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Circus Tios geweldig succes
Na een lange voorbereiding was het zondag 8 juni
j.l. eindelijk zover. Het jubilerende Tios liet in 3
verschillende shows optredens zien van haar jazzen turn groepen. 2008 is het jaar waarin sportvereniging Tios 50 jaar bestaat. Dit jubileumjaar
werd ingeluid op zondag 6 januari met een druk
bezochte en gezellige nieuwjaarsreceptie. Hierna
werd er achter de schermen hard verder gewerkt
aan het grote Tios jubileumweekend van 6, 7 en
8 juni. Mede dank zij alle hulp van vrijwilligers,
sponsors en de hoofdsponsors Albert Heijn Limmen, LOV en NTI NLP was het een onvergetelijke
dag.

maakt. Plannen werden allemaal duidelijk op papier gezet en er werden meer sponsors gezocht.
De leiding van de vele turn- en jazzgroepen werd
ingelicht dat hun optredens in een heuse echte
piste zou plaatsvinden. Ook kwamen er 6 leerlingen van de Alo uit Amsterdam het comité
ondersteunen en kregen o.a. de taak het grote
draaiboek te maken. In dit hele traject stuitte het
comité enkele keren tegen flinke hobbels aan. Gelukkig werden deze weer gladgestreken en konden ze weer verder. Er werden heel wat sponsors
gevonden en ook mocht Tios een bijdrage van het
Plaatselijk Sportstimulerings Fonds ontvangen.

De gezelligste markt van
Limmen komt er weer aan!

Er was de actie van bakkerij P. Bakker die met de
Eerst even een terugblik. Het was begin maart
Tios-koekjes een prachtig bedrag van € 500,- op2007 toen er voorzichtig vanuit het Tios bestuur
leverde. Zo kon het dus gebeuren dat er woenseen aantal mensen werden gepolst om zitting te
dagavond 4 juni 17 combinaties van circus Bongo
nemen in het comité 50 jaar Tios. 50 jaar was toch
Limmen binnenreden om in het park hun plek in
wel een bijzonder jubileum en het bestuur wilde
te gaan nemen.
graag dat er iets speciaals werd georganiseerd
door een apart comité. Dit om het eigen bestuur
Dit was de start van het grote feest weekend van
niet extra veel te belasten. Er werden 6 mensen, 3
50 jaar Tios. Er was die avond meteen al een hoop
ouders en 3 leidsters, bereid gevonden deze klus
bekijks rondom het park aan de Vuurbaak. Nadat
op zich te willen nemen. Zo werden de eerste lijde mensen van het circus hun auto’s en woonnen uitgezet. De datum zondag 8 juni 2008 en
wagens hadden geplaatst werden ze welkom gehet thema; Wereldcircus werden bepaald. Taken
heten door een aantal jeugdleden van Tios met
werden verdeeld en veel informatie over kosten
een boeket bloemen. Dit werd zeer op prijs geetc. werden ingewonnen. Zo kwam er ook al snel
steld. Donderdag werd er druk gebouwd door de
het idee ter tafel of het mogelijk was om een echt
mensen van circus Bongo, ’s avonds rond de klok
circus naar Limmen te halen en hierin de optrevan 18.00 uur begonnen de 1e generale repetities
dens te doen. Het was niet gemakkelijk, maar met
voor de jazzgroepen en werden de materialen
de steun van 3 grote hoofdsponsors, Albert Heijn
voor de turngroepen aangevoerd. Vrijdagmorgen
Limmen, het NTI NLP en de Limmer Ondernemers
werd de laatste hand gelegd aan de aankleding
Vereniging, werd het mogelijk gemaakt om deze
van de ontvangsttent en om 13.30 uur begon de 1e
plannen uit te gaan werken.
beste en
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algemeen
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uit SantBesprekingen volgden
contracten werden
ge- fccircusvoorstelling

Woensdag 25 juni is het weer zover. De gezellige
en druk bezochte jaarmarkt van Limmen staat
op het programma. Vele winkeliers, handelaren,
hobbyisten en verenigingen staan voor u klaar in
hun kramen en wagens. Er is voor iedereen wel
wat te beleven variërend van een luchtkussen
voor de jeugd tot live muziek en dans op het
terras bij de Burgerij. Jaarlijks terugkerend is
natuurlijk het stanghangen aan de kraan van
Winder, dat georganiseerd word door de IJsclub
Limmen en met prijzen die beschikbaar worden
gesteld door de Limmer Ondernemers Vereniging.
Natuurlijk is er voor de inwendige mens gezorgd,
van oliebollen tot suikerspin en van pinda’s
tot warm vlees. Ook kunnen de kinderen zelf
broodbakken bij de Scouting en is er paling- en
zalmroken bij de Burgerij. Nieuw dit jaar is een
karikatuur tekenares die gratis een portret
maakt van iedereen die durft. De markt loopt
vanaf de Vuurbaak via de Kerkweg tot aan de
Dusseldorperweg. De organisatie vraagt iedereen
die langs de route woont vriendelijk om bijtijds
een eventueel geparkeerde auto te verplaatsen
om na de middag de kramenplaatsers ruim baan
te geven. De markt gaat officieel van start om
17:30 en duurt tot 21:30. Voor liefhebbers is het
nog mogelijk om een kraam te huren, kijk op

www.lov-limmen.nl en klik op jaarmarkt. Nu
alleen nog hopen dat de weergoden ons gunstig
gestemd zijn.

WINKELIERSVERENIGING LIMMEN ORGANISEERT

2008

WOENSDAG
25 JUNI
1 7 . 3 0 U. - 2 1 . 3 0 U.

MET VELE ATTRACTIES ZOALS:

LIVE MUZIEK EN DANS
SPRINGKUSSEN - STANGHANGEN
BROOD BAKKEN MET CONQUISTA
ZALM EN PALING ROKEN - MINISCOOTERS

KARIKATUURTEKENARES

U KUNT ZICH NOG OPGEVEN VOOR EEN KRAAM OP WWW.LOV-LIMMEN.NL

Vervolg op pagina 3

Fit4lady is een uniek concept voor vrouwen van
alle leeftijden die in een gezellige omgeving
sportief willen bewegen. Met ons 30 minuten
fitnessprogramma traint u snel en met een uitstekend resultaat:
een fit en strakker lichaam, meer energie, meer weerstand en
een betere conditie.
• U sport wanneer het u schikt
• Er is altijd plaats en uitstekende
begeleiding
• Kom langs of bel en start nog deze
week met bewegen bij Fit4lady

OPENINGSTIJDEN

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

Ma t/m Do 08.30-12.30 & 16.30-20.30 uur
Vrij & Zat 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
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Lever bij ons uw printercartridges in
om deze professioneel te laten vullen.
Ook is het mogelijk
om de toner van laserprinter of
copieerapparaat te laten vullen.

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties

Kijk op www.fotohome.nl
voor mogelijkheden en prijzen!

in woonhuis, kantoor of winkel

O

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

Datanetwerken

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

Heidy

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

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

WORK.….DON’T PLAY!!
METABO HEGGESCHAAR
TYPE HS 45
Meslengte 45 cm

●
●
●
●

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

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

450 watt, veiligheidskoppeling
normaal € 119.95 NU € 99.-

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

METABO ACCU-BOOR-SCHROEF
MACHINE
TYPE BZ 12 SP

LIMMEN

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

end
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
MIEREN POEDER € 8 ,7 5
MIEREN L OK DOZEN 2 S TUKS € 3,95
S L AK K EN KORREL S € 6 ,9 5
ON K RUIDRUIMER € 8 ,4 5

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

MET TWEE ACCUPACKS

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889

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

EN GRATIS 170- DELIGE
TOEBEHOREN !!!
normaal € 199.- NU € 169.-

HET TUINCENTRUM BIJ U IN DE BUURT!!

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

Naast alle vrijwilligers die Tios tijdens dit jubileum
hebben bijgestaan willen we graag de volgende sponsors
nog eens extra bedanken.
Mede door hun steun hebben wij een prachtig jubileum
kunnen vieren;
Onze hoofdsponsors;
Albert Heijn Limmen
Limmer Ondernemers Vereniging
NTI NLP

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

:
p
o
m
o
o
r
w
o
h
-uurs s
4
2
e
z
n
o
r
o
o
Kijk v
en.nl
e
t
s
r
e
d
n
a
v
k
r
www.di

s
i
e
t
i
s
b
e
w
e
Onz
vernieuwd!
:
Kijk eens op
ker.nl
ersbedrijfjon
m
e
n
n
a
.a
w
ww

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

Onze sponsors:
Sportcentrum de Enterij
Plaatselijk Sportstimulerings Fonds Limmen
Zandbergen’s Transport B.V.
G.P. Groot b.v.
Valkering De Graaf Accountants
Driessen Vastgoed b.v.
Oliehandel Zonneveld
Nuyens Tuin & Groen Shop
Schoonmaakbedrijf Maarten Min
www.GROOT TUINEN.com
Bakkerij P. Bakker
Univé
Autoschadespecialist P. Zonneveld b.v.
Wempe Transport b.v.
Dibo Installatietechniek b.v.
Theo Baltus
Timmerbedrijf P. de Wildt
Autobedrijf Dirk v.d. Steen
Nuko
Tegelbedrijf P. Zuurbier
Pronk b.v. Metselwerken
Mooij b.v. Van Bol tot Bloem
Gerard de Nijs Transport en Kraanverhuur
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K R O O S T

‘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 Britt Kerssens “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”.

Britt Kerssens
– Geboren op 16 mei 2008 –
Dochter van Marco en Kim Kerssens
en zusje van Lars

Britt Bonne

Juul Bult

Nathan Vosters

Twan Koppes

– Geboren op 7 mei 2008 –

– Geboren op 4 april 2008 –

– Geboren op 24 mei 2008 –

– Geboren op 17 april 2008 –

Zoon van Jan en Wendy Bonne
en zusje van Quinn

Dochter van Jeffrey en Sandra Bult
en zusje van Daan

Zoon van Peter en Bianca Vosters

Zoon van Erno en Jeanette Koppes
en broertje van Chiel

Noteer vast in uw agenda!!!
Uiterlijke datum voor doorsturen
van foto’s en gegevens in 2008:

Mads van der Locht

Lynn Nijman

Youri Bloedjes

– Geboren op 5 april 2008 –

– Geboren op 14 mei 2008 –

– Geboren op 25 februari 2008 –

Zoon van Sjoerd en Edith van der Locht
en broertje van Jens

Dochter van Ilona en Joost Nijman
en zusje van Tess

Zoon van Richard en Saskia Bloedjes
en broertje van Romée en Esmée

Circus Tios geweldig succes
poort. Deze school was binnen een jaar 2 maal
door brand getroffen en kreeg deze voorstelling
door een bedrijf aangeboden. Om 16.30 uur was
er de 2e voorstelling van circus Bongo voor Limmen en omstreken. ’s Avonds waren er de generale repetities voor de turngroepen en kon ook
de materiaalploeg oefenen hoe alles in de piste
moest verlopen.
De NTI NLP Foundation had op de zaterdag overdag 2 jongeren bijeenkomsten georganiseerd
met als thema JONG-leren. Zaterdagavond gaf
circus Bongo nog 2 maal een voorstelling en was
er een gezellige bijeenkomst in de kantine van
sporthal de Enterij voor genodigden.
Zondag was het stralend mooi weer en de grote
jubileumdag van Tios. Er werd vooraf nog een
laatste generale gedaan door de jongst turngroepen en toen was het echt zover. In sporthal
de Enterij konden alle groepen zich omkleden en
stonden er vele vrijwilligers, herkenbaar aan de

vervolg

speciale T-shirts, klaar om hen te schminken en te
begeleiden naar de tent. Alle leiding van de jazzen turngroepen had hard gewerkt om de leden
een leuke act / dans ingestudeerd te krijgen die
in de piste geweldig werd uitgevoerd. Het komt
toch niet zomaar voor dat je in een piste mag optreden! Dit was al een belevenis opzich voor alle
deelnemers. Voordat de mensen de circustent
binnen gingen werden ze in de ontvangsttent
getrakteerd, de volwassenen op koffie/ thee met
een petit four, speciaal voor Tios gemaakt door
bakkerij P. Bakker, voor de kinderen was er door
Zandbergen’s Transport drinken geregeld en was
er chips en popcorn.
In 3 shows, 11.00 uur, 13.30 uur en 16.00 uur traden
steeds afwisselend 8 turn- en jazzgroepen van
Tios op, aangevuld met twee extra acts. De “Tios
artiesten” waren van verschillende leeftijd en niveaus. In de show van 13.30 uur was er zelfs nog
een extra gastoptreden van Verona van de Leur

- Kermiskrant
maandag 1 september
- Herfstkrant
maandag 6 oktober
- St. Nicolaaskrant
maandag 10 november
- Kerstkrant
maandag 8 december

geregeld door Univé. De 3 voorstellingen werden
op een leuke manier gepresenteerd door een professionele spreekstalmeester, dhr. Jan Rauh, die
werd geassisteerd door Gerda Burgering. Zij namen alle bezoekers mee op wereldreis in de circustent. Show 2 was geheel uitverkocht en bij de
2 andere voorstellingen was er bijna geen plaatje
meer te krijgen. Het was een geweldig feest
waarbij de bezoekers en alle artiesten ontzettend
hebben genoten. Na afloop kreeg iedere bezoeker
van Tios nog een heerlijk waterijsje, iets waar het
ook echt weer voor was. Een ieder die uit de voorstelling kwam was vol lof over het gehele gebeuren. Circus Bongo begon na afloop van de laatste
show gelijk met afbreken en werd om 22.00 uur
door een kleine groep Tios mensen uitgezwaaid.
Het comité kan, samen met de meer dan 70 vrijwilligers en het besuur van Tios, terug kijken op
een geweldig geslaagd 50 jarig jubileum feest.
Bezoek de site www.tios-limmen.nl om foto’s van
deze dag te bekijken. Een feest wat natuurlijk ook
werd mogelijk gemaakt door vele sponsors, waar
Tios natuurlijk heel dankbaar voor is. Nu is er
weer even, letterlijk en figuurlijk, rust in de tent.
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De boeken Top 10 is bij ons te koop.
Bestaat uit de 10 meest verkochte boeken op dit
moment aangevuld met het boek van de maand.
Deze maand is dat: Tijdperk Willem Holleeder
(25 jaar poldermaffia) voor € 19,95.

a l 1 2 ½ ja a r
uw vakman!

Kijk op www.fotohome.nl
voor mogelijkheden en prijzen!

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

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

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:
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
LIMMEN

De vorige nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

SUIKEROUBLIE
GEVULD MET GELE ROOM

VOOR ................................................................... €

0,95
VERS GEBAKKEN GEVULDE KOEKEN
E.K. KNABBELS VOOR BIJ DE TELEVISIE
BAKKERIJ P.BAKKER VUURBAAK 3 1906 BS LIMMEN

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

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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Ronde van Limmen,
wielrennen en skeeleren

Danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen tijdens een van hun wedstrijden

Danspaar Philipoom-van Londen
Benelux Kampioen in Luxemburg
Luxemburg/Limmen: in het weekend van 7 en 8
juni werd er in Esch sur Alzette in Luxemburg het
jaarlijkse danskampioenschap, de Benelux georganiseerd i.s.m. de DSFL ( Dance Sport Federation
Luxemburg ).Aan dit grote internationale toernooi deed ook weer het Limmer danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen mee van
de Castricumse dansschool Griffioen.
Aan de start was het dan ook een drukte van belang, en moesten Maurice en Marieke echt hun
beste beentje voor zetten, nadat zij alle voorrondes goed wisten te doorstaan, belanden zij uiteindelijk in de grote finale.
Daar werd het behoorlijk spannend omdat er ook
hele goede buitenlandse paren aan mee deden,
maar Maurice en Marieke toonde zich oppermachtig, en wisten uiteindelijk alle dansen te

winnen, en behaalden het goud in Luxemburg.
Een paar weken eerder sloten Maurice en Marieke hun Nederlandse dansseizoen zeer succesvol af, door op het NK Ballroom georganiseerd
door de NADB (Nederlandse Algemene Danssport
Bond ) in Amstelveen op zaterdag 17 mei de finale
te bereiken in de open 21+ klasse, waarin zij nu
officieel 2e van Nederland zijn geworden, en ook
op zondag 18 mei behaalden zij de finale in de op
één na hoogste klasse bij de junioren de A-klasse
de finale, waar zij eindigden op een mooie 6e
plaats.
Waar andere dansparen nu even een pauze nemen qua trainen, gaan Maurice en Marieke heel
hard trainen, om in augustus mee te kunnen
doen aan weer een internationaal toernooi, de
German Open Championships in Stuttgart in
Duitsland.

Nieuw bij TIOS: Jazzdance voor
volwassenen en oudste kleuters!
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er een jazzdanceles voor dames opgestart in de gymzaal
aan de Hogeweg. De les wordt gegeven op
woensdag van 19.00-20.00 uur door Willy Könst.
In de lessen wordt begonnen met het aanleren
van basispassen en wordt wekelijks verder gewerkt aan een danscombinatie.
De les wordt gestart met een warming-up van 1015 minuten. Deze bestaat uit een serie bewegingen van die snel opgepakt kunnen worden. Deze
inleiding wordt gedurende 4 weken gedanst. Elke
week wordt de inleiding een stukje uitgebouwd.
De eerste week worden bijvoorbeeld alleen de
beenbewegingen aangeleerd, de 2e week komen
er armbewegingen bij en de 3e en 4e week wordt
er een variatie op de inleiding gedaan door bijvoorbeeld te werken in groepen.
Na de warming-up volgt een serie oefeningen (lichaamsscholing). Deze oefeningen zijn gericht op
ontspanning, rek, kracht en aanleren. De bovenbenen, buik, armen en billen worden versterkt
en de lenigheid in de benen, rug en romp worden vergroot. Dit zijn deels grondoefeningen en
deels staande oefeningen. Ook wordt er tijdens
de oefeningenserie gewerkt aan basistechnieken

Zaterdag 9 augustus en zondag 10 augustus 2008
zal de zevende editie van de Ronde van Limmen
worden gereden. Vorig jaar is het programma uitgebreid met skeeleren en dat bleek een schot in
de roos. De leden van de Limmer IJsclub maakten
dankbaar gebruik van deze unieke gelegenheid
evenals andere skeelerliefhebbers uit en van buiten Limmen. Ook de skeelerprestatieronde voor
de basisschooljeugd was een succes. De organisatie werd overvallen door de toestroom van deelnemertjes op het laatste moment.
De ervaring met het skeeleren heeft het stichtingsbestuur doen besluiten het programma
voor de Ronde van Limmen 2008 uit te breiden
met een skeelerclinic op zaterdag 9 augustus.
Met de skeelerclinic wordt beoogd om met name
de jeugd te interesseren voor sportdeelname
maar ook ouderen kunnen er aan deelnemen.
Het programma ziet er als volgt uit:

zaterdag 9 augustus 2008 Skeelerclinic
- 14.00 – 14.30 u. Skeelerinstructie in de
Burgerij
- 14.30 – 16.30 u. Skeelerpraktijkles op het
parcours
- 16.30 – 17.00 u. Nabespreking met opgenomen
videobeelden

Wieler-skeelerbal in de Burgerij
- 18.00 u. Optreden zang en/of muziekgroep
- 18.30 u. Voorronde Prestatiemeeting voor
LOV-ploegen
- 19.30 u. Optreden zang en/of muziekgroep
- 19.50 u. Finale Prestatiemeeting voor
LOV-ploegen
- 20.30 u. Loterij (gratis lot voor iedere aanwezige).
Aanmelding voor de skeeleractiviteiten en de
Recreantenwedstrijd kan bij Elly Koot, Dusseldorperweg 15, 1906 AH Limmen, tel. 072-5-52898,
email qjm.koot@quicknet.nl.
Leden van de Limmer IJsclub worden voor de
skeeleractiviteit collectief aangemeld en hoeven
dus niet te reageren.
Aanmelding voor de B-rijders en Elite-Amateurs
A wedstrijden is voorbehouden voor KNWU-licentiehouders en geschied via de website van
de KNWU. Over deelname aan de sportprestatiemeeting zie verder in dit blad.

zondag 10 augustus 2008 Ronde van Limmen
- 11.30 u. Skeelerprestatieronde voor de
basisschooljeugd
- 12.00 u. Skeelerprestatie-wedstrijdronde voor
jongeren en volwassenen
- 13.00 u. B-wielrenners over 50 km
- 14.30 u. Recreanten wielerwedstrijd
- 16.00 u. Wielrenners Elite en amateurs A over
85 km

vanuit het klassieke ballet welke nodig zijn in de
verschillende danscombinaties. Na de lichaamsscholing wordt er wekelijks ongeveer 20-25 minuten gewerkt aan een danscombinatie. Er wordt
een nummer uitgekozen waarop in ongeveer 1015 lessen een complete dans wordt aangeleerd. In
het begin zullen we ons vooral bezig houden met
musicalliedjes. Het niveau wordt aangepast aan
de deelnemers.
Vanaf het nieuwe schooljaar wordt er ook een
jazzdanceles verzorgd voor kleuters van groep
2. De les wordt gegeven op woensdag van 14.4515.30 uur in de gymzaal aan de Hogeweg. In de
les wordt spelenderwijs begonnen met dansen.
Er worden allerlei dansspelletjes gedaan en korte
dansjes aangeleerd. De kinderen leren basispasjes en worden vertrouwd gemaakt met vrij bewegen op muziek. De les wordt gegeven door Willy
Könst.
In alle andere jazzdancelessen is nog ruimte voor
nieuwe leden. Er mogen 3 proeflessen gevolgd
worden voor er wordt besloten om zich aan te
melden als lid. Meer informatie is te vinden op
www.tios-limmen.nl Hier vindt u ook telefoonnummers om u aan te melden.

Lesrooster Jazzdance 2008/2009

De prijswinnaars zijn v.l.n.r. Barry, Bill, Frank, Shauny en Jan

Maandag 16.45- 17.45 uur
Maandag 17.45-19.00 uur

Stephanie
Stephanie

recreatie groep 5
selectie groep 7/8

Woensdag 14.45-15.30 uur
Woensdag 15.30-16.30 uur
Woensdag 16.30-17.30 uur
Woensdag 17.30-19.00 uur
Woensdag 19.00-20.00 uur
Woensdag 20.00-21.30 uur

Willy
Willy
Willy
Willy
Willy
Willy

Donderdag 17.30-18.30 uur
Donderdag 18.30-19.45 uur

Stephanie
Stephanie

recreatie groep 7 en 8
recreatie 1e, 2e en 3e klas

Vrijdag 16.00-17.00 uur
Vrijdag 17.00- 18.15 uur

Willy
Willy

groep 6
selectie 1e, 2e en 3e klas

kleuters van groep 2
groep 3/4
selectie groep 5
wedstrijdgroep 1
dames
wedstrijdgroep 2

Clubkampioenschap Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo
De les wordt gestart met een warming-up van
10-Tafeltennisvereniging Limmen organiseerde
afgelopen vrijdag (6 Juni2008) het clubkampioenschap. Er werd op een sportieve en gezellige wijze gestreden om het kampioenschap. Het
toernooi was opgedeeld in een jongere en een
oudere leeftijdscategorie. De jongere tafeltennisspelers speelden in één grote poule. Alle deelnemers hadden punten verzameld maar het waren
uiteindelijk Billie (1ste ) en Shauny (2de) die de
prijzen wonnen.
Bij de oudere jeugd was het spannend omdat er
veel kanshebbers voor de prijzen waren. Iedereen

speelde eerst een aantal wedstrijden in verschillende poules. De nummers 1 en 2 gingen door
naar de halve finales, de andere spelers streden
voor een zo hoog mogelijke plaatsing. De halve
finalisten waren thomas (4de plek , Brian 5de
plek), Rebecca (6de plek), Frank, Barry en Jan . Er
waren na de halve finale nog drie kanshebbers
op een overwinning. Frank en Barry wonnen na
een zware strijd beiden van Jan . Uiteindelijk was
het Frank die in de wedstrijd tegen Barry de titel definitief naar zich toe trok. Volgend seizoen
heeft iedereen weer een kans om te spelen voor
het clubkampioenschap.
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‘Koppiestijd’ met Piet van der Steen
Oktober 1799: betaald door koning Willem
V (“dat was een labbekak”) kwam het Russische en Engelse leger aan bij Groote Keeten.
Op pad om de Fransen onder leiding van
Napoleon te verjagen, vochten zij zich vanaf
Den Helder langzaam het land binnen. Ook
Limmen ontkomt niet aan een bezoek van
deze soldaten. Een kleine anekdote: Maximilianus Lodevicus Nuyens, chirurgijn en
bijenhouder, ziet op een zeker moment een
klein troepje Engelsen, van een man of drie,
aankomen te Limmen om uit roven te gaan.
De soldaten dachten: “We moeten naar de
kerk, want daar zit het goud en zilver in.”
Aangekomen op Dusseldorp, waar inderdaad die kerk stond, konden de soldaten de
kerk niet vinden. In die tijd had Limmen namelijk een schuurkerk, een kerk die, zonder
toren, niet als zodanig te herkennen was.
Nuyens dacht: “Verdomme, daar komen
ze, die rotzakken!” Dus hij haalt gauw een
van zijn bijenkorven in huis. Zodra die lui
op de deur begonnen te bonken, keert Nuyens zijn bijenkorf om en doet de deur open.
Zo gretig als die bijen zijn, vliegen ze direct
naar het licht toe, daar waar de Engelsen in
de deuropening staan. Als een spoor gingen
ze er vandoor!
Lachend en vol beleving vertelt Piet van der
Steen dit verhaal. Alles weet deze man van
de geschiedenis van Limmen, en eigenlijk
van de geschiedenis in het algemeen. Na de
afronding van de studie Paleografie heeft
Piet vele oude documenten vertaald van het
Paleontologisch naar Nederlands en heeft
daarmee ontzettend veel kennis opgedaan.
Menig Limmenees kent Piet van de stichting
Oud Limmen waarin hij vele jaren actief is
geweest (en eigenlijk nog steeds is) en waar
hij stukken schreef over Limmen tot in haar
vroegste periode. “Zullen we afspreken rond
koppiestijd?” vroeg Piet door de telefoon. Zo
gezegd, zo gedaan, even voor tien uur ‘s ochtends bel ik aan. Gewapend met mijn vragen
(toegespitst op het Limmerse ondernemerschap) sta ik aan het begin van een reis door
het verre verleden met deze geboren en getogen Limmernees als mijn gids. “Maar voordat ik wat ga vertellen over de de Limmerse
ondernemers, zal ik je iets vertellen over de
algemene geschiedenis van Limmen,” zegt
Piet en hij steekt van wal. “Je weet natuurlijk wel van school dat het hier 10.000 jaar
geleden de ijstijd was. Maar dat is erg lang

De stoomtramrails van de lijn Haarlem-Alkmaar met de firma van Piet Winder op de achtergrond (bron: C.J. de Rooy).

geleden. Ik begin bij 5000 jaar geleden, toen
ontstonden hier in de omgeving de strandwallen. Maar deze strandwal, die van Limmen-Alkmaar, ontstond later, 4000 jaar geleden.”

formatie die Piet mij geeft, kan ik helaas niet
in één artikel verwerken. Ik heb besloten uit
de 20e eeuw een kleine fractie van de verhalen van Piet uit te lichten, met het accent op
het ondernemerschap in deze tijd.

In vogelvlucht
Al pratend leidt Piet mij rond door de millennia, de eeuwen, de decennia en de jaren van
een rijk verleden. De vondst van landbouwgereedschap van de Friezen (1400 v.Chr.), het
verval van de Limmense kerk (740), de overgang van het Friezen Heidense geloof naar
het Germaanse Christendom (700), Calvijn,
de Beeldenstorm, de tachtigjarige oorlog
(1568 tot 1648), de Gouden Eeuw, de Franse
Revolutie en de invoering van de democratie. Serieuze verhalen over oorlogen en economische malaise worden afgewisseld met
bijzondere anekdotes. Tot in de puntjes weet
Piet te vertellen wat zich heeft afgespeeld in
de geschiedenis van Limmen. De verhalen
worden steeds gedetailleerder. We belanden
in de 20e eeuw. De grote hoeveelheid aan in-

Maarten Verver
“Het begin van deze eeuw bestond Limmen
uit zandwegen,” begint Piet te vertellen over
het dorp in de 20e eeuw, “er waren helemaal
geen voorzieningen; er was geen verlichting,
geen gas en geen waterleiding. Limmen was
echt een agrarisch dorp, dus geen industrie.
De bloembollenteelt was er wel al. Alle ambachten in het dorp waren vooral ten diensten van de landbouw. Limmen had verder
wel timmerlieden, schilders, metselaars,
hoefsmeden, een schoenmaker, een wagenmaker en er waren ook winkels in het dorp,
zoals enkele bakkers en veel kruideniers.”
Eén van die kruideniers was Maarten Verver. Hij had een winkeltje op de hoek van
de Rijksweg en de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat (vroeger de Molenweg). Piet
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vertelt hoe op de oudejaarsnacht van 1911
op 1912 een stel jongens dronken vanuit de
kroeg naar het winkeltje van Maarten zijn
gelopen. “Maarten lag natuurlijk in zijn bed,
maar hij had allerlei spulletjes in zijn winkeltje, onder andere zure haring en worst.
Die jongens hadden trek in een hartigheidje en begonnen hard op de ramen te bonzen,” vertelt Piet met veel handgebaren. De
dienstdoende politieagent zag het gebeuren
en greep in. Toen hij één van de jongens mee
wilde nemen naar het spekhok (een soort
cel), liep de situatie uit de hand. “De andere
jongens sprongen direct bovenop de agent,”
gaat Piet verder. “Daar was die goede man
niet op bedacht en hij werd op de grond gegooid. Hij wilde zijn sabel pakken, maar een
van de jongens was hem voor: “Daar zal je
niets mee kunnen uithalen hufter!” riep de
jongen en pakte de sabel af en trapte het
krom. Kortom, het was een vreselijke toestand. De man was helemaal ontluisterd.”
Ik besef me dat de huidige tijd eigenlijk niet
veel met het verleden verschilt. Dat de mid-

Familiedrukwerk en handelsdrukwerk.
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Raad de datum wanneer uw baby
geboren wordt en u betaalt
geen drukkosten!!!
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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.

Verkoopkantoor:
Vuurbaak 38, 1906 BS Limmen
072 - 888 31 62
Geopend: ma., di., do. en vr. 13.30 uur t/m 17.00 uur
Do. en vr. 19.00 uur t/m 21.00 uur
Za. 10.00 uur t/m 14.00 uur

We staan ook op de jaarmarkt!
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Het kruidenierswinkeltje van Maarten Verver (bron: C.J. de Rooy).

denstand en de politie het vroeger ook flink
te stellen hadden met jonge vandalen, het is
dus van alle tijd.
De wissel
Piet woont prachtig in dit huisje naast het
bakkertje op de hoek van de Pagelaan en de
Hogeweg. Ik zit in de hoek van de huiskamer.
Door het grote raam valt veel daglicht naar
binnen. Voor het raam en in de tuin staan
vele gekleurde bloemen; orchideeën en geraniums. “Ja, ik houd van bloemen,” bevestigt Piet. We zijn aangekomen bij de Eerste
Wereldoorlog. Een lastige tijd voor de economie en het dorp, vertelt Piet, omdat de export naar het buitenland bijna stil kwam te
liggen. Maar toch kon er wat geld verdiend
worden. Groentehandelaar Kees Dekker kon
nog groente en fruit exporteren naar Duitsland. “Er was een tramlijn van Alkmaar naar
Haarlem en in Limmen lag een wissel,” legt
Piet uit, “daar kon dan tijdelijk een wagon
neergezet worden die Dekker dan vollaadde.
De politie zag erop toe dat er niets verkeerds
in de wagon ging.”
Tussen het einde van de Eerste wereldoorlog
en de jaren 30 ging het economisch gezien
goed met Limmen. In deze tijd heeft het dorp
zichzelf op de kaart gezet met haar bloembollenteelt. Maar vanaf de jaren 30 tot het
einde van de Tweede Wereldoorlog kwam er
weer een dip in de Limmerse welvaart, een
lastige periode.
Handig manneke
Tussendoor loopt Piet vaak even weg om wat
documenten, een boek of wat oude foto’s
aan mij te laten zien. Het beeldmateriaal
versterkt zijn verhalen en laat het leven. We
blijven niet heel lang hangen in de moeilijke
periode van de oorlog. “Op school heb je vast
al alles gehoord over de Tweede Wereldoorlog,” veronderstelt Piet en ik bevestig dat.
“Maar na deze tijd ging alles weer opnieuw
leven,” gaat Piet verder, “er was werk zat
omdat er vier jaar lang niets gebouwd was
in het dorp.” Piet noemt een aantal bouwbedrijven op: “Bos, Min, Biesterbos, Henselman, Pepping, ik hoop dat ik ze zo allemaal

genoemd heb.” Na de Tweede Wereldoorlog
is het ondernemerschap in Limmen echt
op gang gekomen. De autobedrijven van
Schilder, Van der Steen en Kleverlaan en de
werkplaats van Kroone-Liefting. “Loodgieter
Driessen, die al begonnen is tijdens de Tweede Wereldoorlog, had een geweldige ondernemersgeest,” spreekt Piet, “hij heeft alle
huisaansluitingen gemaakt in Limmen.” Van
Driessen komen we bij zijn verkering Trein
Nuyens, dochter van Jan Nuyens, de bollenexporteur en grondlegger van het huidige
Nuyens Tuin & Groen Shop en het Agrarisch
Centrum Nuyens. Vol bewondering praat
Piet over de ondernemers in het dorp. “Willemse wist ooit beslag te leggen op een stapel aluminium platen. Hij kon daar van alles

mee maken, van pannen tot broodoventjes.
Een uitermate handig manneke.”
Steenkolen, briketten en turfies
De klok heb ik inmiddels tien uur, elf uur
en twaalf uur horen slaan. Ik ben nog niet
toegekomen aan het stellen van mijn eigen vragen. Maar ik heb al vele antwoorden
voorbij horen komen. Tot slot vertelt Piet
hoe hij kleine bedrijven als Zandbergen,
Winder en GP Groot heeft zien uitgroeien
tot grote ondernemingen, met een klantenkring die vele malen groter is dan alleen het
Limmerse volk. “Vervoersbedrijven Zandbergen en Winder zijn heel klein begonnen
met paardenwagens en als kind zie ik Groot
nog steeds voor me met zijn kettewagen vol

De landdauwer van vrachtbedrijf Zandbergen (bron: C.J. de Rooy).

steenkolen, briketten en turfies. Ja, dat zijn
zo een paar van die bedrijven die het echt
gemaakt hebben.” Ook over Maarten Schilder vertelt Piet hoe hij het bedrijf heeft zien
uitgroeien van klein winkeltje met potjes en
pannetjes tot een groot autobedrijf. “Petje
af voor de ondernemers hier in Limmen,
ze hebben het goed gedaan.” Piet weet wel
waarom veel bedrijven het hier in het dorp
ver schoppen. “Limmerse ondernemers hebben het vertrouwen van de mensen weten te
winnen, ze zijn solidair en oplichterij kwam
hier helemaal niet voor. Hier in het dorp voel
je je verantwoordelijk voor je naasten en dat
was ook zo met het handeldrijven.”
Lucia Valkering
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gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

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

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11
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Een nieuwe naam
en een nieuw adres!

K I N D E R O P V A N G

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.

>>Àii

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

Ons nieuwe adres:
Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “ Boekelermeer Zuid ”

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

Jaarmarkt 25 juni
woensdagavond
vanaf 18.00 tot en met 21.15 uur
Bubbels-rosé-rode en witte wijn

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan

ConFusion Wines

bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar

*OPENLUCHT*

wilt in huis of op kantoor. In de

*WIJNPROEVERIJ*

slaap- en

IN DE TUIN VAN
DE VREDEBURG
GRATIS TOEGANG

kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal

voor alle Wijnliefhebbers

waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

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

Natuurlijke hebben we speciaal
voor deze avond
zeer aantrekkelijke aanbiedingen.
***
GOOD ROSÉ Spanje
1 doos € 23,80 2de doos voor de halve prijs.
Op de proeverij kunt u alleen bestellen.
Verkoop per 6 fles per soort GRATIS bezorging aan
huis binnen een straal van 17 km
www.confusionwines.nl
Enterij 23 * 1906 BX Limmen * 072 5051771
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Informatieavond voor de ouders
van Kits Oonlie
Woensdag 11 juni was het weer zover. Er werd een
informatieavond georganiseerd door de oudercommissie van kinderopvang Kits Oonlie. Elk jaar
wordt er voor de ouders een avond georganiseerd
met een onderwerp dat voor de ouders interessant is. Dit jaar werd er door happy family life een
workshop over de balans tussen werk en gezin
georganiseerd. De inhoud betrof dat er ondanks
alle dagelijkse stress en beslommeringen, manie-

ren zijn om bewust en met de juiste balans van je
gezin te genieten en kinderen op te laten groeien
met als doel: Geluk en plezier voor jou en je gezin.
Het was een interactieve avond en de informatie
was voor iedereen persoonlijk toepasbaar. Met
positieve en nieuwe ideeën was het een zeer geslaagde avond, mede dankzij de inzet van de oudercommissie van Kits Oonlie.

Openlucht Wijnproeverij tijdens
de jaarmarkt van Limmen
In de tuin van De Vredeburg aan de Dusseldorperweg wordt een zomerse openlucht wijnproeverij gehouden die voor iedereen die van wijn en
gezelligheid houdt vrij toegankelijk is. We proberen u alvast een voorproefje te kunnen geven van
het vakantiegevoel.Diverse wijnen komen uit de
meest populaire vakantielanden van de Nederlander.
Maar ook wijnen uit minder populaire vakantielanden kunt u proeven.o.a. uit Hongarije en Oostenrijk.Natuurlijk zijn er ook wijnen te proeven

uit landen van buiten Europa.Landen waar we
soms alleen van kunnen dromen om er eens naar
toe te gaan.Chili* Casa Silva- Zuid Afrika –Australie *Tempus Two en ga zo maar door.Houdt u niet
van wijn dan kunt u op het gezellige terras van
De Vredeburg altijd iets anders drinken.
Ria Koot, Dorien Winder van De Vredeburg, Monique Meegdes en medewerkers van Confusion Wines Limmen hopen u graag te ontmoeten tijdens
de Jaarmarkt van Limmen.

Jongerenuitwisseling van het
Rode Kruis

Excelsior Limmen:
jeugd heeft de toekomst!
Het is bijna allemaal jeugd wat de klok slaat de
laatste tijd. Want bij Muziekvereniging Excelsior
Limmen heeft de jeugd zeker de toekomst…
Nu het seizoen bijna ten einde is en de scholen
straks al vakantie hebben, kan je overal in de straten vlaggen zien uithangen met tassen er aan: er
is iemand geslaagd! Bij Muziekvereniging Excelsior zou men bij wijze van spreken de instrumenten in top kunnen hangen, want ook hier zijn veel
geslaagden. En daar is Excelsior maar wat trots
op.
In het weekend van 31 mei en 1 juni zijn de praktijkexamens afgenomen. Ten overstaan van een
deskundige commissie deden leerlingen hun uiterste best om hun kunnen op het eigen instrument te tonen. Alle kandidaten zijn geslaagd:
Voor diploma A: Esther de Leeuw (dwarsfluit),
Allard de Vries (altsaxofoon), Jos Nolden (trombone), Tjitske Draafsel (klarinet), Valerie Kleuver
(klarinet), Amy de Leeuw (klarinet), Inge ten Seldam (klarinet), Laura de Haan (klarinet), Randy

De week daarop, op zaterdag 7 juni, was het de
beurt aan de leerlingen van Fluitekruid. In partycentrum de Vredeburg werd het Jeugdconcert
gehouden, dat het afsluitende concert was voor
Excelsiors allerprilste leerlingen. In samenwerking met het Opleidingsorkest en de Jeugd Slagwerk Groep, brachten zij een prima ‘fluitconcert’.
Ook de deelnemers aan de cursus Fluitenkruid
slaagden allemaal en kregen een mooi diploma
van de muziekvereniging. De geslaagden zijn:
Kim Baltus, Anne-Sophie Heijne, Jin li Droog, Roanne Vleugel, Daniëlle Schermer, Sidney Schouten, Kees Peeters, Zoë de Bruine, Jonna Brantjes
en Rick Limmen.
Dat Limmen trots mag zijn op haar muzikale
jeugd, bleek op 14 juni tijdens de Orkestendag in
Bergen. Voor het eerst deed daar een jeugdorkest
aan mee: het Opleidingsorkest van Excelsior. Bij
de Ruïnekerk, in het zonnetje, onder leiding van
Liesbeth Zonneveld, deden zij niets onder voor
de andere orkesten die die dag speelden. Prima
promotie.
En nu komt het laatste concert van dit seizoen
er aan. Tijdens de braderie in Limmen, op 25 juni
a.s. zullen alle vier de orkesten die Excelsior rijk is
spelen ter hoogte van de drogist op de Kerkweg.
Om 18:30 uur zal het Opleidingsorkest beginnen, gevolgd door de Jeugd Slagwerk Groep. De
Slagwerkgroep zal daar op volgen en als laatste
zullen de leden van de Harmonie aantreden. Dit
alles onder leiding van Liesbeth Zonneveld, die de
blaasorkesten dirigeert en Floris van Tol die het
slagwerk voor zijn rekening neemt.
U bent natuurlijk van harte welkom om te blijven staan en te luisteren naar het gevarieerde
programma van Muziekvereniging Excelsior Limmen!

Het Nederlandse Rode Kruis uit onze regio heeft
dit jaar de kans om een heel bijzonder project
uit te voeren: een jongerenuitwisseling met
Kyrgyzstan. Dit land behoorde tot de voormalige Sovjet-Unie. Maar na de onafhankelijkheid
in 1991 werd het voor de gewone burger alleen
maar moeilijker. Vroegere overheidssteun viel
weg en vooral ouderen zonder kinderen kregen
het heel zwaar.

een kraam op de braderie op camping Bakkum
gehuurd. Naast de verkoop van diverse artikelen
kunt u ook bij ons een gokje wagen bij de levende
fruitmachine, het krasvel of voor de kinderen de
grabbelton. En dit alles voor het goede doel! Ook
hebben wij foto- en informatiemateriaal over
Kyrgyzstan en kunt u kennis maken met onze
gasten. Komt u ook naar onze kraam op de braderie?

Dit was en is een van de aandachtspunten van
de Rode Halve Maanvereniging in Naryn, Kyrgyzstan. Naast diverse andere projecten hebben
de plaatselijke vrijwilligers een “elderly house”
opgezet, dat op dit moment onderdak biedt aan
12 ouderen. Dit kon gerealiseerd worden met financiële steun van het Nederlandse Rode Kruis,
onder meer van de afdelingen van onze regio, verenigd in het “district Noord-Kennemerland”.
Maar deze steun is niet oneindig. Het is de bedoeling dat de Rode Halve Maanvereniging in
Naryn in de toekomst onafhankelijk kan functioneren. Hoe dat kan willen de jongeren, die van
5 tot 19 juli ons land bezoeken, hier leren. Wij willen hun laten zien dat je met de verkoop van 2e
hands artikelen en giften van ondernemers best
wat geld kunt verzamelen. Daarvoor hebben wij

Rode Kruis kraam op de braderie
Vrijdag, 11 juli
tussen 11.00 uur en 17.00 uur
camping Bakkum, Zeeweg 31
Als de Kyrgyzstaanse jongeren weer naar huis
zijn beginnen voor een aantal mensen de voorbereidingen voor een tegenbezoek in dit prachtige
land. Maar meer hierover in een volgende LOV
krant.
Angelika Korving
Het Nederlandse Rode Kruis
Afd. Castricum, kern Limmen

Willemijn met diploma

Nederlands kampioen onder de 17

Bruin (klarinet), Sander Min (slagwerk), Jort Min,
(slagwerk), Wouter Vreeken (slagwerk), Kevin
Molhoek (slagwerk).
Voor diploma B: Lonneke Graas (trompet), Simone
Mooij (hoorn), Dylan de Vries (klarinet), Lotte van
Zelst (klarinet), Arne Zoon (slagwerk), Willemijn
Koot (slagwerk).

Onze jonge Limmer windsurfer, Jort Min (14 jaar),
heeft dit jaar al verschillende goede prestatie’s
geleverd. Zondag vaarde hij voor het Nederlandse kampioenschap Techno 293 OD en werd daar
eerste onder de 17. Zo werd hij in april eerste bij
een wedstrijd voor het Belgische Kampioenschap.
Deed hij begin mei mee met de North Sea cup,

een grote internationale wedstrijd in Oostende.
Hier werd hij vierde achter drie sterke Franse
wedstrijdsurfers.
In juni reist hij af naar Wimereux in Frankrijk
waar de tweede wedstrijd van deze cup wordt
gevaren.
PERSBERICHT
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GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

organiseert tijdens de
Limmer Jaarmarkt op woensdag 25 juni

ZALM EN MAKREEL
ROKEN OP HET TERRAS
EN OPTREDEN VAN HET
KOOR DE LIMBEATS

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JR.
ID-KAART VERPLICHT!

• dakbedekking
• sanitair
• zinkwerk
• riolering
• centrale verwarming
Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

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

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl
De kapsalon is wegens vakantie
gesloten van 28 juni t/m 9 juli.
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

Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden
zoeken wij per direct

$AAROM ZIJN WIJ GEWOON 6ANHIER

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

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

%IGENZINNIGE ACCOUNTANT BRENGT
BETROUWBARE RESULTATEN PERSOONLIJK OVER
0ASCAL 6ERBURG

2ELATIEBEHEERDER BIJ 6ANHIER

WE BLIJVEN GEWOON 6ANHIER

WWWVANHIERNL
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Het Feessie van het Dorpshart
25 Oktober is het weer zo ver.
De traditionele feestavond van Stichting Dorpshart, het feest voor de Limmers. De formule is bekent, fantastische muziek, entree betalen en voor
de rest is alles gratis. Na Frans Bauer en de Tribute to the Cats band is het nu de beurt aan niemand minder dan de Nederlandse Elvis Presley
RENE SHUMAN samen met de Belgische zangeres
ANGEL EYE en een TIEN MAN sterk orkest.
Het belooft weer een daverend spektakel te wor-

den in de Burgery De afgelopen jaren hebben we
vele mensen moeten teleur stellen omdat er nu
eenmaal niet meer als 600 personen in mogen
wees er dus snel bij. De kaarten worden weer
op naam verkocht, dit om vervalsingen tegen te
gaan. Kaarten zijn te verkrijgen bij het bestuur
van Stichtig Dorpshart of bij de Burgery
Tot ziens op 25 Oktober in de Burgery

Muziekfesti-CAL Limmen
De stichting Genootschap Limbon heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een
evenement waarin alle kernen van de gemeente
Castricum zullen participeren. Deze manifestatie onder de naam Muziekfesti-CAL vindt plaats
van vrijdag 22 tot en met zondag 24 augustus.

Als locatie is gekozen voor de Sporthal d’Enterij
met de aangrenzende parkeerplaats. De stichting
mag zich verheugen in een grote en gevarieerde
deelname. Deze zal bestaan uit koren, bands, harmonieën, dweilorkesten, troubadours en overige
toonkunstenaars uit de kernen. Op een binnenen buitenpodium zullen zij vrijdag en zaterdag
een afwisselend programma verzorgen. Zaterdagmiddag is er bovendien vanaf 14.00 uur een
kinderprogramma met clowns, een demonstratie
salsadansen, poppenkast, ballonnenwedstrijd en
nog tal van andere attracties. De zaterdag wordt
spectaculair afgesloten door een optreden van
de West-Friese band Oôs Joôs. Op zondagavond
treden er een aantal topartiesten op. Vanaf 18.00
uur treedt avondvullend de Tribute to the Cats
Band op, gevolgd door gastoptredens van Corry
Konings en Nick en Simon.

zijn gratis toegankelijk. Om dit mogelijk te maken zal voor de zaterdag- en zondagavond, voor
de optredens in d’Enterij, entree geheven worden. Gelukkig heeft de stichting een beroep kunnen doen op vele sponsors uit de regio. Door hun
bijdrage is het mogelijk geworden dit klinkende
evenement te organiseren en de toegangsprijzen voor de beide topavonden aantrekkelijk te
houden. Kaarten zijn vanaf zaterdag 28 juni van
19.00 tot 20.00 uur dagelijks verkrijgbaar in d’ Enterij, maximaal 4 kaarten per persoon. De prijs in
de losse verkoop bedraagt € 15,- voor de zaterdag
en € 30,- voor de zondag. Een passe-partout kost
€ 35,- Het volledig programma en de namen van
de deelnemers en sponsors zal begin augustus
huis aan huis in een oplage van 25.000 exemplaren in de regio worden verspreid. Tijdens de Jaarmarkt kunt u kaarten reserveren in de kraam
van de Stichting Genootschap Limbon.

Fietstocht naar Burkina Faso
voor onderwijs
14 Mei 2008 is er een bijeenkomst geweest
met vertegenwoordigers van de Werkgroep
OntwikkelingSamenwerking Limmen (WOL)
www.stichtingwol.com en een aantal inwoners
uit Limmen. Er is gepraat over de haalbaarheid
van het realiseren van een onderwijsproject
voor inwoners van de provincie Yatenga (Burkina Faso) en dit combineren met een uitdagende fietstocht vanuit Limmen naar de provincie
Yatenga in Burkina Faso (West Afrika).
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zoeken wij
enthousiaste mensen die aan de voorbereiding
en uitvoering willen meewerken ter realisering
van dit uniek project dat onderwijs voor mensen
in de provincie Yatenga, Burkina Faso (West Afrika), mogelijk moet maken.
Het project staat nog in de kinderschoenen en
moet nog helemaal invulling krijgen. Wel staat
de doelstelling vast, nl. het inzamelen van geld
t.b.v. onderwijs. Het geld wordt persoonlijk door
de deelnemers aan de verantwoordelijke personen in Burkina Faso overhandigt. Het vervoer
naar Burkina Faso is per fiets.
Het ingezamelde geld is bestemd voor onderwijs
in Ouahigouya in de provincie Yatenga. Stichting

WOL bouwt daar samen met haar Afrikaanse
partner Développement Sans Frontiere (DSF), een
groot onderwijscomplex.
De fietstocht staat gepland in september 2010
en duurt ongeveer 3 maanden. De lengte van
de fietstocht is ± 8400 km. De tocht gaat door
de Europese landen Nederland, Belgie, Frankrijk
en Spanje. Vervolgens via de oversteek van de
“Straat van Gibraltar”naar het Afrikaanse continent, door Marokko, Mauritanië, Senegal, Mali en
tenslotte Burkina Faso.
Om de fietstocht voor zo veel mensen mogelijk te maken (niet iedereen kan 3 maanden van
zijn “baas” vrij krijgen) wordt de tocht in drieën
“gehakt”. Bij Gibraltar en halverwege Afrika
kunnen deelnemers de tocht starten of beëindigen. Behalve fietsers nodigen wij ook mensen
uit die hun steentje willen bijdrage in de begeleiding, truckchauffeur(s), verpleegkundige en
mecanicien(s) zijn nodig om deze fietstocht tot
een succes te maken.
Meer is nog niet bekend van dit project. Jij met
andere kunnen hier invulling aan geven!
Heb je zin om mee te doen neem dan contact op
met Ton Baltus tel: 072-5053334

De optredens van de deelnemers uit de kernen

WOL heeft grote plannen voor onderwijs in Burkina Faso
Oudercomités van dorpsscholen zijn getraind
om de school in hun dorp te beheren. Vooral deze
cursussen en trainingen dragen bij aan de verbetering van het onderwijs in Burkina Faso, zodat
er niet alleen meer kinderen naar school gaan,
maar het onderwijs ook echt bijdraagt aan armoedebestrijding en de ontwikkelingsbehoefte
van de bevolking.

In het praktijklokaal staat de helft van de naaimachines
klaar om in gebruik genomen te worden. Voor de andere
helft zoeken we nog fondsen..
Het lint wordt doorgeknipt door Minister Ousseini Tamboura van het Ministerie van onderwijs en
Sijtse van Veen van ICCO.

Zaterdag 17 mei was het groot feest in Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Yatenga
in Burkina Faso. Van heinde en verre waren
dorpelingen, onderwijzers en overheidsfunctionarissen naar het terrein van onderwijscomplex Zoodo gekomen om de inauguratie van het
complex mee te maken. Uit Nederland was Sijtse
van Veen van de ontwikkelingsorganisatie ICCO
aanwezig.
Beroepsonderwijs gaat van start
Met de inauguratie wilde DSF, de partner van
de WOL in Burkina Faso, het complex officieel
openen en vieren wat in de afgelopen 2 jaar is
bereikt. En dat is heel wat! Er staat een volledig

ingericht schoolgebouw voor basiseducatie en
een praktijklokaal voor de beroepsopleiding tot
kleermaker. De helft van de benodigde naaimachines zijn aangeschaft. Een praktijklokaal voor
techniek is in aanbouw. Het hele terrein is afgebakend met een grote muur en er wonen twee
bewakers op het terrein, ieder in een eigen huisje. Het geheel is voorzien van water en stroom.
In het gebouw voor basiseducatie hebben het
afgelopen jaar verschillende groepen les gehad.
Een groep 6-9 jarigen is begonnen aan de basisschool. Een groep oudere kinderen is met tweede
kans onderwijs begonnen. Dorpsonderwijzers,
alfabetiseringsmedewerkers en onderwijsfunctionarissen hebben bijscholingscursussen gevolg.

gebouw voor voortgezet onderwijs op het terrein
te bouwen. Uw steun blijft welkom op bankrekening 9697 79 267. Voor meer informatie: www.
stichtingwol.com.
Fietsen naar Burkina Faso
In de toekomst willen we nog meer beroepsopleidingen realiseren: bouw, metaalbewerking, houtbewerking en ICT. Hiervoor is veel geld nodig. Een
groep enthousiastelingen heeft het plan opgevat
om een sponsor fietstocht van Limmen naar Burkina Faso te organiseren. Een monstertocht die
ongeveer 3 maanden zal duren. Ruim 8300 kilometer, dwars door Europa en Afrika! De start zal
zijn in september 2010. Maar voordat het zover
is moet er heel veel geregeld en gedaan worden.
Denk aan het uitzetten van de route, het regelen
van begeleidende voertuigen, watervoorziening
voor dorstige fietsers in de Sahel, het zoeken van
sponsors, de PR, enzovoort. De groep zoekt dan
ook contact met bedrijven, scholen en natuurlijk
fietsers die hier hun bijdrage aan willen leveren.
Zin om mee te doen in het organisatiecomité of
als fietser? Neem contact op met Ton Baltus, tel.
072 5053334.

In november 2008 gaan de beroepsopleidingen
van start. Deze opleidingen zijn speciaal bedoeld
voor kinderen die hun basisschooldiploma niet
hebben gehaald of niet toegelaten zijn tot het
algemeen voortgezet onderwijs. Dit is een heel
kwetsbare groep jongeren. Zonder vervolgonderwijs kunnen zij geen werk vinden en glijden
binnen een paar jaar weer af naar analfabetisme.
Het grote feest om de inauguratie is dan ook bedoeld om veel bekendheid te geven aan deze opleidingen en om de jongeren te werven.
Dit alles hebben wij kunnen realiseren dank zij
de steun van onze donateurs en van scholen en
organisaties in Limmen en ver daar buiten. Wij
gaan door! Voor 2008 staan acties op het programma om geld in te zamelen om een school-

Het praktijklokaal voor de opleidng tot kleermaker.

PA G . 1 2

LOV-KR ANT – J U N I 2008

WINKELIERSVERENIGING LIMMEN ORGANISEERT

2008

WOENSDAG
25 JUNI
1 7 . 3 0 U. - 2 1 . 3 0 U.

MET VELE ATTRACTIES ZOALS:

LIVE MUZIEK EN DANS
SPRINGKUSSEN - STANGHANGEN
BROOD BAKKEN MET CONQUISTA
ZALM EN PALING ROKEN - MINISCOOTERS

KARIKATUURTEKENARES

U KUNT ZICH NOG OPGEVEN VOOR EEN KRAAM OP WWW.LOV-LIMMEN.NL

