik de familie wel voor alle drukte die
daarbij komt kijken. Het is raadzaam om in
ieder geval op de kaart te vermelden op
welke tijden ze bezoek wensen te ontvan-
gen. Hier in Limmen zijn wij in het rijke bezit

van een mortuarium. Deze ruimte, tussen de
Corneliuskerk en de pastorie, hebben wij
zodanig ingericht, dat men er rustig kan zit-
ten en zelfs koffie kan zetten. De nabe-
staanden krijgen de sleutel van het mortu-
arium en kunnen op elk willekeurig
moment van de dag of avond bij de overle-
dene waken. Elke dag ga ik kijken om te
checken of alles in orde is.” Limmen heeft
een zeer betrokken Avondwakegroep,
bestaande uit vrijwilligers, die gecoördi-
neerd wordt door pastor Johan Olling. Mede
dankzij deze vrijwilligers en de zeven dra-
gers van Martinus, geven zij de mensen een
waardig afscheidsgevoel. Ton: “Zonder dit
geoliede team kan ik niet verwezenlijken
wat ik nastreef.”

Direct en persoonlijk contact
Uitvaartverzorging Groot is een kleine
onderneming. Het contact is persoonlijk en
direct. Bij elke fase heeft men te maken met
één persoon als aanspreekpunt. Deze is op
de hoogte van elk detail en een betrokkene
hoeft nooit voor de tweede keer uitleg te
geven. Nabestaanden mogen zoveel moge-
lijk hun eigen wensen uitvoeren, zolang deze
haalbaar zijn. Is er sprake van een crematie,
dan verzorgt Ton op verzoek van de familie
eventueel de as plaatsing als extra dienst-
verlening. Ook kan uitgebreid advies gege-
ven worden over de keuze van grafstenen.
Na ongeveer drie weken wordt contact door
Ton opgenomen, om te horen hoe het met
de familie gaat en hoe zij de hele uitvaart
hebben beleefd.“Daarnaast bied ik de nabe-
staanden nazorg aan, uitgevoerd door
Corien Zwietink en haar medewerkers uit
Hoorn. Zij kunnen helpen bij het oplossen
van administratieve, praktische en emotio-
nele problemen die zich kunnen voordoen
na een overlijden. De reacties in de afgelo-
pen vier jaar hebben duidelijk gemaakt, dat
de nabestaanden deze vorm van dienstver-
lening van mijn bedrijf als zeer waardevol
wordt ervaren.”

Uitvaartcodicil
Een aan interesse groeiend onderdeel bin-
nen de uitvaartwereld, is de mogelijkheid

tot het opstellen van een uitvaartcodicil. Dit
is een document waarin men kan vastleg-
gen hoe de eigen uitvaart uitgevoerd dient
te worden, ook al is daar in de verste verte
nog geen sprake van. Men kan onder ande-
re beschrijven welke muziek gedraaid dient
te worden en naar wie rouwkaarten kunnen
worden gestuurd. Een heel belangrijke kwes-
tie die kan worden opgenomen is de vraag
of men een begrafenis prefereert of een cre-
matie en wat er in het laatste geval met de
as gaat gebeuren. Ook voor zo’n uitvaartco-
dicil kunt u bij Groot Uitvaartverzorging
terecht.

Betrokkenheid is groot
Ton ziet de toekomst bijzonder positief het-
geen blijkt uit de groei van het aantal uit-
vaarten in de afgelopen jaren. Hij pleit voor
zijn vak: “Een uitvaartverzorger moet voor
honderd procent achter zijn werk staan. Je
moet respect blijven houden voor de overle-
dene en de nabestaanden. Het meest boei-
ende en dankbare aan dit werk is, dat ik
mensen ondersteuning kan geven in hele
moeilijke dagen. Je moet ons zien als een
ceremoniemeester. Wij zijn er, maar wij zijn
er ook niet, want wij hoeven niet op de voor-
grond te treden. Alle aandacht gaat uit naar
de familie. Het geeft enorme voldoening als
alles goed is verlopen en nabestaanden op
een mooi afscheid kunnen terugkijken. Dit
afscheid kun je maar één keer doen, dus je
moet het perfect doen. Op deze wijze kan
het een begin zijn van goede rouwverwer-
king. Mijn betrokkenheid is bewust groot. Ik
kies voor vierentwintig uur bereikbaarheid.
Op deze wijze kan ik snel ter plaatse zijn, al
is het midden in de nacht. Mijn ervaring is
dat de mensen het fijn vinden als je snel
aanwezig bent, om de soms ontredderde
familieleden bij te staan!”

Dag en nacht bereikbaar:
Met speciale nazorg voor de nabestaanden.
Uitvaartverzorging Groot
Stetlaantje 1
1906 AN  Limmen
072-5053009

Yvette Valkering

Echt afscheid nemen kan maar één keer, dus moet het perfect zijn”

Uitvaartverzorging Lia Groot
wordt Uitvaartverzorging Groot

Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Veel uitvaartdiensten die door Ton Groot worden geleid, vinden plaats in de sfeervolle R.K. Corneliuskerk
aan de Dusseldorperweg.

De enige zekerheid die wij in dit aardse leven hebben, is dat wij er ooit afscheid van moe-
ten nemen. Niemand uitgezonderd zullen wij allemaal ooit die weg gaan, waarvan nog
niemand met honderd procent zekerheid heeft kunnen vertellen waar hij eindigt. Iemand
die uit hoofde van zijn beroep soms dagelijks met de dood en het bijkomende verdriet wordt
geconfronteerd, is Ton Groot van Uitvaartverzorging Groot.

Centraal op de R.K. begraafplaats in Limmen staat een prachtig beeld dat symbool staat voor het onge-
boren kind.
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Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.

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

E-mail: info@smederijhageman.nl

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen
voor nieuwbouw
en renovatie!

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

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

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

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

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

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

Veelzijdig
in alle merken..!

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

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

TIMMERFABRIEK

b.v.

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

Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906  HJ Limmen

Telefoon 072-8500188 -  Mobiel 06-40355542

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

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

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

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Krea-Idea
Vuurbaak 5, 1906 BS Limmen, 072-505 5666

Volop ideeën
voor

de Kerst!
Een workshop volgen?

Schrijf u nu in!

VRIJDAGAVOND 9 SEPTEMBER
AAN DE ACHTERWEG IN LIMMEN.

AANVANG 21.45 UUR.

KOMT ALLEN!

SPECTACULAIR
VUURWERK...!

WIJ ZIJN VERHUISD!
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Nieuwe salon
Voor zo’n heerlijke, ontspannende voetbe-
handeling kunt u terecht bij Pedicuresalon
Heidy in Limmen. Heidy Borst-Koot (27) is de
pedicureopleiding gaan volgen bij de
Noordhollandse Academie in Alkmaar, met
als doel thuis een eigen salon te beginnen.
Inmiddels ontfermt zij zich al zeven jaar over
de onderdanen van haar klanten. Eind juli
van dit jaar is haar nieuwe salon gereed
gekomen. Op de begane grond, met een
eigen entree. Heidy legt uit waarom zij geko-
zen heeft voor deze verbouwing:“De afgelo-
pen jaren ontving ik mijn klanten op de eer-
ste etage. Daar had ik een slaapkamer inge-
richt als salon. Het kwam echter voor dat er
klanten kwamen die moeite hadden met de
trap, een aantal van hen zijn al wat ouder of
slecht ter been. Ik wilde het ze niet meer
aandoen een trap op te moeten klauteren.
Nu levert een bezoek aan mijn salon voor
deze groep mensen geen problemen meer
op. Mijn dochtertje Luna (2,5) heeft er ook
baat bij nu ik beneden werk. Zij kon door alle
geluiden niet makkelijk in slaap komen,
wanneer ik aan het werk was. Nu heeft zij
daarvan niets meer in de gaten. Al met al
geeft het ons thuis én de klanten allemaal
net even wat meer rust en gemak.”

De behandeling
De behandelingen die Heidy biedt zijn
divers. Men kan er terecht voor losse klach-
ten als het verwijderen van likdoorns of een
ingegroeide nagel. Over het algemeen
komen de klanten voor een algehele behan-
deling. Deze standaardbehandeling duurt
maximaal drie kwartier. Ze begint met de
inspectie van de voeten en overlegt eventu-
ele klachten. Daarna volgt reiniging en het

knippen van de nagels. Indien noodzakelijk
zal ze schimmelnagels afvlakken en vervol-
gens alle nagels polijsten. Likdoorns, inge-
groeide nagels en overtollig eelt worden
nauwkeurig verwijderd en als afsluiter ver-
zorgt ze de voeten met een heerlijke crème
tijdens een ontspannende massage. In de
zomermaanden, als iedereen lekker met
open schoenen loopt, verlaten de vrouwelij-
ke klanten vaak haar salon met een paar
prachtige gelakte nagels. Zowel dames als
heren kunnen voor een behandeling terecht
bij Heidy. “Voorheen waren het voorname-
lijk dames die geregeld bij mij op de stoel
zaten, tegenwoordig weten ook steeds meer
heren de weg naar mijn salon te vinden. Ze
hebben in eerste instantie wat schroom,
maar het leuke is: als ze eenmaal weten hoe
prettig het is om de voeten eens goed onder
handen te laten nemen, komen ze vaak weer
terug. Ze zijn van harte welkom en het
mogen er van mij nog best meer zijn.”

Diabetes- en reumatische voeten
Naast de standaardbehandeling voor de
gewone voet, kan ook de klant met ernstiger
voetklachten terecht. Heidy: “Naast mijn
opleiding tot basispedicure, heb ik mij
gespecialiseerd in diabetes- en reumatische
voeten. Je leert zien dat een voet in zo’n
geval anders is, onder andere aan huidver-
kleuringen en vergroeiingen. Het vereist een
andere aanpak en behandeling. Het gevoel
in de voeten van klanten met diabetes kan
minder worden. Je moet bijvoorbeeld uitkij-
ken met wondjes, omdat ontstekingen snel-
ler kunnen ontstaan. Bij klanten die reuma
hebben is dit juist andersom en zijn de voe-
ten juist pijnlijker en gevoeliger. Bij de con-
statering van bepaalde klachten verwijzen

Secretariaat:
Dampegheestlaan 33, 1906 WB Limmen.
Tel. 505 4184

Voor informatie kunt u contact opnemen
met de activiteitencoördinator: Thea
Adrichem, tel. 505 1404

BIJZONDERE ACTIVITEITEN
IN  2005  -  2006

MODESHOW
• donderdag  3 november 2005 om 14.00 uur
De datum van de modeshow in het voorjaar
is nog niet bekend.

DAG VOOR DE OUDEREN
• donderdag 29 september 2005
Als u belangstelling hiervoor hebt dient u
zich tijdig op te geven bij Thea Adrichem, tel.
505 1404

NORDIC-WALKING
Het is helemaal “in” en gezond in de buiten-
lucht. Cursus van 8 weken tegen geredu-
ceerd tarief van ca. 40,- euro p.p.
Gelopen wordt in de omgeving. Voor nade-

re informatie neem contact op met Stichting
Welzijn Castricum. Tel. 0251-673793

BLOEMEN-MOZAÏEK:
• eind april/begin mei 2006.
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.

ACTIVITEITEN in VREDEBURG
• vanaf 1 september 2005 tot april/mei 2006

YOGA
maandag 09.00 uur – 10.00 uur

10.15 uur – 11.15 uur 
11.30 uur – 12.30 uur 

(aangepaste vorm van yoga)
dinsdag 09.00 uur – 10.00 uur  

10.15 uur – 11.15 uur

KLAVERJASSEN (K.B.O.)
maandag 14.00 uur – 16.00 uur   

Pedicuresalon Heidy verbouwd

‘Mijn klanten hoeven
de trap niet meer op!’

Last van vermoeide voeten, likdoorns of ingegroeide teennagels? Ongemak of niet, het is
algemeen bekend dat wij te weinig aandacht schenken aan onze voeten. In de regel is het
zelfs zo dat wij pas aan onze voeten denken, wanneer ze pijn gaan doen. Voeten hebben
nog al wat te lijden. Ze dragen ons gewicht de hele dag. ’s Ochtends worden ze zonder omkij-
ken in de schoenen gestoken, om er aan het einde van de dag pas uit te komen. Knellende
stappertjes en te hoge hakken zorgen voor pijnlijke drukpunten. En door die pijn zoekt het
lichaam onbewust naar een andere houding, die vaak onjuist is. Rug- en nekklachten kun-
nen daarvan het gevolg zijn. Wanneer men regelmatig schoenen draagt van synthetische
materialen, kunnen de voeten geen vocht kwijt en ontstaan zweetvoeten. Vaak ontwikkelt
zich een nare voetschimmel. Om klachten aan de voeten te voorkomen, is een regelmatig
bezoek aan de pedicure beslist geen overbodige luxe!

wij als pedicure geregeld door naar huisarts
of podotherapeut. Het behalen van het cer-
tificaat voor dergelijke “risicovoeten” is
trouwens verplicht, wanneer de klant de kos-
ten vergoed wil krijgen bij de verzekerings-
maatschappij”.

Voeten zijn belangrijk onderdeel
Heidy heeft op dit moment klanten uit
Limmen, Heiloo en Castricum. De leeftijden
van haar klanten lopen sterk uiteen, van 25
tot 90 jaar. Het valt haar wel op dat er steeds
vaker jonge meisjes naar haar toe komen
met klachten aan hun voeten. “Die meiden
lopen op vreselijk hippe, maar foute schoe-
nen en ze knippen de nagels op een ver-
keerde manier, waardoor die klachten ont-
staan. Je voeten zijn zo’n belangrijk onder-
deel van een lichaam en ik vind het fijn er
aan bij te kunnen dragen dat iemand weer
gemakkelijk loopt, zonder pijn. Dat maakt
dit een enorm leuk vak. Mede dankzij mijn
moeder en schoonmoeder trouwens. Zij pas-

sen allebei een dag in de week op onze doch-
ter Luna. Zij zorgen ervoor dat ik met een
gerust hart in de salon zit te werken!”.

Op wolkjes
Ook ondergetekende was hard toe aan een
opfrisbeurt aan mijn voeten en nam plaats
in de stoel bij Heidy. Ze had niets teveel
gezegd. Mijn nagels zijn in tijden niet zo
mooi geweest, de huid lang niet zo zacht en
een verwaarloosd kalknageltje kan het dag-
licht weer verdragen. Na de beloofde mas-
sagebehandeling liep ik, als op wolkjes, de
deur weer uit……

Yvette Valkering

Pedicuresalon Heidy
Ratelaar 10, Limmen
Telefoonnummer: 072-505 27 25
Mobiel : 06-13077514
(Behandeling volgens afspraak)

woensdag 14.00 uur – 16.00 uur 

BRIDGE
maandag 19.30 uur – 22.00 uur

BINGO (K.B.O.)
1 x per 2 weken (even weken) 
dinsdag 14.00 uur – 16.00 uur

GYMNASTIEK
donderdag 09.00 uur – 10.00 uur

COUNTRY-LINE DANCE
woensdag 19.30 uur – 20.30 uur 

BILJARTEN
maandag t/m vrijdag 13.30 uur – 17.00 uur

KUNSTGESCHIEDENIS
deze cursus bestaat uit 2 x 5 lessen (les 5 is
een bezoek aan een museum) 
1e serie begint in oktober, de 2e serie in
februari
donderdag 10.00 uur – 12.00 uur

COMPUTERCURSUSSEN
U kunt zich weer opgeven voor de

Computercursus Introductie Windows voor
beginners + tekstverwerking.
Cursusduur 6 weken. Kosten 30 euro.
Er wordt gestart met twee cursusgroepen
van 6 mensen per groep. Op vrijdagmorgen
23 september van 10.00 uur tot 12.00 uur en
op dinsdagmiddag 27 september van 14.00
tot 16.00 uur. Deze cursus wordt gehouden
in de Vredeburg. Inlichtingen en aanmelden
bij Nico Adrichem – tel. 505 1404 (tussen
17.00 en 19.00 uur)

BRIDGE
Donderdag 19.30 uur – 22.00 uur
Informatie: Nico Adrichem – tel. 505 1404
Vrijdag 14.00 uur – 16.30 uur
Info: de heer J. Duijkersloot – tel. 505 1372

JEU DE BOULES (in de tuin van Vredeburg)
in principe maandag t/m vrijdag in het
zomerseizoen
informatie: mevr. C. Min – tel. 505 2506

SPORT-INSTUIF (sporthal de Enterij)
Woensdag 14.00 uur – 15.30 uur
informatie: mevr. Lea Dam – tel. 505 2768

S T I C H T I N G  W E L Z I J N  O U D E R E N  L I M M E N

Heidy en haar dochter Luna tonen trots de nieuwe salon aan Ratelaar 10.
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Een krant leidt een ander leven dan een glan-

zende brochure. Ze komen van drukkers met

verschillende machines en kwaliteiten. Handig

als je die kent. Als je weet waartoe ze in staat

zijn. Dan kun je voor elke soort drukwerk de

‘ideale’ drukker inschakelen. Degene met de

beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Kwaliteit waar Studio Welgraven nauwlettend

op toeziet. Studio Welgraven regelt dat druk-

werk voor u; hebt u weer een zorg minder.

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk


