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De Bloemendagen
gaan door!
De Stichting Bloemendagen Limmen is van
mening dat er nog steeds toekomst is voor de
Bloemendagen, ondanks de terugloop van het
aantal mozaïeken en is dan ook weer gestart
met de voorbereidingen voor de organisatie van
dit fantastische evenement dat gepland staat
van 26 april tot en met 1 mei.
De Stichting is hierin ook gesterkt door diverse
positieve reacties die zijn binnen gekomen; deze
laten zien dat velen de Bloemendagen nog steeds
een warm hart toe dragen en er voldoende animo
is voor deelname aan dit evenement.
Binnen de Stichting zijn we al geruime tijd bezig
om de Bloemendagen op te waarderen.
We hebben de jurering en de categorieën van
de stukken aangepast, de nagelvoorziening
verbeterd en de prijs voor de te leveren spelden
fors verlaagd.
Wat gaan we verder doen? De route wordt
gezelliger gemaakt en ingekort om deze voor

de bezoekers aantrekkelijker te maken: De
Zonnedauw, Dopheide, Rietorchis, een gedeelte
Dampegheestlaan en ´t Kieftenland worden uit
de route gehaald.
Tijdens de info-avond op 11 maart aanstaande
gaan we verder in op de ontwikkelingen en hoe
we het voortbestaan van de Bloemendagen
kunnen waarborgen. Heeft u suggesties laat
het ons weten, tijdens de infoavond, bel onze
voorzitter Cees van den Berg (06-51889988) of
mail naar info@bloemendagenlimmen.nl
Het is al gezegd, ondanks alles gaan we door
met de Bloemendagen! Het blijft een fantastisch
evenement met een schitterende historie.
Bloemendagen zijn het cultureel erfgoed van
Limmen en dat mag niet teloor gaan!

De Uylenspieghels
klaar voor het weekend
van Groot Carnaval!
Nog even en dan is het zover, het grootse
carnavalsweekend 2008 van vrijdag 1 februari
tot en met dinsdag 5 februari. Voor dit zover is
zijn er toch al een aantal activiteiten die in de
aanloop naar dit drukke weekend plaatsvonden.

De LOV wenst
iedereen een

Zo bezochten de raadsleden al een aantal zieken
en ouderen in Gorteldonk en boden hen een
fruitmandje aan. Zondag 20 januari waren
de Uylenspieghels afgereisd in de Prinsenkar
naar Pieperduin waar zij meewerkten aan

DAMES OPGELET!
ERVAAR HET 30-MINUTEN
FITNESSCONCEPT.
Fit4lady is een uniek concept voor vrouwen van
alle leeftijden die in een gezellige omgeving
sportief willen bewegen. Met ons 30 minuten
fitnessconcept traint u
30 minuten een volledige
snel met een uitstekend • In
training
resultaat: een fit en
• Bij Fit4lady sport u wanneer het
u schikt
strakker lichaam, meer
• Speciaal en alléén voor vrouwen
energie, meer weerstand • Snel en effectief
• Eenvoudig en leuk om te doen
en een betere conditie.
• Altijd plaats en gezellige sfeer
• Voor een betere kwaliteit van
leven
• Kom langs of bel voor een
eerste kennismaking met
Fit4lady

VROLIJK
CARNAVAL!
het geestelijke gehandicaptencarnaval wat
georganiseerd werd door de Windtrappers op
de Brink. Ook eigen Gorteldonkers waren daar
aanwezig zoals Esther Duijn en Alex Swart, die
natuurlijk zijn beker in de Doe Na Show moest
verdedigen. Was er de goed bezochte 45+ avond
op zaterdag 26 januari met de sleuteloverdracht
tussen Burgemeester mevr. A. Emmens-Knol
en Prins Tyl XII en een optreden van de Limmer
Toppers; Erik, Ronald en Edwin. Ook werd er een
tehuis in Zaandam bezocht. Maar op vrijdag
1 februari dan barst het carnaval echt los in

Gorteldonk met als start het kindercarnaval. Dit
wordt zoals altijd gehouden in Leutbunker de
Burgerij voor de kinderen van de basisscholen
te Limmen. Bezoekt uw kind speciaal onderwijs
buiten Limmen dan is hij of zij deze dag natuurlijk
ook van harte welkom. Neem even contact op met
dhr. A. van Steenis, 072-5020021, hij kan u vertellen
op welke tijd er een programma voor uw kind is
in Leutbunker de Burgerij. In de ochtend is er een

Lees verder op pagina 6 en 7

PINEAPPLESOUTLET
ZATERDAG 9 FEBRUARI
VAN 10.00-16.00 UUR
IN SPORTKANTINE
“DE ENTERIJ”
KOOPJES VANAF 5 EURO!

K O MT A L L E N ! !
...Voor zorgeloos
en lekker leven...

KERKWEG 44, LIMMEN

www.rotteveel.org

OPENINGSTIJDEN
dag
Maandag t/m Donder
08.30-12.30 uur
16.30-20.30 uur
Vrijdag & Zaterdag
08.30-12.30 uur

De Drie Linden 2, 1906 EM Limmen.
naast Univé

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Een nieuwe naam
en een nieuw adres!
Siersmederij Beentjes (voorheen Siersmederij Hageman)
staat klaar voor al uw sierhekwerk, (automatische)
toegangspoorten en schoorsteenkappen. Tevens verkoop
van gietijzeren muurankers en raamroosters via onze website.
Ons nieuwe adres:
Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “ Boekelermeer Zuid ”

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

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL
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Kijk voor on
dersteen.nl
www.dirkvan

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

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

al 12 ½ ja ar
uw va km an !

●
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●
●

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

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

LIMMEN

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Wanneer het
Ù uitkomt;

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

Jacobs & Zn

...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

LIMMEN

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

LIMMEN

Kijk op www.lovkrant.nl

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

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zoeken wij per direct

Constructiebankwerkers/
Lassers
Wij zoeken mensen die zelfstandig (vanaf tekening) kunnen werken en bieden
een gevarieerde baan in een enthousiaste werkomgeving. Salaris is afhankelijk
van werkervaring en genoten opleiding.
Ook zoeken wij

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

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Ook uw carnavalsfoto’s afgedrukt op echt fotopapier.
Van een rolletje of digitaal:
ALTIJD VOORDELIGER DAN HET THUIS ZELF TE PRINTEN.
Ook kunt u uw foto’s als ansichtkaart of op allerlei
funartikelen laten afdrukken zoals een mok, muismat
of t-shirt.
Kijk op www.fotohome.nl
voor mogelijkheden en prijzen!

Leerling Constructiebankwerkers/Lassers
Voor meer informatie: Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “Boekelermeer Zuid”

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL
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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!
Door loting is Lisa Boer “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby
van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in
ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een digitale
foto van uw baby doorsturen naar redactie@
lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Welgraven, telefoonnummer
072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst,
maar slechts één van hen wordt - middels
loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de
Maand”.

Laura Zwart
– geboren op 31 oktober 2007 –

Lisa Boer
– geboren op 6 december 2007 –
Dochter van Peter en Natasja Boer

Dochter van Simone Stet en Arjan Zwart

N I E U W S VA N CO N Q U I STA
Timmerdorp Conquista in aantocht!
2008 is nog niet begonnen of Conquista steekt de
koppen weer bij elkaar voor het Timmerdorp. Ook
dit jaar zal de laatste week van de zomervakantie,
4 tot en met 8 augustus, weer in het teken staan
van het Timmerdorp op het koekoeksveld.
Uiteraard zijn wij op zoek naar vrijwilligers die
ons willen ondersteunen met opbouwen en afbreken, maar ook voor sport en spel, begeleiding
tijdens het timmeren of als nachtwacht.
Meld je nu al aan als vrijwilliger via info@conquista.nl.

Conquista Café in het nieuwe jaar!
in samenwerking met de vrienden van de Bakkerij was een succes. Binnenkort kun je nog veel
meer verwachten.

Conquista Café gaat het in het nieuwe jaar over
een heel andere boeg gooien. De nieuwjaarsgala

Groot ‘Paas-preuvement’
in de Burgerij
op 12 maart a.s.
Op woensdagavond 12 maart wordt in de Burgerij te Limmen voor het eerst een
‘paas preuvement’ gehouden. In navolging van de twee eerder gehouden
kerst-edities, hebben de deelnemende ondernemers besloten om de Paas eens
in het zonnetje te zetten. Zij willen dit doen door middel van een gezellige
inloopavond, waar u (sfeer) kunt proeven en leuke paasartikelen kunt vinden.
De laatste jaren is er een hernieuwde belangstelling voor de Paasdagen....
De onderstaande ondernemers bieden 'hun waar' aan:

1 februari LIVE-muziek
De vrienden van de Bakkerij zullen met diverse
bands op het podium hun kunsten vertonen.

Drogisterij Aker, Bloemist Suus, Supermarkt Albert heijn, Slagerij Snel,
Bakkerij P Bakker, De Burgerij, Gall&Gall, Pineappels Kleding.

15 februari BACHHH-avond
Als eerste schiet klassieke muziek in je hoofd,
maar het tegendeel is waar. Een avond lang
bandjes komen spelen die aangesloten zijn bij
het BACHHH popcollectief.

Wellicht sluiten er nog meer ondernemers aan, om er een zo groot mogelijk
spektakel van te maken. Houdt de affiche’s en de flyers in de gaten die bij de
winkeliers komen te liggen. Ook komt er nog regelmatig copy in de diverse kranten. Wij willen u graag begroeten op woensdagavond 12 maart van 19.00 tot
22.00 uur en de toegang is natuurlijk gratis!

Conquista Kids zoekt vrijwilligers!
Wie o wie gaat ons helpen? Mama’s, papa’s, oma’s,
opa’s, oudere broers of zussen en natuurlijk alle
belangstellende…Opgelet!
De kinderen van Conquista Kids willen graag op
zaterdagochtend, van 10:30 tot 12:00 hun kunsten vertonen tijdens creatieve activiteiten.
Daarvoor zijn vrijwilligers hard nodig! Mail naar
niels@conquista.nl of loop zaterdagochtend eens
binnen. Help ons een handje mee en geniet van
de blijde gezichten van de kids!

WANTED:

BEZORGERS

Twee harmonieorkesten
in de Corneliuskerk
Zondag 17 februari aanstaande zal er in de Corneliuskerk te Limmen een bijzonder concert plaatshebben. Die middag verlenen zowel Harmonie
Excelsior Limmen als Bergens Harmonie graag
hun medewerking aan het Winterconcert. Dirigent Liesbeth Zonneveld is de verbindende factor,

daar zij beide orkesten onder haar leiding heeft.
Het concert zal zijn aanvang hebben om 15:00
uur. Voor meer informatie verwijzen we graag
naar artikelen in huis-aan-huis bladen en onze
website: www.excelsiorlimmen.nl

VOOR DE LOV-KRANT
Voor meer informatie:
Lia Meijer, tel. 072 505 2848

34e Expositie Limmen
Artistiek en Creatief
Zaterdag 1 en zondag 2 maart 2008 in de Boerderij Vredeburg. Dusseldorperweg 64, van
11.00 tot 17.00 uur. Toegang vrij, deelnemers betalen € 10,-.
Een van de hoogtepunten van Limmen Cultuur is de expositie:
Limmen Artistiek en Creatief.
De zeer gevarieerde ‘kunstmarkt’ geeft u een kijkje in de artistieke keuken van vooral
Limmer hobbyisten en kunstenaars. Keramiek, schilderijen in acryl, aquarel of olieverf,
beeldhouw- en houtsnijwerk, prachtige foto’s, maar ook poppen en zelfgemaakte kaarten; het is zomaar een greep uit hetgeen u daar wordt getoond in een sfeervolle ambiance. Veel kunstwerken zijn te koop.
Voor inlichtingen en opgave voor deelname aan deze expositie kunt u van 21 januari t/m
3 februari 2008 bellen naar: 072-5053901, 5051337 en 5051378 en e-mailen naar:
theoria-str@hetnet.nl of Willy-min@hotmail.com
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Brood- en Banketbakkerij

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

Reclame van ma. 28 januari t/m za. 2 februari:
APPELTAART

gesneden, 10 personen ...........................
APPELPUNT

met slagroom .....................................................

9.50
1.40

EEN HALF (ZWAAR)KRENTENBROOD
+
1 ONTBIJTKOEK

samen .......................................................................

4.00

Bestel nu een fototaart als cadeau voor
een verjaardag of andere gebeurtenis

Ken uw dorp
Via Jan Out ontvingen wij deze klassenfoto uit begin 1900. De foto is af-komstig van Maria Wood-Bakker uit
Australië. Haar grootmoeder was Aagt Buur, geboren +/- 1900 te Limmen. Zij trouwde met Jan Out en begonnen
een melkzaak in Amsterdam. Op de foto staat Aagt Buur met haar mede klasgenoten van klas “Limmen 1”. Wie
herkent zijn of haar opa of oma? Wij horen het graag.
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. De
laatste twee jaar ontvingen wij zo’n 1700 foto’s die wij mochten scannen. 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.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.

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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Informeer vrijblij
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• dakbedekking
• sanitair
• zinkwerk
• riolering
• centrale verwarming

S

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

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 CVB-bank, De Drie
Linden 1, Limmen.

Jill van der Velden
072-505 22 46
www.salon-moments.nl

Wij willen iedereen bedanken
voor de lieve woorden, kaarten
en cadeautjes bij ons afscheid!
Jaap en Wil kaandorp

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
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Veel vakanties omgeboekt

Toerkoop Zonvaart
helpt gedupeerde
Kenia vakantiegangers

Nieuwjaarsreceptie Tios
groot succes
Op zondagmiddag 6 januari j.l. zat een groot
deel van sportief Limmen in sporthal d’Enterij. De
nieuwjaarsreceptie van TIOS. Het begin van een jubileumjaar, want TIOS bestaat dit jaar 50 jaar. In
juni zal dit groots gevierd worden met een groots
evenement in het park. Houd dus ook de LOV krant
in de gaten voor meer informatie.
Nadat iedereen bij binnenkomst een glas champagne en een consumptiebon had gekregen, kon
men gaan genieten van de jazzdance optredens
in de zaal. De tribune stond overvol met belangstellenden. Bij de tribunes lagen op de tafels
oude fotoboeken, waar zeer veel belangstelling
voor was. Een feest van herkenning natuurlijk!
Om 16.00 uur werden de ballonnen buiten opgelaten. Deze ballonnenwedstrijd werd gesponsord
door de BOHA. 350 zwarte en rode ballonnen in
de lucht. Een mooi gezicht. Het was wel even druk
toen iedereen weer naar binnen ging om verder
te kijken naar de demonstraties van de jazzdance. Maar uiteindelijk had iedereen zijn plek weer
gevonden. Bakker Bakker introduceerde op deze
middag als verrassing, de ‘TIOSjes’. Deze koeken
zijn vanaf heden bij Bakkerij Bakker verkrijgbaar.
Een doosje met 7 TIOSjes kost 2,75. Van dit bedrag
gaat 25 ct. Naar TIOS en in het jubileumweekend
in juni verdubbelt Bakker de opbrengst.
Er liep een goochelaar rond, die iedereen verbaasde met zijn kaarttrucs. Geweldig! Ook de
toestellen en dan vooral de tumblingbaan waren
een groot succes. Voor de turnsters van TIOS een
moment om te demonstreren hoe goed ze kunnen springen! En voor de niet turners en turnsters onder ons, een hele belevenis! In de kantine
kon er naar een film gekeken worden op een
groot scherm. Deze film is van oude foto’s uit het
TIOS archief gemaakt. Op deze gezellige middag

ging ook de nieuwe website van TIOS de lucht in.
www.tios-limmen.nl Op het grote scherm in de
kantine, werd hier een korte demonstratie van
gegeven. De sfeer deze middag was gezellig en
ongedwongen. Een groot compliment gaat er
wat ons betreft naar het personeel van d’Enterij.
Alles was tot in de puntjes verzorgd. Natuurlijk
ook een compliment voor de organisatie van deze
receptie, het bestuur van TIOS!
Het jubileumcomité 50 jaar Tios heeft voor het
grote feest, wat in het weekend van 8 juni plaatsvindt, nog heel wat hulp nodig. Van het maken
van kleding, helpen sjouwen, kaartjescontrole, tot
hulp bij catering, coördinerende taken bij de voorbereiding....... er is heel veel werk te doen. Geef u
dus z.s.m. op! Want; alle handjes helpen! Kijk op
de website www.tios-limmen.nl bij ‘Tios 50 jaar’
voor meer informatie. Voor vragen, opmerkingen
en/of suggesties, kunt u ook een bericht achterlaten via tios@planet.nl of webmaster@tios-limmen.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact
met u op.

Behaal je Tafeltennisdiploma!
De komende weken staan in het teken van het
behalen van tafeltennisdiploma’s bij de jeugd
van Tafeltennisvereniging Limmen. Jeugdspelers
leren hier de verschillende basisslagen aan.Voor
geïnteresseerden jeugd in de sport tafeltennis
is dit een leuke mogelijkheid om een keer mee
te komen trainen om vervolgens een diploma
te kunnen behalen. Er wordt bij de jeugd tweemaal in de week getraind, namelijk op dinsdag
van 18:00 tot 19:00 en vrijdag van 18:45 tot 20:00.

Deze trainingen worden gegeven in de sporthal
aan de Hogeweg 61 te Limmen. Heb je dus een
keertje zin om mee te trainen of wil je voor een
tafeltennisdiploma gaan, kom dan gerust deze
komende week een keer meetrainen (dinsdag 29
januari en vrijdag 1 februari). Voor volwassenen
die een keer willen tafeltennissen, kan dit wekelijks op de maandagavond en vrijdagavond na
20:00 uur.
Arjan Barendse TTV Limmen

Toerkoop Zonvaart stelt alles in het werk om gedupeerde Kenia toeristen te helpen. Het betreft
zowel klanten die in Kenia zijn als klanten die
nog op vakantie naar Kenia zouden gaan. ‘In totaal gaat het bij Toerkoop om enkele honderden
die wij een andere vakantiebestemming hebben
kunnen bieden en enkele tientallen die gerepatrieerd worden,’ aldus Toerkoop Zonvaart directeur Kuijs.
Voor Toerkoop Zonvaart betreft het zo’n 84 klanten. ‘Wij hebben het zeer druk met het regelen
van zowel de terugreis van enkele klanten als
het aanbieden en omboeken van alternatieve
vakantiebestemmingen voor klanten die reeds
een vakantie naar Kenia geboekt hadden,’ aldus
Toerkoop Zonvaart directeur Kuijs. Omgeboekte
alternatieve reisbestemmingen zijn bijvoorbeeld
Zuid-Afrika en Tanzania maar ook Jamaica, Arabische Emiraten en Thailand.
Alle Toerkoop Reisburo’s zijn lid van de ANVR en
de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. ‘Een prettige gedachte voor klanten die bij ons een reis
boeken want in geval van een calamiteit – zoals
nu in Kenia – worden alle kosten voor repatrië-

ring vergoed, ontvangt men een vergoeding voor
niet-genoten vakantiedagen of kan men desgewenst zijn geboekte reis gratis omboeken,’ aldus
Kuijs. De consument haalt het ‘negatief reisadvies’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
en de vaststelling van een calamiteit door het
Stichting Calamiteitenfonds Reizen nog wel eens
door elkaar. Alleen in het laatste geval worden
consumenten die deelnemen aan een georganiseerde reis schadeloos gesteld.
Een toenemend aantal consumenten boekt hun
vakantie via Internet vanwege een schijnbaar lagere prijs maar dat kan zich wreken. Lang niet alle
online vakantieaanbieders zijn aangesloten bij
bijvoorbeeld de SGR, de ANVR en het Calamiteitenfonds Reizen. ‘Wij drukken dan ook iedereen
op het hart om vooral bij een erkend reisbureau
te boeken. Uiteraard is het zeer vervelend om je
droomvakantie in het water te zien vallen, maar
dubbel zo vervelend als je ook nog eens je geld
kwijt bent. Bij een Toerkoop Reisburo en Toerkoop.nl ben je altijd in goede handen, ook tijdens
onvoorziene vervelende omstandigheden,’ aldus
Kuijs.

Win concertkaarten Jan Smit

Gratis ‘glossy’ vakantiemagazine
bij Toerkoop
Reisbureauketen Toerkoop start het nieuwe vakantiejaar 2008 kleurrijk met een 64-pagina’s
tellende, glossy magazine ‘PASSIE – het inspiratiemagazine voor reizen’. In het reisblad worden
tientallen vakantiebestemmingen beschreven,
krijgt de lezer informatie over verschillende vakantievormen waaronder cruises en campervakanties en tips over een goede voorbereiding, de
nieuwe regels voor handbagage in het vliegtuig,
verantwoord zonnen en hoe maak je de mooiste vakantiekiek. Verder is er aandacht voor ondermeer de zeven wereldwonderen, Stavanger
Culturele Hoofdstad in 2008, de Egyptische badplaats Taba, stedentrips, de Turkse Rivièra en populaire wijn- en kastelenroutes in Frankrijk. Uiteraard komen ook verre bestemmingen aan bod,
waaronder Afrika, Vietnam, Laos en Cambodja.
Het magazine is op te halen bij alle Toerkoop Zonvaart vestigingen. U kunt het gratis thuisbezorgd
krijgen. Stuur een e-mail met het woord ‘Passie’
plus uw naam en adresgegevens naar info@zonvaart.nl of bel uw Toerkoop Zonvaart reisburo.
Toerkoop 40 jaar
In 2008 zal Toerkoop een keur aan activiteiten en
speciale acties gaan organiseren in het kader van
zijn 40 jarig bestaan. ‘Toerkoop werd in 1968 opgericht dus vieren wij dit jaar dit heuglijke feit.
Het vakantiemagazine is een eerste actie in het
kader van dit feest maar het hele jaar door gaan

wij onze klanten verrassen met talrijke aanbiedingen en leuke acties,’ aldus Don Kaspers, directeur.
Door het beantwoorden van vier vragen kunnen lezers van PASSIE magazine meedingen naar
mooie prijzen waaronder een 8-daagse vakantie
in Sardinië, twee tickets voor een concert van Jan
Smit of een van de vijftig entreekaarten voor twee
personen naar Thermae 2000 in Valkenburg.
Het laatste vakantienieuws
Wil men op de hoogte blijven van de meeste actuele reisaanbiedingen en het allerlaatste vakantienieuws, dan kan men zich via de website www.
toerkoop.nl gratis aanmelden voor de Toerkoop
e-nieuwsbrieven.
Over Toerkoop Zonvaart
Toerkoop Zonvaart is Noord Hollandse reisbureauketen van 18 zelfstandige reisbureaus. De dagelijkse leiding is in handen van de broers Pieter
en Michel Kuijs, zij geven leiding aan 102 reisadviseurs. Toerkoop Zonvaart verkoopt vakanties van
alle gerenommeerde Nederlandse reisorganisaties en is officieel agent van alle luchtvaartmaatschappijen ter wereld. De klant van het Toerkoop
Reisburo profiteert zodoende van een breed pakket aan vakantiereizen, vliegtickets en andere
aanvullende reisdiensten tegen zeer aantrekkelijke prijzen en onder duidelijke voorwaarden.

Donderdag 20 maart 2008 in de Openbare Bibliotheek, Zonnedauw 2,
aanvang 20.00 uur, entree 6 Euro.

BOEKENWEEKLEZING door Joyce Roodnat
een gezamenlijke activiteit van de Openbare Bibliotheek en Limmen Cultuur
Joyce Roodnat (1955) is journalist en schrijft over
film voor NRC Handelsblad. Sinds 1995 is zij chef
kunstredactie van deze krant. Zij is auteur van de
populaire rubriek ‘Aan de Wandel’ in NRC, trektochten te voet door Nederland en de rest van de
wereld. Zij schrijft ook literatuur. In 2002 kreeg
haar eerste roman de Geertjan Lubberhuizenprijs en de Debutantenprijs. De roman Sterrenschot uit 2005 speelt zich af in de jaren dertig en
gaat over een briljante natuurkundestudent die
deelneemt aan een expeditie naar Groenland.

Recent is verschenen: ‘Een kwestie van lef’ voor
vrouwen van 40 tot 60+. Joyce Roodnat zet in dit
boek de genoegens van het ouder worden op een
rij en beschrijft hoe elke vrouw daar haar voordeel mee kan doen. Ouder worden is een kwestie
van lef! Twee tips van Joyce Roodnat: ‘ Een beetje
vervaarlijk zijn kan geen kwaad, laat ze maar rekening met je houden. Maar zieken en zeuren?
Dat mag nooit’ en ‘ Niet vergeten: tot diep in de
70 zijn mannen leuk. Vrouwen ook’.
Reserveren: 072 5052135

Zondag 16 maart 2008 in Boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64,
aanvang 15.00 uur, entree is gratis.

OPEN PODIUM o.l.v gitarist Hans Laduc
Op deze zondagmiddag zal in Limmen een Open
Podium plaatsvinden. Het is een podium voor iedereen die een akoestisch instrument bespeelt
en graag wil laten horen aan een geïnteresseerd
publiek waar hij of zij mee bezig is. Voorwaarde
is dat het leuk moet zijn om naar te luisteren. De

deelnemers krijgen tien minuten de tijd om zich
te presenteren. Ook de organisator Hans Laduc
zelf zal een bijdrage leveren.
Verdere informatie is verkrijgbaar bij Marjan:
06-23328955

Een foto van het opstarten van een nieuwe kinderkar als verrassing voor de bouwers...
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CARNAVALSWEEKEND:
ZATERDAG 2 FEBRUARI
VANAF 21.00 UUR

BAD MEDICINE
ZONDAG 3 FEBRUARI
VANAF 14.00 UUR OF NA DE OPTOCHT

EVENT4ALL EN
PATRICK BOUQUET
ZONDAGAVOND 3 FEBRUARI
VANAF 20.30 UUR

EVENT4ALL
De Carnaval is in aantocht en
Troel Voor Kids is er klaar voor!!
Met het oog op de naderende carnaval organiseren wij met enige regelmaat schmink workshops
van 1 avond voor geïnteresseerden.
U moet dan denken aan de basisbeginselen van
het schminken (van kinderen) en enige productinformatie.
Tijdens de workshop zullen een aantal basisgezichten worden voorgedaan en daarna wordt geoefend op elkaar om zelf ook te ervaren wat het is
om geschminkt te worden. Dit zal o.a. bestaan uit
prinses/vlinder, griezel/heks en dieren.
De workshops worden s’avonds gegeven van
20.00 - 22.30 uur bij voorkeur op woensdag en
donderavond. Informeer naar de exacte datums
in januari en februari.
Troel is dealer van Grimas schmink.
De kosten van de workshop bedragen € 20,- inclusief gebruik van schmink en materiaal, koffie,
thee en wat lekkers.
Na de cursus is het mogelijk Grimas schmink te
kopen tegen 10% korting.
Verder is het mogelijk om verkleedkleding in verschillende thema’s ( voor kinderen of volwassenen ) te huren voor de carnaval. Voor een bedrag

van € 7,50 heb je een complete outfit inclusief accessoires voor 5 dagen (van do t/m ma). Kom snel
kijken en een outfit reserveren.
De uitverkoop van de wintercollectie gaat bij Troel
nog even door. De gehele wintercollectie van Bad
Boys en Geisha mag weg tegen 40% korting.
Vingino jeans (jongens en meiden) met 25 % korting. Tevens restanten Imps & Elfs en Vinrose voor
de halve prijs.

DINSDAG 5 FEBRUARI
VANAF 21.00 UUR

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

Wij wensen u allen
een fantastisch carnavalsweekend!!!

De nieuwe collectie van de zomerkleding is ook
al weer voor een groot deel binnen. We hebben
Salty Dog voor jongens en meisjes (mt 92 – 128),
Geisha voor meisjes (mt 116 – 176) en Bad Boys
voor jongens (mt 104 – 164). Ook verwachten wij
half februari de eerste levering van Noppies newborn en baby (mt 50 – 92). En natuurlijk hebben
we nog steeds een leuke collectie van Bam Bam.
Kom snel weer eens langs en ontdek het verrassende speelgoed, kraamcadeautjes en kleding assortiment van Troel! Troel Voor Kids is te vinden
op de Kerkweg 40a te Limmen.
Onze website is vorige week vernieuwd, dus als
je meer informatie wilt of gewoon nieuwsgierig
bent, kijk dan snel op www.troelvoorkids.nl

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

WINTERCOLLECTIE

GEISHA EN BAD BOYS

40% KORTING

VEEL OVERIGE KLEDING TOT 50% KORTING!
Boost je natuurlijke look...

Grijs haar verminderen
in slechts 5 minuten
Voor iedere man die zijn grijze haar wil verminderen is er nu Cover 5' van L'Oreal Professionel
Homme. De eerste kleurgevende shampoo-behandeling verrikt met INCELL, die het grijze haar
in 5 minuten vermindert.
Vermindert grijs haar en geeft een charmante,
mannelijke en subtiele look. Geen zichtbaar gekleurd effect, maar een perfect natuurlijk resultaat. Wordt niet 'rood'.
Het wordt als een shampoo aan de wastafel toegepast en heeft absoluut natuurlijke kleuren die
niet warm worden. Het haar ziet er dan ook niet
gekleurd uit! De natuurlijke kleur van het haar
wordt 'opgefrist'.

De technologie
Een balans van zorgvuldig geselecteerde en gedoseerde kleurpigmenten, die ervoor zorgen dat het
resultaat er niet warm of rood uitziet. De shampoo bevat Incell, een door L'Oreal gepatenteerd
molecuul dat het intercellulaire cement aanvult
en de haarvezel versterkt.
Een subtiele, mannelijke en natuurlijke look. Het
effect is niet: 'Heb jij je haar gekleurd?', maar 'hé,
wat zie jij er goed uit!'.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marga's
Haarmode!

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

Alles voor de Carnaval:
Pakken-pruiken-snorrenserpentine-haarsprayhoeden-schminck-confettibrillen-tooien-pistolenwat hebben
holsters-zwaarden
ze eigenlijk
niet...?!
en nog veel meer.
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Carnavalsvereniging
de Uylenspieghels
Vervolg van de voorpagina
programma met clown Flapipo voor de groepen
1, 2 en 3. Voor de groepen 4 en 5 is er iets nieuws,
namelijk het ‘Ren je Rot’ spel. Dit is geheel nieuw
en wordt dus een grote verrassing. ’s Middags is
er de playbackshow, met als thema “Glitter en
glamour show”, voor de groepen 6,7 en 8 i.s.m.
Specials Drive-in Shows.
Op de scholen wordt er al druk geoefend en Prins
Tyl XII en zijn gevolg is benieuwd wat de kinderen
deze middag laten zien op de bühne.
Zaterdagmiddag 2 februari zal er worden
meegereden in de optocht van Pieperduin.
Om 19.00uur is er in de Corneliuskerk een
gezinsviering m.m.v. het kinderkoor, waarbij de
kinderen weer worden uitgenodigd om verkleed
naar deze viering te komen. Dan zullen om
21.00 uur de deuren van Leutbunker de Burgerij
opengaan voor de gezellige Foute Avond en
hopen de Uylenspieghels weer een hoop “foute”
mensen te mogen begroeten.
Op deze avond is de muziek in handen van
de Bad Medicine de band die er vorig jaar ook
een geweldig feest van wist te maken. Een
toegangsbewijs voor deze avond kost op vertoon
van uw donateurkaart € 5,00 voor niet donateurs
€ 7,50.
De voorverkoopadressen zijn; fam. Baars, Burg.
Nieuwenhuijsenstr. 97 en fam. Burgering,
Vredeburglaan 2 te Limmen.
Zondag is er de, steeds groter en langer wordende,
optocht door Gorteldonk. Om 13.30 uur gaat de
optocht van start bij het park op de Vuurbaak.
Prins Tyl XII en zijn raad rijden dit jaar weer op
de prachtige Prinsenkar met Patrick Bouqet
die live de muziek zal verzorgen. Ze hopen ook
dit jaar weer heel wat groepen met een kar te
mogen begroeten. Heb je als groep je nog niet
aangemeld, doe dit dan alsnog bij René Levering

tel. 06-53507593, en zorg dat je om 13.00uur
bij het park aanwezig bent, dit om een goede
opstelling voor aanvang te kunnen maken.
Voor de kinderkarren van de Uylenspieghels
telt een maximum leeftijd van 10 jaar. Voor de
kinderen ouder dan 10 jaar is een eigen plek
binnen de optocht waar zij lopend en/of rollend,
met versierde fiets of skelter, een mooie kar,
alleen of met vrienden meedoen met de optocht.
De lopers en rollers worden om 13.15uur bij
de Prinsenkar verwacht om gezamenlijk in de
optocht mee te gaan.

een spetterende avond van te maken. Kaarten
voor de disco avond kosten € 6,00. Was vorig
jaar het thema oer-Hollands, dit jaar willen de
Uylenspieghels er het thema “Las Vegas” aan
geven. Verkleed komen is niet verplicht maar
wel leuk, de Uylenspieghels zijn daarom weer
benieuwd wie er een gokje durft te wagen om er
een magische avond van te maken. Iedereen moet
zich op deze avond kunnen legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs en er mag alleen alcohol
worden gedronken door personen van 16 jaar en
ouder.

De Uylenspieghels willen bij dezen aan de
bewoners langs de route vragen om hun auto’s
niet op de rijbaan te parkeren. Dit omdat er
steeds meer karren meerijden en dit oponthoudt
geeft.

Maandag 4 februari zal er bezoek worden
gebracht aan Camerdonk. Om 15.00uur zal Prins
Tyl XII en zijn gevolg daar komen om samen met
de bewoners er een grote bingo te spelen en ze
een gezellige middag bezorgen.

De route van de optocht is als volgt; start aan
de Vuurbaak, r.a Enterij, l.a. Rijksstraatweg,
r.a. Hogeweg, r.a. Molenweg, r.a. B.N. Straat, l.a.
Rijksstraatweg, r.a. Nachtorchis, r.a. Rietorchis,
l.a. Zonnedauw, rechtdoor Lage Weide, waar
de medailles zullen worden uitgereikt. Hierna
vervolgen we de route naar de Burgerij
r.a. Meidoornlaan, r.a. Vredeburglaan, r.a.
Dusseldorperweg, aankomst Burgerij.

Op dinsdag 5 februari is er de slotavond waarbij
De Limbeats en Cees de Ruijte elkaar muzikaal
afwisselen. De toegang is voor een ieder gratis.
Het zou leuk zijn om deze avond carnavalssfeer
te proeven en, ook al is het niet verplicht,
verwelkomen wij u graag deze avond minimaal
met een boerenkiel. Hoe de raad dit seizoen gaat
afsluiten blijft nog even geheim, maar het zal
niet onopgemerkt gaan.

Aansluitend na de optocht is er weer groot feest
voor grote en kleine Gorteldonkers in Leutbunker
de Burgerij o.l.v. DJ Harold en zal ook Patrick
Bouqet binnen in de zaal nog gezellig de boel op
z’n kop komen zetten. Natuurlijk wordt er daar
ook weer een prijs uitgereikt voor de mooiste
kar van de optocht. Als dan daar rond de klok van
19.00uur de deuren sluiten wordt de zaal klaar
gemaakt voor het Discobal.

U ziet, voor jong en oud staan de Uylenspieghels
klaar de komende week en hopen u op één van
haar festiviteiten te mogen begroeten, ALAAF!

Om 20.30uur gaan de deuren weer open en staat
de Specials Drive-in Shows met Harold voor de
jeugd klaar om samen met de Uylenspieghels er
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Haal meer uit je dag!

SALE
Boxspring Basix
Complete combinatie 160 x 200 cm
bestaande uit hoofdbord, boxsprings
en pocketveringmatrassen
Van ` 1980,-

Tencel dekbed
Dekbed met 90% ganzendons.
1 persoons van «299,-

Nu voor

1595,-

«

Nu voor

199,-

«

RINA GROENTEN EN FRUIT
STOPT 15 MAART A.S........
Episode
Na vijf jaar winkelen heb ik een besluit genomen,
en besef dat aan alle goede dingen ooit een eind gaat komen.
Hard gewerkt, maar met heel veel plezier,
gezellige klanten met ieder z’n eigen verhaal, maar ook veel vertier!
Voor, tijdens en na mijn nekhernia operatie hebben jullie me bijgestaan,
en door hulp van velen om me heen, kon de winkel door blijven gaan.
Na weer een MRI scan en vele bezoekjes aan de fysiotherapeut,
ben ik, na veel wikken en wegen, toch gekomen tot dit besluit.
Alles zal ik missen, de lach van de klanten, de praatjes, de openhartige
gesprekken, m’n kleine vriendjes en vriendinnetjes met de “high five”,
maar boven alles jullie vertrouwen,
mede dankzij jullie heb ik mijn winkeltje zo op kunnen bouwen.
Bedankt voor alles wat jullie me hebben gegeven,
ik wens iedereen heel veel geluk en gezondheid toe in dit mooie leven!

Comforel
hoofdkussen

Nomaals dank voor alles,

Normaal «29,95 per stuk

nu 2 voor

39,95

«

Rina

D U SSE L D O RPE RWE G 75
L IM M E N 0 7 2 - 5 051360
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GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

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

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
áchter de garage? WW.HKAIJRKROYOLEKVERING.NL
W

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Muntjes actie loopt ten einde!
Tot eind februari kunt u uw gespaarde muntjes nog
inleveren. Kijk in de winkel naar de actie-aanbiedingen!

Feestje...!?
Dit jaar vieren wij alweer ons eerste lustrum!
Mede dankzij U hebben wij de afgelopen
5 jaar onze drogisterij kunnen opbouwen.
Daarvoor onze dank. Om dit te vieren en iets
voor U terug te doen, kunt U van ons een
lustrumfolder verwachten met daarin
spectaculaire aanbiedingen voor iedereen!
Alvast een eerste start:

J. Hooy vitamine E-crème
pot 140ml € 6.95 ........... 1 + 1 gratis !
Opium Homme e.d.t.
30 ml € 29,95 ................................€ 18.99
Magneetketting/armband
€ 4,95 .................................................€ 2.99

Let vanaf eind februari
op uw brievenbus voor de volgende
topaanbiedingen!

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

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

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Reclame-aanbieding geldig van 28 januari tot en met 2 februari

Carnavalsvlaai (ook halve!)
4 smaken op een vlaai

4 witte pistoletten
voor

Suikeroublie
gevuld met gele room

Tiosjes 7 lekkere koeken
voor het goede doel (50 jaar t.i.o.s)

€ 9,95
€ 1,00
€ 0,90
€ 2,75
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Hoe ondernemend zijn wij Gorteldonkers eigenlijk,
tijd voor een tussentijdse evaluatie!

Een greep uit het foto-archief...

‘Ondernemende
Gorteldonkers?!’
September 2006 schreef ik mijn eerste artikel voor de LOV-krant. Mijn eerste interview, met
Piet en Jan van Valkering en De Graaf Accountants, staat mij nog goed bij. Maar ook de
andere ontmoetingen met dorpsgenoten. Boeiende, spannende, grappige en serieuze verhalen heb ik gehoord en opgeschreven. Bij iemand langsgaan voor een vraaggesprek brengt
voor mij altijd een nieuwsgierige spanning mee; benieuwd wie ik deze keer ga ontmoeten.
De geïnterviewde zelf zal op zijn tijd vast nerveus zijn, er komt toch ‘iemand van de krant’
langs. Dat wat er gezegd wordt tijdens een gesprek, wordt straks door heel Limmen gelezen.
Goed op je woorden letten dus! Sinds september 2006 zijn er twaalf edities van de LOVkrant verschenen. Daarvoor zijn tweeëntwintig ondernemende Limmers geïnterviewd. De
ontmoetingen hebben een goed beeld gegeven van de ondernemersmentaliteit te Limmen.
Deze carnavalseditie lijkt mij bij uitstek een goede gelegenheid om in de archieven te duiken en aan de hand van gedane uitspraken het ondernemersklimaat van Gorteldonk in
kaart te brengen.
Komen en gaan
Het komt zelden voor dat ik ‘zomaar’ langs ga
bij iemand voor een interview. Meestal is er een
reden; iemand begint een zaak, een pand wordt
ge- of verbouwd, of een ondernemer beëindigt
de zaak…. Zo heeft Limmen er de afgelopen tijd
veel ondernemers bij gekregen en een enkele
verloren. De vraag naar hoe het allemaal begon
leverde uitspraken op als: “Het is meer een uit de
hand gelopen hobby.” (Ingrid Brandjes, woonwinkel De Dussel) of “Wij wilden ontzettend graag
ondernemen!” (Barry en Monique van Wijngaarden Lindhout, Kits Oonlie).
Vaak kwam ik langs omdat er reden was voor een
feestje. Verenigingen die afgelopen jaar iets te
vieren hadden: V.V.Limmen met het 10-jarig bestaan van het damesvoetbal, HSV Limmen met
het 25-jarig bestaan van de jeugdvisclub Samen
Beet en het 50-jarige jubileum van slagwerkgroep
Excelsior. Maar ook verbouwingen of verhuizingen waren aan de orde van de dag: “Het werd
echt de winkel van Sinkel.” (Rob Nuyens, Nuyens
Tuin&Groen) en “We snakten naar adem.” (Piet
Valkering, Valkering en De Graaf Accountants).
Eind vorig jaar is Limmen dan toch ook een ondernemend echtpaar armer geworden, Jaap en
Wil Kaandorp van Kaandorp Kip en Kaas stonden
22 december jl. voor het laatst met hun kar in het
dorp. Zelf bekeken ze het van de positieve kant:
“We hebben nu na 23 jaar een keer op zaterdag
vrij!”
Hart voor het vak
Als ik dan langs kwam voor een interview, ongeacht de reden, dan konden de meesten niet wachten tot zij hun verhaal konden vertellen. Zinnen
als: “We willen te veel vertellen, zo enthousiast
zijn we!” (Barry en Monique van Wijngaarden
Lindhout, Kitso Oonlie) en “Ik spui er veel uit, ik
weet veel.” (André Dekker, slagwerkgroep Excelsior) kwamen regelmatig langs tijdens het gesprek.
Andere ondernemers brachten de boodschap iets
anders, maar wel met dezelfde strekking: “Zoals je
weet ben ik wat kort van stof.” (Rem Pronk, Albatros). Vaak kwamen uitspraken recht uit het hart:
“Je kiest het vak niet, het vak kiest jou!” (Marijke
Laan, paranormaal therapeute), of getuigden van
inzet:
“We fietsten meestal zo’n 130 km per dag, zonder
rustdag!” (Cees Smit, Lies Al en Wim Adrichem,
Fietstocht Santiago de compostela), en gloeiende ambitie:“We pakken alles aan: van groot tot
klein!” (John Böhm, ADD Architecten)
Alles voor de klant?
Ontzettend leuk is het om alle artikelen nog een
keer door te lezen. Het is eigenlijk net als het
doorbladeren van een fotoalbum. Goede herinneringen komen weer boven. Als je als ondernemer
hart hebt voor je eigen vak (“Ik heb de ambitie om
vrouwen in beweging te krijgen,” zei Arina van
Damme, van Fit4Lady), ben je er nog niet. Het is
minstens zo belangrijk om je passie en kennis op
een goede manier over te brengen op de klanten.
Zijn Gorteldonkers klantbewust? En als ze klantbewust zijn, kunnen ze dit dan ook combineren
met oog voor kwaliteit? Rem Pronk (Albatros) ziet
mensen écht als zijn gasten. Bij Barry en Monique (Kits Oonlie) stappen klanten in een warm
bad. En die klant krijgt een verzorgd product mee
naar huis.“Inpakken is het allerbelangrijkste, er
gaan meters cellofaan doorheen! Ik zie het als
een soort visitekaartje.” legde Cathy Vleugel (Bij
Keet) uit. “Een knappe plant, daar willen we voor
gaan!” (Rob Nuyens, Nuyens Tuin&Groen)
Van het dorp
Wat mij bijgebleven is van de vele gesprekken die
ik gevoerd heb, is dat bij de meeste ondernemers,
de betrokkenheid met het dorp Limmen toch wel
een heel belangrijke plaats inneemt in hun werk.

Pastor Johan Olling omschreef Limmen als volgt:
“Limmen is één grote puzzel van puzzelstukjes,
waarin toch altijd iemand familie is van. De lijntjes zijn kort, dat is Limmen.” Dat sommige bedrijven echt van het dorp zijn, komt doordat het
van generatie op generatie overgaat. Zo ging ik
langs bij Rob Nuyens van Nuyens Tuin&Groen,
die aan het roer staat van een bedrijf dat al vier
generaties in de familie is. Maar ook binnen
andere bedrijven en verenigingen wordt de gemeenschapszin gevoeld:
”Als je eenmaal bij Limmen voetbalt, kun je er
niet zo gemakkelijk weer weg.” (Yvonne Poel, damesvoetbal V.V.Limmen), Eva en Alexandra van
Toerkoop Zonvaart: “We voelen ons steeds meer
Limmer. We kennen onderhand het halve dorp.”
En het dorp kent Eva en Alexandra. Ons ken ons,
dus:“Het is leuk om met een Limmerse ondernemer te bouwen, het praat veel makkelijker omdat je op dezelfde golflengte zit. Ook veel van de
onderaannemers kwamen, waar mogelijk, uit de
buurt. Het resultaat mag er wezen!” (Jan de Graaf,
Valkering en De Graaf Accountants)
Kennis van zaken
Tot nu toe hebben we een aantal belangrijke eigenschappen van Limmerse ondernemers op
een rijtje gezet: hart voor het vak, aandacht voor
klant, kwaliteit van het product en de betrokkenheid met het dorp. De ontmoeting met de klant
is ook het moment waarop kennis, soms zelfs levenswijsheid, wordt overgedragen. Zo kreeg een
klant van Bob Copini (meester-goudsmid) gratis
de volgende uitspraak mee: “De klok moet eerst
proefdraaien, mevrouw, dat kost tijd. Dat ís tijd.”
En de spreuk van Peter van der Heijdt (HSV Limmen) over de moderne vishengel van carbon:
“Vroeger ving je paling, nu vang je bliksem” kan
direct op de scheurkalender. Wijsheid kwam ook
van Pastor Johan Olling:“Van God moet je geen
man met een lange baard maken.”
Van het prille begin op weg naar de toekomst
Als ik mensen interview, zijn er twee vragen die
ik tijdens vrijwel ieder vraaggesprek stel; “hoe is
het begonnen?” en “hoe ziet de toekomst eruit?”
Sommige Limmenesen hebben een ontzettend
boeiend verhaal. Tijdens een gesprek duiken we
dan ook regelmatig terug in het verleden.
“Het startkapitaal was f 750,-. Gelukkig werd voor
f 2,50 menige Limmenees geïnteresseerd om
een bijdrage te leveren aan de oprichting van de
drumband” (André Dekker, slagwerkgroep Excelsior), en “Ik ben begonnen met een bouwkundig
en milieutechnisch adviesbureau, op een slaapkamertje.” (John Böhm, ADD Architecten)
Echter, een ondernemer zou een ondernemer
niet zijn als enkel gekeken wordt naar het verleden. Tot slot wil ik eindigen met het antwoord
dat accountants Piet Valkering en Jan de Graaf
gaven op de vraag; hoe zitten jullie er over tien
jaar bij? “Op Tahiti!” riep Piet direct. Uit dit antwoord sprankelt de ambitie, een eigenschap die
naar mijn mening onmisbaar is voor een ondernemende Gorteldonker. “Dat zal dan wel Texel
worden!” roept Jan op de het antwoord van Piet.
Uit de reactie van Jan komt nóg een goede eigenschap naar voren: de realiteitszin.
Lucia Valkering
Als u iemand kent die volgens u in aanmerking
komt voor een interview in de LOV-krant, kunt
u contact opnemen met de redactie (redactie@
lovkrant.nl).
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Wij zijn trots op onze portfolio.
En dat mogen wij best wel eens groot laten zien.
Nieuwsgierig?
www.studiowelgraven.nl
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Forte kinderopvang organiseert

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11

Lezing ‘Een opgeruimd huis’
Struikelt u over uw spullen? Kunt u niet meer
aan tafel eten omdat deze altijd vol ligt?
Is uw administratie een chaos? Wilt u graag opruimen maar weet u niet waar te beginnen?
Komt u geregeld tijd te kort maar heeft u toch
het idee dat er te weinig uit uw handen komt?

Plannen en organiseren:
n Doelen stellen privé, realistisch schema
maken.
n Knooppunten in de huishouding signaleren en
ontknopen.
n Uitstel vermijden.

Dit is hét moment om aan de slag te gaan
Misschien voelt u zich overweldigd door de grote hoeveelheid zaken die u aan moet pakken of
heeft u niet de tijd om kritisch te kijken en een
plan op te stellen. Anja Dekker, professional organizer, reikt ideeën en structuur aan voor een goed
georganiseerd huishouden. Op uitnodiging van
Forte Kinderopvang geeft zij woensdag 30 januari
2008 (zaal open 19.45 uur) de workshop ‘Een opgeruimd huis’ in kinderdagverblijf De Wielewaal
te Bergen.

Opruimen en indelen
n Opstoppingen in de huishouding signaleren en
oplossen.
n Spullen op een vaste plaats én onder handbereik opruimen.
n Opruimen samen met de kinderen.

Een opruimplan
In de workshop gaat de aandacht met name uit
naar de theorie van het opruimen: we gaan op
zoek naar de achterliggende reden waarom opruimen zo moeilijk kan zijn. Al lijkt veel rommel
op elkaar, de achterliggende oorzaak waarom het
zo moeilijk is om op te ruimen, is voor iedereen én
in elke ruimte weer anders.
De deelnemers krijgen de bouwstenen aangereikt
om zelf een analyse te maken van de ruimte die
ze willen opruimen. Vervolgens geeft Anja Dekker
aan welke stappen gezet moeten worden en in
welke volgorde. En we gaan op de juiste manier
een ruimte indelen!
Door oefeningen te maken en vragen te stellen
krijgt u tijdens de workshop de persoonlijke dacht
die deze avond voor u de moeite waard maakt.

Over Anja Dekker
Anja Dekker heeft in haar werkverleden veel ervaring opgedaan in het opleiden en begeleiden van
mensen, het plannen van werkzaamheden, het effectief werken en het aanbrengen van structuren
en systemen in diverse situaties en ruimtes. Deze
vaardigheden zet zij dan ook met plezier in bij het
opruimen en organiseren van woon- en werkplekken. En als moeder van twee jonge kinderen heeft
zij een brede praktijkervaring in het organiseren
van een huishouden mét kinderen!
Kortom, een leuke en leerzame avond! De toegang
is gratis. Inschrijven? Bel Forte Kinderopvang 0251
658 058 of mail info@fortebv.nl.
Waar:
KDV De Wielewaal
Dr. van Peltlaan 5
1861 KA Bergen
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Zaal open: 19.45 uur

Geslaagde donateuravond
Stichting Oud Limmen

37,95

29,95

32,95

Vrijdag 18 januari jl. hield de Stichting Oud Limmen in de gezellige bovenzaal van Boerderij
Vredeburg haar jaarlijkse donateuravond. Een
fantastische opkomst, alle stoelen bezet, en een
leuk programma maakte de avond tot zeer geslaagd. Peter Valkering vertoonde oude foto’s
over de bloembollencultuur in Limmen die door
Kees Kroone op humoristische wijze van deskundig commentaar werden voorzien. Thomasvaar &
Pieternel (Ton & Marjo Valkering) brachten 2 liedjes ten gehore, van passende tekst voorzien door
Henk Brandsma.
Jaap Adrichem en Kees Bos hadden een interview
op video opgenomen met Dhr. Jan Kaandorp (98
jaar) - Gert Bakkum (94 jaar) - Antoon Duykersloot
(94 jaar) en Jan Valkering (voor de Limmers: JanToon, van het bloembollenbedrijf J. Valkering &
Sons) waarin werd teruggekeken op de bollencultuur uit het Limmer verleden. Als speciale attractie had de Stichting Oud Limmen nog een speciale
verrassing voor de nietsvermoedende Burgemeester A. Emmens-Knol, die ook als toeschouwer in de
zaal zat te genieten van het programma.
De ambtsketen van de zelfstandige gemeente
Limmen was door de laatste Burgemeester, Dhr.
Van ’t Kaar op 14 december 2001 geschonken

aan de Stichting Oud Limmen. Na de fusie tussen Akersloot - Castricum en Limmen wilde het
nieuwe college van B&W de 3 kettingen in het
gemeentehuis een mooi plaatsje geven, doch die
van Limmen bleek op onverklaarbare wijze verdwenen te zijn. Boze tongen beweren zelfs dat
hij onder het bed van één van de bestuursleden
van de Stichting Oud Limmen lag. Groot was dan
ook de verrassing van de burgemeester toen dhr.
W. Vaandrager haar de prachtig opgeknapte en
gepoetste ketting - in bruikleen - overhandigde
zodat hij alsnog te samen met de andere 2 in het
nieuw/verbouwde gemeentehuis kan komen te
hangen. Kortom een zeer geslaagde avond waarin
de Stichting Oud Limmen wederom heeft bewezen
dat zij het waard is om donateur van te worden,
of om gewoon eens een kijkje te komen nemen
in het pand aan de Schoolweg 1 (naast de oude
brandweerkazerne) om bv. eens lekker te neuzen
in al die oude foto’s. Elke maandag van 10.00 tot
12.00 en 19.00 - 21.00 uur bent u van harte welkom. Vrijdag 8 februari volgt de 2e donateuravond
maar ook deze is reed volledig bezet.
Stichting Oud Limmen
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Kijk op www.lovkrant.nl

• Werkkleding
• Tuinberegening
• (Weide)afrastering
• Meststoffen
• Gewasbescherming

• Tuinplanten
• Tuinartikelen
• Bloembollen
• Zaaizaden
• Vijverartikelen

TUIN & GROEN SHOP

De vorige nummers
nog eens zien?

VOORJAARSKRIEBELS??

Onze voorjaarscatalogus
ligt weer voor u klaar!
Vol met groente- en bloemzaden,
pootaardappelen, plantuitjes en
leuke geschenkverpakkingen!!

15% KORTING
OP AL ONZE ZADEN
IN DE MAANDEN JANUARI EN FEBRUARI
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.30 uur + 13.15 - 18.00 uur

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
Koopavond (maart t/m september)
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur

Uitgeesterweg 1B, 1906 NW Limmen, T 072 - 505 24 84

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

studio

welgraven
websites
drukwerk
idee vormgeving
opmaak

Schipperslaan 9, 1906 bg Limmen
Postbus 20, 1906 zg Limmen
Tel. 072 - 505 51 66
Fax 072 - 505 32 77

1+1=3

info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

Samen zijn we meer waard voor u

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal

Amstelveen
Bankrashof 3
1183 NP Amstelveen
020 640 30 66

Heerhugowaard
Rustenburgerweg 93
1703 RV Heerhugowaard
072 574 04 24

Amsterdam
Buikslotermeerplein 422
1025 WP Amsterdam
020 462 06 20

Koog aan de Zaan
Museumlaan 16
1541 LP Koog a/d Zaan
075 621 46 21

Den Haag
Zinkwerf 15
2544 EC Den Haag
070 308 31 50

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen
072 505 70 00

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem
023 541 06 00

www.vanhier.nl

waar kastruimte nodig is. Geen

DIERVOEDERS

centimeter blijft onbenut.

ADMIRAAL

Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

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

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

VOOR
V
O O R D E P A A RD
R D EN
EN

ONT W ORMINGSKUREN vanaf € 7,95
HIPPOST AR PAARDENSNO EP 1KG € 2,75
WIJ HEBBEN MEER DAN 40 SOORTEN PAARDENVOER
O .A . P A V O , H A V E N S , H A RT O G vanaf

€ 8,95

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

