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Een griezelig gezellig carnaval met de
Uylenspieghels staat voor de deur
Dit jaar hebben de Uylenspieghels als thema Griezelig Gezellig gekozen, nadat we vorig seizoen op
de goktoer in Las Vegas gingen. De komende weken wordt het erg druk voor prins Tyl XIII en zijn
raad. Op vrijdag 13 februari is er de kinderdag i.s.m. de Pax Christischool, Sint maartenschool en het
Kleurorkest. In de ochtend is het de beurt aan de onder- en middenbouw. In de ochtend is er een
optreden van een artiest voor deze kinderen, wie dit is houden we nog even geheim. In de middag is
er de traditionele playback wedstrijd voor de groepen 6,7, en 8 van de Pax Christi en Sint Maarten. Op
de scholen zijn de voorrondes al gedaan en de acts gekozen die in de Burgerij mogen optreden. Er is
weer een deskundige jury die alle acts zullen beoordelen en beslissen wie er met de bekers naar huis
gaan.
wat lekkers. Rond de klok van 20.30 uur is er al
een 1e verrassingsoptreden, hoe-wat en wie blijft
nog geheim. Verder is deze avond de muziek in
handen van Patrick Bouquet samen met Marcel.
Zij zullen iedereen op de vloer proberen te krijgen
en menig polonaise inzetten. Verder is deze
avond natuurlijk ook onze Burgemeester mevr. A.
Emmens-Knol onze gast om prins Tyl XIII de sleutel
van Gorteldonk te overhandigen. Zo kan hij 10
dagen lang regeren over ons mooie Gorteldonk.
De Uylenspieghels heeft voor u als gast nog veel
meer in petto, er zijn deze avond nog een aantal
zeer verrassende acts die het nog gezelliger zullen
maken. Later op de avond is er ook nog een loterij,
de prijzen hiervoor zijn o.a. beschikbaar gesteld
door de L.O.V. De toegang is zoals altijd deze avond,
gratis. Mocht u slecht ter been zijn dan is dit geen
probleem, de Uylenspieghels hebben, zoals ieder
jaar voor deze avond, de breng en haal service. U
kunt zich hiervoor opgeven bij de fam. de Groot
072-5054315 en fam. de Wildt 072-5054327.
De muziek zal deze middag in handen zijn van
dj Harold van Event4all en Angelique zal deze
middag op een griezelige gezellige manier aan
elkaar praten. Na deze drukke middag zal prins
Tyl XIII met een kleine delegatie een bezoek
brengen aan het ziekenhuis, om daar een bezoek
te brengen aan de Gorteldonkers die daar
verblijven. Want in deze periode van Carnaval
wordt aan een ieder gedacht, klein/groot, oud/
jong, ziek/gezond.
Zaterdagavond 14 februari, Valentijnsdag, is er
de 45+ avond. Dit is een gezellige avond voor
iedereen die de leeftijd van 45 jaar en ouder heeft.
Om 20.00ur gaan de deuren van de Burgerij
open en wordt iedere gast welkom geheten
door prins Tyl XIII met zijn adjudant Dennis. Als
1e wordt men getrakteerd op koffie/thee met

Vanaf maandag 16 februari zullen er raadsleden in
Gorteldonk zieken en mensen die weinig bezoek
ontvangen een bezoekje brengen en trakteren op
een fruitmand. De Uylenspieghels willen hen op
deze manier ook betrekken bij de dingen binnen
Gorteldonk. Dan op zaterdag 21 februari barst
het groot carnavalsweekend los in Gorteldonk. In
de middag wordt er meegereden in de optocht
van Pieperduin (Castricum), hierna is er om
19.00 in de H. Corneliuskerk een gezinsviering
waarbij de gehele raad ook bij aanwezig is. Het
wordt een viering in carnavalssfeer, de kinderen
worden ook uitgenodigd om verkleed te komen
naar deze viering. Na deze viering gaat de raad
naar de overkant van de kerk naar Leutbunker
de Burgerij. Hier zullen om 21.00 uur de deuren
open gaan voor een griezelig gezellige foute
avond. De muziek wordt deze avond verzorgd

Hallo Limmers,
waar zijn jullie?
...Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg...

IN PRIJS VERLAAGD!

TE KOOP
Hyacinthenlaan 18, Limmen
€ 209.000,Sfeervolle ééngezinswoning, ideaal voor de
starter of mensen die nu in een appartement
wonen en op zoek zijn naar wat groters met
een grote, diepe tuin (6x12 mtr.) op het zuiden.
De woning bezit maarliefst 4 ruime slaapkamers en is sfeervol ingericht. U kunt er zo in!

door de Real Time Showband. Deze 5 mans
formatie, met zangeres Cindy, is een dynamische
band met een veelzijdig repertoire. Behalve dat
ze nummers van de huidige hitlijsten spelen ze
ook dansklassiekers uit de jaren 80 en 90, gouwe
ouwe, dance, feest en Nederlandstalige mix. Een
ideale band voor deze foute avond. Verkleed is
natuurlijk leuk maar hoeft niet. De toegang is
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Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

www.rotteveel.org

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv
Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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UITNODIGING
Voor ouderen en gasten van Zonnebloem op vrijdag
27 februari om 14.00 uur in de Burgerij.
Gezellige Snertmiddag in samenwerking met Stichting
Oud Limmen.
Onder genot van een borrel of andere versnapering.
Na de pauze heerlijke snert van onze plaatselijke slager
met roggebrood en spek.
Muzikale omlijsting van Ton Bolten, Ton Burgmeier
en Kees Kroone.

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Opgave van deelneming bel mevr. Ria Hooyboer 5052235
Heeft u problemen met vervoer bel mevr. Jopie de Ruiter 5051861
Tot vrijdag 27 februari.
Bestuur Zonnebloem Limmen.

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

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

Op maandag geopend vanaf 10.00 uur

Onze Toppers:

• Erwten -, Bruine bonensoep uit
eigen keuken, Extra fijn gesneden Boerenkool

Hooghoudt

Dubbele graanjenever

98

2 flessen à 1 liter ______________24,

19,

98

Jagermeister
Kruidenbitter

70 cl. ______________________12,69

10,99

• Citroen-, Witte en bruine bonen,
Groene en grauwe erwten

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl
k i n d e r o p v a n g

Alkmaar-Heiloo-Limmen

• Nu nog tijdelijk verkrijgbaar:
Stoofappels en stoofperen
Een cadeau idee ?
Een fruitmand van René!!

Tia Maria
Koffielikeur

70 cl. ______________________17,69

Bij inlevering van 500 airmiles

14,99
9,99

Warsteiner
Pilsner

24 x 30 cl. __________________12,69

9,99

Oveja Negra

Cabernet Sauvignon / Syrah Chili
70 cl. (rood) __________________ 5,49

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl

3,99

Nieuw: Dampegheest Bier (Limmen)
• Dubbel
• Bockbier
• Antje van Gerrebrandje

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

ZATERDAG 21 FEBRUARI

Aanbiedingen geldig t/m 8 maart ’09

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

CARNAVALSWEEKEND:
VANAF 21.00 UUR

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

REAL TIME SHOWBAND
ZONDAG 22 FEBRUARI
VANAF 14.00 UUR OF NA DE OPTOCHT

EVENT4ALL EN
PATRICK BOUQUET
ZONDAGAVOND 22 FEBRUARI
VANAF 20.30 UUR

EVENT4ALL
DINSDAG 24 FEBRUARI
VANAF 21.00 UUR

SLOTAVOND
MET THE GARLICKS
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JAAR
ID-KAART VERPLICHT!

Wij wensen u allen
een fantastisch carnavalsweekend!!!
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Geluk voor Ilse... Zij was deze krant de enige inzending voor deze LOV-krant en is dus
automatisch “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de maand” stelt
Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg
137 in Limmen.

Ilse Mous

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

– Geboren op 27 november 2008 –
Dochter van Kees Mous en Karin van Halderen
en zusje van Kees

Een griezelig gezellig carnaval met de
Uylenspieghels staat voor de deur

(vervolg van voorpagina)

€ 6,00, voor leden € 4,00. Kaarten voor deze
avond zijn al te verkrijgen bij mevr. Baars, B.N.
Straat 97 en de fam. Burgering Vredeburglaan 2.
Dan is er zondag 22 februari de optocht. Om
13.30 uur start deze vanaf de Vuurbaak. Vanaf
13.00 uur staan de karren al rond de Vuurbaak
opgesteld. Er zijn natuurlijk ook weer een aantal
kinderkarren die bestemd zijn voor de kinderen
tot 10 jaar. De kinderen die ouder zijn mogen
mee lopen en rollen op eigen gebouwde karren/
fietsen. Voor de mooist gebouwde rollers zijn er
prijzen te winnen. Zij mogen zich gaan opstellen
bij de prinsenkar van de Uylenspieghels die heel
herkenbaar in het park zal staan. De route van
de optocht is als volgt; Start vanaf de Vuurbaak
– d’Enterij. L.a. Rijksstraatweg, r.a. Hogeweg,
r.a. Molenweg, r.a. Bn-straat, l.a. Rijksstraatweg,

r.a. Nachtorchis, r.a. Rietorchis, l.a. Zonnedauw,
rechtdoor Lage weide, r.a. Meidoornlaan, r.a.
Vredeburglaan, r.a. Dusseldorperweg, de Burgerij.
Natuurlijk is er voor iedere deelnemer aan deze
optocht weer een mooie medaille en is het groot
feest in de Burgerij voor groot en klein met dj.
Harold van Event4all. Deze middag en zal het
jubileumcomité buiten staan met de verkoop van
lekkere broodjes. De opbrengst wordt gebruikt
voor het 44 jarig jubileum wat de Uylenspieghels
volgend jaar vieren.
Om 19.00 uur zal de Burgerij haar deuren even
sluiten om snel te worden omgetoverd in een
griezelig gezellige zaal voor de Disco. Om 20.30
gaan de deuren van de Burgerij weer open en zal
dj Harold van Event4all achter de draaitafel klaar
staan om er weer een griezelige gezellige avond
van te maken. Prins Tyl XIII zullen afwachten wat
voor griezelig gezellige gasten zij deze avond
mogen begroeten. Toegang is deze avond € 7,50,
kaarten zijn in de voorverkoop € 5,00 op de
bekende voorverkoopadressen; mevr. Baars, B.N.
Straat 97 en de fam. Burgering Vredeburglaan 2.
Let wel op, iedereen moet zich deze avond kunnen
legitimeren (wettelijk verplicht) en er wordt geen
alcohol getapt onder de 16 jaar.
Dan wordt er op maandag een bezoek gebracht
aan Camerdonk. De prins en zijn raad zullen daar

met de bewoners onder het genot van een hapje
en een drankje een bingo spelen. Ook zal er o.a.
een optreden zijn van één van de groepen die op
de playbackmiddag meedeed. De Uylenspieghels
zullen de mensen een gezellige middag bezorgen.
Dan is er als afsluiting traditioneel op dinsdag 24
februari de Boerenkielenavond in de Burgerij.
Deze avond nemen we op een griezelige gezellige
manier afscheid van prins Tyl XIII en zijn raad. Om
21.00uur gaan de deuren open en de toegang is
gratis. De muziek wordt deze avond verzorgd
door de Limmerse band de Garlics. Deze jonge
band timmert al aardig aan de weg en zal het
carnavalsweekend op een spetterende manier
afsluiten. Rond de klok van 0.30 is het dan echt
afgelopen met het carnavalsseizoen 2008/2009
van de Uylenspieghels. Prins Tyl XIII en zijn raad
hopen u op één, of meerdere, van haar feesten te
mogen begroeten, Alaaf!
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Timmerdorp komt eraan!
Timmerdorp 2009 komt eraan! Van 10 tot en met 14 augustus zal Conquista weer het timmerdorp Limmen organiseren. Het thema is inmiddels bekend, namelijk "Oud Hollands". Achter de schermen zijn
de voorbereidingen al begonnen, maar enthousiaste vrijwilligers zijn zeer welkom! Contact via info@
conquista.nl. Voor alle informatie, ga naar www.conquista.nl.

Ken uw dorp
Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 8.45 - 17.00 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Alweer enige jaren geleden ontvingen wij deze foto van de heer Siem Verver. Wie
weet wanneer deze foto genomen is of was daar wellicht bij? Wie herkent de personen op de foto? De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Heeft u nog foto's op zolder liggen, wij
zijn altijd geïnteresseerd om deze te scannen en op te nemen in ons archief. U kunt
ons via mail, oudlimmen@hotmail.com of telefonisch op 5054491 bereiken. Op onze
website vind u de laatste nieuwtjes. www.oudlimmen.nl
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van
10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur. De koffie staat klaar.

Openingstijden tijdens de
voorjaarsvakantie: 10.00 - 14.00 uur

Uitverkoop 2 halen = 1 betalen
Alleen zaterdag 21 februari
op alle restanten winterkleding 60% korting

K.V.G.
Het K.V.G. in Limmen is een vooruitstrevende
vereniging. Iedere 3 de woensdag van de maand,
van september tot april houdt het K.V.G. haar ledenavond in de “Burgerij “.
De avonden staan vermeld in de uitkijkpost en de
kleine castricummer. We organiseren 2 keer per
jaar een klaverjasavond, verder is er ook de reiscommissie die excursies en een voorjaarsreisje
organiseert. We zoeken nog nieuwe leden, wilt u
eens kennis maken kom dan eerst als introducé

Kijk op www.lovkrant.nl
na 2 keer besluit u om lid te worden. Hierbij vermeld ik het nieuwe jaar programma.
21 januari
18 februari
18 maart
15 april
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Jaarvergadering en kienen.
Reisverslag.
Sieraden maken.
Gezamelijke avond met de V.v.N.
Maandag wasdag.
Mvr. Nijboer over het koningshuis.
Gerarda Mak.
Kerstavond.
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51

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

De ‘oude’ nummers nog eens zien?

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
IJK OOK NG.NL
K
áchter de garage? WW.HARRYLEVERI
W

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

‘Hans Laduc en Bodhi Babyn’
tezamen met ‘Passion’
treden op in de ‘Vredeburg’
Op 27 maart zullen ‘Hans Laduc en Bodhi Babyn’
tezamen met ‘Passion’ optreden in het cultureel
centrum ‘Vredeburg’, Dusseldorperweg 64 te
Limmen om 20.00 uur.
Het verlangen en thuiskomen zijn thema’s die als
een rode draad bij Bodhi en Laduc door hun muziek lopen. De gitaarstijl die Laduc speelt noemt
men Fingerstyle, dit is een bijzondere stijl waarbij
je speelt als een pianist, maar dan op de gitaar.
Bodhi heeft een muzikaal verleden als zangeres/
gitariste en heeft een heldere stem, die uitermate
goed tot zijn recht komt in de celtic songs. De manier waarop Babyn zingt, in combinatie met het
gitaarspel en de tweede stem van Laduc levert
een unieke combinatie op, die het publiek zeker
zal weten te waarderen. Het repertoire bestaat
uit songs van onder andere Mary Black, Eva Cassidy, Venice en Dougie MacLean. Hans speelt ook
een aantal eigen Fingerstyle composities, die uiteraard ook te beluisteren zijn op de nieuwe cd.
Voorverkoopadressen, Kijk ook eens op www.
hansladuc.nl.
Passion bestaat uit: Peter Dekker, Joeri Melkert en
Letty Dekker. Ze hebben eerder in Vredeburg opgetreden voor de ‘Vrienden van Vredeburg’.
Hun repertoir bestaat uit een aantal populaire
nummers en eigen nummers waarvan de tekst

door Henk Brandsma is geschreven. De muziek
is van Peter Dekker. Peter begeleidt zichzelf met
gitaar en de meeste nummers worden muzikaal
ondersteund door een pianist.
Peter Dekker heeft ervaring met kindermusicals
en cabaret. Joeri Melkert volgt de musical opleiding bij Lucia Marthas en Letty Dekker maakt
deel uit van Modo Miro (octet). Kaarten kunnen
besteld worden bij: Letty Dekker, tel: 5052792 en
tel: 0620736503 of bij Peter Dekker, tel. 5052723.
Foto Letty, Joeri en Peter
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Donateursavond Stichting
Oud Limmen
De jaarlijkse donateursavonden van de Stichting Oud Limmen, gehouden op 9 januari en 6 februari
2009, waren wederom een succes. Voor beide avonden was een zeer grote opkomst. Dit keer stond de
avond in het teken van de boerenbedrijven. Er waren twee sprekers uitgenodigd: Jan Zomerdijk, die
het zou hebben over de veeteelt in Limmen, en Siem Admiraal, die alles zou vertellen over de Boerenleenbank.
Bij binnenkomst kon iedereen genieten van een
mooie beeldpresentatie, verzorgd door Peter Valkering. Er waren vele mooie foto’s te zien van boerenbedrijven uit het heden en het verleden. Ook
tijdens de presentaties van Jan en Siem werden
er diverse dia’s vertoond om de verhalen te ondersteunen.
Na de opening van de voorzitter van Stichting
Oud Limmen, kreeg Jan Zomerdijk het woord.
Zijn verhaal betrof de geschiedenis van de Kaasfabriek en de boeren in Limmen. De familie Pepping
vervulde een centrale rol. Zij boeren al vanaf 1797
in Limmen! Tot het einde van de 19e eeuw werd
de melk op de boerderij tot boter en kaas verwerkt. De eerste zuivelfabriek van Noord Holland
werd in 1883 in ’t Zand gebouwd. In 1905 werd in
Limmen zuivelfabriek De Vereeniging opgericht
door de Maatschap. Deze Maatschap bestond
uit vijf mannen en één vrouw. Op 5 april werd
er getekend, op 7 april grond gekocht, half april
begon de bouw en zes weken later draaide de
fabriek. Klaas Zomerdijk uit Nieuwe Niedorp (26
jaar toen) werd benoemd tot Kaas- en Botermaker, maar hij moest wel eerst een vrouw zoeken.
Ook dat lukte binnen zes weken; hij trouwde zijn
buurmeisje. Er waren knechten en vanaf de jaren
’20 was er hulp van hun kinderen: de zes jongens
Zomerdijk. Jan toonde een berrie met klootkazen,
zoals de kazen in de 17e en 18e eeuw werden genoemd. De vaten voor de klootkazen werden uit
één stuk wilgenhout gemaakt en hadden dus
verschillende formaten. Deze vaten werden door
de boeren als helm gebruikt, zoals de medewerkers van de Stichting Oud Limmen ook lieten zien
op onlangs gemaakte foto’s.
Boerderij De Vredeburg is gebouwd in 1869 door
Pieter Pepping, de vader van Cees. Cees is daar
met zijn gezin gaan wonen in 1914. Cees was niet
alleen directeur van De Vereeniging, maar ook

dijkgraaf en wethouder. Cees werd opgevolgd
door zijn zoon Jan, die weer werd opgevolgd door
zijn zoons Cees en Egbert. De twee laatstgenoemden wonen nu aan het einde van de Vredeburglaan.
Limmen heeft in de loop van de tijd drie zuivelfabrieken gekend. Een kleine fabriek van Hollandia Purmerend bij ’t Stet verwerkte de melk tot
drinkmelk. Er was ook een kaasfabriek aan de
Rijksweg van 1922-1934 van de Karperton. En dan
De Vereeniging natuurlijk. In 1948 waren er wel
zes melkslijters in Limmen. Ze verkochten losse
melk, karnemelk, kaas en boter. Er werd ook melk
geleverd aan de Sint Willibrordus Stichting in Heiloo. Hier ging men op zondag vóór het werk naar
de vroegmis van half zeven. Daar kwamen ook
de melkrijders met hun bussenwagens. Visclubs
gingen er vóór de wedstrijd ook naar de kerk. Nu
doen ze dat niet meer. Zouden ze daarom zo weinig vangen? In 1955 waren er nog een kleine 30
zuivelfabrieken in Noord Holland, terwijl er in de
beginjaren van De Vereeniging wel 130 waren! Er
zijn er nu nog maar drie: Lutjewinkel, Middenbeemster en Limmen.
Het ‘sofi-nummer’ van kalveren was vroeger een
schets van de vlekken. Die maakte Bart Wokke.
Ook de geboortedatum, de naam en de naam
van de vader en moeder werden ingevuld. Tegenwoordig krijgen de kalveren een oormerk.
In 1978 ging de Vereeniging als eerste fabriek over
op melk ophalen per RMO. De boeren hadden een
koeltank geplaatst waardoor de melk één keer
per drie dagen opgehaald kon worden.
Tussen 1970 en 1995 vond de ruilverkaveling
plaats. Deze bevatte 2700 hectare van Maquette
tot Nijenburg. Het plan behelsde meer dan alleen grondverdeling onder boeren, er werden ook
wegen en fietspaden aangelegd. Cees Pepping,
kleinzoon van de eerste Cees, was de vice-voorzitter van de landinrichtingscommissie.
In 1901 waren er 51 boeren met 700 koeien; dat
leverde 1,7 miljoen liter melk op. In 1950 waren
er 83 boeren met 650 koeien; dat leverde 2,5 miljoen liter melk op. Veel bedrijven hadden toen
een neventaak, zoals bollenteelt ernaast. In 2007
waren er nog zes boeren met 470 koeien; dat leverde 3,5 miljoen liter melk op. Ook nu hebben
deze zes boeren naast hun koeien allemaal een
neventaak. Eén heeft bloembollen, twee hebben
schapen, één heeft schapen en een camping, één
heeft schapen en een werkende vrouw, en één
heeft naast de koeien AOW.
Peter Valkering liet verschillende foto’s zien,
waarbij Jan vertelde en wees wie er op staan. Veel
van de aanwezigen herkenden mensen en plekken, hetgeen herinneringen en emoties opriep.

In de pauze traden De Twee Druppels (Aad en Ko
Beentjes) op. Zij speelden met hun accordeon de
deuntjes van vroeger. Dit sloot goed aan bij de
sfeer van de avond en gaf de avond een bijzonder
tintje. Ook de leuke foto’s van het duo op de achtergrond benadrukten het nu en vroeger extra.
In het gedeelte na de pauze vertelde Siem Admiraal over de geschiedenis van de Boerenleenbank
in Limmen. In 1903 werd de eerste Boerenleenbank gevestigd met Meester Meijer (hoofd van de
school) als kassier. Hij hield zitting in zijn ambtswoning aan de Zuidkerkelaan, annex Openbare
Lagere School, elke dinsdag van 17:00-19:00 uur.
Dit leverde hem f 2,50 per maand op. In 1908 werd
met grote meerderheid van stemmen besloten
het lidmaatschap van de Centrale Bank in Utrecht
op te zeggen en aansluiting te zoeken bij de Centrale Bank in Alkmaar. Ten gevolge van een verkeerde beleidsvoering in 1924 vond liquidatie van
deze Centrale Bank plaats, waarna besloten werd
als zelfstandige bank de coöperatie voort te zetten. Dit zou voor een proeftijd zijn van een jaar,
maar het duurde in de praktijk wel tot 1965!
Tot 1928 was de bank onder beheer van Meester
Meijer, die veel voor de bank heeft betekend. Krediet verschaffen was vooral in het begin moeilijk. Vaak stonden familieleden borg. Omdat het
kleinschalig was en de mensen elkaar kenden,
leed de bank nauwelijks verlies op de afgesloten
leningen. In 1928 volgde Cor Admiraal op als kassier van de bank in de kassierswoning op de hoek
Rijksweg-Kerkweg. Ook daar gingen elke dinsdagavond de schuifdeuren dicht om van de achterkamer een bankkantoor te maken. Ondanks de
crisisjaren en de oorlog, hield Cor Admiraal vast
aan zijn ideële doelstelling. Zo deed hij een persoonlijke schenking ter grootte van zijn maandsalaris om ervoor te zorgen dat het boekjaar 1942
niet met een negatief resultaat zou eindigen!
Hoe schril staat deze actie in het licht van de kredietcrisis in 2008. De graaicultuur van heden was
onbestaanbaar voor de kassiers van het verleden.
Er werd een kantoorruimte achter de woning gebouwd, toen de bank uitgroeide. Het hele gezin
was fulltime in dienst. De periode van november
tot en met januari was een extra drukke tijd door

onder andere het bijschrijven op de spaarboekjes.
Op 31 december moesten alle boekjes worden ingeleverd, waarna ze op de eerste werkdag in januari weer door de leden werden opgehaald. Bij
de betaling van de rente van de hypotheken kregen de leden hierbij een bedankje en een sigaar!
Van 1960 tot 1996 is Siem Admiraal zelf in de
bank actief geweest. In 1965 gaf de bank als één
van de laatste coöperatieve banken in het land
haar zelfstandigheid op om zich aan te sluiten
bij de Centrale Raiffeisen Bank in Utrecht. In 1966
werd het bankgebouw met bovenwoning op de
Kerkweg in gebruik genomen om in 1972 de Rabobank te worden.
Het verhaal van Siem Admiraal was nog extra
boeiend door allerlei persoonlijke anekdotes die
hij vertelde. Zo gebeurde het dat hij bij de introductie van de geldautomaat naar De Cameren
ging om informatie te geven. Na zijn verhaal te
hebben verteld, vroeg één der aanwezigen: “Siem,
wanneer zit jij achter die automaat?”. Ook was er
een mevrouw die liever haar geld elke maand
contant opnam en in een washandje onder haar
kleding bewaarde dan dat zij het op de bank liet
staan. Zo bleek uit zijn hele verhaal dat vertrouwen het belangrijkste kapitaal van een bank is.
Tenslotte hield Mark Admiraal een quiz, ‘Petje-oppetje-af’. Hij stelde de aanwezigen voor vragen
naar aanleiding van foto’s. Dit varieerde van feesten ter ere van de asfaltering van de Kerkweg tot
het effect van de kredietcrisis op miljonairs. Van
vragen over het persoonlijk leven van de familie
Admiraal tot de plaats van de bank, geschonken
ter ere van het jubileum van de burgemeester.
Er werden heel wat petjes op- en afgezet! Mark’s
quiz was een gezellige manier om een zeer geslaagde avond af te sluiten.
Siem zei nog dat bankverhalen zorgen voor lege
zalen. Wij nemen ons petje af voor zulke sprekers!
De volgende avond van Stichting Oud Limmen
wordt gehouden op 16 oktober 2009 in De Burgerij. Daarvoor is iedereen welkom!
Gerda Kuyper-Bruschke

8 februari was weer de jaarlijkse
playbackshow van Scouting Limmen
Zondag 8 februari was het weer zover; de jaarlijkse playbackshow van Scouting Limmen in “de
Burgerij”.
Onder grote belangstellen van ouders, broertjes,
zusjes, opa’s, oma’s en natuurlijk andere belangstellende werd weer alles uit de kast gehaald om
een prijs in de wacht te slepen. Alle scoutingleden hadden een spetterend optreden voorbereid
in het thema “Tour de l’amour”. Stam 2 opende
de show met het live gezongen en zelfgeschreven
nummer “Liefde overal”. Tussen alle optreden door

werden filmpjes á la “Praatjesmakers”vertoont
waarin iedereen antwoord gaf op vragen als;
“Wat is liefde?”, “Hoe vraag je verkering” en “Hoe
zie je dat iemand verliefd is?”. De antwoorden van
alle kinderen en leiding leidden tot grote hilariteit in de zaal.
Uiteindelijk wonnen bij de kinderen van 5 tot 9
jaar oud de kleine kabouters, bij de speltakken
van 10 tot 14 jaar oud wonnen de grote welpen ..
De rowans wonnen bij de oudste speltakken van
14 tot 25 jaar. Tijdens de playbackshow werder er
ook bingoloten verkocht voor de internetbingo
van Scouting Limmen. De eerste vijf getrokken
bingonummers verschenen 8 februari om 18:30
op de website van Scouting Limmen; www.scoutinglimmen.nl. Iedere dag worden er vijf bingonummers getrokken totdat alle prijzen gevallen
zijn.
Scouting Limmen kan terugkijken op een spetterende playbackshow. Wil je volgend jaar ook
meedoen met de playbackshow? Kom dan eens
bij ons kijken en wordt lid! De dagen en tijden
van de opkomst van de diverse speltakken kun je
vinden op www.scoutinglimmen.nl.

Avondvierdaagse
Conquista
Daar is hij weer, de avondvierdaagse van Conquista. En wel van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 12 juni. Dus zet in je agenda! Houd de kranten
en onze site in de gaten, zodat jij je natuurlijk zo
snel mogelijk kunt inschrijven.
De organisatie is weer volop aan de gang, maar
uiteraard zijn vrijwilligers van harte welkom. Vele
handen maken licht werk, en een onvergetelijke
avondvierdaagse. Voor meer informatie of aanmelding voor de organisatie kun je mailen naar
info@conquista.nl of kijk op www.conquista.nl.
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Eten en genieten!

We zoeken, in de buurt van Limmen,
een zorgzaam en lief iemand
voor de donderdag en vrijdag overdag,
als oppas voor ons teckeltje.
M. Boekelaar, Tel.: 06-43274151.

BOURGONDISCHE LAMSRACK

Uitnodiging presentatie avond

MET RODE AARDAPPELEN EN GEDROOGD FRUIT

Toerkoop Zonvaart nodigt u graag uit
om kennis te maken met deze
geweldige bestemmingen.

Voor 4 personen - 30 min. bereidingstijd + 40 min. oventijd:
1 kg rode aardappelen
5 el olie
4 dubbele lamsracks van uw slager
1 grote bol knoflook gehalveerd
100 gr. roomboter in blokjes
2 takjes rozemarijn

Half zakje tijm (a 15 g)
100 gr geweldepruimen zonder pit
100 gr gewelde abrikozen zonder pit
300 ml runderfond
Grillpan
Ovenschaal

1. Kook de aardappelen 15 min. en snijd ze in plakken. Bestrijk die dun met
2 eetlepels olie en grill ze aan beide kanten bruin gestreept
2. Verwarmde oven voor op 160 graden verwarm de rest van de olie in de
koekepan, bestrooi de lamsracks met zeezout en zwarte peper. Braad het vlees
heel kort aan en plaats ze in de ovenschaal.
3. Leg de knoflook (met schil en al), de boter, de rozemarijn de tijm, de aardappeltjes en het gewelde fruit bij de lamsracks in de ovenschaal en braad het in
40 min. gaar op 125 graden in een voorverwarmde oven. Schep om de 10 min.
wat braadvocht over het vlees.
Serveer de lamsracks met het fruit en de jus.
Wijntip: Een flesje Rawson's Retraet Chardonnay van Penfolds.
Eet smakelijk!

Datum: 23 februari 2009
Aanvang: 19.30 (zaal open 19.00)
Locatie: Bobs Party Palace, Uitgeest
Wij zien u graag op deze avond verschijnen.
Toegang is gratis en aanmelden kan via email of telefoon

Kom langs of neem contact met ons op:
Kerkweg 2 - Limmen - 072-5053456
limmen@zonvaart.nl

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN
●
●
●
●

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

LIMMEN

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

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

lesrooster sporthal d'Enterij 2008/2009
maandag
16.00 - 17.00
17.00 - 19.00
dinsdag
15.45 - 16.45
16.45 - 17.45
17.45 - 18.45
donderdag
16.30 - 18.00
16.30 - 18.30
17.00 - 19.30
19.30 - 20.30

groep 3 + 4
keurploeg

Caroline Welboren
Caroline Welboren

kleuters
groep 5 + 6
groep 7 + 8

Susanne Huissen
Susanne Huissen
Susanne Huissen

selectie
keurploeg jongste
keurploeg
ex-turnsters

Samantha Droog
Caroline Welboren
Caroline Welboren
Ellen Dirkson

lesrooster gymzaal Hogeweg
maandag
09.00 - 10.00
16.45 - 17.45
17.45 - 19.00
19.00 - 20.00
dinsdag
09.00 - 10.00
15.45 - 16.45
16.45 - 17.45
19.15 - 20.15!
woensdag
15.30 - 16.30
16.30 - 17.30
17.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.30
donderdag
08.45 - 09.45
15.45 - 16.45
17.15 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
vrijdag
16.00 - 17.00
17.00 - 18.15

dames bodyfit
jazz recreatie groep 5
jazz selectie groep 7/8
dames bodyshape

Lea Dam
Stephanie Out
Stephanie Out
Ellen Dirkson

dames bodyfit
groep 3 + 4
groep 5 + 6
dames bodyshape

Lea Dam
Samantha Droog
Samantha Droog
Susanne Huissen

jazz recreatie groep 3/4
jazz selectie groep 5
jazz wedstrijdgroep 1
jazz dames
jazz wedstrijdgroep 2

Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst
Willy Könst

dames bodyfit
balthiek
jazz kleuters groep 2
jazz recreatie groep 7/8
jazz recreatie klas 1-2-3

Lea Dam
Joey Treurniet
Stephanie Out
Stephanie Out
Stephanie Out

jazz recreatie groep 6
jazz klas 1-2-3 selectie

Willy Könst
Willy Könst
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Ber Molenaar kijkt met positieve blik terug op zijn tijd als eigenaar van Timmerfabriek Molenaar B.V.

‘Ik had er geen dag van willen missen!’
Gekeken naar het arbeidsleven van een mens kan deze grofweg in drie fasen worden opgedeeld. Zo staan de eerste vijfentwintig jaar in
het teken van zelfontplooiing; je gaat naar school, je studeert. De meeste mensen beschouwen deze periode als de mooiste periode in het
leven. Daar waar je nog zorgeloos je dagen doorbrengt. Vervolgens begint het serieuzere gedeelte; je krijgt een baan, verantwoordelijkheid,
daarnaast misschien een gezin. Dagen zijn lang, maar de tijd is kort. Een jaar of veertig hard werken om brood op de plank te krijgen, om
vervolgens aan te komen in de derde, misschien wel de meest verdiende, fase: het pensioen. Het stadium waarin alle last van je schouders
valt en iemand op zijn lauweren kan rusten. Er zijn vele redenen te bedenken om met pensioen te gaan: de pensioensgerechtigde leeftijd
wordt bereikt, het bedrijf gaat reorganiseren, 40 jaar achtereen gewerkt, er is simpelweg genoeg geld verdiend om de rest van het leven
mee door te komen en anderen gaan nooit met pensioen. Ber Molenaar heeft de afgelopen twintig jaar, veertig jaar gewerkt, voor hem een
goed motief om zijn succesvolle Timmerfabriek, met een goed gevoel, over te laten aan twee van zijn zonen. Samen met Ber blik ik terug op
zijn leven als ondernemer en als eigenaar van Timmerfabriek Molenaar.

Wat vaak wat gepuzzel vergt is het inplannen van een interview. Zowel de geïnterviewden als ik hebben een volle agenda.
Deze keer ging het echter wel heel gemakkelijk. “Zeg maar wanneer je wilt, ik heb alle
tijd van de wereld,” klinkt de zware stem van
Ber door de telefoon. Zonder dat ik een vraag
heb gesteld, is het me al duidelijk dat deze
man ontzettend aan het genieten is. De volgende ochtend ga ik langs.
Het woord ‘vakantie’ uit mijn eerste vraag
wordt door Ber direct ontkracht. “Ik heb het
hartstikke druk,” zegt hij. Ber bedoeld hier
echter wel ‘druk’ in de andere zin van het
woord: “Bij mij achter heb ik net een schuur
gebouwd met een biljarttafel. Niet dat ik een
grootheid erin ga worden, maar ik mag het
graag doen.” Net een paar weken is deze exondernemer nu vrij. 2 januari is er een groot
afscheidsfeest gegeven. Op die datum heeft
Ber het stokje officieel overgedragen aan zonen Erwin en Peter. De beslissing om ermee
te stoppen heeft Ber verleden jaar gemaakt.
“Toen liep ik met het idee rond: wat doe ik hier
nog? Alles reilde en zeilde, het ging goed, ik
moest alleen af en toe nog een beetje bijsturen.” Ber beschrijft het destijds als een lastig
moment, maar verder is de overname heel
natuurlijk gegaan. Na veel overleg zijn alle
plannen op elkaar afgestemd en gaan Erwin
en Peter op dezelfde koers verder. “Toen kon
ik met een gerust hart zeggen: Vaarwel! De
jongens zijn er nu rijp voor,”spreekt Ber met
het volste vertrouwen.
Keutelbedrijfje
Vanaf de tafel waaraan we zitten heb ik door
de grote ramen uitzicht op de tuin. De lange
gordijnen zijn nog een beetje gesloten, zodat de zon niet net niet naar binnen schijnt.

Ook de vrouw van Ber en zijn dochter, zijn erbij komen zitten. Het is gezellig aan tafel. “In
1985 ben ik begonnen aan de Visweg,” vertelt
Ber. “In mijn uppie ben ik daar in een schuur
begonnen, maar al na anderhalf jaar groeide ik uit mijn jasje.” Ber vertelt een fantastische anekdote over hoe hij, door ruimtegebrek, een gat in de muur nodig had om zijn
planken doorheen te steken als hij ze door
een machine wilde halen, terwijl de koeien
in het weiland aan de andere kant van de
muur met hun kop tegen het hout stonden
te bonken. “Wat ben ik toen aan het stunten
geweest,” lacht Ber. Na de Visweg heeft het
bedrijf nog aan de Straatweg gezeten en is
uiteindelijk in 2005 verhuist naar de Boekel
in Akersloot. “Het is nu een echte timmerfabriek geworden, dat keutelbedrijfje is nu
over. Het is bijna een concern.”
Centjes
Naarmate het gesprek vordert valt mij op
dat Ber, als een ondernemer in hart en nieren, zich erg bezig houdt met geld. Hij heeft
het niet zo op lenen bij de bank en het feit
dat veel klanten hun rekening pas vlak voor
de uiterste betaaldatum betalen (meestal
na 30 tot 90 dagen) vindt deze man hooguit vervelend. “Ik heb altijd zuinig gedaan
met mijn centjes, gewoon een buffer opgebouwd,” verklaart hij. “Zo heb je een soort
reserve en heb je geen geld nodig van de
bank, dan ben je een spekkoper.” Ber geeft
aan dat ik gerust op mag schrijven dat er
naast Moederdag en Vaderdag ook een Betaaldag moet komen; een dag waarop iedereen zijn rekeningen betaald en iedereen
weer schoonschip is. “Dan weet iedereen
hoe het zit met zijn handeltje, als je het dan
niet kunt betalen, dan val je af. Ik denk dat
het een goede selectie is voor de sterkere be-

drijven en dan hadden we ook minder kredietcrisissen,” zegt deze ondernemer beslist.
Is dit dan de oplossing voor de kredietcrisis?
Dat niet. Ber is het er wel mee eens dat dit
erg simpel is neergezet. Zijn dochter vat de
essentie van het verhaal goed samen: “Voor
ondernemers zou het wel gemakkelijker zijn
als gewoon alle rekeningen die betaald moeten worden, betaald worden.”

Wiel
“Als je nu terugkijkt…”, begin ik mijn vraag.
“Dan had ik er geen dag van willen missen,”
maakt Ber de zin direct af. “Maar het is een
druk leven geweest, soms vraag ik me af
hoe ik dit heb kunnen volhouden.” De timmerman vertelt dat er altijd werk genoeg is
geweest in de branche. Vroeger heeft hij een
periode gehad van 26 weken levertijd voor
de opdrachten. Dat hoopt hij nooit meer mee
te maken. Een belangrijke les heeft Ber hier
geleerd: eerlijk zijn en tegen klanten durven
zeggen: “Nu kan het niet.” Ber ziet het bedrijf als een wiel dat moet blijven draaien,
de ondernemer kan zelf het tempo aangeven. “Maar dat is een kunst, zo is het ondernemen eigenlijk verheven tot een kunst,”
concludeert hij. “Je moet zorgen dat het wiel
iedere schakel ook meteen beetpakt en hup
doorgaat naar de volgende schakel. Maar je
kunt het wiel niet te snel laten draaien, dan
wordt je stapel idioot!” Zo heeft Ber een aantal belangrijke lessen geleerd in zijn leven
als ondernemer. “Het is één groot leerproces
geweest, wat ik nu op de jongens heb proberen over te brengen.”
Gelukkig man
De zon schijnt inmiddels langs de gordijnen
naar binnen en de stralen vallen op tafel. Ber
zit overigens ook met een stralend gezicht te
vertellen. “Hier zit een heel gelukkig man!”
roept hij enthousiast tussen zijn verhalen
door. Ontzettend tevreden is hij met het
bedrijf, zijn personeel (“Als jullie weg zouden lopen, dan spring ik in het kanaal”), zijn
zoons en de prachtige herinneringen aan
unieke opdrachten (o.a. voor het Paleis op de
Dam) en bijzondere klanten. Over al deze onderwerpen praat hij met een grote glimlach
op zijn gezicht. Vrouw en dochter knikken
vaak bevestigend. De antwoorden en verhalen van Ber zijn voor hun erg herkenbaar. De
tijd vliegt voorbij en ik moet er een einde aan
breien. Jammer, want de anekdotes van Ber
zijn ontzettend interessant en bevatten veel
humor. Maar ik ben nog niet met pensioen
en heb later op de dag weer andere verplichtingen, dus nemen we afscheid. Over anderhalf jaar bestaat de timmerfabriek 25 jaar,
een mooie gelegenheid om dan eens langs
te gaan bij Erwin en Peter. Dan zullen we
zien of zij het succes van het bedrijf van hun
vader in stand hebben kunnen houden!
Lucia Valkering
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D e z e b o n k u n t u b e s t e d e n b i j a l l e a a n g e s l o t e n LOV w i n k e l i e r s

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk...
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is
inwisselbaar bij elke winkelier in Limmen. Het
gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze
aan te kunnen schaffen. Limmen heeft voor een

ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen
limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het
tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De cadeaubon is alleen te verkrijgen bij de CVBbank, De Drie Linden 1, Limmen.
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Hallo Limmers, waar zijn jullie?

2009

Ondanks positieve reacties en opbeurende publicaties bekruipt je het gevoel, waar doen we het voor. Als je kijkt naar de terugloop van het aantal
mozaïeken en bezoekers, dan moet je eerlijk zijn en je afvragen is er nog wel een toekomst voor de Bloemendagen? Gelukkig zijn er ook mensen
die er wel in geloven, waar de vlam blijft branden en die elk jaar weer iets moois weten te bouwen. De afgelopen jaren hebben we als Stichting
Bloemendagen er al veel aan gedaan om het voor de deelnemers en voor het publiek aantrekkelijk te maken. Ook het komend jaar zullen we daar
weer het nodige aan doen. In 2009 zal gelijk met de Bloemendagen ook de Kunstroute worden gehouden. Een ontmoeting van Kunst en Kunst, maar
ook een uitdaging voor Limmen. Ik doe een oproep aan alle Limmers om het Erfgoed van Limmen niet te laten doodbloeden. Zodat we niet op de
60ste verjaardag van de Bloemendagen moeten zeggen: “Het is goed zo!”. Laat u zien op de info avond op donderdag 12 maart aanstaande in café
De Lantaarn en pak de uitdaging aan om van Limmen weer iets moois te maken op 25 april 2009.
Cees van den Berg
Voorzitter Stichting Bloemendagen Limmen

Download het DEELNAMEFORMULIER m.i.v.
zaterdag 14 maart vanaf www.bloemendagenlimmen.nl

Tijdens de info-avond op dinsdag 12 maart in Café-bar de Lantaarn
zal er verder ingegaan worden op de ontwikkelingen en hoe we het voortbestaan van de Bloemendagen
kunnen waarborgen. Heeft u suggesties, laat het ons dan weten. Kom naar de info-avond, bel onze
voorzitter Cees van den Berg (06-5188 99 88) of mail naar info@bloemendagenlimmen.nl

Juryrapport
Elk jurylid heeft bij de jurering van de mozaïeken aantekeningen gemaakt over het te jureren stuk. Deze
opmerkingen zijn verzameld in een mooi boekwerk met foto’s. Hierin staan alle gemaakte mozaïeken
en de bijbehorende aantekeningen van de juryleden. De juryrapporten zijn op te halen tijdens de infoavond.

Inschrijfformulier
Vanaf zaterdag 14 maart is het inschrijfformulier te downloaden via de internetsite: www.bloemendagenlimmen.nl, lukt het niet om te downloaden dan kunt u hem ook per e-mail aanvragen via info@
bloemendagenlimmen.nl of ophalen bij Cees van den Berg, Schoolweg 20 of bij Stuifbergen op de
Kerkweg 42 of tijdens de info-avond.
U kunt het inschrijfformulier inleveren t/m uiterlijk zaterdag 11 april, dan wordt u nog vermeld in het
routeboekje dat tijdens de Bloemendagen wordt uitgereikt. Wij kunnen u dan ook uitnodigen voor de
nageldistributie. Inleveradressen: Cees van den Berg, Schoolweg 20 of per e-mail naar: info@bloemendagenlimmen.nl Lever het formulier in, ook al heeft u nog geen onderwerp. U kunt dat later, samen
met een eventuele andere schatting van het aantal nagels doorgeven.
Neemt u daarbij ook uw oude deelnamenummer van geel kunststof mee. U kunt bij Cees ook extra
deelname formulieren halen. Mocht het zo zijn dat u Cees niet thuis aantreft, deponeer uw deelnameformulier en uw oude deelnamenummer in de brievenbus. Uw nieuwe nummer ontvangt u wanneer u
uw nagels ophaalt.

Oproep:

Re@geer!

We zijn nog op zoek naar enthousiaste nieuwe leden om onze
Stichting te komen versterken. Heeft u affiniteit voor bloemen
of tuinen en/of kunt u goed met de computer omgaan waaronder Excel en Word? Gevraagd wordt om in ieder geval beschikbaar te zijn voor en tijdens de Bloemendagen.
Reageer via info@bloemendagenlimmen.nl
Nagelinzameling - help-Noodkreet-help! In de laatste jaren werd steeds meer inzet vereist van de Stichting Bloemendagen en de deelnemers.
Ook dit jaar kunnen we niet zonder hulp van de deelnemers bij het oogsten van de hyacinten nagels.
Om de risico’s van het weer te verminderen wordt een schema opgezet om in weekenddagen en avonden in de week groepen te formeren die oproepbaar zijn om nagels te verzamelen.
Vooral in de weekenden zullen er grotere hoeveelheden geoogst moeten worden. Op de zaterdagen
(11 en 18 april) zal om 09.00 en 13.00 uur worden vertrokken vanaf P. Mooij B.V. (Middenweg). Op de
avonden van 14 t/m 17 april is het vertrek om 18.30 uur gepland. Geeft u op het deelnameformulier
aan op welke dagen uw ploeg en met welk aantal deelnemers wilt meedoen aan het inzamelen.

Nagelvoorziening
De nagels zijn gratis en kunnen worden afgehaald bij Mooij bv “van bol tot bloem”, aan de Middenweg,
die ook dit jaar weer hun koelruimte belangeloos ter beschikking hebben gesteld aan ons. In het kort
nog even de gang van zaken: Elke prikploeg die zich voor uiterlijk zaterdag 11 april heeft aangemeld en
te kennen heeft gegeven nagels van ons te willen betrekken krijgt bericht. Afhalen kan vanaf zondag 19
april. Men dient zelf leeg fust (=kratten, vuilniszakken, etc.) mee te nemen!
Wij gaan na zondag gewoon verder met het verzamelen van nagels. Het distributiecentrum is dan ook
op 20 tot en met 24 april open van 19.00 uur tot 20.30 uur. U kunt op deze dagen dus nog extra nagels
halen als u te kort komt. Er zal een speciaal telefoonnummer komen voor informatie over de nageldistributie. Deze vindt u op de uitnodiging die u ontvangt om de nagels op te komen halen. Hoewel wij
voldoende toezeggingen van kwekers hebben, kan het zijn dat op zondag 19 april nog niet alles geritst
is, bijvoorbeeld door weersomstandigheden.
In dat geval worden de beschikbare nagels verhoudingsgewijs over alle deelnemers verdeeld. U krijgt
dan een briefje mee terug met wat u heeft gekregen. Neem dit briefje de volgende keer dat u het distributiecentrum bezoekt mee, zodat uw tekort kan worden aangevuld. Komt u later extra nagels halen,
neem dan voor de zekerheid een handje mee van wat u nodig heeft, om verschillen in soort te voorkomen. Wij doen ons uiterste best de distributie zo gestroomlijnd en eerlijk mogelijk uit te voeren. Wij
vragen daarom uw volledige medewerking:
•
overschat uw behoefte aan nagels niet: u benadeelt hierdoor alle andere prikkers;
•
lever uw deelnameformulier op tijd in: als u het te laat inlevert dan heeft u geen uitnodiging
voor zondag 19 april en bent u aangewezen op de daaropvolgende dagen.

Nagelreservering
Vanaf dit jaar is het mogelijk nagels te reserveren en dus op een andere dag op te halen dan
zondag 19 april!
Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden op welke avond u de nagels wilt komen ophalen. Dit
kan vanaf zondag 19 t/m vrijdag 24 april.
Dit zijn de regels:
•
•
•
•
•

U kunt uitsluitend komen op de voornoemde openingstijden van het distributiecentrum,
Buiten deze tijden is fa. Mooij bezig met de bedrijfsvoering en blijven de deuren voor ons
gesloten
Het gedeelte van het door u gevraagde totaal, dat u per keer haalt, kunt u zelf bepalen;
Nog steeds dient u op uw deelnameformulier aan te geven hoeveel curvers u in totaal denkt
nodig te hebben; zonder uw schatting kunnen wij niet goed inzamelen bij de kwekers;
Neem steeds uw deelnameformulier mee.

Er is nog steeds geen verplichting om te assisteren bij het inzamelen maar op deze manier werkt u
mee aan het voortbestaan van de Dagen. Beschouw de aanmelding in eerste instantie als ‘in principe
beschikbaar’ en meld u aan voor zoveel mogelijk dagen om speling te houden bij afgelasting wegens
weersomstandigheden. Helaas kunnen we kinderen - ook bij mooi weer - niet meenemen. Een kleinere
groep verzamelt ook overdag op weekdagen. Ook hiervoor is uw aanmelding bijzonder welkom. Voor
deze dagen worden transport en tijd van vertrek per keer vastgesteld en als u zich meldt, zal contact
met u worden gezocht.

©

Commerciële
activiteiten

Sinds jaar en dag spant de stichting zich in om de
Bloemendagen te vrijwaren van commerciële activiteiten. Een van de aardigste aspecten van de Bloemendagen is dat de bezoekers niet geconfronteerd
worden met toegangsprijzen of al te opdringerige
handelsactiviteiten. We zien het als onze taak dit zo
te houden. Wij willen een beroep op u doen om samen met ons de Bloemendagen niet te doen veranderen in een kermis. Let wel: we willen (en kunnen)
deze activiteiten niemand verbieden, maar vragen u
dit zoveel mogelijk te beperken.
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Wilt u iets aan ons melden?

Stichtingsleden
Cees van den Berg (voorzitter)
Jose Baltus (secret.)
Erik Groot
Liesbeth Hendrix-Segerius
Arjan Kaandorp
Stephanie Out
Jenny Valkering
Klaas Winter

Schoolweg 20
Westerweg 62a
Ostara 6
Schoolweg 35
Dusseldorperweg 112
Molenweg 15
Molenweg 42
Schoolweg 16

072-5044133
072-5051388
072-5054332
072-5053886
06-22999311
06-46144465
06-10889859
06-23813087

@

Stichting Bloemendagen Limmen
Westerweg 62a, 1906 EG Limmen
e-mail: info@bloemendagenlimmen.nl

Om met de toekomst mee te gaan zal onze internetsite totaal vernieuwd
worden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een compleet andere opzet. De nieuwe site zal voor de Bloemendagen beschikbaar zijn.
Op de internetsite zal er regelmatig nieuws verschijnen voor de deelnemers. Er zal weer geprobeerd worden om op de openingsdag enkele foto’s
van mozaïeken, bloemsierkunst of straatversiering te plaatsen. De zondag
na de opening vindt u hier ook de uitslagenlijsten.

Tot slot wensen wij u bijzonder veel succes toe!

Nageloverschot
Ziet u tijdig dat u nagels over heeft, meld dit dan via het nummer dat op uw uitnodiging voor de nagelvoorziening staat. Het kan zijn, dat uw telefoontje een andere prikploeg uit de problemen helpt. Alles
wat u over heeft als uw object klaar is kunt u terugbrengen naar het distributiecentrum. Op zaterdag 25
april staat hier een GFT-bak waarin u overtollige nagels kunt deponeren. Let wel, het is een GFT bak,
dus alléén overtollige nagels en geen tempex, spelden of ander constructiemateriaal!

Spelden
De Stichting wil de prikploegen op allerlei manieren stimuleren om mee te doen en heeft daarom
besloten om de prijs van de spelden ook dit jaar voor het verlaagde bedrag van h 10,- per kilo aan te
bieden. Spelden verkrijgbaar bij:
• Erik Groot, Ostara 6 - Tel 5054332
• Fa. Stuifbergen, Kerkweg 42 - Tel 5051242
Spelden zijn verpakt in doosjes van 500 gram. Er zijn witte en een beperkte aantal zwarte spelden. In
een doosje gaan ± 4250 witte spelden of ± 3250 zwarte spelden. U heeft voor 1 m2 mozaïek ongeveer
1,5 á 2 kilo spelden nodig, afhankelijk van de nagelgrootte.

Feestavond

Info/filmavond
De info avond wordt gehouden op dinsdag 12 maart in café-bar de Lantaarn, aanvang 19.45 uur. Er
zijn meerdere leden van de Stichting Bloemendagen aanwezig waaraan u uw vragen kunt stellen.

De jaarlijkse feestavond voor alle deelnemers is zoals gewoonlijk op de openingsdag zaterdag 25 april.
Het feest vindt plaats in de Burgerij.

Legadres
We zullen onze ideeën en opzet voor de Bloemendagen 2009 aan u kenbaar maken. Dit jaar wordt de
kunstroute gelijk met de bloemendagen gehouden. De kunstroute wordt georganiseerd door Limmen
Cultuur; bezoek www.limmencultuur.nl voor meer informatie.

Bevindt uw huis zich niet in de route maar wilt u toch meedoen met een mozaïek of bloemsierkunst
dan kunt u Cees v.d. Berg, tel 06-51 88 99 88, bellen voor een legadres.

Route
Heeft u ideeën over de bloemendagen, de organisatie, de route en het opleuken ervan, kom het ons
mededelen.
Natuurlijk worden er weer films vertoond, een over de voorbereidingen en resultaten van de Bloemendagen 2008 die gemaakt is door Jan Nanne. En een over de voorbereidingen en resultaten van 1988,
gemaakt door Kees Hooijboer.

Biedt zich aan: mentor

Verlichting
Veel bezoekers komen ‘s avonds. Zorg, als dat mogelijk is, voor een sprookjesachtige sfeer in uw tuin
zodra de duisternis invalt.

Tuinkeuring
Wist u dat ook uw tuin elk jaar gekeurd wordt? Dit wordt al jaren gedaan en is een groot succes gebleken. Mensen die een prijs winnen zijn vaak zeer verrast! Limmen wordt verdeeld in 6 wijken, hieruit
worden alle tuinen beoordeeld en gekeurd voor de volgende selectieronde. Uit elke wijk worden maximaal 10 tuinen geselecteerd die in aanmerking komen voor de keuring. Deze tuinen zullen vervolgens
gekeurd worden door een vakjury. Dus een ieder die een kans wil maken. Zorg ervoor dat uw tuin in
topconditie is tussen zondag 12 en zondag 19 april want dan vinden de tuinkeuringen plaats.

De Nagels
soorten i.p.v. kleuren
Hiernaast staat een lijst met soorten en
een indicatie van de kleur en een eventueel alternatief. De vermelde kleuren
zijn indicaties: de exacte kleur is heel
moeilijk aan te geven. De alternatieven
op deze lijst delen we uit als we niet aan
de “standaard” soort kunnen komen.
Als u dus echt alleen een bepaald soort
wilt gebruiken en niets heeft aan een
alternatief, dan kunt u dus beter zelf op
zoek gaan.
Er wordt geprobeerd om binnenkort de
kleuren op de website te zetten zodat u
de kleuren via internet kunt bekijken.

De route blijft hetzelfde als vorig jaar. De speciale werkgroep die opgericht is om de route “op te
leuken” is al weer driftig op zoek naar ideeën om de route op te pimpen. Heeft u nog suggesties, laat
het ons weten. Wij willen dit jaar meerdere evenementen koppelen aan de Bloemendagen om nog meer
bezoekers te genereren. Het is ons gelukt om de kunstroute tegelijk met de Bloemendagen te houden
en zijn bezig met nog meer.

Iedereen die mee wil doen met het maken van een mozaïek; een vriendengroep, buren of familie, maar
die niet weten hoe alles in zijn werk gaat kan nu contact opnemen met Arjan Kaandorp van de Stichting. Tel. 06-22999311. Er heeft zich namelijk iemand beschikbaar gesteld die als een soort mentor wil
optreden. Hij kan advies geven en helpen met het tekenen, het ontwerp, het prikken en de techniek. Mis
je als prikploeg een voortrekker, ook hiermee kan deze mentor van dienst zijn.

Straten
Uiteraard is er dit jaar ook weer een stratenprijs voor de mooist versierde straat. Net zoals vorig jaar
stellen we ook nu weer een 2e en 3e prijs beschikbaar. De straat die net buiten de prijzen valt krijgt een
eervolle vermelding.

Soort

Kleurindicatie

Alternatief

Amethyst
Splendid Cornelia
Atlantic
Blue Jacket
Delft Blue
City of Haarlem
Odysseus
Pink Pearl
Jan Bos
Pink Surprise
P. Stuyvesant
Woodstock
Lady Derby
Purple Sensation
Aiolos
Sky Line

Paars
Paars
Purper
Blauw
Blauw
Geel
Zalm
Licht Rood
Rood
Roze
Blauw
Donker Paars / Rood
Licht Roze
Donker Paars
Wit
Licht Blauw

Purple Sensation
Anna Liza
Blue Star
Blue Star
Gipsy Queen
Jan Bos
Pink Pearl
Fondant
Blue Jacket
Anne Marie
Amathyst
Top White
Sky Jacket

...even over de financiën:
Organiseren kost geld... Ontzettend veel geld. Gelukkig ontvangen we, naast een garantie van de gemeentelijke overheid, steun van het bedrijfsleven in de vorm van goederen en diensten. De collecte aan
het begin van de route vormt onze geldbron. Alles wordt duurder maar toch willen wij al het fraais dat
Limmen heeft gratis laten bezichtigen...
Uw bijdrage is zeer welkom op een van onze rekeningen:
RABO bank Limmen, rek.no. 33.64.02.570 - Postbanknr. 5856194 t.n.v. Stichting Bloemendagen
Limmen te Limmen.
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Dames en meiden opgelet! Word fit, blijf gezond
en kom trainen bij Fit4lady...
30 minuten fitness voor vrouwen

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

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

LIMMEN – Zomaar binnenlopen wanneer het je
uitkomt om in een korte tijd aan je conditie en
een strak lichaam te werken, dat is wat veel vrouwen graag willen. Fit4lady bestaat alweer twee
jaar in Limmen. Veel dames uit Limmen en omgeving genieten van het unieke fitness concept
exclusief voor vrouwen. De sfeer is gemoedelijk,
de begeleiding van de trainsters is professioneel
en persoonlijk.
Wil je ook betere conditie, meer energie en een
strakker lichaam maar is de drempel van een

sportschool te hoog voor je? Of heb je weinig tijd?
Grijp nu je kans en begin ook met je training bij
Fit4lady in Hoorn.
WAT BIEDT FIT4LADY ALLEMAAL?
* Complete workout op muziek in 30 minuten
* Je traint je hart, longen en alle spiergroepen:
van je benen, armen en billen tot buik
* Geen wachttijden of vaste uren, je kunt trainen
zo vaak als je wilt en wanneer jou dat uitkomt
* Sporten in kleine groepjes met alleen vrouwen
in een ontspannen sfeer

* Persoonlijke begeleiding
* Wil je afvallen, er is persoonlijke ondersteuning
* Na afloop is er koffie en thee en kunt u ontspannen op één van de zonnebanken.

O

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Bel ons of loop even binnen om je eerste training
te plannen of een kijkje te nemen. tel 06-222 140
29 Fit4lady, De Drie Linden 2, Limmen, naast Univé.
www.fit4lady.nl limmen@fit4lady.nl

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

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

O

LIMMEN

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

Castricum
Enkele redenen om in 2010 uw stem aan CDA-Castricum te geven.
Een gemeente van bijna 35.000 inwoners moet bestuurd worden.
• We zijn beretrots op onze vijf kernen, elk met z’n eigen ‘couleur locale’.
• Zijn een luisterende partij met aandacht voor ’t lokale.
• Zijn een “mensen-partij” die de inwoner centraal stelt.
Wim Swart
Marianne Zonneveld

• In 2008 zorgden we voor gelijke waterschapslasten ook in Limmen;
• Zorgden we voor behoud van de rechten van de agrariërs in het open gebied.
In de toekomst mag u op ons blijven rekenen als het gaat om
• Betere ontsluiting van het bedrijventerrein (rotonde)
• Behoud Limmer zwembad
Voor de versterking van het CDA, nu en in de toekomst, zoeken wij

meedenkers en meedoeners
Alle beetjes helpen, neem vrijblijvend kontakt op met de voorzitter van het bestuur
gbranderhorst@planet.nl
of telefoon 0251-655983.
Regelmatig nieuwe info op de website: cdacastricum.nl

LOV-KR ANT – FEB RUARI 2009

PA G . 1 1

Bamestra’s Collectief brengt:
Das Wandern, een wandeling
door vijf eeuwen muziek

Op zondag 22 maart 2009 zal het Bamestra’s Collectief een concert geven in de Prot. Kerk, Zuidkerkenlaan in Limmen. De aanvang is 15.00 uur,
entree € 10,00. Het concert wordt georganiseerd
door Limmen Cultuur.
Bamestra's Collectief is een vocaal ensemble uit
de Beemster. Het ensemble bestaat uit een aantal
(semi-)professioneel geschoolde zangers en staat
onder de artistieke leiding van Maria Rondèl. Het
ensemble bestaat momenteel uit 4 sopranen, 4
alten, 2 tenoren en 2 bassen. Bamestra’s Collectief
zingt altijd zonder dirigent en stelt er een eer in
alles uit het hoofd te zingen. Bamestra’s Collectief,
eerder Poldervokaal, bestaat inmiddels 22 jaar
in wisselende samenstellingen. In al die jaren is
Maria Rondèl steeds weer de stuwende kracht ge-

weest achter het ensemble. Bamestra's Collectief
zingt zowel a cappella als met pianobegeleiding
en heeft repertoire dat ruim 5 eeuwen beslaat,
van de verfijnde a-cappellazang uit de zestiende eeuw tot de complexe samenklanken van de
close harmony en de veeleisende partituren uit
de hedendaagse musical. Mozart, Bach, Schubert
en Brahms zijn componisten die veelvuldig op de
programma's verschijnen. In elk concert worden
ook werken voor kleinere bezetting - duetten, terzetten, soli, etc - opgenomen.
Aanvang van het concert is 15.00 uur, entree
€ 10,-. U kunt kaarten reserveren via e-mail
limmencultuur@hotmail.com, via de website www.limmencultuur.nl of telefonisch 0725052235.

Sportvereniging TIOS
start peutergym
Na een kleine onderbreking starten wij weer met
peutergym. Tijdens dit uur zijn peuters volop in
beweging, zoals met rollen, kruipen, rennen en er
wordt geoefend op verschillende toestellen. Spelenderwijs worden grenzen verlegd en raken kinderen bekend met diepte, hoogte, afstand. Goed
voor hun evenwicht en coördinatie maar ook gewoon leuk om te doen.
LESTIJD : maandag 10.30-11.30 uur.
LOCATIE : sporthal d’Entery Limmen (halve zaal).
LEEFTIJD : 2 ½ - tot 4 jaar.

START

: eind maart/begin april .
(bij voldoende aanmeldingen)
U kunt zich aanmelden en/of inlichtingen inwinnen bij onze ledenadministratie: Sitha Hollenberg, tel.nr. 072-5052505, e-mail pn.hollenberg@
quicknet.nl
Wist u dat sportvereniging TIOS verschillende afdelingen heeft ?
- gymnastiek/turnen
- jazzdance
- bodyfit/shape.
Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website www.tios-limmen.nl

Veel gezellige nieuwe voorjaarsmode bij Troel Voor Kids
De uitverkoop van de winterkleding is nog bezig,
maar de winkel raakt al weer aardig gevuld met
nieuwe voorjaarsmode. En wat een kleur deze zomer !!!
Afgelopen 3 seizoenen was het kleurbeeld behoudend en rustig met veel zwart, wit en grijs, maar
als je nu de winkel binnen komt wordt je al vrolijk bij de aanblik van al dat roze, fuchsia, groen,
blauw en paars. Bij collectie van Noppies (maat
50 t/m 104) is daar ook oranje en rood aan toegevoegd. Het is voor velen weer een verademing.
De kleding van de verschillende merken (Geisha,
Moodstreet, Blue Seven en Salty Dog Vintage)
hangt nu door elkaar waardoor het combineren in kleur, merk en prijs nu nog gemakkelijker
wordt.
Vanaf dit seizoen verkopen we ook Blue Seven
van maat 92 t/m 164. Het is een leuk, zeer betaalbaar merk van goede kwaliteit. Kom weer eens
binnen en laat je verrassen! Ook verwachten we
deze week een volledige collectie badkleding met
zwembroeken en zwemshorts voor de jongens en
bikini’s met rokjes en badpakken voor de meisjes
van maat 92 t/m 176. Naast de voorjaarsmode
hebben we nog uitverkoop van de wintercollecties met 2 halen = 1 betalen (goedkoopste artikel
gratis). Als Carnavalsaanbieding hebben we op
zaterdag 21 februari op alle restanten van de wintercollecties 60% korting. Carnaval, verkleden en
schminken blijft in onze winkel een belangrijke
plek innemen. We verhuren carnavalskleding

Concert Vredeburgers
zondagmiddag 15 februari
Het gemengd koor De Vredeburgers onder leiding
van Gerard Leegwater geeft op zondag 15 februari
een gevarieerd middagconcert in de Corneliuskerk
te Limmen.
Aan dit concert wordt medewerking verleend
door de sopraan Sabine Kirsten en de tenor Hans
van Dijk. Janneke Koetsier begeleidt de solisten en
het koor aan de vleugel tezamen met een instrumentaal ensemble. De Vredeburgers brengen traditiegetrouw licht klassieke koorwerken, toegankelijk voor een breed publiek. Zij onderscheiden
zich door het accent op operamuziek te leggen.

Op het programma staan o.a. een selectie uit de
opera l’Anima del filosofo van Joseph Haydn, liederen uit de opera La Sonnambula van Vincenzo
Bellini en uit het Singspiel Rosamunde van Franz
Schubert. Ook werken van Guiseppe Verdi worden gezongen o.a. Het Slavenkoor uit de opera
Nabucco. De aanvang van het concert is 15.00
uur. De entreeprijs bedraagt € 10,- Kaarten kunnen telefonisch worden besteld bij Clementine
Bruschke 072-5052087 en bij Ria Hooijboer 0725052235. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op de
middag van het concert bij de ingang van de kerk.
De kerk is open om 14.30 uur.

De kus in de kunst
Een lezing van cultuurhistoricus Jan Melkert,
georganiseerd door Limmen Cultuur op vrijdag
13 februari 2009 in Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg 64 te Limmen.
Liefdeskussen, de kus van moeder en kind, mythologische kussen, devote kussen tussen moeder Maria en haar kind Jezus, wellustige kussen,
de Judaskus, afscheidskussen en de handkus.
In de kunst komen al deze vormen van contact
tussen man en vrouw, moeder en kind voor, van
de klassieke oudheid tot aan onze postmoderne
tijd. Zowel bekende kunstenaars (Giotto, Rubens,
Rodin, Picasso, Brancusi) als onbekende kunstenaars hebben zich door de kus laten inspireren.
Ook in de materialen en vormen zien we een
grote diversiteit. De kus in marmer, steen, brons,
staal, neon, porselein, hout enz. Geschilderde kussen, gefotografeerde kussen, kussen in email en
aardewerk: een caleidoscoop van stijlen trekt aan
ons voorbij in deze lezing.
Tevens gaan wij bij elke periode en/of kunstenaar,
die representatief is voor een bepaalde stroming
of stijl en die zich door de kus heeft laten inspireren, in op de kenmerken van die periode of stroming, zodat deze lezing tevens een korte geschiedenis is van de kunst. Zo komen christelijke kunst,
Vlaamse primitieven, Renaissance kunstenaars,
de Barok, 19e eeuwse stromingen/stijlen/groepen zoals symbolisme, Pre-Rafaëlieten, Jugendstil

en een keur aan 20e eeuwse kunstenaars aan de
orde.
Aanvang van de lezing is 20.15 uur, de entree
bedraagt € 6,00. Kaarten zijn te bestellen op
telefoonnummer: 072 505 2235, of per e-mail:
limmencultuur@hotmail , of via de website www.
limmencultuur.nl

Komen jullie ook
op ons instuifuur kleutergym

voor groot en klein voor € 7,50 per complete outfit met accessoires. Ook verkopen we natuurlijk
Grimasschmink, bussen hairspray in allerlei kleuren en glitters en UV haarspray, serpentine spray
bussen en uitwasbare glitterspray om de kleding
mee te versieren. Wilt u het schminken nog wat
beter onder de knie krijgen dan is het volgen
van een workshop van 1 avond ook nog mogelijk.
Neem dan contact op met de winkel of via de email (072-5055950 of kinderwinkel@troelvoorkids.nl).

Op maandag 23 februari a.s. willen wij een instuifuur houden voor alle kleuters (4 tot en met
6 jaar) in de gymzaal aan de Hogeweg van 15.45
tot 16.45 uur.

kleuteruur op de dinsdagmiddag van 15.45- 16.45
uur in de sporthal d’Enterij, ook een kleuteruur
gaan opstarten in de gymzaal aan de Hogeweg
op de maandagmiddag van 15.45- 16.45 uur.

Indien uw kind hieraan wil meedoen, is hij/zij
van harte welkom. Wel is noodzakelijk dat uw
kind in ieder geval gymschoenen en makkelijke
kleding aan heeft. 4 Tot en met 6 jarigen zitten
boordevol energie en doen niets liever dan overal
op klimmen, klauteren en rondrennen en dat
kan bij kleutergym. Elke week wordt er gegymd
op verschillende toestellen om te leren klimmen,
springen, landen, rollen, balanceren enzovoort.
Ook doen we veel spelletjes op muziek.

Voor vragen voor dit instuifuur kunt u contact
opnemen met
Samantha
Droog
Telefoon:
072 -5052252
E mail: tios@
planet.nl

Wanneer uw kind het leuk vindt om op kleutergym te gaan kan dat bij TIOS. Bij voldoende aanmeldingen willen wij naast het reeds bestaande

Bestuur en
leiding Sportvereniging TIOS
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Koen Rooks vertelt over de vliegende start van sportschool Full of Life

‘Ik had er met mijn ogen dicht
voor getekend!’
Hebt u een fan? Of hebt u wel eens via via gehoord dat anderen erg tevreden over u zijn? Als het u wel eens is overkomen, dan
weet u dat het een heel mooie stimulans kan zijn om te weten dat u het goed doet, een bevestiging dat u op de juiste koers
zit. Dit geldt zeker voor een beginnend ondernemer die net een onderneming heeft opgezet in een voor hem onbekend dorp.
Zo’n duw in de rug kwam in een mail binnen op de redactie van de LOV-krant. Via via dus, bestemd voor Koen Rooks. “Ik praat
hier niet alleen voor mezelf, maar ook namens mijn sportmaatjes,” schreef de afzender, “Koen doet het ontzettend leuk, hij
is gezellig naar de klanten toe en hij zal altijd vragen hoe het gaat. Wij vinden het zo knap dat als je zo jong bent je dit van
de grond krijgt, en zeker in deze tijd.” De mail maakte ons nieuwsgierig naar deze ondernemer. En natuurlijk vonden wij dat
hij deze boodschap, via via, te horen mocht krijgen. Vandaar dat we langs zijn gegaan voor een praatje bij Koen Rooks en zijn
sportschool Full of Life.

Door de grote ramen is er tijdens het sporten genoeg te zien.

Als ik aan kom lopen staat de deur op een
kier. Nog net voor ik naar binnen stap zie
ik dat dit de nooduitgang is en dat ik door
de ‘echte’ deur even verderop naar binnen
moet. “Tot op heden mag ik echt niet klagen,” begint de sportschoolhouder, terwijl
hij achter de balie vandaan komt, enthousiast zijn verhaal, “het draait voortvarend!”
Samen met Koen neem ik plaats in het zitgedeelte van de sportschool. Sinds september 2007 is Full of life geopend en leven zit
er genoeg in deze sportschool. Aan het doel
om na het eerste jaar 1000 klanten binnen
te halen is ruim voldaan. Nadat deze jonge
ondernemer het CIOS (sportopleiding) heeft
afgerond, is hij zich helemaal gaan storten
op het fitness. Koen vertelt dat hij in verschillende fitnesscentra stage heeft gelopen
en heeft gewerkt. “In die centra heb ik van
alles wat mee geplukt,” legt hij uit als ik hem
vraag hoe hij tot het concept voor Full of Life
is gekomen. “In iedere sportschool zag ik de
positieve dingen en de negatieve dingen. Zo
heb ik overal wat van meegenomen en uiteindelijk mijn eigen plan de campagne gemaakt.”
Laag tarief
De fitnessbranche is flink gegroeid de afgelopen jaren, sportscholen springen overal
uit de grond, wat is het idee van Koen? Wat
maakt zijn sportschool anders dan anderen?
“Wij zijn begonnen als een sportschool met
een laag tarief. Vanaf €19,95 per maand kun
je hier sporten,” legt Koen uit. “Voor die prijs
kun je hier fitnessen. Als je dan nog mee
wilt doen met de groepslessen of tijdens het
sporten behoefte hebt aan extra begeleiding, dan betaal je daar iets extra voor.” Het
grote verschil met vele andere sportcentra is
dat je daar, als klant, vaak direct de totaalprijs betaalt, ook als je geen gebruik wilt maken van de extra’s. “Zo ben je al snel 50 tot
60 Euro per maand kwijt.” Een tweede punt

waarop deze sportschool het goed doet is
dat veel diensten worden aangeboden binnen het bedrijf. Zo zijn er aan Full of life twee
fysiotherapeuten, een manueel therapeut,
een voetreflextherapeut, een diëtiste, een
sportpsycholoog en een sportarts verbonden. Deze mensen werken hier allemaal als
zelfstandigen. “Je moet ervoor zorgen dat
mensen hier niet alleen naar toe gaan om te
sporten, maar dat ze hier ook met alle vragen die ze hebben over gezondheid en het
lichaam goed geholpen kunnen worden,” is
Koen van mening. Ook werkt Full of Life ook
samen met een aantal sportverenigingen
uit de omgeving waarvoor zij sporttests en
de medische begeleiding verzorgen.
Hoe ver kun je gaan?
Als ik om mij heen kijk zie ik meer dingen
waarop deze sportschool goede punten
scoort. Zo staan de sportapparaten ruim
opgesteld, kunnen mensen tijdens het
sporten door de grote ronde ramen naar
buiten kijken en begroet Koen veel van zijn
klanten bij naam. De gemeenschappelijke
sfeer die er heerst binnen de muren van
Full of Life en tussen de sportende Limmers
is bij uitstek geschikt om naast het fitnessen zelf nog extra activiteiten te organiseren. Koen pakt dit met beide handen aan.
“Afgelopen jaar hebben we een aantal evenementen georganiseerd,” vertelt hij. “Zo
hadden we een beachvolleybaltoernooi
georganiseerd. Lekker met z’n allen volleyballen op het strand gevolgd door een barbecue.” Koen legt uit dat de evenementen
het voor de mensen net weer even leuker
maken om te gaan fitnessen. “Want na een
aantal weken spinning wil je toch wel eens
weten hoever je kunt gaan,” gaat hij verder,
“daar was de spinningmarathon weer heel
geschikt voor.” Ook voor het komende jaar
zijn er weer plannen genoeg. Zo is er in mei
een meerdaagse reis naar Frankrijk waarin

met een groep, te fiets de Alpe d’Huez wordt
beklommen.
Breed publiek
De zithoek waar we zitten is groot. Er staat
een lange houten tafel en in de hoek staan
comfortabele zitbanken. De sfeer in de zithoek is landelijk en huiselijk. Je kunt hier gemakkelijk met een grote groep mensen zitten. “Naast het sporten gaat het natuurlijk
ook om het gezellig samen zijn,” verklaart
Koen de grootte van de zithoek. Hij vertelt
dat hij hiervoor in een fitnesscentrum in
Almere heeft gewerkt. “Daar hadden ze ook
een grote zithoek, maar het werkte daar
niet. Mensen gingen direct na het sporten
naar huis. Er was geen gezelligheid.” In Limmen is dat gelukkig anders weet Koen inmiddels uit ervaring: “Hier blijven mensen
negen van de tien keer nog napraten.” Het

Ook de jeugd van Limmen is aan het fitnessen geslagen.

zitgedeelte is hier dan ook eerder te klein
dan te groot. De sportschoolhouder vertelt
dat hij erg blij is met de sfeer die er heerst.
Zijn idee om de sportschool voor een breed
publiek toegankelijk te maken is hier in Limmen helemaal gelukt. “De jongste is hier 9
jaar oud, de oudste is 86. Iedereen kan hier
zijn ding doen.”
Gezelligheid, ons kent ons, samen dingen
buiten het fitnessen om doen, lage tarieven, is het dan niet meer een vereniging?
“Dat zou je bijna zeggen, ja,” bevestigt Koen,
“dat is ook mooi, want dan is het ook laagdrempelig. Veel mensen hebben toch bij een
sportschool het idee van brede mannen en
spiegels. Ik probeer dat beeld te doorbreken.
Maar het gaat natuurlijk nog wel om het
sporten en het flink zweten.”
Nummertje
Tussen de vragen en de antwoorden van ons
gesprek door lopen er voortdurend mensen
langs. Koen zegt ze allemaal gedag en ook de
klanten reageren enthousiast richting Koen.
De sfeer die in de mail beschreven werd
klopt. Wat is het geheim van deze man?
Waarom houdt zijn bedrijf wel stand, terwijl
een hoog percentage beginnende ondernemingen het uiteindelijk niet blijkt te redden.
“Ik heb gewoon laten zien wie we zijn, waar
we voor staan en wat we doen,” zegt hij heel
beslist. “Je moet eerlijk zijn en de mensen bij
de naam kennen. Allemaal heel basale dingen, maar het werkt wel.” De toekomst ziet
er voor deze ondernemer dan ook goed uit.
Het lijkt hem leuk ooit een tweede en misschien derde sportschool op te zetten van
Full of Life. “Maar ik ben hier heel tevreden
mee,” zegt Koen met een brede lach op zijn
gezicht. “Als ik van tevoren had geweten dat
dit hier in Limmen zo goed zou lopen, dan
had ik er met mijn ogen dicht voor getekend!” Hier vindt Koen in ieder geval nog voldoende uitdaging. Daarbij is de sportschool
nog groeiende, dus drukker wordt het de
komende tijd ook zeker nog. Maar er is nog
ruimte zat. “Toch wil ik het zeker niet zover
laten komen,” geeft Koen aan, “dan kies ik er
toch voor om wat meer aandacht te geven
aan de klanten die ik heb; hun naam te kennen. Anders word je een nummertje en dat
is fout.”
Lucia Valkering
Contact
Adres: Rijksweg 53, Limmen, Tel.: 072 505 5770,
E-mail: info@fulloflife.nl, Website: www.fulloflife.nl
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Ballroom danspaar Maurice Philipoom en
Marieke van Londen uit Limmen
blijven aan de top op danskampioenschappen
Limmen: Het Ballroom danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen uit Limmen blijven
aan de top op de landelijke en internationale
wedstrijden. Nadat Maurice en Marieke nog Benelux kampioen werden in Luxemburg, stonden
Maurice en Marieke achtereenvolgens in de finales van de diverse kampioenschappen, ze werden
tweede in Geldrop, tweede in Papendal, kampioen
in Amstelveen, twee maal kampioen in Hilversum,
tweede in Steenwijk, tweede in Dalfsen, tweede
in Klundert, derde in Wijchen en afgelopen zondag 1 februari derde in kerkdriel.
Maurice en Marieke dansen momenteel in de
A-klasse Ballroom ( de op één na hoogste amateur klasse van Nederland ), en zij hard op weg
om te kunnen promoveren naar de hoofdklasse,
waar zij nog maar 4 puntjes van verwijderd zijn,
en komen uit voor de Castricumse dansschool
Luut griffioen. Het danspaar uit Limmen wordt
getraind door één van de betere trainers van Nederland, Luut Griffioen en Mariska Tauber ( meervoudig finalist bij de Professionals ), Paul Reijn en
Fineke Raps ( meervoudig Nederlands Kampioen
bij de Professionals ) en de Belgische trainster
Pauline Ladiges ( meervoudig Nederlands kampioen bij de Professionals zowel Ballroom als LatinAmerican, tevens de eerst “Nederlandse winnaar
van de German Open Championships in 1988” ).
Maurice en Marieke hun thuisbasis is in Castricum aan de Dorpstraat 72 bij danscentrum Grif-

fioen, waar zij regelmatig te vinden zijn om volop
te kunnen trainen, om zo optimaal te kunnen
verschijnen op de door hun te dansen wedstrijden, maar ook trainen zij regelmatig in Voorhout
en in Standaard Buiten.

Een verhaal
over kaarten...

Het danspaar uit Limmen heeft geen sponsor, en
moeten dus alle kosten zelf betalen, waardoor
het extra de moeite waard is om goed te presteren, waardoor het behaalde resultaat een extra
dimensie geeft aan hun inzet.Elke twee maanden
draagt Marieke dan ook een nieuwe zelf ontworden dansjurk, die zij op maat laat maken in diverse buitenlanden, zoals Hongarije, Italië, Engeland,
Duitsland en zelfs in China, allen opgewerkt met
Swarovski kristal om zo steeds een nieuwe look te
tonen op vloer.
Maurice Marieke reizen heel wat af zo`n dansseizoen, ze rijden van Limmen tot Limburg, van Limburg tot Friesland, van Friesland tot Zeeland, en
van Limmen tot Duitsland, Luxemburg en België.
De eerst volgende wedstrijd die het danspaar uit
Limmen weer zal gaan dansen, is die op 15 februari in Hilversum. Daar zal dan weer het jaarlijkse
danstoernooi worden georganiseerd in samenwerking met de N.A.D.B. ( Nederlandse Algemene
Danssport Bond ) en danscentrum Alberto, de
Gooiland Trophy 2009, ook hier zullen Maurice
en Marieke weer hun beste beentje voor gaan
zetten.

Hier een verhaal over kaarten, een kaartspel
dat heet Pandoeren.

Voor een ieder die wel eens nieuwsgierig is naar
zo`n wedstrijd, op de website www.nadb.eu staat
alle benodigde informatie om eens een wedstrijd
bij te wonen.

Zo komen ze al 60 jaar bij elkaar elke week
van sepember tot maart. Ze zijn begonnen
in 1949 en waren in die tijd 16 a 17 jaar. En
woonden nog bij hun ouders in Limmen. Aan
de Uitgeesterweg bij Jan Groot kwamen ze
met zijn vijven bij ekaar, inmiddels zijn ze allemaal getrouwd en hebben kinderen. Jan is
verhuist naar de achterweg, maar bleef Pandoeren. Pandoeren zo vinden zij, is het mooiste spel dat er bestaat. Verder kaarten ze met
Joop Baltus, Piet Levering, Theo Dirkson en
Jan Levering. Altijd gezellig, beginnen ze met
koffie en een koek. Later komt er een borrel
met hapje, zo tussendoor nog wat praten als
er nieuws is. De laatste nieuwtjes worden zo
uitgewisseld. Maar er moet wel gekaart worden. Pandoeren is mooier dan Klaverjassen, zo
vinden de mannen. Er is nooit iemand weggegaan of tussen uit geweest, het zijn Kameraden. Dat waren we en dat zijn we nog steeds!

Voetbalclinic van
SC Heerenveen bij VV Limmen

Limmer IJsclub
organiseert ijspret!
Als er in een winter geen natuurijs is geweest, nodigt de De Limmer IJsclub de hogere klassen van
de beide basisscholen uit om te schaatsten op de
kunstijsbaan in Alkmaar. Met de winters van de
afgelopen jaren, gebeurt dat dus bijna elk jaar. Dit
jaar zal dat niet het geval zijn, want de kinderen
hebben nu weer eens op “echt” ijs kunnen schaatsen.
Aan het begin van de vorstperiode werd er gebruik gemaakt van het ondergelopen stuk land
achter Holland Blumenmarkt langs de Rijksweg.
De Limmer IJsclub organiseerde daar op oudejaarsdag kortebaanwedstrijden voor de jeugd.
Een zeer leuk evenement met vele jeugdige deelnemers en nog meer ouders die hen kwamen
aanmoedigen. Natuurlijk zorgde de Limmer IJsclub voor muziek en koek en zopie vanuit de verenigingscaravan.

Zodra het ijs van het Stet bij het zwembad betrouwbaar was, verzorgde de Limmer IJsclub daar
de muziek en ’s avonds de verlichting. Ook hier
weer koek en zopie vanuit de caravan. Op zaterdag 10 januari organiseerde de ijsclub hier de
zogeheten “dobbelrit” waar ook weer vele kinderen enthousiast aan mee hebben gedaan. Helaas
was het ijs niet sterk genoeg om de wedstrijd om
de Arie Krom Bokaal op het Overdie te verrijden
of een toertocht te organiseren, maar misschien
komt er deze winter nog een tweede kans? De
Limmer IJsclub zal er dan weer zijn!
Als u de activiteiten van de Limmer IJsclub als
donateur wilt ondersteunen, kan dat door uw
bijdrage te storten op bankrekeningnummer
33.64.02.082 t.n.v. Limmer IJsclub. Meer informatie is te vinden op: www.limmerijsclub.com

VV Limmen wordt woensdag 18 maart a.s. in het
zonnetje gezet door haar hoofdsponsor Univé
Limmen. Sc Heerenveen – die eveneens al jaren
door Univé wordt gesponsord – zal een voetbalclinic verzorgen bij deze Limmense voetbalvereniging. Als maatschappelijk betrokken verzekeraar
ondersteunt Univé diverse sportactiviteiten op
zowel landelijk als regionaal niveau.
Tijdens deze middag zal Maarten de Jong (Oudspeler van Heerenveen) een professionele training geven aan een aantal jeugdteams. De
trainingsvormen zijn gebaseerd op de trainings-

vormen die worden gebruikt bij de voetbalschool
van sc Heerenveen. Deze voetbalschool staat bekend om haar uitstekende jeugdopleiding. Alle
deelnemers krijgen als aandenken een officieel
Profvoetbalpaspoort van sc Heerenveen.
Naast de professionele trainingen door Maarten
de Jong vindt er op het voetbalveld een spellencircuit plaats. Zo is er het fameuze vakschieten,
flipperbal en snelheidschieten. Al met al zal het
een hele sportieve en leuke middag worden waar
de jeugdspelers van VV Limmen met veel plezier
op terug zullen kijken.
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Valentijnsaanbieding
Een moment van ontspanning - een sauna
gevoel voor de hoofdhuid = een nieuw gevoel!
van 14 februari tot 1 maart
wassen-knippen-fohnen
incl. het relax moment
€ 29,50
Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456
Egmond-Binnen 072 506 5303

end
Informeer vrijblijv s en
ie
at
or
naar wanddec
en
ek
ni
ch
te
ve
decoratie

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Carnavalsvlaai (ook halve!)
4 smaken op een vlaai

4 witte pistoletten
voor

Suikeroublie
gevuld met gele room

€ 9,95

Met een
€ 1,00 accountant
draait u beter..!
€ 0,90

Extra muntje bij : 250 gram bitterkoekjes
Geldig van 17 tot en met 21 februari.

Denkt u nog aan de muntjesactie!

Postbus 44
1906 ZG Limmen

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

DIERVOEDERS

Met DSH-Schuifwanden creëert

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft

u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact

V AR K E NSOR E N V OO R D E H OND 5 ST UK S
V AN € 3,25 Nu € 2 , 7 5
2 K G H ILLS K AT T E NV O E R SMAAK R ABBIT
V AN € 19,95 NU € 12,50

op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en

OP ALLE KRABPALEN EN MEUBELEN

kinderkamer, maar ook in uw

10% K OR T IN G

werk- of studeerkamer, de hal

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

of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

Maatlat 1
1906 BL Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97
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Fietsen voor Burkina
Adama en Ditje
Het idee ontstond tijdens een feestje bij de buren op de Limmerbuurt. Ton Baltus kwam net thuis van een
lange fietstocht naar Santiago de Compostela. Meerderen waren hem al voorgegaan. Deze tocht wordt
wel gezien als een pelgrimstocht. Van zo’n tocht vanuit Nederland naar Spanje, die lopend of fietsend
gedaan kan worden, kun je vermoeid thuiskomen, maar Ton dacht: Dit wil ik nog eens, maar dan met een
doel. Hij sprak erover met Ditje en haar partner Adama, zijn overburen op de Westerweg. Ditje vertelde
dat ze iemand zocht om een project op te zetten voor onderwijsverbetering in Burkina Faso. Haar partner
komt uit Burkina Faso en Ditje is actief in de WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen). De
start van het project was geboren !

Veiling levert 7 mille op voor
Burkina Faso
Zondag 1 februari was de grote dag voor Stichting
WOL. In restaurant Blinckers in Castricum aan Zee
hield de WOL in samenwerking met de Rotary CAL
een kunstveiling voor onderwijsprojecten in Burkina Faso.
In een bomvolle zaal konden de bezoekers bieden
op kunstwerken van bekende en onbekende kunstenaars uit Nederland en Burkina Faso. Sommige kunstenaars hadden speciaal voor de veiling
door Afrika laten inspireren. Er waren werken van
amateurkunstenaars, maar ook gerenommeerde
kunstenaars hadden werk beschikbaar gesteld.
Uiteindelijk waren er wel 132 kavels om te veilen.
Niet alles kon geveild worden. Bezoekers hadden
een lijst met foto’s van alle kavels en konden hun
favoriet inbrengen. Aan het einde van de middag
waren 62 kavels verkocht.
De opbrengst is bestemd voor onderwijscomplex
Zoodo in Burkina Faso. De WOL is al een aantal
jaren bezig met de realisatie van dit complex.

Eerder is een basisschool gebouwd en 2 praktijklokalen voor beroepsonderwijs. De opbrengst van
de veiling wordt gebruikt voor de bouw van een
school voor voortgezet onderwijs. Twee klassen
voortgezet onderwijs zijn dit schooljaar ondergebracht in het eerste schoolgebouw voor basisonderwijs. Hier is echter volgend jaar geen plaats
meer en er is dringend behoefte aan een eigen
schoolgebouw voor voortgezet onderwijs. Met
de opbrengst van de veiling, bijdragen van donateurs en andere organisaties en subsidie van
de NCDO kan de school gebouwd worden. In totaal is hiervoor ruim 150.000 euro ingezameld. Er
rest nu alleen nog een bedrag voor de inrichting
van de school. Wilt u meehelpen om de school in
te richten? Voor 75 Euro doneert u een tweepersoons schoolbank! Uw bijdrage kunt u overmaken op 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL. Wilt u
op uw overmaking uw naam en adresgegevens
vermelden. Dan houden wij u op de hoogte. Voor
meer informatie: www.stichtingwol.com.

Singers session bij de
Jazz Session Club ‘vredeburg’

op zondag 15 februari 2009 om 16.00 uur in de
VREDEBURG te Limmen. Na het perfecte optreden
van de Big Swing Band uit Alkmaar nu weer iets
totaal anders, nl. de SINGERS SESSION.
De Singers Session is ieder jaar weer één van de
hoogtepunten van het seizoen. Normaal is dit
spektakel in maart, maar omdat de Jazz Session
Club “Vredeburg” dan precies tien jaar bestaat, is

de Singers Session vervroegd naar 15 februari.
Maar dat betekent niet, dat het niet zeer verrassend en afwisselend zal zijn met al die verschillende zangeressen en zangers, die verwacht worden. De bekende formatie Jazzes zal zeker twee
vocalistes begeleiden, zoals Ellen Gosselink, hun
vaste zangeres, maar ook Francina van Batum,
die na een jaar afwezigheid haar fenomenale
kunnen weer zal laten horen.
Maar er komt nog meer! We verwachten nog
een drietal zangers en zangeressen, die voor een
grote verscheidenheid zullen zorgen. Het leukste
is evenwel als er zomaar een zanger of zangeres
binnenkomt, die spontaan met de sessiemuzikanten komt meezingen. En dat gebeurt bijna ieder jaar. Dus laat U verrassen in wat op zijn minst
één van de hoogtepunten van het jaar belooft te
worden.
NB: de komende sessiedata: 15 februari, 15 maart,
19 april 2009. De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,- per persoon voor het gehele jaar.
Inlichtingen: Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414,
e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl

Inmiddels is er al heel wat werk verzet. Ton is de
voorzitter geworden van de inmiddels opgerichte
stichting, Ditje de secretaris en Kees Zomerdijk
de penningmeester. Doel is geld inzamelen voor
onderwijs in Burkina Faso, met name een school
voor vervolgonderwijs. Dit wil men bereiken door
een monsterfietstocht te realiseren van, let wel:
Limmen naar Burkina Faso, een van de armste
Afrikaanse landen. Via België, Frankrijk, Spanje,
Marokko, Mauretanië, Senegal en Mali. Dit allemaal volgend jaar september tot en met november.
Adama
Een interview thuis bij Ditje van Genderen en Adama Ouédraogo. Adama vertelt: “Ik wilde voor een
betere toekomst naar Europa. Werken, even geld
verdienen en weer terug naar mijn land. In Burkina Faso is veel armoede, maar Nederland doet
heel veel aan ontwikkelingshulp voor mijn land.
Het was vroeger van Frankrijk, maar sinds 1960 is
het onafhankelijk. Ons land ligt niet aan de kust,
dus zijn er weinig mogelijkheden om handel te
drijven. Er is wel landbouw. Nederland heeft machines geschonken aan Burkina die bij de landbouw gebruikt worden. Ook instructies hoe ze te
gebruiken. Dat werkt heel goed. Nederland staat
bij ons bekend als de Hollandaises . Maar toen ik
dus naar Europa ging, naar Nederland, dacht ik
dat in Nederland Frans gesproken werd ! Wij leerden dat Nederland Pays Bas heette. En de Nederlanders die in Burkina Faso komen, spreken Frans.
Dat viel niet mee om nu het Nederlands te leren”.
Inmiddels heeft Adama er een inburgeringscursus op zitten en werkt hij als assistent-installatiemonteur bij Besseling in Alkmaar.
Adama en Ditje
Ditje: “Ik ging met Yvonne ( Zomerdijk ) naar het
Festival Mondial. Dit is een festival met muziek,
standjes van de NOVIB, ICCO enz. De naam zegt
het al: mondial, uit alle landen”. Adama:” Ik ging
er ook heen en zag daar twee vrouwen met informatie over Burkina Faso ! Moet je nagaan, ben ik
in Nederland en zie daar op een festival de naam
van mijn land ! “ Na het festival zagen Ditje en
Adama elkaar weer op het station, de trein had
een uur vertraging. Ditje : “Later ging ik naar Adama’s land en Adama vroeg mij een pakket voor
zijn familie mee te nemen. Daar aangekomen
vroeg zijn familie weer een pakket voor hem mee
te nemen”. Weer in Nederland gingen we uitstapjes maken”.

eerst in hun eigen taal leren lezen en schrijven.
Dan pas Frans of Engels. De WOL heeft in de provincie Yatenga al een lagere school opgezet. Maar
ja, nu zou er eigenlijk een school voor voortgezet
onderwijs moeten komen, zodat de leerlingen
een beroep kunnen leren. Daar is de opbrengst
van het fietsproject voor bestemd. De school moet
gratis zijn en de regering moet het stimuleren.
Toen Ton dus met zijn opmerking kwam voor een
goed doel voor een eventuele volgende fietstocht,
nou, daar wist ik nog wel wat voor !”
De motor
Ton is de motor achter het project. De voorzitter
en de coördinator en deelnemer. Als de fietsers
eenmaal op de plaats van bestemming zijn, wil
hij het bijeengebrachte geld symbolisch overhandigen. Tijdens een onlangs gehouden vergadering zijn taken genoemd, acties en deelnemers.
Ditje: “Johan Olling wil ook mee fietsen. Hij heeft
ook al eens naar Santiago de Compostela gefietst,
net als Cees Smit die ook meegaat. Het is zaak dat
de tocht voor december klaar is, want de kerstmis
kan natuurlijk niet zonder pastor Olling!“ Tijdens
die vergadering schoof ook Yvonne Zomerdijk aan.
Met haar opgedane kennis weet zij welke contacten ze moet aanboren om eventuele subsidies
bij de overheid te krijgen. Afspraken worden gemaakt tussen Yvonne, Ton en Ditje om naar deze
instanties af te reizen met een goed onderbouwd
plan. Heel veel andere namen worden genoemd,
de chauffeur Ben Hageman van de vrachtwagen
die erachteraan gaat, Wullings die gaat coachen, namen van sponsors. Ook wordt gekeken
of PABO-studenten een lesbrief kunnen maken
van dit project, kunnen ze punten mee halen en
de kinderen in Nederland leren iets over het Afrikaanse land. Fitnesscentrum Full of Life stelt zijn
fitnessruimte beschikbaar voor de training van
de fietsers. Iedere vrijdagavond spinnen !

De kracht van de groep
Adama en Ditje, inmiddels partners, zijn heel
sterk betrokken bij het fietsproject. Adama is er
helemaal door gegrepen. “De kracht die van de
groep uitgaat. Je komt moe thuis van je werk, en
dan toch iets doen voor een ander. Ik zie hoe sterk
die kracht kan zijn. In mijn land is er nog steeds
veel armoede door ontwikkelingsachterstand,
o.a. door slecht onderwijs. Met kracht is daar uit
te komen. God geeft kracht, courage”. Als Adama
over zijn land praat en het project, glundert hij.
Hij wil graag meehelpen om zijn land een betere
toekomst te geven. Ook is hij trots op zijn land.

Sparen om te touren
Ditje:” Iedere deelnemer moet zelf zijn deelname
bekostigen. Adama gaat meefietsen, dus we zijn
hard aan het sparen”. Adama:”Als ik met de groep
aankom in mijn dorp en dat hun kan laten zien
, en de fietsers voorstellen aan de dorpelingen
daar ! Limmen is een dorp en ik kom ook uit een
dorp, er is geen verschil ! Ik ga mee, accompagne,
hoe zeg ik dit nu ?” Hij praat vol vuur en enthousiasme. Ditje:”Wat zou dat mooi zijn, als de groep
start tijdens de Tour de Limmen en eindigen bij
de Tour de Faso”. Wat bedoel je ? Aha, de Ronde
van Limmen van 2010. Adama fietst in ieder geval al iedere dag naar zijn werk in Alkmaar. Trouwens, de Tour de Faso bestaat echt, want Burkina
Faso schijnt ook een fietsland te zijn. Wat de Tour
de France is voor Europa, is de Tour de Faso van
Burkina voor Afrika. Als laatste worden foto’s gemaakt en waar is dat mooier dan bij een geschenk
van Salif, de contactpersoon van DSF, Développement Sans Frontière ( de Afrikaanse partner van
de WOL ). Het is een wandkleed waarop twee figuren zijn afgebeeld met het thema “Vriendschap”.
Waar las ik dat ook weer ? O ja, in de powerpointpresentatie van Ton. Uitgangspunt is : “Gaan als
vrienden en thuiskomen als vrienden “.

Kinderen uit de dorpen naar school
Ditje:” Het land heeft een tienjaren-plan om het
onderwijssysteem te veranderen. Nu leren ze
lezen en schrijven in het Frans, maar ze moeten

José van den Berg
Informatie: Ditje en Adama, Westerweg 10, tel.
5053449, dvgenderen@quicknet.nl, Ton Baltus
Westerweg 15, tel.5053334, acp.baltus@quicknet.nl
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Wij weten
uw onroerend
goed te
waarderen!

5NIVHOUDTDEPREMIESLAAG

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl
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De vorige
nummers
nog eens zien?
veelzijdig ondernemend

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

Kijk op www.lovkrant.nl

30 MINUTEN FITNESS

EXCLUSIEF VOOR DAMES
Maak 2x 30 minuten per week vrij voor meer
energie en een fitter en strakker lichaam.
• U sport wanneer het u schikt
• Er is altijd plaats en professionele begeleiding
• Gegarandeerd resultaat na één maand trainen
• Kom langs of bel en start nog deze week met trainen bij
Fit4lady

6ANHIER IS EEN VEELZIJDIG KANTOOR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY ½SCALITEIT EN ADVIES $OOR ONZE
UITGEBREIDE VAKKENNIS mN NUCHTERE MENTALITEIT HELPEN WE IEDERE ONDERNEMER MET VRAAGSTUKKEN
OP ½NANCIEEL OF ADMINISTRATIEF GEBIED 7ANT ONS UITGANGSPUNT BLIJFT EEN ONDERNEMING VOEREN IS
AL INGEWIKKELD GENOEG DAN KUN JE BETER MET BEIDE BENEN OP DE GROND STAAN

$AAROM ZIJN WIJ GEWOON 6ANHIER

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m Do 08.30-12.30 & 16.30-20.30 uur
Vrij & Zat 08.30-12.30 uur

De Drie Linden 2, Limmen
naast Univé

Telefoon 072 - 505 46 05 • limmen@fit4lady.nl • www.fit4lady.nl

"EVLOGEN ACCOUNTANT MET BREDE KENNIS
ADVISEERT BLOEIENDE ONDERNEMINGEN
"OUDEWIJN +ALKMAN

!CCOUNTANT BIJ 6ANHIER

WE BLIJVEN GEWOON 6ANHIER

WWWVANHIERNL

