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“Sfeervol, gezellig én lekker”

Limmen Culinair 2005
Op woensdag 7 december vond in De
Burgerij, voor het tweede achtereenvolgende jaar, Limmen Culinair plaats. Deze speciale proeverij werd georganiseerd op initiatief van een aantal enthousiaste ondernemers. Van half acht tot tien uur was
iedereen welkom in een bijzonder sfeervol
aangeklede Burgerij, waar men kosteloos
kon proeven en genieten van de specialiteiten die door de winkeliers waren klaargemaakt.
Produkten uit eigen keuken
Deelnemers waren net als vorig jaar:
Bakkerij Bakker, Gall & Gall, Keurslagerij
Snel, Rina Groenten & Fruit, Jaap & Wil
Kaandorp en de Vredeburgerij. Als sfeerverhoger was daar dit jaar bloembinderij sUUS
aan toegevoegd. Het team van sUUS liet
zien hoe je met een aantal prachtige kerststukken en accessoires je interieur net dat
beetje meer geeft tijdens de feestdagen.
Want bij een mooie beleving van Kerst en
Oudjaar hoort niet alleen het nuttigen van
lekker eten en drinken, maar natuurlijk ook
de speciale aankleding van het huis.
Allemaal hadden zij een marktkraam, die
gevuld was met produkten uit de eigen
“keuken”. In het midden van de kring, die
door de verschillende marktkramen werd
gevormd, stonden de bezoekers aan statafels gezellig te happen, te snappen en te
babbelen.
Limmen Culinair: voor herhaling vatbaar
Na het grote succes van vorig jaar, mocht
men dit keer meer dan tweehonderd geïnteresseerden verwelkomen. De indeling van
de zaal was ruimer en overzichtelijker.
Daardoor konden de bezoekers zich vrij
bewegen en kwamen de ondernemers allen
prima tot hun recht. Het succes en plezier

van Limmen Culinair 2005 dat de ondernemers en bezoekers er aan beleefden, was ook
nu weer grandioos. De avond had een heerlijk ontspannen karakter, waarbij men uitgebreid de gelegenheid had om eens van
gedachten te wisselen over de diverse lekkernijen. De reacties waren zonder uitzondering goed en dit speciale initiatief blijft
beslist voor iedereen voor herhaling vatbaar.
De lekkernijen
Voor degene die niet in de gelegenheid was
om Limmen Culinair 2005 te bezoeken en
toch wil weten wat hij heeft gemist, volgt
hieronder een greep uit de lekkernijen die
werden aangeboden.
Rina Groenten & Fruit:
• Ovenheerlijke groentenquiches.
• Verser dan verse boerenkool.
Jaap & Wil Kaandorp Kaas
• Smaakvolle basilicum- en pestokaas.
Keurslagerij Snel
• Kippeling (nieuw kipprodukt).
• Wim’s huissalade (beenham, appel, eitje,
uitje, romige saus en heel veel liefde van
Wim).
Gall & Gall
• Verschillende tongstrelende wijnen.
Bakkerij Bakker
• Tulband, kerststol, olijfciabattas, amandelstaven en nog véééél meer lekkers.
De Vredeburgerij
• Bijzondere kip Teriyaki.
• Mooie mosselen in witte wijnsaus.
Yvette Valkering

Kerstgedachte...

H

et is weer zover: De donkere dagen voor kerst. Heerlijk fris geurende dennenbomen worden tijdelijk in de garage gezet om in model te zakken. Hun
nepbroertjes worden van zolder gehaald en uitgevouwen. Als warmte en gezelligheid niet op straat te vinden zijn, halen we ze gewoon in huis. Met een knetterend haardvuur, kaarsen en warme chocolademelk binnen handbereik, hoeven we voorlopig de deur niet uit. Zou je denken.....

W

ant met het naderen van de kerst, is daar ook de uitverkoop. Rijen auto’s
vormen files richting de stad, gevuld met koopbeluste consumenten. En
met maar één gedachte: we hebben nog niet genoeg. Bij de kassa’s is het dringen, parkeergarages puilen uit. Mensen lopen elkaar voor de voeten en kinderen hangen huilend aan een hand. Zijn we het gewoon verleerd, om met dat,
wat we al hebben tevreden te zijn?

O

ok ik kon de lokroep der verleiding niet weerstaan. Ben er ingetrapt en kon
de laarzen die ik aan heb, absoluut niet laten staan. Oeps, ik had ze niet
echt nodig. Want, schoenen genoeg en alle zonder gaten.....
De redactie van de LOV-krant wenst alle lezers bijzondere kerstdagen en een
goed 2006, vol nieuwe inzichten.
Y.V.

OLIEBOLLENACTIE
door Scouting Limmen
voor goed doel!
Voor meer informatie zie de achterpagina!

De hoofdprijs
is gevallen!
Dit jaar heeft de LOV weer een succesvolle
Sinterklaas actie achter de rug! Het winkelend publiek heeft massaal meegedaan aan
deze actie, dat toch altijd weer leuk is om
aan mee te doen.
Na elke trekking toch even snel kijken of je
naam tussen de gelukkige prijswinnaars
hangt of zoals zovelen; dit geluk ook nu niet
aan hun zijde hebben!
Er zijn mensen die toch echt 2 keer in de prijzen zijn gevallen deze trekking. En dan te
weten dat er meer dan 40.000 loten zijn
ingeleverd!
Bij de laatste trekking, was er naast de prijzen (LOV-BONNEN), ook nog een hoofdprijs
te verloten. De deelnemende winkeliers hebben deze hoofdprijs gesponserd t.w.v. 700
euro. De hoofdprijs is een goed gevulde zak
van Sinterklaas met vele verrassende en
mooie kado's en kadobonnen.
Ook dit jaar bleef de hoofdprijs in Limmen
De voorzitter van de LOV - Cees Smit - overhandigde zaterdag 10 december jongstleden, in de Burgerij, de hoofdprijs aan Willy
Bakker-Klamer. Op haar werk werd zij gebeld
door Sinterklaas met de mededeling dat het
boodschappen doen, vanaf deze maand niet
meer duur hoeft te zijn! Dolenthousiast was
ze dat zij eruit was getrokken. Willy en alle
andere prijswinnaars nogmaals van harte
gefeliciteerd met deze prijs. De prijswinaars
hebben inmiddels allemaal hun prijs ontvangen. Mocht het zo zijn dat uw prijs nog

niet thuis heeft gehad, kunt u contact opnemen met Mevr. T. Meijer-Koot - Dusseldorperweg 65. De volledige trekkingsuitslag
vindt u verder in deze LOV-krant.
Het bestuur en de leden van de winkeliersvereniging - LOV - bedanken u voor uw deelname aan de Sinterklaasactie 2005 en wensen u veel mooie dagen toe en tot ziens in
2006!

GENOMEN...
ZE KRANT OP
LET OP! IN DE

TEM!!!
COLLECTERS-I
BEWAAR DIT
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Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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Kijk voor onz
dersteen.nl
www.dirkvan

Telefoon 072 - 505 30 09

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

NU OOK BEDRI

JFSWAGENS!

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

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!
(wordt elke dag aangepast!)

LIMMEN

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

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

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

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

wenst iedereen fijne feestdagen
en een spetterend 2006!

DECLEOR
––P A R I S ––

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

BESPAAR TOT 80%
OP UW PRINTERKOSTEN!
en lever bij ons uw lege cartridge in om te laten vullen. Ook de
tonercassette van uw kopieerapparaat kunt u nu laten vullen.
Wij hebben een extra koopavond voor de Kerst op donderdag 22 december
van 19.00 tot 21.00 uur.
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LIMMER KROOST
“Wat gaat het toch hard”. Dit zijn woorden die de meeste ouders regelmatig tegen elkaar kunnen verzuchten. En
hard zal het gaan. Zonder dat je het in de gaten hebt verstrijkt de tijd en worden kleintjes groot. Ze leren zitten,
lopen, praten, spelen en natuurlijk nog veel meer. Geniet ervan is een veelgehoord advies. Nu zijn de nachten
nog wat kort, maar dat zal beslist snel over zijn.
Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van hun jongen(s). Heel veel geluk,
gezondheid en plezier gewenst! Na de namen van de kinderen flink te hebben gehusseld, zijn door middel van
loting, Lars en Daan van Keulen “Baby’s van de Maand” geworden.
Voor deze prachtige tweeling stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kunt u
in ontvangst nemen in de NIEUWE winkel aan de Rijksweg in Limmen. Ook in 2006 zal het team van KrooneLiefting met dit royale gebaar een nieuwe dorpsgenoot extra van harte welkom heten.

Bart Aker
– Geboren op 11 november 2005 –
Zoon van Ard en Marije Aker

schoonheidsspecialiste van Plante System
aanwezig zijn die met behulp van een
geavanceerde huidanalyse computer een
gedegen advies geeft over de verzorging van
uw huidtype.
De geheel vrijblijvende huidanalyse duurt
gemiddeld 20 minuten. De eerste 20 personen die zich inschrijven voor de gratis huidanalyse ontvangen namens Drogisterij Aker
een startersset van de nieuwe huidverzorgingslijn ter waarden van euro 4,50.
Inschrijven gaat heel eenvoudig, u belt naar
telefoonnummer 0725053138 of bezoekt
Drogisterij Aker te Limmen en schrijft u ter
plekke in.
Wees er op tijd bij want vol is vol!
Voor meer informatie over Plante System:
www.plantesystem.com

Belangrijke mededeling aanleveren kopij
De redactie van de LOV-krant ontvangt voor elke editie teksten/artikelen, die op het laatste moment (soms meerdere malen) een wijziging of toevoeging behoeven.
Wilt u zo vriendelijk zijn in het vervolg deze wijzigingen/toevoegingen zelf in het artikel
aan te passen en deze nieuwe versie aan ons door te geven, zodat wij de oude versie
direct kunnen verwijderen uit ons volle e-mailbestand?
Het scheelt ons enorm veel uitzoekwerk tussen de vele e-mailberichten die wij binnenkrijgen en u weet zeker dat uw bericht op de door u gewenste manier in de krant komt.
Kopij/artikelen voor de LOV-krant kunt u sturen naar: LOV@studiowelgraven.nl. (s.v.p.
geen kopie versturen naar ons algemene e-mail adres).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip.
Michel Welgraven
Yvette Valkering

Nieuwe cursus EHBO in Limmen
Heeft u dat wel eens meegemaakt: voor uw
ogen gebeurt een ongeluk, klein of groot,
thuis of op straat. U zou willen helpen maar
u weet eigenlijk niet goed hoe. Hierin kunt
u binnenkort verandering brengen. Het
Nederlandse Rode Kruis, afdeling Limmen,
organiseert binnenkort weer een cursus
Eerste Hulp Bij Ongelukken.
Tijdens deze cursus leert u hoe u in ongevalsituaties correct moet handelen. Hoe u
een slachtoffer zo goed mogelijk kunt helpen zodat ergere schade voorkomen wordt,
het slachtoffer zo min mogelijk pijn heeft en
de gevolgen van het ongeluk zo veel mogelijk beperkt blijven. U leert inschatten of en
door wie verwondingen verder behandelt
moeten worden. Ook komt de reanimatie

Lars en Daan
van Keulen
– Geboren op 21 november 2005 –
Zoons van Gerard en Renate van Keulen-Kaandorp

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.

Huidanalysedag bij
Drogisterij Aker
Op 6 januari wordt er bij Drogisterij Aker te
Limmen een huidanalysedag verzorgd door
het Dermatologisch Laboratorium Plante
System.
Plante System is de nieuwste huidverzorgingstrend op basis van zuiver plantaardige
ingrediënten die in samenwerking met dermatalogen is ontwikkeld. Plante System
combineert als eerste geneeskrachtige planten met dermatologische huidverzorging en
wordt om die reden in het vakjargon ook wel
fytodermo-cosmetica genoemd. Alle Plante
System producten zijn dermatologisch
getest, vrij van proteïnen, hypoallergeen,
niet comedogeen, dierproefvrij, bevatten
geen toegevoegd parfum en worden perfect
getolereerd.
Tijdens de huidanalyse dag zal er een

‘BABY’S VAN
DE MAAND’

uitgebreid aan bod.Tijdens de verbandleerlessen kunt u, indien gewenst, leren een
wond zo goed mogelijk zelf te verbinden.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur en
wordt gegeven op de dinsdag avond in de
nieuwe brandweerkazerne aan de
Rijkstraatweg. De kosten bedragen 130,euro, inclusief lesmateriaal. De cursus start
in januari of februari 2006. De extra module verbandleer van 3 lesavonden kunt u
direct aansluitend aan de basiscursus volgen.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. N. Valkering, tel.
072-5051413 of mevr. A. Korving, tel. 0725053045.

‘Stuifbergen Troef’
Het is half december. Het is guur en koud in
Limmen.Voor onze bakkers en slagers is het werken geblazen. Zij draaien momenteel overuren,
om de grote stroom bestellingen voor de feestdagen de deur uit te krijgen. De rest van het
dorp zoekt warmte bij elkaar. Lekker thuis bij de
kachel of in de voetbalkantine tijdens een ontspannen potje Klaverjassen.
Bang voor herkenning
“Goedenavond, mijn maat en ik willen kaarten”,
fluister ik naar de personen achter het inschrijftafeltje.
“Dat kan, dat is dan vijf euro”, glimlacht een
knappe oma ons vriendelijk toe. “U kunt om
acht uur starten aan tafel vijf. Tot die tijd kunt
u een gratis kopje koffie krijgen in onze gezellige kantine”.
Enigszins bang voor herkenning na mijn laatst
geschreven verhaal, slof ik naar de bar en neem
plaats. “Goedenavond, mag ik alstublieft twee
koffie van u?”, vraag ik schuchter aan een grote
blonde man achter de bar.
“Twee koffie voor van den Nieuwenhuijsen”,
brulde de bouwvakker naar zijn personeel.
“Houd je mond man”, sistte ik, “als de verkeerde het hoort dan hang ik”.“De hele familie Tet is
naar me op zoek en in Limmen Oost hebben ze
een prijs op me hoofd gezet”.
“Een prijs op die dikke kop van jou?”, lachte de
man hatelijk “daar gaan ze toch niet voor betalen zeker. Zo’n kop wil ik voor niks nog niet hebben”.
Engelenhaar
“Hoe is het. Hebben jullie de kerstboom al opgetuigd?”, vroeg mijn maat aan onze eerste tegenstanders.
“Ja, toevallig heb ik van de week even een mooi
sparretje gekocht, bij Beuk Beentjes aan de
Rijksweg”, antwoordde de mannelijke helft van
het stel.
“Vorig jaar kocht ik een Nordmannetje bij een
handelaar in Castricum, maar dat is mij toen
slecht bevallen. Volgens mij had die vent dat
boompje langs een hondenuitlaatroute vandaan gehaald, want op kruishoogte hing er
geen naald meer in”.
“Ik haal ook geen boom meer buiten het dorp”,
jammerde iemand aan de tafel naast ons, “ik
heb vanmiddag een mooie neppertje gekocht bij
kapper Stuifbergen aan de Kerkweg”.
“Verkoopt die coiffeur nou ook al kerstbomen
dan?”, vroeg ik verbaasd.
“Jazeker”, pochtte de man “hij verkoopt alles op
kerstgebied. Ik kocht er vorige week nog een
prachtige doos ballen, compleet met piek en
engelenhaar”.
“Engelenhaar, weet je het zeker?”, vroeg ik “
Volgens mij moet dat spul speciaal besteld worden bij de katholieke kerk, het lijkt me sterk dat
die kapper dat spul in voorraad heeft”.
“Joh, hij is gewoon te grazen genomen door die
sluwe barbier”, lachte een ober hatelijk.
“Die slimme Stuifbergen heeft natuurlijk

gewoon wat van dat afgeknipte peenhaar uit
dat afvalkastje onder zijn kassa vandaan gegrist
en tegen die arme jongen gezegd dat het engelenhaar was”.
“Wat een schooier”, schuimbekte iemand vanachter uit de kantine,“die arme jongen z’n dure
dennetje naar de gallemiessen, straks heb je de
snor van Willem Jonker of Jack Kuiper nog in je
boompie hangen. Ben je dan even jarig!”.
“Van mijn haren blijft die barbier af”, jammerde onze tegenstander, “Ik knip dat beetje haar
er zelf wel af. Aan mijn verdient hij geen dubbeltje”.
“Wie verdient er aan jou nou wel een dubbeltje
Henk?”, riep zijn echtgenote vals, “volgens mij
moet het persoon die aan jou wat wil verdienen
nog geboren worden”.
Vuurwerk
“En Henk, heb je al vuurwerk besteld?”, vroeg ik
verder stokend.
“Ikke niet!”, jammerde Henk benauwd, “wat
moet ik met die dure troep, je gaat je zuur verdiende geld toch niet de lucht in schieten, jullie
lijken wel gek”.
“De Stuifbergen’s zijn vorig jaar helaas gestopt
met de verkoop van vuurwerk”, riep een vrijgezelle arbiter droevig, “het schijnt dat hun bunker niet meer aan de veiligheidseisen voldeed en
bovendien waren Jan en Ewalt het spuugzat, om
nog langer met kurken in hun achterste te slapen”.
“Met kurken in hun achterste, waar slaat dat
nou weer op?”, vroeg mijn maat verbaasd,
“waren ze bang voor verkeerde inbrekers of zo?”.
“Welnee man”, riep de scheidsrechter, “het was
op last van de Limmer brandweer. Volgens één
van hen stond de sprinklerinstallatie zo scherp
afgesteld, dat bij ieder vreemd snerpend geluid
de hele kapsalon annex bijouterie onder water
kwam te staan”.
“Die man heeft groot gelijk dat hij stopt met die
geldverkwistende rotzooi”, riep onze Henk proestend, “die ouwe Stuif heeft het al druk genoeg
met het kortwieken van al dat langharige dorpstuig in zijn winkel. Van de week stond er een
kerel in de salon die zijn pony wou laten knippen en even later kwam er zelfs één binnen die
vroeg of hij ook aan zakkammen deed”.
“Wat een stelletje smeerpijpen”, riep een gerespecteerde inwoner uit Limmen centrum, “Die
Stuifbergen verdiend in mijn ogen een lintje, in
welke gemeente vind je dat nog, een kapper van
bijna zeventig die alles en iedereen maar toelaat in zijn winkel”.
Zware tijden voor spuitgasten
“Ik ben blij dat ik geen brandweerman ben”,
mauwde Henk verder, “voor die Limmer spuitgasten breken er nu zware tijden aan, vuurwerk,
kaarslicht en voor niets werken dat moet een
nachtmerrie zijn voor die leden”.

Vervolg op pagina 15
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5 DWAZE DOLLE DAGEN BIJ
PINEAPPLES CLOTHING!!
Van 20 tot en met 24 december:

15% KORTING
OP HET HELE ASSORTIMENT!!
Wij wensen u gezellige kerstdagen
en een good loOking 2006!!!
DINSDAG 27 DECEMBER ZIJN WIJ GESLOTEN.

WOENSDAG 28 DECEMBER
BEGINT ONZE UITVERKOOP.

KERKWEG 44, LIMMEN

Brood- en Banketbakkerij

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

Voor een feestelijke Kerst:
• KERSTKRANS of KERSTSTAAF
in
• WEIHNACHTSTOL
De Kerstfolder is
• MOSCOVISCHE TULBAND de winkel verkrijgbaar!
• ROZIJNEN- of
OUDERWETSE TULBAND (zonder rozijnen)
Voor de jaarwisseling (vanaf 30 dec.):
• APPELBOLLEN • APPELFLAPPEN
• APPELBEIGNETS
• OLIEBOLLEN • OLIEBOLLEN MET ROZIJNEN
Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een goed 2006!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
RIETEN DIVAN VOOR DE HOND
INCLUSIEF KUSSEN VANAF 1 69,50

JOGGINGBAL VOOR DE HAMSTER
VAN 5,89

NU 1 4,99

ADORI VOGELSPEELGOED VAN 3,99 NU 1 2,99
SHEBA LUXE MENU VAN 0,99 NU 1 0,79
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

oveniersbedrijf
Voor het gras van de buren!
Hogeweg 92, 1906 CV Limmen
Telefoon: (072) 505 29 66

ollander

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

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak
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“Service, maatwerk en kwaliteit”

Siersmederij Hageman
denkt met klant mee
De spoeling wordt steeds dunner, maar ze bestaan nog wel: ambachtslieden die met
hart en ziel aan hun producten werken en kwalitatief hoogwaardig maatwerk afleveren. Barry Beentjes, eigenaar van Siersmederij Hageman, is er nog zo één. Zonder
kapsones, die weet wat hij waard is. Dagelijks buigt hij zich over zijn eigen ontwerpen,
vervaardigt hij allerhande smeedwerk, legt hij beveiligingssystemen aan en verricht
hij reparaties en onderhoudswerk.
Technische opleiding
Stipt op tijd treffen wij elkaar in zijn kantoor
aan de Molenlei in Akersloot. Zijn trouwe
metgezel Sil – een vrolijke, zwarte hond –
volgt hem op de voet en drentelt enthousiast om ons heen, om vervolgens rustig in
haar bench te blijven liggen. Barry (31), door
zijn vader op 12-jarige leeftijd in de zomervakantie aan het werk gezet bij de gebroeders Hageman, vertelt mij uitvoerig zijn verhaal:“Na een valse start op de MAVO, ben ik
overgestapt naar de LTS. Deze praktische
opleiding was een betere keuze en aansluitend heb ik de MTS afgerond, in de richting

Mechanische Techniek / Werktuigbouwkunde. En, na verschillende stages bij constructiebedrijven, ben ik als monteur
terechtgekomen bij een offshorebedrijf in
Beverwijk. Hier heb ik mij kunnen opwerken
als hoofdmonteur.”
Motorongeluk
In 1996 slaat het noodlot toe en raakt de pas
twintigjarige Barry betrokken bij een motorongeluk. Zwaargewond komt hij in het ziekenhuis, waar al snel blijkt dat zijn linkerbeen niet meer te redden is. “Ik stond voor
het onvoldongen feit nog een week van het

In zijn werkplaats geeft Barry vorm aan de prachtigste ontwerpen.

leven te kunnen genieten of amputatie van
mijn been. Die keuze was toen snel gemaakt,
mede dankzij de onvoorwaardelijke steun
van mijn vriendin Marlies”, aldus een nuchtere Barry.“Maar dan moet je verder. Na een
krappe drie maanden revalideren bij Heliomare, had ik het daar wel gezien. Terug in
mijn oude functie bij het offshorebedrijf kon
niet meer. Het werk in de werkplaats was
voor mij op dat moment te zwaar en gevaarlijk door gladde vloeren. In mijn aangepaste
functie kwam ik terecht op inkoop en magazijnbeheer. Daar kreeg ik met een heel andere kant van een bedrijf te maken. Pas dan
krijg je in de gaten wat voor kosten er
omgaan in een bedrijf. Van de kostenbeheersing heb ik een sport gemaakt en
geleerd om te besparen waar dat kan en zo
voordelig mogelijk te werken, met dezelfde
kwaliteit en zo groot mogelijk resultaat”.
Jong geleerd, oud gedaan
Op het moment dat het offshorebedrijf ging
inkrimpen, gaven de gebroeders Hageman
aan te willen stoppen met hun siersmederij. In Barry zagen ze direct de ideale opvolger en om dat uit te leggen, duikt hij even
terug in de tijd:“Mijn vader zag het niet zitten dat ik als puber in de vakantie een beetje over straat dwaalde of thuis op de bank
hing. Ik had wel een krantenwijkje, maar dat
was niet genoeg. Hij is toen naar Hageman
gestapt of ik niet wat klusjes voor ze mocht
doen. Daar mocht ik komen met de afspraak:
gaat het niet goed, dan sturen we hem weer
weg! En daar ben ik blijven plakken. Na
schooltijd heb ik bijvoorbeeld geleerd gaatjes te boren en krulletjes te buigen. Gewoon
het simpele werk. Later hebben ze mij alle
fijne kneepjes van het vak geleerd”.

In opdracht van twee muziekliefhebbers ontwierp Barry een fraaie, toepasselijke poort.

Moderne machines
In 2000 nam Barry de ambachtelijke siersmederij over en sinds maart 2002 beschikt
hij over een eigen werkplaats op industrie-

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

terrein de Boekel in Akersloot. Deze werkplaats is voorzien van moderne machines,
een “hijskraan” om het tillen van materialen
volgens de geldende normen te laten gebeuren en een smidsvuur. “De naam Hageman
heb ik bewust aangehouden. Deze stond al
voor kwaliteit en mensen wisten het bedrijf
onder die naam te vinden in Limmen. Mijn
werkgebied is relatief groot en strekt zich op
dit moment uit van Texel tot Amsterdam.
Verder heb ik sinds vier maanden een uitgebreidde site waar de meeste van onze
mogelijkheden en producten op staan”.
Creatief en veelzijdig maatwerk
Voor alles wat met siersmeden te maken
heeft, kan men bij zijn ambachtelijke bedrijf
terecht. Te denken valt aan maatwerk van
sierhekwerken, raambeveiligingen, makelaarsborden en restauratie van bestaand
smeedwerk. Dit is echter een kleine opsomming. Barry levert ook automatische garagedeuren, intercoms, schoorsteenkappen,
gevelteksten en gaat daarbij speciale aanvragen zeker niet uit de weg. Met enorme
creativiteit weet Barry aan de lastigste verzoeken van klanten tegemoet te komen. Of
dat nu een windwijzer is met een waarheidsgetrouwe kopie van een loodsboot mét
vlaggetje, een volledig met stalen hekken
omheind terrein inclusief automatische
toegangspoorten en beveiligingscamera’s of
een tuinset die zelfs bij windkracht 10 niet
omwaait. Hij denkt en ontwerpt met ze mee
en levert vervolgens een product “op maat”
af, waarbij veel aandacht is besteed aan de
kwaliteit. Service en flexibiliteit zijn daarbij
zijn grote kracht.
Grote én kleine projecten
“Grotere projecten doe ik regelmatig in
samenwerking met andere bedrijven. Als ik
een toegangspoort moet maken, schakel ik
bijvoorbeeld Pronk Metselwerken in voor het
metselen van de penanten. Bij andere grootschalige opdrachten huur ik tijdelijk, gespecialiseerd personeel in. Ik blijf wel het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk. Op die
manier zijn de lijnen kort en bouw ik een
nauw contact op met de opdrachtgever”.
Barry geeft aan dat hij zich niet alleen bezig
houdt met het “grote” werk.“Als iemand belt
met de vraag of ik een afgebroken pootje
van een lamp kan repareren, dan doe ik dat
met net zo veel plezier!”
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Siersmederij Hageman
Molenlei 1-i
1921 CX Akersloot
072-5051202
www.smederijhageman.nl
Lid van Het Nederlands Gilde van
Kunstsmeden, branchevereniging van de
Metaalunie.
Yvette Valkering
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SCOUTING LIMMEN 60 JAAR
In 2006 is het zover, dan bestaat scouting Limmen
60 jaar!! Op zondag 15 januari 2006 zal de scouting
dit feestjaar spectaculair gaan openen met een
grootse playbackshow!! Om 10.00 uur zal er allereerst een kerkmis gaan plaatsvinden ter ere van
ons jubileumjaar. Na deze kerkmis worden alle
leden van de scouting uitgenodigd in de Burgerij,
waar naast een lunch ook een verrassing op ze
staat te wachten!! Om precies 14.00 uur nodigen
wij alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, familie,
buren, vrienden en iedereen die maar geïnteresseerd is uit bij de Burgerij. Want dan zullen we jullie allemaal feestelijk welkom heten op de playbackshow (kom dus niet te laat)! Dit beloofd een
heel spectaculair evenement te worden! Alle groepen zijn op dit moment al hard aan het oefenen om
een geweldige show neer te zetten. Het thema van
de playbackshow is dit jaar “Wereldnummers”. En
dit thema is er niet voor niets, want scouting
Limmen gaat naast feest vieren zich ook inzetten
om een goed doel te steunen. Als goede doel hebben zij een weeshuis met school in Ghana gekozen,
genaamd King Jesus Charity Home. In dit weeshuis
wonen ongeveer 80 kinderen en nog eens 60 kinderen van erg arme gezinnen krijgen er dagelijks

kosteloos onderwijs. Er zijn echter veel te weinig
lokalen om al die kinderen goed onderwijs te
geven. Het doel van de scouting is dan ook om
zoveel mogelijk geld binnen te halen, zodat daar in
Ghana een klaslokaal van gebouwd kan worden!
Op 15 januari zal er een maquette van het weeshuis,
belangeloos gemaakt door Cees Min, onthuld worden en wordt het doel van de scouting duidelijk!
Deze opening en alle andere activiteiten zijn niet
mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers. In
de aankomende LOV-krant edities zal er elke keer
een groep van de scouting aan het woord komen
om te vertellen wie ze zijn en wat ze doen. Omdat
de leden van de Stam de opening van het feestjaar
organiseren bijten zij nu het spits af. De Stam is van
oorsprong de hekkensluiter van alle groepen die er
bij de scouting zijn. Veel van de Stamleden zijn
actief betrokken als leiding bij een speltak. In de
loop der jaren is de groep zo sterk gegroeid, dat er
nu op twee groepen zijn, die op verschillende avonden draaien. Dit geeft alleen maar aan hoe enthousiast leden zijn en blijven over scouting Limmen.
Eens scout, altijd scout!

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505 16 57

Verzekeren bij Univé
voor de zaak of privé?
Wij houden de premies zo laag als ’t kan
daar plukt u de vruchten van...

Fax (072) 505 16 89
AT IE S
IN S TA L L
T
H
C
A
R
N K
IL IG IN G
L IC H T- E
AKBEVE
A
R
B
IN
EN
BRAND-

Univé Verzekeringen

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

Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 35 81

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Voor al uw
verzekeringen
Open: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

TIMMERFABRIEK
b.v.

UNIVÉ BASISVERZEKERING
1 82,95 PER MAAND

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

C.V.B. Bank

KO Z I J N E N • R A M E N • D E U R E N
TRAPPEN• SCHUIFPUIEN

Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 24 35

LOV-KRANT – DECEMBER 2005

PAG . 7

“Meer rust door ruime opzet”

Kroone Liefting en klanten
blij met nieuwe winkel
De officiële opening laat nog even op zich wachten en vindt naar verwachting in
het voorjaar van 2006 plaats. Het zal echter geen voorbijganger zijn ontgaan: Na
lange tijd van voorbereiden en bouwen heeft het team van Kroone Liefting de
oude, vertrouwde stek aan de Rijksweg verlaten. Alweer enige weken gaan zo’n
achthonderd meter verderop de werkzaamheden gewoon door. Het logo prijkt
groots op de gevel, de fietsen staan in de helder verlichte showroom en de werkplaats draait op volle kracht. Vanaf het begin is het ook hier weer een komen en
gaan van mensen.
Verkoop van vuurwerk
Hoewel de hectiek rond de verhuizing nog
niet helemaal is verdwenen, kan René
Borsjes tijd vrijmaken om mij rond te leiden.
Het is een gewone dinsdagochtend om
negen uur. Alle mensen van zijn team zijn
druk bezig en de eerste klanten van die dag
lopen rond. René: “Het is ongelooflijk, maar
voor de tijd van het jaar is het behoorlijk
druk. We komen op het moment niet eens
toe aan het uitpakken van de laatste verhuisdozen en het nog efficiënter indelen van
de magazijnen. Een deel van onze voorraad
staat nog in de bunkers. En die móeten binnenkort leeg, omdat daar het vuurwerk in
opgeslagen dient te worden. Er is enorm veel
tijd gaan zitten in de controles ten aanzien
van de verkoop van vuurwerk. In totaal hebben we hier twintig man gehad voor inspectie. Van milieudienst tot brandweer en dan
op verschillende niveaus. Gelukkig hebben
we de laatste inspectie nu gehad en is alles
accoord bevonden. We voldoen aan alle
eisen! Tegen de tijd dat de LOV- krant verschijnt, vallen in de hele regio de vuurwerkfolders in de bus. Bestellen kunnen de mensen in de winkel, maar verkoop en afhalen
van het vuurwerk gaat plaatsvinden vanuit
de werkplaats”.
Enorme ruimte
De ruimte die Kroone Liefting tot zijn
beschikking heeft gekregen is enorm. De
nieuwe winkel oogt als een fris ingerichte,

ruim opgezette supermarkt. Alle productgroepen zijn overzichtelijk, per merk en aan
brede paden gerangschikt. Het is prettig en
makkelijk bewegen tussen de fietsen en
aanverwante accesoires, zonder elkaar in de
weg te lopen. “Afgelopen zaterdag was de
parkeerplaats voor 28 auto’s vol en liep er op
een bepaald moment maar liefst zeventig
man in de rondte, zonder dat het opviel. Als
je ziet wat wij en de klanten een rust hebben, omdat het zo ruim van opzet is, heerlijk
gewoon!”, illustreert René niet zonder trots.
Maandag’s gesloten
Los van het feit dat de medewerkers en klanten van deze wijd en zijd bekende fietsengigant meer ruimte tot hun beschikking hebben gekregen, is er in de verdere aanpak
niets veranderd. Alles gaat nog precies zoals
het was: snelle en goede service binnen een
gemoedelijke atmosfeer en een breed assortiment. Het enige waar iets aan is gewijzigd,
dat zijn de openingstijden. Tegenwoordig is
Kroone Liefting op maandag de gehele dag
gesloten. De rest van de week zijn de openingstijden ongewijzigd, van dinsdag tot en
met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. En op
zaterdag kan men tot 17.00 uur terecht.“ Op
dinsdag tot en met zaterdag kunnen wij de
mensen volledige service bieden. Op maandag konden wij die service niet verlenen,
omdat op die dag geen monteurs aanwezig
waren. In het verleden stuitten wij wel eens
op onbegrip van klanten, die niet begrepen

Op de fietsbaan mogen klanten vrijblijvend verschillende fietsen uitproberen.

Met het bekende Kroone Liefting logo valt het nieuwe pand direct op.

dat we wel open waren, maar geen reparaties konden verrichten. Om dat en te veel
overuren te voorkomen, hebben wij besloten na de verhuizing, op maandag dicht te
zijn”.
Grootste fietsenwinkel
In het “fietswereldje” heeft de gedurfde stap
van John Vader en René Borsjes nogal wat
beroering gebracht. Werkelijk elke, zichzelf
respecterende fabrikant heeft al een bezoek
gebracht aan Limmen, om met eigen ogen
te aanschouwen wat deze mannen hebben
neergezet. En iedereen is stuk voor stuk
onder de indruk en heel positief. René:“Zelfs
fabrikanten waar wij op dit moment helemaal geen zaken mee doen en collega’s uit
de regio, vereerden ons direct na de openingsdatum met een bezoek. Een journalist
van een europees wielermaandblad kon ons
trouwens mededelen, dat wij nu de grootste
fietsenwinkel van Nederland zijn. Dit was
absoluut niet onze opzet, maar het streelt
wel natuurlijk!”

Fietsbaan op de eerste verdieping
Wanneer je de eerste verdieping betreedt,
wordt je welhaast overvallen door de overweldigende hoeveelheid ruimte. Daarnaast
springt de fietsbaan in het oog. Deze heeft
een lengte van maar liefst 100 meter! Tussen
de uitgestalde fietsen is deze aangelegd, om
het de klanten makkelijk te maken verschillende fietsen uit te proberen.“Die fietsbaan
werkt werkelijk perfect, dat merken we nu
al! Klanten hoeven het niet te vragen. Ze
mogen gewoon een fiets pakken en een
rondje rijden”.
Door de feestdagen en alle drukte, zien John
en René op dit moment geen kans de winkel
officieel te openen.“Onder andere op advies
van diverse fabrikanten en collega’s, schuiven we dat even voor ons uit. Wij zitten zelf
te denken aan maart of april, dan zijn we
zelf helemaal op orde en komen wij met verschillende akties. We houden jullie op de
hoogte”.
Yvette Valkering
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Baileys
1 liter _______________________19,49

Dujardin Vieux
1 liter _______________________13,29

Olifant Jonge Jenever
2x 1 liter _____________________27,58

TIJD VOOR DE
VOGELTJES!!

Amaretto Di Saronno
1,5 liter ______________________30,99

14,99
10,

99

20,99
24,99

Aanbiedingen geldig t/m 4 januari 2006

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

Groot assortiment sfeervolle vogelhuisjes,
voedertafels, pindaslingers, vetbollen, enz.

EEN GARANTIE VOOR UW SUCCES
Om u een geheugensteuntje te geven, hier een beperkt overzicht van ons feestdagen assortiment.
ATTENTIE; Als een door u gewenst artikel niet op deze lijst
voorkomt belt u dan even. Wij kunnen u dan zeker
van dienst zijn.

FEESTELIJKE VLEESWAREN
ardenner ham ~ grillham ~ achterham ~ rauwe ham ~
gebr. rollade ~ gebr. rosbief ~ gebr. frikando ~
zeeuws spek ~ grillworst ~ lever ~ salami

VOOR EEN FEESTELIJKE SOEP

LEUK VOOR
IN UW TUIN
OF ALS KADO!

FEESTELIJK KLEIN VLEES
biefstuk van de haas ~ kogelbiefstuk ~ entrecote ~
varkenshaas ~ oesters ~ div. schnitzels, burgers en
vinken ~ cordon bleu ~ kipfilet

FEESTELIJK GROOT VLEES

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

Ze zijn er ook weer:

AMARYLLIS
VERKRIJGBAAR IN 6 KLEUREN.
ZEER GROTE BOLLEN VOOR VELE BLOEMEN
LOS PER STUK 2 3.25
IN KADOVERPAKKING 2 4.25

dekker

schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

(In de winkel vindt u de bestellijsten)
Wij hebben ons helemaal voorbereid om u in de
komende feestdagen eens heerlijk te verwennen.
In onze slagerij vindt u heel veel keus in het beste vlees, dat wij
met bijzonder veel zorg persoonlijk
voor u klaar maken.

ossestaart ~ camelots (schenkel met been) ~
soepvlees met been ~ poulet ~ mergpijpjes ~
kalfspoulet (ook voor ragout)

bloembinderij

schildersbedrijf peter

Ideeën voor de
feestdagen:

Informeer vrijblijvend
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

Prettige feestdagen en
een spetterend 2006!

runderrollade ~ varkenslenderollade ~ varkensfilet ~
contrefilet ~ lende of rosbief ~ ribstuk ~ rundertong ~
chateaubriand

ALLES VOOR DE FONDUE EN GOURMETPARTY
malse biefstukjes ~ frikandoblokjes ~ kipfiletblokjes ~
div. balletjes gehakt ~ minivinken ~ mini saté ~
reepjes vlees ~ div. sauzen
hertenbiefstuk ~ konijnenbout of hazenrug

KEURSLAGER

Deze hele week diverse geuren
(Boss, Mexx) TOT 20% KORTING!!

KEURSLAGERIJ SNEL

Kom langs en vraag er naar in de winkel!

Kerkweg 18 - Limmen - tel. 505 12 63
Een begrip in Limmen en omgeving.

Zaterdag 24 december de 1e 50 klanten
bij besteding van 1 25,de dikste Telegraaf van het jaar, incl.
kerstpuzzel GRATIS!!!

Geef ons de tijd om uw bestelling met zorg te maken...
Doe uw bestelling daarom vòòr 23 december!

Echte glitterspray voor de Kerst

Uit eigen keuken:

van 1.95................................................................nu

GROENTEQUICHE

1.59
HG Brandvertrager, bus 300 ml
van 6.95 ................................................................nu 5.75
Geschikt voor kerststukjes en bijna alle stoffen

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
Tel. 072-5053138 (Geldig t/m 2 weken na verspr.)

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S 6.95

Met DSH-Schuifwanden
creëert u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden
exact op maat gemaakt, waar
u maar wilt in huis of op

per stuk ..........................................

5.49

Iedereen fijne feestdagen
en een gezond en fruitig 2006!
Dinsdag 27 december na de Kerst
zijn wij de hele dag gesloten.

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!
D U S S E L D O R P E RW E G 7 5
LIMMEN 072-5051360

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

KIPPENBOUTEN 1kilo ..................3.25
JONGE KOMIJN 1kilo ....................5.25
CAMEMBER 100 gram.....................1.25
R.B. KERSTKLOKJE ..................1.95

Doe op tijd uw Wild-bestelling!
(Wild-lijst aan de kar)
Wij wensen u Prettige Feestdagen
en een gezond 2006!
Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

DECEMBER 2005 - BEWAAREXEMPLAAR

E

én jaar voor het 60-jarig jubileum van de
vereniging trad hij in oktober 1990 aan
als voorzitter, één jaar voor het 75-jarig
jubileum kondigde hij op de algemene

zich toen op aanraden van jeugdtrainer Jan
Haanraads maar als keeper opgegeven. Via
dit “dreamteam” stroomde hij als veldspeler door naar de selectie van de aspiranten

S i e m

A d m i r a a l

ledenvergadering van 3 november j.l. zijn
vertrek aan in juni 2006. Daarmee is hij na
de legendarische Piet Pepping de langst
zittende preses van de V.V. Limmen.

en junioren. Toen hij 17 jaar was werd hij
voor het eerst in de hoofdmacht opgesteld,

 Aanvoerder en trainer
Een jaar later echter werd Siem Admiraal
vaste keus en later aanvoerder van het vlaggenschip waarvan hij tot 1976 deel zou
uitmaken.
Hij trainde o.a. onder Jan Rootring die toen
ook DTS onder zijn hoede had en die daarom zondags nooit bij Limmen was en Piet
Haanraads onder wie ze in 1964 promoveerden naar de 4e klasse KNVB.
“Voorafgaande aan dat seizoen wonnen we
toen ook het Wijkertoren- toernooi waar we
tegenstanders versloegen die drie klassen
hoger speelden dan wij. Ik zag toen voor het
eerst een team een warming up doen voor
de wedstrijd. Dat was de Kennemers; wij
waren dat niet gewend te doen, maar het
motiveerde ons wel, we versloegen ze met
4-2!”
Goede herinneringen bewaart Siem ook aan
trainer Ab Krul. “Die man dwong respect af
en wist je te inspireren. Als aanvoerder heb
ik een keer de training van hem over mogen
nemen. Hij was toen door zijn rug gegaan.
Ik kreeg bij hem thuis een keurig briefje waar
precies opstond wat ik moest doen. Het was
mijn laatste trainer, want onder hem ben ik
gestopt. Ik heb toen afgebouwd bij de S.C.
Castricum waar ik enkele jaren zaterdags
nog een balletje trapte. Ik zeg dit met enige
schroom, maar ik wil de waarheid niet verhelen. Bovendien is mij deze ‘smet’ op mijn
carrière ondertussen wel vergeven.

Inschrijving Familieen Stratentoernooi
De inschrijving voor het Familie- en
Stratentoernooi zal op dezelfde wijze
plaatsvinden zoals alle andere voorgaande jaren. De inschrijving vindt de
derde donderdag in januari 2006
plaats. Via het clubblad “De Uithaal”
wordt dit kenbaar gemaakt.

Inschrijving zeskamp
Stap 1:
formeer een team die bestaat uit:
12 personen, allen ouder dan 16 jaar
- Limmers en oud-Limmers
- Minimaal 4 dames
- Minimaal 2 vijftigplussers

Stap 2:
schrijf je team in via het inschrijvingsformulier op www.vvlimmen.nl

Stap 3:

 Van welp tot senior
Zijn verknochtheid aan de club dateert al uit
de tijd toen hij als zevenjarig jochie zondags
bij Schilder aan de Rijksstraatweg de spelersbus op stond te wachten om de uitslag
te vernemen van de die middag gespeelde
uitwedstrijd. “Ik zag mijn helden van toen
tegen zessen terugkomen, helaas vaak met
lege handen, want Limmen verkeerde in de
degradatiezone.” Van de thuiswedstrijden
aan de Hoogeweg herinnert hij zich vooral
de grote publieke belangstelling.
Als 11-jarige maakte hij voor het eerst zijn
opwachting op de grasmat bij de welpen.
Hij mocht van thuis niet voetballen en had

Hoe kan ik
meedoen aan
de feestweek?

’’ H e t i s e e n v o o r r e c h t
v o o r z i t t e r t e z i j n ’’

maar jeugdleider Jan de Rooy stond het niet
toe, hij diende die zondag bij de junioren
mee te doen. Sneu voor Siem dat die wedstrijd werd afgelast en ze bij het eerste al
een vervanger hadden ingezet.

 Alomtegenwoordige arbiter

De reünie

Naast zijn vaardigheid als voetballer, werd er
een beroep gedaan op zijn andere kwaliteiten.
Hij maakte deel uit van de bouwcommissie die
de bouw van de nieuwe accommodatie op
Dampegheest begeleidde. Samen met Cees
Admiraal regelden zij de personele bezetting
op de zaterdagen, zorgden zij voor het welzijn van de medewerkers en zagen zij toe op
de vorderingen. Zij werden al gauw “De
gebroeders Bever” genoemd.
Het was voor Siem het begin van een lange
reeks activiteiten bij de vv Limmen. Hij was
jeugdsecretaris en vijf jaar scheidsrechter.
Aanvankelijk dacht hij dat zonder cursus wel
aan te kunnen, maar na zijn eerste optreden
kwam hij daar rap van terug “Ik liep te fluiten alsof ik zelf met beide partijen meevoetbalde; ik rende overal naar toe waar de bal
was. Ik was buiten adem en begreep toen
dat dit nooit de bedoeling van het fluiten
van de jeugd kon zijn en besloot een cursus
te volgen.”

De reünie is toegankelijk voor alle mensen die de VV Limmen een warm hart toedragen.
Dit zal verder kenbaar worden gemaakt via de regionale media.

 Clubliefde

Meedoen aan schoolsportdag voor basisschool
Als je in Limmen op de basisschool zit dan zal je automatisch meedoen aan de schoolsportdag bij de Voetbalvereniging Limmen. Zit je buiten Limmen op een basisschool in
groep 3 t/m 8 en wil je meedoen met de sportdagen? Vul dan het inschrijfformulier op
www.vvlimmen.nl in onder de link van “schoolsportdag”. Hierna zal de organisatie
met jouw school contact opnemen.

Deelnemen aan bingomiddag voor ouderen
Via de Ouderenorganisaties worden de ouderen uitgenodigd om deel te nemen aan
een unieke bingomiddag. Inschrijven is dus niet nodig.

Meedoen aan Pleebeksjow
Voor de Pleebeksjow is het aantal acts gelimiteerd. Om tot een zo optimaal programma te komen worden deelnemers actief benaderd. Inschrijven is niet mogelijk.

Aan het eind van het seizoen 1989-1990

betaal zo snel mogelijk 75 euro
(per team) op bankrekeningnr:
3364.00.748 t.n.v “zeskamp 75 jaar
Limmen” met vermelding van naam
zeskampteam.
NB: De volgorde van inschrijving via
internet bepaalt de deelname.
Binnen 2 weken dient 75 euro op
bankrekeningnummer te staan
anders vervalt de inschrijving.

Het is dus mogelijk om mee te
doen aan zowel het Familie- en
Stratentoernooi als de Zeskamp.
Het Zeskampteam dient wel uit
de specifieke samenstelling te
bestaan.

weet Limmen zich door winst in de memorabele beslissingswedstrijd tegen Zaandijk in
de tweede klasse te handhaven. Na afloop
van dat seizoen stopt een aantal geroutineerde spelers en vertrekt trainer Rob Klijn.
Ook in bestuurlijk opzicht loopt niet alles
zoals het behoort. Een lichte malaise begint
zich af te tekenen. Redenen genoeg voor
oud-voorzitter Jaap Rietveld, Cees Admiraal
en Siem om in conclaaf te gaan teneinde
een gezonde oplossing te vinden.
Het resultaat wordt in oktober 1990 op de
algemene ledenvergadering bekrachtigd.
Cees Admiraal is de nieuwe secretaris en
voorzitter wordt Siem Admiraal. “Toen ik ‘ja’
zei heb ik me meer door liefde voor de club
Lees verder op pag. 2

Schrijf nu in voor de zeskamp, want morgen kan het te laat zijn!! Zie: www.vvlimmen.nl

en emotie laten leiden dan door mijn verstand, maar daar heb ik nooit spijt
van gehad.”

 Een topclub

Niet lang, want nieuwe activiteiten dienden zich aan. De renovatie en nieuwbouw van
het gebouwencomplex van de vereniging. Hij ziet het nog steeds als een van de
hoogtepunten uit zijn bestuursperiode. Hij prijst de vrijwillige inzet van de
 Vreugde en verdriet
talloze medewerkers, maar ook de voortreffelijke samenwerking met de
Hij denkt met gemengde gevoelens terug
gemeente Castricum waar het ging om de nodige vergunningen. “Het is
aan de eerste jaren. Met als hoogtepunt
een schitterende accommodatie geworden, die in de wijde omgeving
het grootse feest ter gelegenheid van het
wordt geroemd en gewaardeerd, want aan het einde van het seizoen heb60-jarig bestaan in 1991. Het jubileumben we altijd wel één of meer beslissingswedstrijden op Dampegheest.”.
programma liep van 9 mei tot en met
Niet zonder trots haalt hij een enquête onder scheidsrechters aan, waar2 juni! Als cadeau werd er verlichting
in zij hun waardering konden geven over ontvangst en faciliteiten bij de
aangelegd op het E- veld. Siem moet
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wonnen, zodat Limmen nu al weer aan zijn elfde seizoen
Da
vervolgt hij, “mijn vrouw
als derdeklasser bezig is. Siem kan er niet om heen het
Bep heeft al gezegd, dat
merkwaardige seizoeneinde van 1999 te memoreren:
als ik wat onrustig word
“Binnen het tijdsbestek van nog geen maand degradeerden
en ze gaat het aan me
we uit, en promoveerden we naar de derde klasse.” Nadat
merken dan moet ik
Limmen de beslissingswedstrijd ter voorkoming van een degramaar gauw weer wat
datieplaats had verloren, slaagde het er niet in de nacompetitie te
gaan doen.”
overleven. Vierdeklasser dus. Door opheffing van ZPC kwam er echter een plaatsje in de
De thuiswedstrijden zal
derde klasse vrij. Vier clubs, waaronder Limmen, mochten gaan uitmaken wie die plaats zou
hij in ieder geval blijven
innemen. Na een seizoen van 28 officiële wedstrijden zette onze hoofdmacht nog één keer
bezoeken en voor het resultaat
aan voor een ultieme krachtsinspanning. Legmeervogels werd op het terrein van HBOK met
van de uitwedstrijden kan hij altijd
6-2 verslagen. De voorzitter kon even tevreden achterover leunen om te bekomen van de
nog de spelersbus opwachten!
emoties.
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De VV Limmen bedankt haar sponsors:
Gebr. Beentjes Bloemen en Planten, Autobedrijf Martin Raijk, Aluminium Lasbedrijf van der Velden, Aannemersbedrijf N. Commandeur,
Accountantskantoor Tummers Limmen, Diervoeders Admiraal, Agrarisch Centrum Nuyens, Albert Heijn, Autoschadespecialist P. Zonneveld,
Brood- en banketbakkerij Bakker, Cock Braak, Loonbedrijf Baltus, Berenbroek en Buur aannemingsbedrijf, Admiraal en Valkering, Firma
P.A. Commandeur brood- en banketbakkerij, Electronica De Graaf, Tervoort’s Bouwbedrijf, Bouwbedrijf Baart & de Wit, Autobedrijf v.d.
Steen, Vredeburgerij, Autobedrijf Dirk v.d. Steen, DIBO Installatietechniek, Motaal Aluminium, Soeterbroek Sierbestrating, Rina Groenten
en Fruit, Fitcentrum de Winter, Fixet Bouwmarkt, De Triangel Groep, Partners in Financiële Dienstverlening, Wempe Transport, Jack Zoon
Tuincreaties, Gebroeders P. en R. Nuyens, Gebr. P. en J. Min, Garagebedrijf Koelman, Gerton Interieur, Hernic Interieurbouw, Baksteen Holland
west, Gebr. Scholten, Textieldrukkerij HOB Heiloo, Fa S.M. Broersen, Stuifbergen, Intersport Megastore, Sporthuis Johan Jansen, Koster
Electrotechniek, J. Veldt Tandtechnisch Laboratorium, Johwin Slaapcomfort, P. Driessen, Kleverlaan Garage en Autoschadebedrijf, Stolp
Snacks, Zeebad Castricum, Rijwiel- en Bromfietshandel Kroone en Liefting, S. Kuijper & Zonen, Autobedrijf Harry Levering, Hoveniersbedrijf
William Liefting, Limmen Administratiekantoor, Slaapkenner Lute, Machinaal Timmerbedrijf Molenaar, Marga’s Haarmode, A.C.
Verhuurbedrijf Martin Baltus, MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar, J. Metzelaar & Zoon, Nidrac, Archtectenbureau Gerard Min,
Schoonmaakbedrijf Maarten Min, Mooij Van bol tot bloem, Blumex, C. Mous Las- en Constructiebedrijf, C.G. de Nijs Bouw, Nuko
Elektrotechniek, Vervoercentrale J. Peeters, ADD Architecten, Pronk, Rabobank West-Kennemerland, Bouwbedrijf C. Bos, Rietveld Era
Makelaars o.g., Assurantiekantoor W.M. Rotteveel, Toerkoop Reisbureau Zonvaart, Martin Schilder, DHV Zaandam, Equipe Coiffures, Snel
Keurslagerij, Frab Aannemingsbedrijf, Sporthuis Helling, Houtenbos Bloemenshop, Jacob Hooy & Co, Aannemersbedrijf Jonker, Schildersbedrijf
Peter Dekker, Vacance Select, Valkering Beveiliging, Valkering De Graaf Accountants, Winder Limmen, Zandbergen’s Transport, Joop Beentjes,
Zomerdijk Keukens, Aannemingsbedrijf Maatbouw, Gall & Gall, Booms de Haas, Blok Groep Velsen Noord, Restaurant Johanna’s Hof, Dennis
Beentjes keuken- en interieurbouw, Café Bar de Lantaarn, Valkering Groep Belastingadviseurs, Boha, Aannemingsbedrijf Martin Spijker,
Houthandel Martin Spijker, Aad de Wit verhuizingen, De Uitkijkpost, Studio Welgraven, GP Groot, Schildersbedrijf John Veldman,
Architectenbureau S. Rodenhuis, Driessen Vastgoed, Pearle Opticiëns, Theo Koot, Nederlands Trainings Instituut voor Neuro Linguistisch
Programmeren, Autobedrijf G. Kaandorp, ZvK Metselwerk, D. Lens Dental Specialist, GEDE Verpakkingen, Texaco service station "de Viersprong"
firma van Splunter, Bowling Heiloo, Charo Bloemen, Stichting Forte, Böhm Truck, Café dancing scala, Univé Regio +, CleTon insulation, Plantijn
Caspari, Huug Mooij Onderhoudswerker, Kelfort, R.Koot, Aannemingsbedrijf NiCom, Kerssens BV.

Programma feestweek ’75 jaar VV Limmen’
Dag

Datum

Tijdstip

Activiteit

donderdag (hemelvaart) 25 mei 2006

avond

Familie- en Stratentoernooi

Vrijdag

26 mei 2006

avond

Familie- en Stratentoernooi

Zaterdag

27 mei 2006

overdag/avond

Familie- en Stratentoernooi

Woensdag

31 mei 2006

overdag

Schoolsportdag (groep 3 en 4)

overdag

Bingomiddag

avond

Z e s k a m p : Vo e t b a l g o l f

avond

Zeskamp: Kenniskwis

overdag

Schoolsportdag (groep 5 en 6)

avond

Zeskamp: Stormbaan

avond

Pleebeksjow

overdag

Schoolsportdag (groep 7 en 8)

avond

Zeskamp: Damphegeest Mysterie

avond

Muziek met band

overdag

Zeskamp: Battle of the Stet

overdag/avond

Reünie

avond

Zeskamp: D-ampegheest Day

avond

Uitreiking Zeskamp en muziek met band

Donderdag

1 juni 2006

Vrijdag

2 juni 2006

Zaterdag

3 juni 2006

Zeskamponderdelen
De zeskamp omvat de volgende onderdelen:

Voetbalgolf:

voetbalgolfend 12 holes door Limmen
in zo min mogelijk schoten

Kenniskwis:

test van actuele en historische kennis over Limmen,
sport en voetbal in het bijzonder

Stormbaan:

snelheid, souplesse en uithoudingsvermogen over een
parcours met diverse hindernissen

Dampegheest Mysterie: hier kunnen geen mededelingen over gedaan worden!!
Battle of the Stet:

een uitdagende opdracht die de teams in februari 2006 krijgen

D-ampegheest Day:

een spectaculair slotonderdeel waar alle teams tegelijk diverse opdrachten uitvoeren

?

Ken uw Club

6.

In welk jaar kreeg Limmen een jeugdafdeling?

1.

Wie was de eerste voorzitter van de vv Limmen?

7.

In welk jaar kwamen de dames erbij?

2.

Wat was de oorspronkelijke naam van de vv Limmen?

8.

Hoe heette de voorloper van ‘De Uithaal’?

3.

In welk jaar werd Limmen voor het eerst kampioen?

9.

Waar speelde Limmen zijn thuiswedstrijden voordat

4.

Wat is de hoogste klassering die Limmen ooit heeft bereikt?

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

het op Dampegheest kwam?

..........................................................................

..........................................................................

5.

..........................................................................

10.

Welke broers hebben ooit samen in Limmen 1 gespeeld?

Onder welke trainer was dat?

..........................................................................

..........................................................................

Oplossingen in het volgende nummer

De voetbalvereniging Limmen heeft in haar 75-jarig bestaan veel bewogen momenten gekend. Gedurende
het jubileumjaar kijken we in deze rubriek terug op legendarische momenten en wedstrijden die Limmen 1,
het vlaggenschip van de vereniging, heeft meegemaakt. In de tweede aflevering blikken we terug op
het kampioensjaar 1977-1978 toen Limmen kampioen werd van de vierde klasse. Op 30 april 1978,
tijdens de bloemendagen in het bollendorp, ontgrendelde Limmen via een 4-0 overwinning op Kolping
Boys de poort naar de derde klasse.

Limmen anno 1978: ’Een mooi en
homogeen elftal’
Nooit werd een kampioenschap van Limmen 1 zo uitbundig gevierd als de titel die Limmen 1 in het seizoen 1977-1978
in de vierde klasse A behaalde. Daarvan zijn toenmalig middenvelder Ber Dekker en laatste man én aanvoerder Peter
Beentjes het ruim 25 jaar na dato over eens. Op 30 april 1978 versloeg Limmen Kolping Boys met 4-0 en werden spelers van het kampioenselftal op een platte kar door het dorp gereden en op Koninginnedag toegejuicht door de inwoners van Limmen. In de kantine op sportpark Dampegheest volgde ’s avonds een feest dat volgens beide spelers zijn
gelijke niet kende.

Het aanplakbiljet dat speciaal voor de kampioenswedstrijd was ontworpen.

veld en zij vonden het natuurlijk prachtig dat
wij verloren, maar een paar weken later verloor Egmondia ook van Hollandia T en toen
kwam voor ons het kampioenschap wel heel
dichtbij.’’
Op de slotdag van de competitie kon Limmen
ten koste van Kolping Boys de titel binnenslepen. De week voorafgaande werden beide
spelers nerveuzer door de vele aandacht. ,,In
het dorp werd je er toch regelmatig op aangesproken. De hele week kreeg je te horen
zondag moet het gebeuren’’, zegt Peter. Via
elftalleider Ab Schneider werd een speciaal
aanplakbiljet gemaakt dat bij alle middenstanders van Limmen in de etalage werd
opgehangen. Alle kinderen kreeg bij aankomst op het sportpark een gratis toeter. Het
had effect. Meer dan duizend toeschouwers
omzoomden het A-veld van Limmen.

Het kampioenselftal van Limmen, na de gewonnen wedstrijd tegen Kolping Boys.

Was het een verwacht kampioenschap? Peter
Beentjes graaft in zijn herinnering. ,,Ik weet
in ieder geval dat voor het seizoen de verwachtingen heel hoog waren gespannen.
Sem Wokke was teruggekomen uit het
betaalde voetbal en hij was dat seizoen toch
een belangrijke gangmaker. Daarnaast hadden we toch wel een uitgebalanceerde selectie. Het was een goede mix van routine en
jeugdig talent.’’
Dat jaar verdedigde Willem Veldt het doel,
de achterhoede werd veelal gevormd door
Aad Koot, Peter Beentjes, Willem Koot en
Gerard Duin. Ber Dekker, Peter Dekker en
Peter Hollenberg bemanden het middenveld. In voorste linie zorgden Sem Wokke,
Gerrit Glas en de helaas betreurde Sjaak Koot
voor het gevaar voor het vijandelijke doel.
Siem Admiraal en John Desserjerre vielen
regelmatig in. In de slotfase van het seizoen
werd ook een beroep gedaan op Piet Koot.
Trainer was Ilias Iliopoulos, elftalleider Ab
Schneider. Als grensrechter fungeerde Jan
Hageman, Joop van der Steen was verzorger.
Peter Beentjes behoorde zelf toen al tot de
oudere garde. Het was een van de redenen
waarom Ilias hem de aanvoerdersband om
de arm schoof. ,,Het was ’Ilie’ zijn tweede seizoen als hoofdtrainer. Het eerste jaar hebben
de spelers en trainer aan elkaar moeten wennen. Toen is er geïnvesteerd, een seizoen
later betaalde zich dat uit. Van dat jaar weet
ik ook nog dat er heel veel rust in de selectie
was. Er was geen tegenstelling tussen het
eerste en tweede elftal. We gunden elkaar

het succes. Net als het eerste werd het tweede ook kampioen.’’
Ber Dekker schrijft het succes vooral toe aan
de breedte van de selectie. ,,Als er eens een
keer iemand geblesseerd was, stond er altijd
wel een goede vervanger klaar en door de
goede resultaten was de sfeer optimaal. Na
de training op donderdagavond wisten we
niet hoe snel we in de kantine moesten zijn.
Je haalde het ook niet in je hoofd om een
training af te zeggen, want dan kon je donderdagavond na de training ook niet in de
kantine vertonen. Dat pikte Ilias niet.’’
,,We trainden heel hard en fanatiek’’, vervolgt Ber. ,,Ilias had binnenbanden gevuld
met zand. Wij moesten regelmatig die banden omdoen en daarmee oefeningen afwerken. Dat was loodzwaar, maar gevolg was
wel dat we een uitstekende conditie hadden.’’
Ber kende de aanpak van de trainer van
Griekse komaf. ,,Ik had hem daarvoor al
enkele jaren in het tweede elftal meegemaakt. Ik ben door Ilias ook naar het eerste
elftal overgeheveld.’’ Het aanwezige talent
én de hand van de trainer bleek in het successeizoen een ideale combinatie. Het eerste
ijkpunt was de uitwedstrijd tegen Egmondia,
dat seizoen de directe concurrent in de strijd
om titel. Limmen won de uitwedstrijd met 14. Sem Wokke, Sjaak Koot (twee maal) en Aad
Koot maakten op die zonnige herfstdag de
doelpunten. Limmen bleef dat jaar niet ongeslagen. ,,We verloren thuis van Meervogels’’,
herinnert Ber zich. ,,Dat was onze enige

thuisnederlaag dat seizoen, maar het deed
wel pijn. Wout Koot speelde bij Meervogels
en dat was een broer van Willem en Aad. Dat
kreeg je dan nog wel geruime tijd te horen.’’

Zondagmiddag 30 april 1978 rekende
Limmen betrekkelijk eenvoudig af met de
Oudorpse opponent, die een week eerder
nog in een ruzieachtige sfeer de krachtmeting
met Egmondia had afgesloten. Halverwege
het duel leidde Limmen met 3-0 via doelpunten van Gerard Glas en Sjaak en Willem Koot.
Het afgeladen sportpark Dampegheest maakt
zich dan al op voor een feestje. Naast
Koninginnedag zijn ook de Limmer mozaïekendagen in volle gang. Na rust bepaalt
opnieuw Sjaak Koot de eindstand op 4-0 en
maakt Limmen zich op voor een avontuur in
de derde klasse. Luid toegejuicht maakt
Limmen een ereronde waarbij iedere speler
een bloemenkrans kreeg omgehangen, al

De vader van het succes. Trainer Ilias Iliopoulos op de schouders.
Later dat seizoen zette Limmen die nederlaag
recht. In Akersloot werd via een afgetekende
0-3 overwinning revanche genomen.
Toch kon Egmondia lang in het spoor van de
koploper blijven. Zeker toen Limmen de uitwedstrijd van Hollandia-T verloor. ,,Dat was
op een midweekse avond’’, weet Peter. ,,De
hele selectie van Egmondia stond langs het

betrof het een leger Romeinse gladiatoren.
Volgens Peter Beentjes was het kampioenschap ook een prestatie van formaat. ,,Dat
seizoen vormden we een mooi en homogeen
team dat heel goed in elkaar paste.
Bovendien hadden we met ’Ilie’ een trainer
die er enorm mee bezig was. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk.’’
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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 één 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.

Twintig vragen aan...
Cees Min
Een van de geruisloze mensen van het selecte legertje
vrijwilligers in Limmen is de inmiddels 78-jarige Cees
Min. Als een ware kunstenaar maken zijn handen wat
zijn ogen zien. Niet tevergeefs hebben veel verenigingen
een beroep kunnen doen op zijn vakmanschap. De hobbelpaarden van de peuterspeelzaal, de banken van de jeu
de boulesvereniging, houten oudhollandse spelen, de
grote kerststal en de beunen in de Corneliuskerk, het
opknappen van de biechtstoel en de zwenkwielen onder
het altaar. Het is slechts een kleine opsomming van zijn inspanningen. Momenteel is
hij bezig met zijn laatste grote vrijwilligersproject: de maquette van een school ten
behoeve van het project King Jesus Charity Home, voor de Scouting Limmen. Als een
rode draad door zijn leven loopt de stijd tegen de ziekte, die zich op 35-jarige leeftijd al
openbaarde: huidkanker. Ondanks de toen reeds aantoonbare huidaandoening werd
Cees in de zomer van ’47 als negentienjarige jongen gezond verklaard en naar Indonesie
gestuurd, de oorlog in. Door een verblijf van tweeënhalf jaar in de tropen, onder zware
omstandigheden en in de felle zon, heeft zijn ziekte zich versneld ontwikkeld en tot op
de dag van vandaag levert hij een strijd met verschillende (overheids)instanties voor
erkenning van wat hem is overkomen. Gelukkig is hij samen met zijn vrouw Corrie in
staat te genieten van wat het leven hem nog meer heeft gegeven: een groot gezin met
acht gezonde kinderen en zeventien fantastische kleinkinderen.
(YV)
1.

Waar en wanneer bent u geboren en getogen?
Op 3 juli 1927, aan de Disseldorperweg 36 (welke tegenwoordig bekend is als de
Dusseldorperweg) te Limmen.

2.

Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan uit hebben geoefend?
Leraar op een technische school.

3.

Wat is uw favoriete eten?
Rijst met kipfilet, zomers met sla en in de winter met stoofperen en gebakken aardappelen.

4.

Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?
Dat is geweest........(beetje stout, red.), maar daarna maak ik graag iets voor een
ander waar ik zelf ook achter sta. Zo kunnen er velen van genieten en ikzelf ook.

5.

Naar welke muziek luistert u graag?
Geen harde muziek. Wel bijvoorbeeld Simon & Carfunkel, Ennya, John Denver en
BZN.

6.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor u?
Het is een goed dorp om als gezin te wonen en voor de kinderen om op te groeien.
Goede scholen en veel mogelijkheden om zich spelend te ontwikkelen, zoals bij de
voetbal, scouting en de muziekvereniging.

7.

Wat was uw eerste baantje?
Mijn eerste baantje kreeg ik op 15-jarige leeftijd bij de firma Veeken, na het afronden van mijn Ambachtsschool. Daar werden meubels en spinnewielen gemaakt.
Tot mijn grote verdriet gaf mijn vader toen geen toestemming om op de uitnodiging in te gaan, die ik bij mijn diploma-uitreiking kreeg van Architectenburo
Ringers uit Alkmaar. Zij boden mij werk aan, terwijl ik daar ook een opleiding tot
bouwkundig tekenaar mocht gaan volgen. Het was 1943, midden in de tweede
wereldoorlog en brood op de plank was op dat moment belangrijker dan het vol-

gen van een goede opleiding.
8.

Wie bewondert u?
Kofi Owusu Afriye, oprichter van het door hem gestichtte weeshuis “King Jesus
Charity Home” ten behoeve van straatkinderen in Ghana/Afrika.

9.

Welk beroep had u absoluut niet willen uitvoeren?
Beroepsmilitair.

10.

Wat denkt u dat uw dorpsgenoten van u vinden?
Dat laat ik aan hen zelf over. Ik neem de mensen zoals ze zijn, want er zijn geen
anderen.

11.

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Op de lagere school in de 4de en 5de klas jongens, het laatste half uur van drie tot
half vier. Dat was het tijdstip dat meester Bruschke ging voorlezen. Dat was geweldig, wat hij vertelde vergat je nooit meer.

12.

Naast wie wilt u zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Naast Kofi Anan van de Verenigde Naties naar Ghana, samen met Lenneke Winder,
om te laten zien hoe je Afrika beter maakt.

13.

Waar bent u trots op?
Op het boek wat over mijn vrouw en mij is geschreven, door onze kinderen en kleinkinderen. Dit gaat over ons 50-jarig huwelijksleven.

14.

Wat was de grootste blunder in uw leven?
Dat ik het Ministerie van Volksgezondheid mijn vertrouwen heb gegeven, terwijl zij
dit vertrouwen aan hun laars hebben gelapt, toen het voor hun eigen positie beter
uitkwam.

15.

Heeft u een levensmotto?
Ik streef naar erkenning van de mens en naar een leefbaar leven, ook al is hij ongeneeslijk ziek verklaard. Als je deze boodschap kunt lezen ontvang je een dubbele
zegening, omdat iemand aan je dacht. En bovenal ben je meer gezegend dan meer
dan twee miljard mensen die helemaal niet lezen kunnen.
Daarom:
Werk alsof je het geld niet nodig hebt.
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent.
Dans alsof niemand staat te kijken.
Zing alsof niemand staat te luisteren.
Leef alsof het de hemel op aarde is.

16.

Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Veertig jaar geleden werd mij verteld dat ik nooit van mijn ziekte zou genezen.
Maar als ik zou zorgen dat het niet “naar binnen zou slaan” en het onder controle
hield, kon ik er oud mee worden. Dat is mij gelukt, samen met mijn vrouw Corrie,
die mij geweldig steunt. Want al zijn wij al wat ouder, wij houden nog ontzettend
van dit mooie leven en genieten van een fijne oude dag.

17.

Wat zijn uw slechtste eigenschappen?
Ik kon vroeger slecht nee zeggen als men mij om hulp vroeg, tegenwoordig gaat
mij dat beter af. Verder kan ik volgens mijn vrouw wat lang van stof zijn en laat ik
niet snel iemand anders aan het woord.

18.

En welke uw beste?
Ik ben eerlijk en recht voor z’n raap. Ik kan goed teleurstellingen verwerken. Dat
komt omdat ik een groot geloof heb en positief ben ingesteld.

19.

Wat is uw visie op de wereld van vandaag?
Verbeter de wereld, begin met de VN.
Verbeter Europa, die ik niet goed ken.
Verbeter het land, waar ik geboren ben, voor hen die het land hebben gediend en
hebben opgebouwd.
Maar waar kan een ouder nog aan verbeteren, als de minister tot je laat zeggen: jij
doet niet meer mee, jij hebt afgedaan, jij bent te oud en kost alleen maar geld. Nu
als dat dan is gebleken, ben je als ouder hier uitgekeken en daarom kijk ik om mij
heen en heb ontdekt, dat er meer dingen in het leven zijn dan alleen maar geld.
Dus heb ik mijn medewerking gegeven aan een project in Afrika. Scouting Limmen
bedankt voor het vertrouwen. Samen moeten wij de klus kunnen klaren. Alvast
fijne kerstdagen en een gelukkig 2006, ook namens mijn vrouw. – Cees Min

20.

Aan wie geeft u deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
Aan Margeet Denekamp.

De Pijnappels exposeren
in Tineke’s Atelier
Sommige mensen hebben het wel, anderen
helemaal niet en in het geval van de broer
en zussen Pijnappel lijkt het creatief talent
genetisch bepaald. Vijf creatievelingen uit
één gezin, die in talent niet voor elkaar
onder doen, dat kom je niet vaak tegen. Zelf
zijn ze uiterst bescheiden over hun kunstuitingen. In de week van 25 december tot en
met 1 januari, kunt u uw eigen oordeel
geven, tijdens hun expositie in Tineke’s
Atelier aan Rijksweg 176 in Limmen.
Totaal verschillende kunstuitingen
Elk lid van deze Pijnappeltak geeft zijn of
haar eigen uiting in de kunst met uiteenlopende materialen. Ria, de oudste in de rij,
maakt schilderijen in allerlei technieken.
Haar expressieve werken zijn soms herkenbaar, maar veel vaker abstract. In november
heeft zij een eerste prijs gewonnen door
deelname aan een wedstrijd, uitgeschreven
door het schilderstijdschrift Atelier. Afra is
gespecialiseerd in keramiek. Tijdens de

Winterroute zal zij voornamelijk haar prachtige, raku gestookte objecten exposeren. Jan,
de enige man in het gezelschap, heeft de
indrukken die hij heeft opgedaan tijdens
verre reizen, vastgelegd op de gevoelige
plaat. Hij zal de expositie-bezoeker door het
tonen van foto’s en attributen meevoeren
naar onder andere Indonesië, Thailand,
Nieuw-Zeeland en Kenia. Tineke laat een
deel van haar grote collectie bronzen beelden, botanische schilderijen en keramiek
zien. En Carla, de jongste zus, is vaardig met
meerdere technieken. Zij heeft er echter voor
gekozen diverse papier machéfiguren tentoon te stellen.
Vrijblijvende expositie
Door de enorme diversiteit aan kunstuitingen is deze expositie uw bezoek meer dan
waard. De familie Pijnappel nodigt u van
harte uit om te komen kijken, te genieten en
natuurlijk ook van gedachten te wisselen
over hun werk. De expositie is een geheel

georganiseerd op initiatief van Toonbeeld,
centrum voor de kunsten in Castricum.
Deelnemers op de route zijn naast Tineke’s
Atelier en Toonbeeld, ook de Kapel GGZ nhn,
waar men kennis kan maken met de Ikonen
van Gury Brantjes, een club van amateurschilders Tintoretto in Heiloo, amateurskunstenaarsvereniging Perspectief en
Fotoclub Castricum.
Tineke’s Atelier
25/12/05 t/m 01/01/06 – 13.00 tot 17.00 uur
Rijksweg 176 – Limmen
Kapel GGZ NHN
18/12/05 t/m 06/01/06 – 14.00 tot 17.00 uur
Kennemerstraatweg 464 – Heiloo

vrijblijvende. Een aantal stukken zijn
beschikbaar voor verkoop, andere stukken
zijn slechts te bewonderen en blijven het
dierbare bezit van de kunstenaars.
Winterroute 2005
De expositie van Ria, Afra, Jan, Tineke en
Carla Pijnappel is opgenomen in de
Winterroute 2005. Deze kunstroute wordt

Tintoretto
25+26+30/12 en 01/01/06 – 13.00 tot 17.00 uur
Mariënstein 178a – Heiloo (‘de Hofdijk’)
Perspectief
24/12/05 t/m 01/01/06 – 13.00 tot 17.00 uur
v. Oldebarneveldtweg 37 – Bakkum
Toonbeeld en Fotoclub Casticum
25+26/12 en 01/01/06 – 13.00 tot 17.00 uur
Jan van Nassaustraat 6 – Castricum
Y.V.

PAG . 1 4

LOV-KRANT – DECEMBER 2005

Brood- en banketbakkerij

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

VRIJDAG 30 DECEMBER
aanvang 14.00 uur

GROTE
KLAVERJASDRIVE
ZONDAG 1 JANUARI
aanvang 17.00 uur

BOB &
THE BLUEBAND

1955

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

50

2005

KERSTMIS 2005...
UW WARME BAKKER IS ER KLAAR VOOR!
WEIHNACHTSTOLLEN – ROOMBOTER KERSTKRANSEN/STAVEN
KERSTKRANSJES GROOT/KLEIN – DIV. SOORTEN TULBANDEN
KERSTBOOMTAARTJES – DIVERSE SOORTEN GEBAK
Doe op tijd uw Kerstbestelling en ontvang zaterdag 24 december een
blijvende attentie! Bestelfolders liggen in de winkel.

Denkt u ook aan de oudejaarsactie van de scouting!!
ANNEMARIE DE HAAN
uw RE/MAX AXI makelaar
voor Limmen en omgeving
wenst u fijne Kerstdagen
en een voorspoedig 2006!
Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.
RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

ZOMERDIJK KEUKENS

Agrarisch Cultuurtechnisch Verhuurbedrijf
Midikraan voor:
• GRONDVERZETWERKZAAMHEDEN
• TUINEN • BOUWPUTTEN
Bartigon 26 – 1906 BV Limmen
Tel. 072 505 32 13 – Mobiel 06 22 42 58 92

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

AXI MAKELAAR
NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505 30 72 • Fax (072) 505 34 00

Veelzijdig
in alle merken..!

H e re n k a p s a l o n
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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

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

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

LIMMEN

‘opmerkelijk verschillend’

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

Openingstijden
voor de
Kerstdagen:
maandag 19 december

particulier verzekering

Dusseldorperweg 6 Limmen
Te l e f o o n 0 7 2 - 5 0 5 5 5 9 2

van 08.00 tot 21.00 uur

dinsdag 20 december

van 08.00 tot 21.00 uur

KLEVERLAAN B.V.

woensdag 21 december

van 08.00 tot 21.00 uur

GARAGE- EN AUTOSCHADEBEDRIJF

vrijdag 23 december

van 08.00 tot 22.00 uur

zaterdag 24 december

van 08.00 tot 19.00 uur

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

■ Vergoeding door ziekenfonds en

donderdag 22 december van 08.00 tot 22.00 uur

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak
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Prachtige start jubileumseizoen
carnavalsvereniging de Uylenspieghels
Op zaterdag 12 november was de start van
het jubileumseizoen voor carnavalsvereniging de Uylenspieghels. In een druk bezochte Leutbunker de Burgerij was d.m.v. een presentatie en een toneelstukje te zien, hoe de
raad er dit komende seizoen zal uitzien. Dit
40ste seizoen zal prinsTyl Xl, Peter Bakker,
weer met de scepter zwaaien, maar heeft hij
een nieuwe adjudant namelijk Jan Glorie. De
aftredend edjudant, Edwin Gaasenbeek,
nam de opengevallen plaats van Jan binnen
de raad van elf in. Robin Legdeur nam na 10
jaar afscheid van de raad en zijn plek werd
ingenomen door Jan Groot. Toch blijft de
familie Legdeur verbonden met de Uylenspieghels, daar Annemarie nu het penningmeesterschap heeft overgenomen van Jan
Glorie. Op deze avond was ook de nieuwe
kleding van de raad van elf en de raadsdames te zien.
Boerenkoolmiddag
Het 2e optreden van dit seizoen was natuurlijk zondag 11december. Eerst ‘s morgens het
koffie uurtje in de Cameren en ’s middags de
Boerenkoolmiddag. Muzikaal werd de Erika
Kapel “geserveerd”. Een stuk muziek wat
jong en oud vermaakt. Om 16.00 uur gingen
de deuren open en een uurtje later was het
“bommetje” vol in de Burgerij. Nadat prins
Tyl Xl met zijn gevolg had voorgeproefd,
volgde een ieder om een bord heerlijke boerenkool, van Gerrit en Marcel, met worst te

halen. Het was weer een echte ouderwets
gezellig drukke eetmiddag en aan het eind
waren de karren boerenkool dan ook zo goed
als leeg.
De Uylenspieghels kunnen terug zien op een
prachtige, druk bezochte, start van hun jubileumseizoen.
Programma 2006
In het nieuwe jaar staat er ook weer heel
wat op stapel. Zo is er zaterdag 14 januari het
Oude Stompenbal, een feest voor oude
stompen (oud raadsleden en donateurs die
dit al 20 jaar of langer zijn) en leden van de
club van 111. De uitnodigingen komen binnenkort bij deze mensen in de bus. De groep
Cherra zal dit feest muzikaal opluisteren.
Dan staat er voor 28 januari een
Verenigingsavond op het programma. Op
deze avond zullen de Uylenspieghels samen
met andere carnavalsverenigingen een
gezellige feestavond, met Patrick Bouquet,
vieren. Op vrijdag 17 februari is er het kindercarnaval. In de ochtend is er een optreden voor de groepen 1 t.m. 5 van een kinderartiest, wie dit is houden we nog even
geheim. In de middag is er de Playback
Show, met Specials Drive in Shows, voor de
groepen 6,7, en 8. Zaterdag 18 februari staat
er de 45+ avond op het programma met
muziek van Dirk Brouwer en vanwege het
jubileum komt er een extra artiest, namelijk

Albert West! Deze zal er voor zorgen dat die
avond het dak er af gaat in de Leutbunker.
Carnavalsweekend
Dan gaan we op naar het drukke carnavalsweekend. Nadat er in de middag in de
optocht van Castricum is meegereden, is er
op zaterdagavond 25 februari om 19.00 uur
een gezinsviering in de kerk. Hierna gaan om
21.00 uur de deuren van de Burgerij open
voor de grote Jubileum-avond. De Spoetniks,
bij vele wel bekent, zullen de avond muzikaal
vullen. Natuurlijk zijn er ook deze avond
extra optredens. Voor die avond zijn “Tante
Annie” en de Nederlandse Robbie Williams
gecontracteerd. Zij beiden, samen met de
Spoetniks, zullen er voor zorgen dat dit een
knallende Jubileum-avond wordt. Zondag is
er de optocht met aansluitend het grote
feest voor jong en oud in de Burgerij, onderleiding van Harrold van Specials Drive in

Shows. Om de optocht weer goed te laten
verlopen, moeten alle groepen die met een
kar meerijden zich melden bij René Levering,
tel. 06-53507593. Ook voor vragen kunt u bij
hem terecht.
De jeugd mag die avond uit z’n dak gaan
met de Disco. Ook hier natuurlijk d.j. Harrold
en wie weet nog andere verrassingen. Op
maandag brengen de Uylenspieghels een
bezoek aan Camerdonk en op dinsdag 28
februari is het einde weer in zicht. De slotavond wordt een echte “uitsmijter” met de
groep Zemsonites op het podium. Deze
groep speelde al geweldig op de “fouteavond” van het vorige seizoen en komt dit
maal het jubileum seizoen met een geweldig optreden afsluiten. U ziet, het is heel wat,
dus zet wat voor u belangrijk is alvast in uw
agenda van 2006, zodat u niets kan missen.
Langs deze weg wensen de Uylenspieghels
alle Gorteldonkers fijne feestdagen toe en
hopen u in 2006 op één van hun feesten te
mogen begroeten.
Alaaf!

Vervolg van pagina 3
“Ze doen geen oog dicht”, zwetste onze tegenstander verder, “ het schijnt dat die van de
Kommer al jaren met perslucht slaapt tijdens de
feestdagen”.
“Hij heeft gelijk”, riep zijn echtgenote knikkend,
“onze buurman is ook vrijwilliger bij de Limmer
brandweer, en vorig jaar lag hij op oudejaarsavond in vol ornaat en met wijd opengesperde
ogen bij ons op de sofa naar zijn semafoon te
gapen”.
Tactisch kaarten
“Wie maakt er troef?”, roep ik bij het starten van
ons tweede potje kaarten.
Aan ons tafeltje zitten twee doorrookte dames
van in de zestig, met voor hen op tafel een troef
geheugensteentje en een etui goedkope sigaretten.
“Zijn jullie Limmers?”, vraagt één van de vrouwen gemaakt nieuwsgierig.
“Niet antwoordden Rinus”, roep ik kortaf naar
mijn maat,“gewoon doorkaarten dit noemen ze
tactisch klaverjassen. Dit wordt ze geleerd in
Vredenburg. Daar zit de SWOL, dat is een opleidingsinstituut voor hangouderen”. Exact
tweeëndertig minuten later zijn onze kaarten

geschud. Even gauw wat lootjes kopen bij onze
charmante Annelies en dan snel weer verder
naar de laatste partij.
Medisch wonder
Tegenover ons zitten twee gemoedelijke kerels
uit Limmen West, die net als wij gek zijn op een
glaasje bier.
“Hoe is het mannen, is er nog nieuws in ons
mooie dorp?”, vraag ik onder het kaarten.
“Ja, mompelde de oudste van het stel, het schijnt
dat we een medisch wonder hebben in ons
dorp”.
“Een medisch wonder?”, vroeg ik nieuwsgierig,
“wie moet dat zijn dan?”.
“Ik hoorde het vanmiddag in de kapsalon van
Stuifbergen”, fluisterde de man geheimzinnig.
“Wat hoorde je precies dan?”, vroegen wij ongeduldig.
“Nou er zat een vent in de stoel bij Jan en die
beweerde het volgende.
De Limmer huisartsen waren naar Zürich
gereisd, om aldaar een seminar voor heelmeesters bij te wonen.Tijdens deze sessie werd er ook
een prijsvraag georganiseerd, waar ieder gerespecteerd geneesheer aan mee kon doen. De
vraag luidde als volgt; Wat is de meest wonderbaarlijke genezing, die u als praktiserend arts

ooit heb meegemaakt?. Als derde eindigden de
Amerikanen, zij hadden een beenloze man een
paar nieuwe aangezet en hij werd prompt dat
jaar erop kampioen hardloper.
Als tweede eindigden de Russen, hier had men
een vrouw zonder armen een paar nieuwe gegeven en prompt het jaar erop werd zij kampioen
speerwerpen.
Als eerste eindigden de Limmer huisartsen, zij
hadden een grote lompe kerel een oor aangenaaid en nou moeten jullie eens raden, wat er
van die vent terecht is gekomen?”.
“Weet ik veel”, riep de hele kantine in koor,
“welke knuppel laat zich nou een oor aan naaien? Maar vertel verder, wat is er nou eigenlijk
van die vent geworden”.
“Hij is handelaar in graszoden en potgrond
geworden”, bulderde de man luid lachend.

“Jazeker, Henk!”, antwoordde de kastelein, “dat
is dan drie eurootjes alsjeblieft”.
“Drie euro!!”, riep Henk versteend,“hoe kan dat
nou, ik heb maar één biertje besteld. De rest heb
ik van anderen gekregen”.
“Ja, sorry Henk, maar toch klopt het”, antwoordde de kastelein meewarig, “je hebt één
biertje en drie kopjes koffie besteld. De eerste
twee bakkies zijn gratis en de derde helaas niet,
vandaar de drie euro’s. Het spijt me, ik kan er
niet minder van maken”.
“Nou, dan moet het maar”, jammerde Henk
zichtbaar aangeslagen “ik zal mijn consumptiegedrag de volgende keer extra in de gaten
houden, want ik laat me natuurlijk geen oor
aan naaien door jullie snotneuzen. Goedenavond”. Met een arm vol prijzen en pijn aan zijn
geefklieren, keert Henk bedroefd huiswaarts.

In de prijzen
“Zo Henk, heb je lekker gespeeld vanavond?”,
vraag ik tijdens het afrekenen aan de bar.
“Ja, we hebben lekker gedraaid”, gnuifde Henk
vermakelijk,“tweede met kaarten, nog wat prijsjes in de loterij, ik heb wel slechtere avondjes
meegemaakt”.
“Zeg ober, mag ik afrekenen?”, fluisterde Henk
ineengekrompen.

De naam Henk is gefingeerd, maar dat wist u
waarschijnlijk al.
Beste Limmers,
Prettige kerstdagen en een gulle stofwisseling
toegewenst. Tot volgend jaar.
Cor van den Nieuwenhuysen.
cor@lovkrant.nl
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VERBOUWINGS-

OPRUIMING
NORMA MATRASEN
2e VOOR DE HALVE PRIJS!!!

ACCENT BASIC
80-200 ...........................................................2 van 810,90-200.........................................................2 van 900,MAGNIFIQUE 20
80-200 .........................................................2 van 990,90-200........................................................2 van 1098,MINIPOCKET 20 BASIQ
80-200........................................................2 van 1080,90-200 ..........................................................2 van 1198,-

voor
voor

607,50
675,00

voor
voor

742,50
823,50

voor
voor

810,00
898,50

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen • Tel. (072) 505 29 53

e is
Onze websit
vernieuwd!
op:
Kijk ook eens
ker.nl
ersbedrijfjon
m
ne
an
.a
w
ww

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

Het team van Equipe
Coiffures wenst u
Prettige Feestdagen!

Gun opa en oma
ook een dagje vrij
en laat uw kind
opvangen bij
Kinderopvang Limmen
De opvang is professioneel, persoonlijk en kindgericht. Elke dag
opnieuw! Kwaliteit en sfeer. Een veilige plek waar kinderen het
leuk hebben en waar ze zich kunnen ontplooien. Allemaal bij de
uurprijs inbegrepen.
Kinderopvang Limmen let op de kleintjes. Reken maar!
Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl
Kinderdagopvang, na- en buitenschoolse opvang
Centraal Bureau:
Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres:
Postbus 401
1900 AK Castricum
Telefoon:
0251 658058
Kinderopvang Limmen is onderdeel van Stichting Forte

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

Nét even meer service,
óók in 2006!

Kerkweg 13
Postbus 123
1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505 14 64
Fax: (072) 505 33 48
http://www.era.nl/rietveld

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Alle medewerkers wensen u allen
heel gezellige feestdagen
en een fantastisch nieuwjaar!!
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Kinderen in Burkina Faso willen naar het voortgezet onderwijs

Sponsor een Scholier!
Het Scholieren Adoptie Project is een van de
onderwijsprojecten van de Stichting WOL
(Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
Limmen) en haar partner DSF (Développement Sans Frontière) in het WestAfrikaanse land Burkina Faso. In dit project
ontvangen kansarme scholieren een onderwijsbeurs om voortgezet onderwijs te kunnen volgen. De beurzen worden gefinancierd door ‘adoptie ouders’ in Nederland. Op
dit moment ontvangen 23 scholieren een
beurs. Voor 4 van hen zoeken we nog een
sponsor / adoptie ouder.
Het sponsorbedrag is 350 Euro per schooljaar. Van dit bedrag wordt betaald: schoolgeld, schoolkleding, een tas met schoolmateriaal, een abonnement op de schoolkantine, een abonnement op de bibliotheek en de
begeleiding van de kinderen door DSF. Een
deel van het bedrag wordt gereserveerd voor
een algemeen fonds. In november jl. hebben
we hieruit voor alle kinderen een fiets kunnen kopen. Ook medische kosten en andere
onvoorziene uitgaven, die de schoolgang
van de kinderen bedreigen, worden uit dit
fonds betaald.
De adoptie ouders steunen het kind minimaal 4 jaar. Als alles goed gaat heeft het kind
dan het diploma van de eerste fase van het

voortgezet onderwijs behaald of een
beroepsopleiding afgerond. Indien mogelijk
stroomt de leerling door naar de tweede fase
om het diploma van het lyceum te behalen.
Dit duurt 2 jaar. Veel kinderen blijven een of
twee keer zitten, waardoor hun schoolperiode langer duurt.
Taalachterstand
De omstandigheden waaronder de kinderen
moeten leren en leven zijn heel moeilijk. De
kinderen komen uit dorpen waar ontwikkeling nog nauwelijks op gang is gekomen.
Hun ouders zijn veelal analfabeet en hebben
een inkomen van zo’n 60 Euro per jaar. Zij
leven van de opbrengst van hun land en vee.
Een slecht regenseizoen betekent geen oogst
en mager vee, dus geen inkomsten en onvoldoende voedsel voor de familie. Door de
slechte levensomstandigheden hebben
sommige kinderen veel langer over de basisschool gedaan dan de normale 6 jaar. Als zij
naar de eerste klas van het voortgezet
onderwijs gaan zijn zij tussen de 12 en 16
jaar. Op het platteland zijn geen scholen
voor voortgezet onderwijs. De scholieren
moeten vaak ver lopen naar school of logeren bij familie in de stad. Hierdoor is er vaak
onvoldoende tijd om huiswerk te maken. En

‘Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de
Alkmaardermeeromgeving’

Gezocht: een enthousiaste vrijwilliger!
DOELSTELLING van de ‘Stichting tot behoud
van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving’
De stichting is een natuur- en milieuorganisatie die ernaar streeft de specifieke eigenschappen van de Alkmaardermeeromgeving
in stand te houden.
Dat betekent niet dat de stichting tegen verandering en vernieuwing is.Wel vindt zij dat
dit op een verantwoorde manier moet
plaatsvinden met inachtneming van het historisch gegroeide karakter van de omgeving
(bijv. bescherming van de bijzondere
natuurwaarden ; handhaving van het open
landschappelijk karakter van de polders;
behoud van de herkenbaarheid van de dorpen Akersloot, Castricum en Limmen)
Dat houdt in dat de stichting nauwlettend
de plannen en strategieën volgt die de overheid (gemeente, provincie) voor het
betreffende gebied ontwikkelt. Zij denkt
mee en daar waar het volgens de stichting
gaat om aantasting van het gebied zal zij

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

gevraagd en ongevraagd haar bezwaren
naar voren brengen om zo te proberen de
plannen om te buigen of te verijdelen. Er is
geregeld overleg met gemeente, provincie
en recreatieschap. Ook heeft de stichting
nauwe banden met andere natuur- en
milieuorganisaties.
De Alkmaardermeeromgeving omvat het
grondgebied van de gemeente Castricum en
strekt zich uit vanaf de Noordzeekust in het
westen (Bakkum) tot en met de Westwouderpolder (de Woude) ten
oosten van het Alkmaardermeer.

RH
JN VE
WIJ ZI
Westerwerf 46
1911 JA Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

Tienerzwangerschappen
Wij zijn er trots op dat 12 van de 23 scholieren meisjes zijn. Maar onderwijs aan meisjes is een probleem op zich. Om naar het
voortgezet onderwijs te gaan verlaten meisjes hun veilige dorp. Maar zij zijn onvoldoende voorbereid op het leven op een
school in de stad. Met het wegvallen van de
sociale controle in het dorp lopen zij een
groot risico op ongewenste zwangerschappen. Het vorige schooljaar hebben 2 meisjes
een baby gekregen. Dit is een grote dreiging
voor het onderwijs aan meisjes. Als ouders
hun dochter niet veilig naar school kunnen
sturen, zullen zij haar thuis houden. Zo
wordt de achterstand van vrouwen nooit
ingelopen.
Het komende jaar zal een campagne opgezet worden om voorlichting te geven aan
middelbare scholieren over seksueel gedrag.
Het bespreekbaar stellen van seksueel
gedrag is nog taboe met als gevolg een hoog
risico op seksueel overdraagbare aandoeningen, HIV besmettingen en tienerzwangerschappen. Naast de persoonlijke moeilijkheden die SOA, HIV en ongewenste zwangerschappen met zich meebrengen, vormen
ze ook een bedreiging voor de ontwikkeling
van het land. Slechts 12% van de kinderen
stroomt door naar het voortgezet onderwijs.
Uit deze kleine groep moet al het geschoolde personeel, van ambtenaar tot ondernemer en arts, gerekruteerd worden. Verlies
van leerlingen door ziekte of voortijdig
ouderschap moet dan ook voorkomen worden.
Uit het fonds hebben we studieboeken over
seksuele vorming van jongeren bekostigd.
Medewerkers van DSF zullen zich hierin verdiepen en een training opzetten voor docenten in het voortgezet onderwijs. Door het
bespreekbaar maken van seksueel gedrag op
de middelbare scholen hopen we dat de jon-

geren zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden en minder risico’s nemen.
Informatie
Kortom, onderwijs aan kinderen in ontwikkelingslanden is niet gemakkelijk.Toch is het
de enige manier om een land uit de spiraal
van armoede en onwetendheid te trekken
en ontwikkeling op gang te brengen. Wij
hopen dat u voor 350 Euro per jaar een van
de scholieren wilt sponsoren. Als adoptie
ouder ontvangt u jaarlijks een foto en een
brief van uw kind en houden wij u op de
hoogte van de voortgang van het project.
Een eenmalige gift is ook van harte welkom.
Hiermee kunnen we de voorlichtingscampagne financieren. Ook kunt u voor 150 Euro
een fiets voor een scholier sponsoren. De
eenmalige gift of sponsoring van een fiets
kunt u overmaken op bankrekeningnr.
98.17.26.569 t.n.v. Stichting WOL. Vermeld
a.u.b. uw naam en adres op de overmaking,
dan houden wij u op de hoogte van het project. Wilt u meer informatie of wilt u een
scholier adopteren, neem dan contact met
ons op, tel. 072 5052680, e-mail yvonnezomerdijk@quicknet.nl of kijk op onze website www.stichtingwol.com .

Vier van deze scholieren zoeken nog een sponsor.

Scholier is blij met de nieuwe fiets.

Ken uw dorp...

Voor meer informatie kunt u
terecht bij:
• Hennie Groot-Schermer,
tel. 0251-3310110
• Lia Vriend,
tel. 072-5051874.

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

Gespecialiseerd jninen
maatwerk kozi
voor nieuwbouw
en renovatie! UISD!

juist dorpskinderen hebben extra tijd nodig
voor huiswerk. Zij hebben een taalachterstand ten opzichte van hun klasgenoten die
in de stad zijn opgegroeid. Het onderwijs
wordt in het Frans gegeven. Dit hebben de
kinderen op de dorpsschool geleerd, maar
het niveau is onvoldoende omdat thuis
alleen de lokale taal wordt gesproken.

Volgend jaar bestaat de brandweer in Limmen 80 jaar, daarom ditmaal een foto uit het
archief van de brandweer. Op de foto het korps met de eerste echte brandweerauto.
Daarvoor reed Arie Krom de brandspuit achter zijn taxi.
Op de foto staan Meindert Winder, Arie Krom, Piet Hes, Piet Glorie, Jan Leyen, Niek Snel,
Burgemeester Nieuwenhuysen, Piet van Kessel, Cees Bos, Cor Nuijens, Arnold Henselmans,
Cees Baltus, Cor Krom, Theo Tromp en de commandant Toon de Swart.
Op de donateuravond, 20 januari, zullen de oud korpsleden Toon van de Kommer en Jos
Henselmans aan de hand van oude foto’s verslag doen van de Limmer brandweer
geschiedenis. Cees Bos zal die avond afsluiten met een stukje film over de Limmer brandweer. Wij willen graag meer filmbeeld materiaal over de brandweer te Limmen hebben
in ons archief. Bent u in het bezit hiervan en wilt u het afstaan om te kopiëren, dan kunt
u contact met ons opnemen. Dit kan op de maandagochtend of avond op schoolweg 1
of telefonisch 5054491.
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De Limmer Ondernemers Vereniging
wenst al haar dorpsgenoten
een Prettige Kerst en een Gezond 2006..!
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Waarom wil TIOS behoud D’Enterij

Gezocht:
AEROBICS/BODYSHAPE docent
Sportvereniging TIOS is op zoek naar een aerobics / bodyshape docent voor
de maandag- en/of dinsdagavond.
Voor meer informatie over onze vereniging verwijzen wij u graag naar onze
website www.dit.is/tios
Voor info of reactie: tios@quicknet.nl of telefonisch 072-5052942

DISCO bij TIOS
Afgelopen zaterdag organiseerde TIOS een
spetterende disco voor alle meisjes van
groep zes tot en met acht. Het thema van
deze avond was “Let's party in Hawai”.
De gymzaal aan de Hogeweg werd voor
enige uren omgetoverd in een discozaal met
discoballen, partylights en nog veel meer
versiering.
Om 20.00 uur kwamen de eerste deelneemsters de zaal binnen en al snel was de zaal
vol met dansende hawaimeisjes. Juf Willy en
juf Stephanie deden samen met de kinderen
de verschillende dansjes voor.
Ook het voltallige bestuur was aanwezig om
de cocktails te bereiden en de tropische spiezen rond te delen.
Hoogtepunt van de avond was het limbodansen waarbij de limbostok steeds lager
werd gehouden. Zelfs voorzitter Peter
Valkering deed een poging om onder de stok
door te komen.
Om 22.00 uur werd de avond afgesloten met
een polonaise en werden alle kinderen weer

Met de andere gymnastiekverenigingen uit
Castricum, DOS en VIOS, werken wij regelmatig samen. Bij TIOS, DOS en VIOS zijn 1700
leden aangesloten die turnen, jazzdance,
aerobics en gymsport beoefenen.
Zo organiseren wij rayon wedstrijden in
D’Enterij welke niet in sporthal de Bloemen
mogelijk zijn. Een heel weekend zijn meer
dan 260 turnsters actief en de verenigingen
uit de gemeente Castricum turnen een
thuiswedstrijd. Voor deze wedstrijden is een
horeca gelegenheid beslist nodig i.v.m. juryleden, docenten, publiek en de komst van
verenigingen uit heel Noord Holland.
Op de agenda staat een nieuwe discipline te
weten airtumblingbaan wedstrijden.
Omdat zowel DOS als TIOS in het bezit zijn
van dit soort banen willen wij deze ook in
D’Enterij dit jaar gezamenlijk organiseren.
Een sportzaal kan goed gebruikt worden
opgehaald door hun ouders. Een zeer
geslaagde avond waarmee de decemberactiviteiten van TIOS werden afgesloten.

Dankzij Limmen Ludiek
airtumblingbaan voor TIOS
Zondag 27 november hebben vele kinderen
tijdens het zwartepietenfeest de airtumblingbaan in gebruik genomen. De aanschaf
van deze baan is mede mogelijk gemaakt
door een donatie van Limmen Ludiek, NUKO
en Funtastic. De baan is 12 meter lang en 2,50
meter breed. De eerste koprollen werden
gemaakt door Rob Otte en Andre Koopman
van Limmen Ludiek. Daarna gaven leden van
de keurploeg een demonstratie en konden
de ouders en leden zien wat er allemaal
mogelijk is met een airtumblingbaan.Tot de
kerst zal de baan tijdens de lessen in
D’Enterij gebruikt worden. Daarna zal hij

verhuizen naar de gymzaal aan de Hogeweg
zodat de kinderen die daar op les zitten ook
kunnen genieten van onze nieuwe aanwinst.

M. Bos
M. Boef-Schreuder
M. Admiraal
A. Suers
J. Dekker
Jelsma

Limmen
Limmen
Limmen
Heiloo
Limmen
Uitgeest

Middenweg 41
Zuidkerkenlaan 18
Rietorchis 4
Vijverlaan 18
Middenweg 22
Leeghwaterstraat 4

De vierde prijs, een kadobon van euro 10,00 is voor:
Lianda Metzelaar
Rijksweg 74
Bakker
Enterij 10
Wil Vader
Rechtehondsbosschelaan 3
Cees Doornenbal
Visweg 11
Lara Smit
Holleweg 39
G. Pouw
Molenweg 93
M. Bloedjes
de drie Linden 13
Ineke Burger
de Hoghe Weijdt 10
J. J. de Graaf
de Wieken 19
E. van Zout
Kapellaan 11
Mevr. Jonker-Krom
Rijksweg 156
vd Velden
Duinweg 2
M. van Buuren
Hyacinthenlaan 10
Joran Zandbergen
Zwanebloem 2
Jeanette Honing
Sportlaan 21
Mollevanger
Vuurbaak 4
C. M. Brakenhoff
Kerkweg 39
C. Dekker
Kapelweg 52
Borst
Keizerskroon 13
Fam. Pepping
Tormentil 10
F.W. Boersen
Rooinap 1
Beers
Brugstraat 31
Wullings
Kerkweg 8
Bruinsma
Pageveld 32
Coppens
Dusseldorperweg 18
Fam. H. de Wijs
Roelat 13
E. de Rave
Roelat 30
H. Vrugt
Middenweg 16
J. vd Schaaf
Ratelaar 9
J. Bloem
Rijksweg 70

De gemeente heeft het voornemen om
sporthal D’Enterij te slopen en te vervangen
door een nieuwe dubbele gymzaal op een
andere locatie. Dit vanwege de hoge kosten
voor het inhalen van het achterstallig onderhoud.
Onze vereniging telt 500 actieve leden en is
voor onderlingewedstrijden, grote evenementen, jazzdance en turndemonstraties
afhankelijk van de sporthal. Met het komende uitbreidingsplan Zandzoom zien wij onze
vereniging verder groeien.

Limmen
Limmen
Heiloo
Limmen
Heiloo
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Bakkum
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen
Limmen

DE LOV
GAAT
DIGITAAL!
Vanaf nu is de LOV-krant
ook op het internet
te bewonderen!!!

www.lovkrant.nl
Leuk voor Limmers over de
grens en iedereen
met een NEE-NEE
sticker op de brievenbus!

CONQUISTA
Conquista bedankt alle sponsors voor hun
steun de afgelopen twee jaar. Mede hierdoor
waren wij in de gelegenheid om vele leuke
en spannende activiteiten voor kinderen en
jeugd te organiseren. Uw steun gaf net dat
duwtje in de rug (letterlijk en figuurlijk) om
te kunnen doorgaan. Voor het komende jaar
hopen wij natuurlijk dat u ons blijft steunen, zodat wij de vele ideeën die er bij onze
medewerkers leven uit kunnen voeren en zo
een gevarieerd aanbod aan activiteiten
kunnen aanbieden.. Binnenkort ontvangt u
van ons een brief waarin u over de mogelijkheden wordt geïnformeerd.
Nog geen sponsor?
Maar zou u wel ons werk willen steunen?
Dan hebben wij voor u verschillende mogelijkheden waaronder een advertentie in ons
twee maandelijks informatie blad, dat aan
alle kinderen in Limmen wordt uitgereikt en
een vermelding op de steun pilaar in ons
mooie gebouw aan de Kerkweg.Wij nodigen
u dan ook van harte uit om ook sponsor van
Conquista te worden. U kunt hierover contact op nemen met Jos Hollander tel (072505 2966) of Gert Meijer (tel. 072- 505 3516)
of via email info@conquista.nl
Schaatsen slijpen
Op zaterdag middag 17 december kunnen
alle kinderen van Limmen hun schaatsen
laten slijpen bij CONQUISTA dit gebeurt
onder vakmanschap van Ron v/d Velden die
dit al vele jaren doet, laat de winter maar
komen !
Bezoek onze site!
Op onze site www.conquista.nl staan alle
activiteiten van Conquista, de openingstijden, ons rookbeleid en heel veel foto’s van
activiteiten in de afgelopen periode.
Programma voor de laatste weken van het
jaar

Alle winnaars krijgen
hun kadobon
thuisbezorgd. De LOV
feliciteert alle
gelukkigen met hun
gewonnen prijs.

Conquista Kids
Zaterdag 17 december – Winterlichtjes
maken
Wat is een winterlichtje. Dit is een prachtig

voor wekelijkse trainingen, maar voor wedstrijden zijn wij afhankelijk van een sporthal als D’Enterij of de Bloemen.
DOS en VIOS kunnen nauwelijks gebruik
maken van sporthal de Bloemen daar deze
in gebruik is door andere verenigingen.
Alleen als het seizoen bijna ten einde is, de
maanden mei en juni, is er nog wel ruimte.
Onze wedstrijden zijn dan ook achter de rug.
Een ander probleem is dat vele toestellen en
turn faciliteiten niet aanwezig zijn in sporthal de Bloemen. Voor elke wedstrijd zullen
er spanbruggen, pegasussen, tumblingbanen en evenwichtsbalken met vrachtwagens
verplaatst moeten worden uit onze trainingszalen.
Als sporthal D’Enterij verdwijnt, zal er voor
de gym en turnsport alleen nog maar trainingsruimte overblijven. Wat zal een voetbalvereniging zijn met alleen een trainingsveld?
De diversiteit van sportverenigingen is in
Limmen al niet groot en zal in de toekomst
als de sporthal wordt ingeruild voor een zaal
alleen maar minder worden.
Onlangs was er in de media nog te lezen dat
het NOC*NSF bij ongewijzigd beleid op termijn een groot tekort aan overdekte sportruimte vreest. Heel tegenstrijdig is het dan
als er in Limmen dan sportruimte wordt
afgebroken. In de toekomst komt dat nooit
meer terug.

versierd potje met een leuk kaarsje er in. Hoe
het er precies uitziet? Dat kan je zien als je
langs komt
Club op woensdag
Voor iedereen van 9 t/m 11jaar, is er Club op
de woensdagmiddag! Van 14.00 tot 17.00
uur staan de zes spel computers klaar en de
muziek aan, deze mag je zelf komen draaien in onze DJ- hoek! Maar je kunt natuurlijk
nog veel meer doen! Je kunt darten, tafeltennissen, poolbiljarten, computerspelletjes
spelen, internetten, knutselen maar ook met
de Play-Station op groot scherm spelen!
In de kerstvakantie zijn wij ook gewoon
open. Bijzonder deze keer is, dat er dan ook
een half-pipe staat. Dus neem je skateboard
mee en kom bij ons skaten in de kerstvakantie!

Club X-tra
Zaterdag 17 december – Disco
Kom bij ons naar de nieuwste muziek luisteren. Daarnaast kan je ook internetten en
gamen op ons computereiland.
Zaterdag 22 oktober – Film-avond
Heb je speciale film die je wilt zien? Mail dit
dan naar clubxtrafilm@conquista.nl.
Woensdag 28 december
Woensdag 4 januari
Skaten in Conquista
Kerstavond en oudjaarsavond vallen allebei
op zaterdag. Dan zijn wij gesloten. In de
plaats daarvan zijn wij op woensdagavond
open. Speciaal voor deze avonden gaan wij
net als vorig jaar een half-pipe bouwen. Op
de woensdagavonden in de kerstvakantie
kan je hierop komen skaten en kijken welke
stunts iedereen uithaalt. Wij zijn op deze
woensdagavonden open van 19.00 tot 23.00
uur.
Conquista Café
Iedere vrijdag- en zaterdagavond is ons café
open voor jongeren vanaf 16 jaar. We draaien goeie muziek en je kunt lekker poolen,
darten en internetten. Op kerstavond en
oudejaarsavond zijn wij gesloten.
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Oliebollenactie door Scouting
Limmen voor goed doel!
Om het jaar goed te beginnen gaat Scouting Limmen , samen met Bakkerij Bakker, een oliebollenactie houden aan het eind
van dit jaar. Als u via de bestelbon, oliebollen besteld bij de Scouting, dan komen de leden ze persoonlijk bij u langs
brengen op 31 december. Ook helpen zij Peter Bakker met het bakken van de oliebollen. De opbrengst die voor Scouting
Limmen is, zal geheel voor het goede doel zijn.

Dus, hoe meer oliebollen u bij de Scouting besteld, des te hoger is de opbrengst.
U kunt uw bestelling afleveren bij de kraam van Scouting Limmen op de Vuurbaak op:
* vrijdag 16 december van 10.00 u. tot 18.00 u.
* zaterdag 17 december van 8.00 u tot 16.00 u.
Bij de bestelling vragen wij ook gelijk de betaling, zodat onze leden op 31 december, tussen 11.00 u en 17.00 u. de oliebollen bij u kunnen afleveren. Mocht u onverhoopt niet thuis zijn, dan zetten zij de bestelling bij de voordeur.
De prijs van de oliebollen is:

1 zak á 10 stuks gewone oliebollen = euro 4,50
1 zak á 10 stuks oliebollen met krenten = euro 5,00
In het jaar 2006 bestaat Scouting Limmen 60 jaar!!! Naast het vieren van dit bijzondere jubileumjaar, gaat Scouting Limmen ook een goed doel steunen: het weeshuis ‘King Jesus Charity
Home’ in Ghana, West-Afrika!!
Alle leden van Scouting Limmen, groot en klein, proberen middels acties en activiteiten geld in
te zamelen. Zij gaan proberen genoeg geld bij elkaar te sprokkelen, zodat er in Ghana een klaslokaal bij KJCH gebouwd kan worden!!! Soms krijgen er wel 50 kinderen tegelijk les, dus een
klaslokaal is daar erg hard nodig!
Bestelt u uw oliebollen bij Scouting Limmen? Dan steunt u ook de weeskinderen in Ghana!

