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Fietsen voor Burkina

Pastor Olling
en het Monnikenpad
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Onlangs was een informele kennismaking voor zowel de deelnemers aan de monsterfietstocht als ook voor de begeleiding. Het werd een wandeling op een zonnige zondagmiddag
in Egmond, met name langs het pas opengestelde Monnikenpad. En heel toepasselijk:
Pastor Johan Olling uit Limmen had de leiding. Een groot deel gaf acte de presence bij het
vertrek vanaf de kerk. Herman meldde zich alsnog af. Op naar de Sint-Adelbertusakker. Daar
ontvouwde zich een hilarisch schouwspel voor ons. Nou ja, het had een historisch tintje, dus
het was ook serieus.
Pastor Olling had zich omgetoverd als monnik
Bert Adel, gekleed in een habijt uit die tijd. Hij
memoreerde de komst in 690 van Adelbert en
Willibrord uit Engeland/Ierland en vertelde dat
deze geestelijken als opdracht hadden gekregen
de kerk hier in de omgeving te verzorgen. Zij
hielpen de bevolking met scholen, onderwijs,
wegen, dijken en medische zorg. De monniken
hadden zelf jarenlang getraind hiervoor en
geleerd. Geld opgehaald, boot gebouwd en aan
teambuilding gedaan. Toen legde de spreker de
link naar Burkina Faso en het feit dat de stichting
óók geld wil ophalen voor onderwijs. Daarna
gingen we op pad, maar niet nadat de heer
Olling zei dat hij nog wat leuke opdrachtjes had

voor onderweg. Daarna volgde een wandeling
door weilanden en over hekjes en langs sloten.
Onderweg vertelden de wandelaars iets over
hun betrokkenheid bij het project. Yvonne
Zomerdijk beet de spits af. “Al heel lang ben ik
betrokken bij de WOL, de stichting Werkgroep
Ontwikkelingssamenwerking Limmen. We doen
al veel projecten in Burkina Faso. Nu kan ik mijn
achtergrondkennis inbrengen bij het fietsproject.
Het is belangrijk om mensen bewuster te
maken bij hun steun aan ontwikkelingslanden.
Emancipatie staat voor de mensen daar voorop,
dat ze het heft in eigen handen nemen en trots
kunnen zijn. Ik kom oorspronkelijk uit Zaandam,
Lees verder op pagina 3
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MET VELE ATTRACTIES!
PRODUCTPRESENTATIES - KINDERVERTIER
BRADERIEKRAMEN - ETEN EN DRINKEN
DUSSELDORPERWEG-KERKWEG-VUURBAAK

27 juni in de Burgerij
de Wereldband Cadena
De 8-mansformatie Cadena heeft binnen enkele
jaren een zeer origineel repertoire opgebouwd
en een groot aantal wervelende optredens gegeven. Muzikaal heeft deze formatie enorm veel te
bieden: rustige jazzy nummers, afgewisseld met
onweerstaanbare dansmuziek vol opzwepende
klanken uit Afrika, gepassioneerde ritmes uit het
Caribisch gebied en swingende funk uit de VS.
Niet alleen muzikaal weet Cadena telkens weer
van de avond iets bijzonders te maken, ook wat
uitstraling betreft mag deze formatie er helemaal zijn. Van de dynamische blazerssectie tot de

roffelende percussionist, werkelijk alles beweegt
aan deze band. Om het feest compleet te maken
bouwt de zangeres al vanaf het eerste nummer
een goede band op met het publiek.
Wij spelen de mooiste nummers van Bob Marley,
Sade, Angie Stone, Shakira, James Brown, Raymond van het Groenewoud, Mink Deville,Stevie
Wonder, Joe Cocker, Celia Cruz, Mariam Makeba
en vele andere muzikale beroemdheden. Cadena
staat voor plezier, muzikaliteit en gezelligheid;
ingrediënten die van ieder avondje uit een ware
happening maken. Kom op 27 juni naar De Burgerij, en beleef een avond vol passie en sfeer!

Zaterdag 27 juni

CADENA
Aanvang 20:30 uur
Entree E 5,00 p.p.
WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JR.
ID-KAART VERPLICHT!
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Brood- en Banketbakkerij

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

Reclame van maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli:

LIMMEN

●
●
●
●

Wanneer het
Ù uitkomt;

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

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

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl
k i n d e r o p v a n g

Alkmaar-Heiloo-Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

DUSSELDORPERWEG 64
1906 AL LIMMEN
TEL. 072 505 19 50

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

4 BANANENSOEZEN
5 KRENTENBOLLEN +
1 ONTBIJTKOEK

Zij zingen beiden in onze mooie tuin waar u op het terras kunt genieten van
o.a. een heerlijk kopje kofﬁe met appelgebak voor maar E 3,50 of een lekkere
tosti ham/kaas voor maar E 2,50. Bij slecht weer zingen de koren binnen.
Tevens is er weer een wijnproeverij, verzorgt door Confusion Wines. Tot dan!

3.50

SAMEN 4.00 .............................................. NU

Is er een Jarig?
Een verjaardagstaart maakt het nog feestelijker!

Wij hebben een grote sortering!!!

1 juli, jaarmarkt bij Vredeburg met om:
18.30 uur - kinderkoor Mucicstar
19.45 uur - popkoor Cheesetown

5.20

nu VOOR ................................................. voor

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

LIMMEN

Telefoon 072 - 505 30 09

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

aties

cor
nd naar wandde
Informeer vrijblijve nieken
h
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e
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cor
en de

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

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

LIMMEN

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

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

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

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

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360
Op maandag geopend vanaf 10.00 uur

• Uit eigen keuken: de Lekkerste
kant & klaar Rabarber

• Natuurlijk Rauwkost salades
bij de Barbecue

KOM OOK NAAR DE JAARMARKT!
WIJ STAAN MET EEN SPRINGKUSSEN
NA HET SPRINGEN KUNNEN DE KINDEREN

• Volop nieuwe Aardappelen
zoals Langedijker Muizen en
Opperdoezers
We zijn op vakantie
vanaf 19 juli tm 9 augustus

HUN DORST LESSEN BIJ DE LIMONADE KOE
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LIMMER KROOST

‘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 Bart Hof “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 vra-

Bart Hof

gen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst,

– Geboren op 25 maart 2009 –

maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Wiebe Smit

Sem Johannes Vogelzang

Zoon van Tim Hof en Daniëlle Laméris

Jacky Esser

Dian Admiraal

– Geboren op 24 februari 2009 –

– Geboren op 11 april 2009 –

– Geboren op 5 mei 2009 –

– Geboren op 7 mei 2009 –

Zoon van Ruud Vogelzang en Carla VogelzangSnel

Zoon van Dorien en Maarten Smit

Dochter van Theo Esser en Sandra Hollander
en zusje van Nina

Dochter van Erik Admiraal en Marlies de Dood
zusje van Maud Admiraal

Martha van der Steen gaat het hele traject
fietsen. Ze was druk met de organisatie van de
spullenmarkt die gehouden werdt het weekend
van de Bloemendagen. Ben Hageman, chauffeur,
helpt haar. Ben heeft tijdens de wandeling zijn
onafscheidelijke hondje mee genomen.
De twee vrienden, Cees Lute en Leo Schelvis (uit
Heiloo), hebben zich ook aangemeld voor de tocht.
Daarnaast gaan ze over vier weken vanuit Turkije
naar Nederland fietsen en daarna beslissen ze of
ze definitief meegaan volgend jaar. Leo: “In 2007
ben ik samen met Cees vanuit Sint-Petersburg
naar Nederland gefietst. Ik ga voor de sport en
het avontuur, de uitdaging. En het doel”. Cees is
in 2003 naar Santiago de Compostela gefietst,
samen met Leo en Johan Olling. “Fysiek gaan
we nu kijken hoe het gaat, de tocht van Turkije
naar huis. Mentaal kun je het een ander moeilijk
uitleggen hoe het is, zo’n lange fietstocht. Als je
weer terugbent, voel je je de eerste tijd ontheemd.
Nu met een grotere groep volgend jaar naar
Burkina valt dat misschien mee”.

Faso (zoals: wat is de naam van de stad - bijna
niet uit te spreken) en als klap op de vuurpijl
met z’n tweeën hinkelen door het duin, waarbij
één geblinddoekt is. Dat hinkelen komt doordat
je vastgebonden bent met een stuk doek aan
het been van de ander. Wie dat het snelst kan.
Het allerleukst hierbij was toch wel het hondje
van Ben. Die liep heel ongerust achter zijn baas
aan en je zag de hond denken: wat is mijn baas
nu toch aan het doen, zo hinkelend aan iemand
anders vast waarbij het leek alsof de één gewond
was en ondersteund werd door de ander. Afijn,
terug bij de Adelbertusakker gingen we bij café
De West even lekker aan de koffie met slagroom,
walnotentaart (erg lekker) of alvast een biertje. Al

met al, een geslaagde middag. En o ja, Gerie had
de meeste punten voor de opdrachten, gevolgd
door José en Kees.
José van den Berg

Pastor Olling en het Monnikenpad... Vervolg van voorpagina
een socialistische gemeente toch wel en daar heb
ik toch iets van meegekregen. Iets voor een ander
willen betekenen. Bij de WOL kon ik hier goed
mee uit de voeten; het is kleinschalig. Je weet
dat het geld goed terechtkomt, in dit geval via
DSF, Developpement sans Frontiére. Weet je, met
Burkina Faso is het zo: of je vindt het afschuwelijk
of je wordt er door gegrepen”.
Dan een dame uit Heiloo: Ria Beemsterboer. Ze
vertelt: “Een schoonzusje van mij, Trudi Meijer,
gaat mee fietsen en vroeg of ik ook mee wil. Zij
is al twee keer in Burkina Faso geweest. Ze zou
het zo mooi vinden als ik mee ga dus ja, zo ben
ik bij de groep gekomen. Mijn man doet veel
vrijwilligerswerk in Afrika en ik ben zelf ook in
Zambia en Zimbabwe geweest. Het is me niet
onbekend. Trudi en ik willen alle twee een maand
“afzien”, zweet en tranen laten in het warme
Afrika. Uit Egmond aan de Hoef komt Dielof
Ossebaar, ook fietser. Hij las het stukje van Ton
in de krant met de oproep aan mensen die mee
wilden fietsen. “Mijn vriendin had al eens ParijsDakar gefietst, dus nu zag ik mijn kans schoon
om ook eens zoiets mee te maken. Wat mij
verder trekt is het goede doel, n.l. het onderwijs
verbeteren en het fietsen. Dat is echt mijn ding”.
Belangrijk is dat er mensen meegaan met een
medische achtergrond. Die hebben Marian Baltus
en haar vriendin Marian Groenendaal. Beiden
hebben in de ziekenverzorging gewerkt. Marian
Groenendaal komt uit Haarlem en werkt nu in
Heliomare. “Ik ben enthousiast gemaakt door
mijn vriendin en oud-collega Marian Baltus. Ik
vind het een mooi gegeven, de fietstocht. We doen
het laatste stuk van de route. In Canada heb ik
ook eens twee maanden gefietst. Het doel maakt
het nog mooier nu, ik vind het fantastisch. En met
zo’n groep is erg prettig”. De andere Marian werkt
nu in de psychiatrie. “Ik wilde altijd al eens naar
Afrika, ik kan niet uitleggen waarom. Vroeger
was de mogelijkheid er niet, nu wel. Voor mij is
het project een goede combinatie van Afrika en
het doel. Ook door de verhalen van Adama word
je enthousiast”.
Kees Zomerdijk, de man van Yvonne, gaat mee
als chauffeur op de vrachtwagen/terreinwagen
en ook kamp maken. “Ik heb altijd gefietst, dat
spreekt me zo aan. Maar door mijn knie kan dat
fietsen nu niet. Maar ik ga toch mee ! Nu als
chauffeur. Ik ben bezig mijn vrachtwagenrijbewijs
te halen. Ik vertelde mijn instructeur waarom
ik het doe en omdat hij het een goed verhaal
vindt, sponsort hij een deel van mijn les”. Kees is
ook penningmeester en houdt zich bezig met de
aankoop van een truck via de Domeinen.
Gerie Koot gaat wel fietsen. Zij was op de koffie
bij Lies Al toen ze over het project hoorde. “Ik
heb de Alpe d’Huez al eens gefietst, wandel de
Stille Omgang van Amsterdam en schaats veel.
Ik wil nu graag Afrika ontdekken op de fiets”.

De heer Olling vertelt: “In mijn werk kun je om de
zeven jaar een sabbattical nemen. Dit deed ik in
2003 door naar Santiago de Compostela te fietsen.
Drie maanden eruit, de verantwoording even van
je afleggen. Ik sprak nu over het fietsproject voor
Burkina Faso met Ditje en Yvonne. Zei tegen de
dames, dat als ik mee zou willen, dat ik dan pas in
2010 kan. Want ja, het mag maar eens in de zeven
jaar. Bij de WOL ben ik betrokken. Streven naar
een betere wereld. Of je nu Christen, Humanist
of Moslim bent, dat streven geldt voor iedereen.
Zo’n sabbat, dan kun je je helemaal leeg laten
lopen, ruimte voor jezelf, vragen naar de zin van
je bestaan”. Johan Olling gaat voor het fietsen
van het hele traject. Vraag aan Ton Baltus, fietser
en organisator: Is er nog een diepere drijfveer
behalve dat je nog eens een grote tocht wil fietsen?
Ton: “Wat ik leuk vind is dat we het met z’n allen
gaan doen. Ieder heeft zijn rol. Daar werk ik aan,
dat dat zo blijft. Het is een soort groepsproces. Als
het lukt tot het einde, dan krijg ik daar een kick
van. Neem de spreuk die bij het project hoort: Als
vrienden weggaan, als vrienden thuiskomen. Op
mijn werk heb ik een managementfunctie. Daar
komt het aan op structuur aanbrengen in het
proces/hoe ga je om met projecten. Dat breng
ik nu bij het project Fietsen voor Burkina in.
Initiatieven, taken. Een hoop plezier is belangrijk,
maar er moet wel structuur zijn. In september
gaat het echt beginnen. Dan staat alles vast. Dan
gaan we ervoor!”
Tijdens de wandeltocht heeft Johan Olling vier
opdrachten aan de deelnemers gegeven. Ze
hebben te maken met behendigheid, kennis,
creativiteit en samenwerking. We moeten namen
raden, een soort van klootschieten tegen wind in
met hele lichte plastic ballen (die soms de sloot
in waaien), vragen beantwoorden over Burkina

Jaarmarkt eerstvolgende activiteit
Tijdens de bloemendagen heeft Martha van
der Steen, samen met Ben Hageman, het mooie
bedrag van 2700 euro opgehaald met haar
spullenmarkt. Als vervolg hierop komt er weer
een verkoop voor Fietsen voor Burkina tijdens de
komende jaarmarkt van de LOV. Enkele kramen
worden benut om spullen te verkopen.
Johan Olling geeft aan dat er ook drie iconen te
koop zullen worden aangeboden.
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Let op!

Ken uw dorp

Wie kan ons vertellen waar deze boerderij met erker heeft gestaan in Limmen? Kom het ons vertellen
in de stand op de jaarmarkt of mail het naar oudlimmen@hotmail.com. De zomermaanden zijn wij
gesloten, maar in september kunt u weer langs komen in ons pand aan de Schoolweg. Dit kan op de
maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

!B!OFB)FKABK )FJJBK


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

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

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

Vanaf 1 juli 2009 (jaarmarkt)
gaan de kaarten voor

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

JAARMARKT ACTIE !

MON AMOUR
in de voorverkoop.

Ze zijn er weer de orginele

PARIJSE SOES
gevuld met slagroom voor

SUIKEROUBLIE
gevuld met gele room voor

€ 1.20

Kaarten kosten E 50,- p.p.
inclusief drankjes - binnenlands gedistilleerd en hapjes!

€ 1.00

Kaarten zijn af te halen bij de Burgerij.

Verse GEVULDE KOEK € 1.00

WIJ SCHENKEN GEEN ALCOHOL AAN PERSONEN JONGER DAN
16 JAAR. LEGITIMATIE VERPLICHT!
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Veiling bij afslag voor huizen(ver)koop, een nieuwe marktbenadering

Steeds meer NVM makelaars leggen
woningen onder de hamer
Komende zomer komt er geen “Ronde van Limmen”. Dit wielerevenement dat de afgelopen
twee jaar succesvol uitgebreid was met skeeleren, kan dit jaar geen doorgang vinden omdat het
stichtingsbestuur van de “Ronde van Limmen” er
niet in is geslaagd om een geschikte datum gereserveerd te krijgen op de KNWU-kalender.
Rietveld makelaars in Limmen biedt huizenbezitters sinds kort de mogelijkheid hun woning te
verkopen door middel van veiling bij afslag. Bij
deze manier van veilen wordt de vraagprijs van
de aangeboden woningen iedere week met een
vast bedrag verlaagd, tot een vooraf afgesproken
bodemprijs. Kopers kunnen bieden op de woning
zodra deze een prijs heeft die zij voor de woning
willen betalen. Onderhandelen over de prijs is op
deze manier niet meer nodig. De woningen die
via afslag te koop zijn, staan vermeld op www.
woningafslag.nl

Helder
In tegenstelling tot veiling bij opbod, waar potentiële kopers tegen elkaar opbieden en de betrokken partijen steeds moeten afwachten of er geen
hogere bieder is, werkt veiling bij afslag volkomen doorzichtig. De geldende vraagprijs van de
deelnemende woning staat op www.woningafslag.nl ,waar kopers 24 uur per dag toegang toe
hebben. Het prijsverloop is helder en door iedereen te volgen. Kopers bieden op een vaststaande
prijs, namelijk de prijs die geldt op het moment
van bieding. Voor kopers die niet kunnen wachten tot de prijs op het door hen gewenste niveau
is gekomen, bestaat er ook nog altijd de mogelijkheid om een onderhands bod uit te brengen.
Spanning
De makelaars zijn enthousiast over het nieuwe
veilingsysteem: de woningmarkt vraagt om een
nieuwe manier van aan- en verkoop. Voor veel

huizenkopers is onderhandelen lastig en moeilijk. Doordat ze er emotioneel bij betrokken zijn is
het moeilijk voor de juiste prijs te kopen. Veiling
bij afslag maakt een einde aan dit onderdeel van
het koopproces. Bovendien brengt het systeem
wat spanning terug op de woningmarkt. Ook
voor verkopers is het systeem interessant: kopers
worden verleid om niet te lang te wachten met
het maken van hun keuze.
De verkoper behoudt recht van gunning, en krijgt
daardoor voor zijn woning de beste prijs die de
beste gegadigde wil betalen.
Kopers hebben nog steeds de mogelijkheid (ontbindende) voorwaarden op te nemen. Ook de
wettelijke drie dagen bedenktijd blijven bij gelden bij de Woningafslag.
Voor meer informatie:
www.woningafslag.nl

Dorpshartfeest met
Mon Amour BZN tribute band
Op zaterdag 24 oktober 2009 geeft Stichting
Dorpshart weer een feest. En dit jaar staat Mon
Amour op het podium in de Burgerij. De kaarten
gaan vanaf de jaarmarkt in de voorverkoop. De
kaarten á € 50,00 p.p. (inclusief binnenlands gedistilleerde drankjes en hapjes) zijn vanaf de jaarmarkt af te halen bij de Burgerij.
Het gouden geluid van BZN is terug. De band ‘Mon
Amour’ brengt het repertoire van Nederlands
meest succesvolle formatie weer waar die hoort:
in de zalen. Onder leiding van Jack Veerman, de
vaste drummer van BZN en medeschrijver van de
grote hits, ontstond een nieuwe band met de vertrouwde muziek.
In ieder applaus bij de afscheidstournee van BZN
klonk een verlangen: de vraag naar meer. Want
volle zalen van kolkende emoties toonden aan
dat het publiek nog lang geen genoeg had van
de vertrouwde palingsound. ,,Je moet doorgaan’’,
kreeg Jack Veerman van alle kanten te horen.
De band ‘Mon Amour’ is het antwoord op die aanhoudende vraag van het publiek. Met de nieuwe
formatie rond de drummer combineert hij het
vertrouwde repertoire met jonge gezichten en
fris enthousiasme. "Bij het samenstellen van de
nieuwe band heb ik de lat heel hoog gelegd’’, vertelt Jack Veerman. ,,Daarbij is het een voordeel
dat ik contacten heb in alle hoeken van de muziekwereld. Al jaren volg ik de optredens van talentvolle jonge muzikanten en zangers. Daardoor
kon ik voor deze band de besten van de besten bij
elkaar brengen.’’ Na een uitgebreide selectie koos

hij voor een formatie waarin hij de vakmatige
routine van ervaren rotten samenbrengt met een
jonge frontlinie van zangstemmen. ‘Mon Amour’
is daarmee een optelsom van doorgewinterde
podiummuzikanten en gedreven twintigers: een
combinatie die meerdere generaties aanspreekt.
Gouden repertoire
Bij de eerste optredens blijkt inmiddels dat de
band in staat is om het gouden repertoire feilloos
te reproduceren. Als je je ogen dichtdoet, lijkt het
alsof de originele BZN weer op het podium staat,
want de perfecte harmonie van stemmen en
instrumenten van ‘Mon Amour’ brengt het vertrouwde geluid weer helemaal terug. De kennis
en ervaring van Veerman zijn hierop van grote
invloed. ,,Omdat ik me zo goed herinner hoe we
destijds de nummers schreven en op de plaat
hebben gezet, weet ik als geen ander hoe we nu
die herkenbare sound van toen moeten spelen.’’
,,De enige moeilijkheid is nu het selecteren van
de liedjes. Want er zijn zo ontzettend veel nummers. En het lijkt soms alsof ze allemaal met voorrang vragen om gespeeld te worden.’’

de lijn van de vertrouwde sound. Jack Veerman
schreef zelf nieuwe nummers en ook Mister-BZN
Jan Keizer heeft kersvers repertoire in de herkenbare lijn voor zijn opvolgers gemaakt. En dat zien
ze bij ‘Mon Amour’ toch een beetje als koninklijke goedkeuring. "Als je als oud-BZN-drummer
met zo’n naam en zo’n succesvol verleden aan de
gang gaat, zijn de verwachtingen natuurlijk hoog
gespannen’’, beseft Jack Veerman. ,,Maar dat mag
ook. Want met deze groep kunnen we de verwachtingen waarmaken. Het dak moet eraf, als
‘Mon Amour’ speelt. En het dak gáát er ook af.’’

Ook inbrekers hebben last van zomerkriebels.
In deze zonnige tijd zult u als woningbezitter
ongetwijfeld regelmatig naar buiten gaan om
uw tuin te verfraaien of gewoon van het mooie
weer te genieten. Veel ramen en deuren worden
ondertussen opengelaten. En dat is nou net de
kans waar inbrekers op wachten. Let er dus goed
op hoe u uw woning achterlaat. Naast het mooie
weer van de zomer, staat de vakantie ook voor de
deur. Inbrekers zijn alert op bijzondere situaties.
Zij zien bijvoorbeeld de gordijnen open staan op
de kinderkamer, terwijl de kids ’s avonds al lang in
bed horen te liggen. Zaken die u eenvoudig kunt
voorkomen door met een andere kijk uw woning
af te sluiten. Net zoals het binnen zetten van een
ladder of de klikobakken.
Beveilig uw buitendeuren
Natuurlijk geldt dat een inbraak nooit te voorkomen is, maar u kunt het de inbreker wel lastig
maken. Meer dan de helft van de inbrekers kiest
een deur om binnen te dringen. Alle reden dus
om aandacht te besteden aan de beveiliging van
uw buitendeuren. De achterkant van de woning
is bij uitstek geliefd onder inbrekers, zeker als ze
in de beschutting van begroeiing of een schuurtje hun werk kunnen doen. In tegenstelling tot de
voordeur draait de achterdeur vaak naar buiten
open en zitten de scharnieren aan de buitenkant. Als de pennen makkelijk uit de scharnieren
zijn te tikken, zijn dievenklauwen onmisbaar.
De Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen
(SKG) deelt kwaliteitssterren uit aan hang- en
sluitwerk. De classificatie is simpel: een, twee of
drie sterren (hoe meer sterren, hoe beter). Deze
sloten hebben bewezen dat inbrekers er wel even
zoet mee zijn. Een inbreker besteedt gemiddeld
slechts 30 seconden (!) aan het binnendringen
van een woning. Met een sterrenslot lukt dat niet
en is de kans groot dat hij z’n geluk beproeft bij
een andere woning. Bedenk wel dat een slot-metster weinig helpt als de scharnieren makkelijk
van hun plaats te wrikken zijn. Kies dus ook bij de
scharnieren voor goedgekeurd materiaal met het
SKG-keurmerk.
Sociale controle
Ook sociale controle speelt een belangrijke rol bij
het voorkomen van inbraak. Onbekende figuren
die staan te posten bij woningen zouden opgemerkt kunnen worden door buurtbewoners. Één
keer zo iemand aanspreken verkleint al de kans
dat de inbreker in spe besluit om in de betreffende woning in te breken.
Aftrekbaar
Goed hang en sluitwerk, (tuin)verlichting en
eventueel een alarmsysteem zullen een inbreker afschrikken en wellicht tot de conclusie laten
komen dat hij het beter bij een ander huis kan
proberen. De kosten die u maakt om uw woning
veiliger te maken, kunt u eventueel ook via uw
hypotheek financieren. De rente die u betaalt
over deze verhoging kunt u aftrekken van de belasting. Zo betaalt de belastingdienst mee aan uw
eigen bescherming. Wij helpen u daar graag bij.

Uitgekiende lichtshow
Het publiek van ‘Mon Amour’ kan concerten verwachten met twee ruime sets van gouden BZNnummers. Aangekleed met een uitgekiende lichtshow en met technische ondersteuning van de
allerbeste geluidsapparatuur, gaat de band vanaf mei 2008 de zalen in. De BZN-liefhebber komt
flink aan zijn trekken. Niet alleen met bestaand
repertoire, maar straks ook met nieuw werk, in

Emile fietst naar de Noordkaap...
Je zult maar een droom hebben en die willen verwezenlijken. Want we weten het allemaal: pluk de dag,
geniet, stel leuke dingen niet uit, je weet nooit wat je allemaal nog te wachten staat in het leven. En ook:
je kunt beter spijt hebben van dingen die je wel gedaan hebt, dan van dingen die je niet gedaan hebt.
Maar het dan ook doen, is vers twee. En dat doet hij, Emile Dekker.

Zomerkriebels
bij inbrekers

Hij heeft er een jaar voor getraind met zijn nieuwe fietsvrienden Joop Beentjes, Harry Vreeburg,
Paul de Ruiter, Gijs Admiraal, Frans Zomerdijk,
Piet Valkering, Boots en Piet Droog en sinds kort
ook Jos Liefting. (Hij is inmiddels, gedurende zijn
tocht, door de ballotage en als volwaardig lid opgenomen in de club van “de Zwetende Man”) .
Zaterdag 13 juni jl. is hij dan echt vertrokken naar
de Noordkaap, vanaf Sportlaan 3. Het eerste stuk
werd hij vergezeld door zijn fietsmaten tot Enkhuizen, daarna door zijn maat Erik tot Eursinge
en vanaf de dag erna vervolgt hij zijn tocht helemaal in z’n eentje. Op zijn nieuwe fiets, met reservebanden, een paar onderbroeken en een mooi
nieuw fietstenue van Dirk en Hanneke van der
Steen. Hij heeft een tentje mee en een slaapmatje
voor het geval hij echt in niemandsland verkeert
en nodig moet slapen, maar hij probeert zoveel
mogelijk in jeugdherbergen en pensionnetjes te
verblijven. Je kunt hem en zijn ervaringen volgen
via zijn website: www.emilefietst.nl, met dank
aan Ferry Zomerdijk. Je kunt daar ook berichtjes
voor hem achterlaten. Een beetje steun, leuke
berichten of nieuwsfeitjes uit de metropool Limmen kan hij vast zeer waarderen...

www.emilefietst.nl

Bent u verzekerd tegen alle soorten van inbraak?
Mocht u onverhoopt tóch te maken krijgen met
een woninginbraak, dan is het goed dat u een opstalverzekering heeft afgesloten als bescherming
tegen schade aan het woonhuis. Een inboedelverzekering verzekert tegen schade aan spullen die
in en om het huis staan en een kostbaarhedenverzekering is bedoeld voor dure zaken, als computers. Niet alle verzekeraars dekken de schade
als er geen sporen zijn van inbraak. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij insluiping, insluiting
en gebruik van een valse sleutel. Kijk dus uw verzekeringspapieren na hoe dit bij u is geregeld.
U mag vanzelfsprekend ook bij ons langskomen
zodat wij dit voor u nagaan. Heeft u uw opstalen inboedelverzekering bij Univé ondergebracht?
Dan zijn deze zaken standaard meeverzekerd.
Wèl is het verstandig om te controleren of de verzekerde bedragen nog voldoen aan uw huidige
woonsituatie. Natuurlijk bent u hiervoor ook van
harte welkom in onze winkel. Graag tot ziens!
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Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de

Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF

waar kastruimte nodig is. Geen

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

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

• sanitair
• riolering

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
Gewijzigde openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur
zat 10.00 - 16.00 uur

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

Uitverkoop nu:

1 artikel 20% korting
2 artikelen 30% korting
3 artikelen 40% korting
4 of meer art 50% korting

Eten en genieten!

cueBarbe
tip:
ENTRECOTES

MET KRUIDENKAAS
Voor 4 personen:
4 entrecotes vanaf 175 gram
2 eetl. zachtgeroerde verse roomkaas
2 eetl. blauwe kaas verkruimeld
1 eetl. naturel yoghurt
1 eetl. geraspte ui
Snuifje vers gemalen zwarte peper
1 rode teen knoflook doormidden
Olijfolie
Zeezout naar smaak
2 theel. fijngesneden peterselie

Eet
!
k
j
i
l
e
k
sma

Bereiding:
Roer de verse roomkaas, blauwekaas, yoghurt, ui en peper door elkaar
en zet opzij, wrijf beide kanten van de entercotes in met een half teentje
knoflook, besprenkel ze met de olijfolie en bestrooi ze rondom met zout
en peper. Verhit de barbecue tot middelheet. Rooster de entrecotes 3
minuten. Keer ze om en rooster ze nog 3 minuten.
Zet op elk portie een dot kaasmengsel en rooster ze nog een minuut.
Garneer de entrecotes met peterselie.
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Jaarmarkt Limmen
krijgt muzikaal tintje!

Door Kim Seignette
LIMMEN – Ria Admiraal, Dorien Kerssens (Cultureel Centrum Vredeburg) en Monique Meegdes
(Confusion Wines) geven de jaarmarkt, op 1 juli,
een muzikale tint. Popkoor Cheesetown en kinderkoor Mucicstar zullen een spetterend optreden
verzorgen.
Het optreden van Mucicstar gaat om 18.45 uur
van start. Het kinderkoor bestaat uit 35 kinderen
in de leeftijd van 6 tot 16 jaar. Verschillende kinderen zullen tijdens het optreden een solo zingen. Er
worden vooral nummers van Kinderen voor Kinderen gezongen. Het kinderkoor komt uit Castricum, met een beetje creativiteit kan van de naam
Mucicstar ook Castricum gemaakt worden. Het
koor zingt op verschillende muziekfestivals. Onlangs was het koor te beluisteren tijdens het Shanty Festival in Bakkum. Om 19.45 uur zal popkoor
Cheesetown voor u optreden. Dit koor bestaat uit
ongeveer 60 leden. Elke 15 weken staat het koor in
het teken van een bepaald thema. Daarna volgen
verschillende optredens in theaters of op muziekfestivals in Noord-Holland. 90’s Power Ballads zal
het thema zijn waarmee Cheesetown tijdens de

jaarmarkt optreedt. Er worden ongeveer 10 nummers gezongen die u allemaal bekend zijn onder
andere nummers van Gun ‘n Roses, Metallica, Bon
Jovi, Oasis etc. Popkoor Cheesetown staat onder
leiding van Bas IJff en wordt gewoonlijk begeleid
door een live band. Zoals de naam al zegt, komt
het koor oorspronkelijk uit Alkmaar, de kaasstad.
Elke donderdag wordt er met veel plezier gerepeteerd. Als het weer het toelaat, is het terras van
Vredeburg geopend en zullen de optredens in de
tuin van Vredeburg plaatsvinden. Bij slecht weer
zijn de optredens binnen te beluisteren. Een muzikaal festijn dat u niet mag missen tijdens de
jaarmarkt van Limmen!

Stanghangen en jeugschaatsen
op de jaarmarkt
De Limmer IJsclub is ook dit jaar weer present op
de jaarmarkt met het onderdeel stanghangen.
Hierbij zal dit jaar informatie te krijgen zijn over
het jeugdschaatsen in het komende winterseizoen. Dan geeft de Limmer IJsclub weer schaatslessen aan de lagere schooljeugd (6 tot 12 jaar) op
ijsbaan De Meent in Alkmaar.

kinderen deelnemen die het schaatsen nog niet
beheersen. De hoogste groep heeft het schaatsen
al onder de knie en wordt meer geoefend op snelheid en behendigheid. Het schaatsseizoen begint
medio oktober en er wordt geschaatst op zaterdagochtend. Voor vervoer naar de ijsbaan moet
zelf gezorgd worden.

De kinderen worden op een speelse wijze met het
ijs vertrouwd gemaakt, waarbij spelelementen de
belangrijkste lesvormen zijn. De lessen worden
gegeven door een groep ervaren jeugdschaatsbegeleiders, die de kinderen indelen in verschillende groepen zodat elk kind zo goed mogelijk
schaatsles krijgt. In de jongste categorie kunnen

Tijdens de jaarmarkt kunt u een aanmeldingsformulier ophalen en meer informatie krijgen. U
kunt voor informatie ook bellen met Sandra Koot,
(072) 505 37 68 of de website www.limmerijslub.com raadplegen. Een aanmeldingsformulier
vindt u ook op deze site of u kunt zich telefonisch
opgeven bij Paul Mink (0251) 65 64 34.

Troel pakt uit op
de jaarmarkt van Limmen

Tafeltennisvereniging Limmen
in het voorjaarsseizoen
LIMMEN: Tafeltennisvereniging Limmen heeft een
spannende competitie achter de rug. Bij de jeugd
deden vier teams mee in de competitie. Het eerste team van de jeugd speelde in de derde klasse.
Het team wist zich te handhaven en werden knap
derde, dit is een sterke prestatie als men in ogenschouw neemt dat het team de afgelopen twee
seizoen gepromoveerd was. Frank Kleef speelde
dit seizoen rond de 90 procent maar ook teamgenoten Tim Wokke en Jan Castricum en Barry Timmer hebben goede resultaten gehaald. Het tweede en derde team kwamen uit in de vijfde klasse.
Beide teams zijn geëindigd in de middenmoot.
Goede resultaten werden gehaald door Thomas
van der graaf en Brian de Goede. Het welpen/pupillen team heeft ook goede resultaten behaald.
Sanne Briefje, Shauny de Goede en Billy en Emmi
Wright hebben een flink aantal punten voor het
team behaald.
Bij de volwassenen van de tafeltennisvereniging
hebben de vijf seniorenteams sterk weerstand
geboden in de regionale competitie. Het eerste
team is nog in de race om kampioen te worden in

tweede klasse, hiervoor is nog een overwinning
nodig. De goede resultaten worden behaald door:
Giovanni Bakker, Henk-jan de Ouden, Mark Stoop
en Yoran Kuyper. Het tweede en derde team hebben zich gemakkelijk kunnen handhaven in de
vierde klasse. In het tweede team heeft Peter
Seignette bevestigd dat hij beter presteert in
het voorjaarseizoen door meer dan 3 keer zo veel
partijen te winnen dan in het afgelopen najaarsseizoen. Nog even terugkomend op het derde
team, met o.a.: Wim Krom Marcel Briefjes, Jaap
Vasbinder en Joris Keuning , zij wisten na promotie vanuit de vijfde klasse lang te strijden om de
bovenste plekken in de vierde klasse. Het vierde
Team van Limmen is in de middenmoot geëindigd in de vijfde klasse, grote puntenmakers waren Stefan Schut en Sandra van de Wal. Het vijfde
team kwam uit in de 6de klasse en was eveneens
een sterke middenmoter. De vaste krachten van
het vijfde team zijn: Koos Metselaar, Freek Ris en
Reinier Poelman. Een extra vermelding voor naar
Dewi de Vries-Tanudjojo die in haar debuut een
overwinning wist te behalen.

Woensdag 1 juli is het weer zo ver, de gezellige
jaarmarkt gaat weer van start en dit keer duurt
hij langer dan ooit. De jaarmarkt zal al beginnen om 15.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Troel zal
naast de gewone uitverkoop ook het magazijn
gaan legen en dat betekend hoge kortingen. Kleding van Geisha, Vingino, Bad Boys, etc mag weg
vanaf € 5!!! Ronde prijzen en alleen tijdens de
jaarmarkt. Geldt tevens voor restanten speelgoed,
sieraden en accessoires. De uitverkoop van de zomerkleding zal bestaan uit 20%, 30%, 40% en 50%
korting. Hoe meer U koopt hoe hoger de korting!!!
Op is op. Naast het legen van het magazijn en de
uitverkoop hebben we natuurlijk ook nog onze

reguliere collecties en zo is al een deel van de
nieuwe najaarscollectie van Noppies te bewonderen. 1 augustus bestaan wij alweer 2 jaar. Dit
zal natuurlijk gevierd gaan worden, maar daarover later meer. De afgelopen 2 jaar zijn omgevlogen en inmiddels hebben veel klanten binnen en
buiten Limmen de weg naar ons gevonden. Daar
zijn wij U uiteraard dankbaar voor.
We wensen U veel plezier en mooi weer tijdens
de jaarmarkt en hopen U snel weer te zien.
We zullen tijdens de zomervakantie gesloten zijn
van vrijdag 10 juli t/m donderdag 30 juli.
Troel Voor Kids

Limmer danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen
promoveren naar de hoogste dansklasse
Limmen: Het is alweer even geleden, maar op 3
mei jl. werd er in Amstelveen weer het jaarlijkse
grote Internationale toernooi gedanst, de Let`s
Dance Ballroom Trophy georganiseerd door David Simon in samenwerking met de NADB (Nederlandse Algemene Danssport Bond).
Ook aan dit toernooi deden de Limmers Maurice Philipoom en Marieke van Londen weer mee
in de A-klasse Ballroom. Deze wedstrijd zou het
danspaar kunnen promoveren naar de Hoofdklasse Ballroom (de allerhoogste dansklasse van
Nederland bij de Amateurs), nadat Maurice en
Marieke alle voorrondes heel sterk door kwamen,
stonden zij uiteindelijk in de grote finale waar
het heel spannend werd, ze moesten immers
kampioen worden om te kunnen promoveren. Na
het dansen van een goede finale was het afwachten of het hen gelukt was, en inderdaad het Lim-

mer danspaar werd kampioen en promoveerde
naar de allerhoogste dansklasse. Een geweldig
resultaat voor dit danspaar die de nodige trainingsuren achter de rug heeft om dit resultaat te
behalen.
Op 17 mei jl. dansten Maurice en Marieke in Kerkdriel hun eerste wedstrijd in de Hoofdklasse op
het eerste toernooi georganiseerd door Danscentrum Ad de Bruijn-Bonel, de Mini Blackpool (voorloper van het prestigieuze Blackpool in Engeland),
nadat Maurice en Marieke ook hier goed dansen
wisten te laten zien, behaalden zij op hun eerste
wedstrijd in deze nieuwe dansklasse wederom
de finale, en lieten zien dat zij echt thuis horen in
deze hoogste dansklasse. Na de finale te hebben
gedanst werd het spannend voor hen, wat zou
het worden. Na even in spanning te zijn gehou-

den kwam het verlossende woord, zilver behaalden zij en waren hier natuurlijk dolblij mee.
Nu zijn de Limmers hard aan het trainen om op 5
juli aan de start te verschijnen van een groot IDSF
(International Dance Sport Federation) danstoernooi in Wupertal in Duitsland waar zij aan de
start zullen staan van de Grand Slam Standaard.
Ook zullen zij in augustus wederom meedoen
aan de German Open Championships in Stuttgart waar ze zullen deelnemen aan de Rising
Star Ballroom en de IDSF Grand Slam Standaard.
Voor het danspaar uit Limmen welke uitkomen
voor de Castricumse dansschool Luut Griffioen
dus geen vakantie maar hard trainen om op deze
grote wedstrijden goed voor de dag te komen.
Voor een ieder die eens zo'n wedstrijd wil bijwonen, op de website www.nadb.eu kan een ieder

op de agenda kijken om ook eens in de buurt
van Limmen te komen kijken naar een danswedstrijd.
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De LOV bestaat 75 jaar en ter gelegenheid daarvan zullen er in de komende LOV kranten oude foto’s te zien zijn van winkels die
in ons dorp hebben gestaan. In deze editie v.d. Eng, fam. Pouw en.....

De fietsenzaak van Jan v.d. Eng aan de Rijksweg hier met zijn gezin op de foto. Later
maakte zijn zoon Willem, beter bekend als Wub v.d. Eng, er een kruidenierswinkel van.

Winkelpui van kruidenierswinkel Wub v.d. Eng voor de verbouwing mei 1946.

Het winkelpand na de verbouwing augustus 1946.

Inmiddels is de winkel al jaren verdwenen en is het woonhuis onlangs mooi wit gemaakt.

Woonhuis met winkel van de fam. Pouw. Nico’s slogan was altijd in advertenties:
“Wees niet kneertig, koop schoenen op Kerkweg 40”

Heropening van de vernieuwde zaak na de brand door burgemeester Bosma.

Schoenmakerij annex schoenenzaak, Nico Pouw en zijn vrouw Geertje in zijn werkplaats
voor de brand +/- 1953

75 jaar LOV
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De manufacturen winkel van Engel
Pepping waar zoals u kunt zien veel
te koop was. De winkel stond op de
hoek Kerkweg / Middenweg tegenover
woonhuis Marcel Kuilman.

De bakkerij met winkel van Cor Weijers, later heeft zoon Piet er een snackbar van gemaakt
die in de loop van de tijd weer grondig werd gemoderniseerd door zijn zoon Kees.

De Kerkweg in 1928 (het stukje tussen Rijksweg en Middenweg toen nog Molenlaantje
genoemd). Links de manufacturenwinkel van Engel Pepping, daarna A.Hoogeboom en als
laatste Ma Lute. Links Petrus Dekker de wagenmaker.

Wat een belangstelling bij de officiële opening van rijwiel en bromfietshandel
Kroone die verricht werd door burgemeester Bosma.

Oude zaak van Piet Dam aan de Rijksweg, later overgenomen door Jaap Kroone en waar
nu architect Gerard Min zit.

Aankondiging opening fietszaak Kroone.
Voor een paar gulden kon de jeugd de Kreidler,
Zundapp of Puch vol gooien.

De R.K. Middenstandsvereniging St. Cornelius, opgericht 1 mei 1934
De Limmer Ondernemer Vereniging, opgericht 23 juni 1989
In 1934 organiseerden een paar aannemers, een kruidenier, een elektricien, een kapper en een bakker een avond bij een van de genoemde
middenstanders thuis. De bedoeling was om de onderlinge persoonlijke en zakelijke band te versterken, met als resultaat dat meer ondernemers hun werk locaal zouden gaan uitbesteden. Het was in die tijd wat simpeler dan nu… In onze moderne tijd noemen we dit
‘netwerken’: de actiefste ondernemers kunnen een heel goed netwerk aanleggen om elkaar de ‘handel’ te gunnen. Om ook nu de plaatselijke ondernemers te ondersteunen geeft de vereniging bijvoorbeeld 8 x per jaar deze LOVKrant uit en organiseert zij z.g. gezamenlijke
activiteiten en ‘standaardacties’ voor jong en oud. U komt deze in het dorp vanzelf tegen met: Pasen, de Bloemendagen, de Jaarmarkt, de
Kermis, Sinterklaas en Kerst. De altijd feestelijke Jaarmarkt die de LOV elk jaar weer organiseert, start dit jaar al om 3 uur ’s middags.
Voor dit tijdstip is gekozen omdat iedereen zo meer tijd heeft , hun ‘noviteiten’ en nieuwe artikelen goed te presenteren en te verkopen!
Iedereen is van harte uitgenodigd op woensdag 1 juli vanaf 15.00 uur. Ook hebben we met ingang van dit nummer een nieuwe rubriek in
de krant onder de noemer ‘Herkent u deze nog…!?’. Hierin gaan wij diverse locale ondernemers eens uitgebreid in het zonnetje zetten!
Natuurlijk houden we heel Limmen op de hoogte via deze krant, dus wanneer er activiteiten zijn, bent u de eerste die het leest!
Het bestuur van de LOV.
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WINKELIERSVERENIGING LIMMEN ORGANISEERT

20 0 9

WOENSDAG
1 juli
1 5 . 0 0 U. - 2 1 . 0 0 U.

MET VELE ATTRACTIES!
PRODUCTPRESENTATIES - KINDERVERTIER
BRADERIEKRAMEN - ETEN EN DRINKEN
DUSSELDORPERWEG-KERKWEG-VUURBAAK
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Sponsor een scholier
Muziekvereniging
Excelsior op de Jaarmarkt en geef zin aan een leven!
Onder deze leus roept DSF, de partner van Stichting WOL in Burkina Faso, mogelijke adoptieouders op om
een scholier in Yatenga te sponsoren.
In Burkina Faso stroomt maar 28% van de kinderen door naar het voortgezet onderwijs. Er zijn veel te
weinig plaatsen om alle kinderen na de basisschool verder te laten leren. Kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn veelal kinderen uit de gegoede burgerij. Plattelandskinderen en kinderen uit
kwetsbare families krijgen meestal geen kans. Als antwoord op dit probleem zijn WOL en DSF bezig met
2 projecten. Het ene project betreft onderwijscomplex Zoodo. Hiermee willen we de mogelijkheden om
voortgezet onderwijs te volgen uitbreiden, zodat meer kinderen door kunnen leren. Dit onderwijscomplex komt tot stand dankzij allerlei donaties uit Nederland. Het andere project is het Scholieren Adoptie
Project. In dit project krijgt een dorpskind de mogelijkheid om voortgezet onderwijs te volgen.

Zoals dat bijna op elke Limmer jaarmarkt het geval was, zal ook dit jaar Muziekvereniging Excelsior weer van zich laten horen. Inmiddels is het ledenaantal van Excelsior zo gegroeid dat we al lang
niet meer in de muziektent passen.
Deze keer zal u ons vinden bij de drogisterij, waar
we de laatste jaren gastvrij gebruik mochten maken van de stoep…
Als het weer het toelaat, begint het Opleidingsorkest, onder leiding van Liesbeth Zonneveld, met
verschillende stukken muziek, afgewisseld met
optredens van de Jeugd Slagwerk Groep.
Het Opleidingsorkest bestaat uit een overgroot
deel uit leerlingen die bij onze eigen muziekvereniging opgeleid worden, aangevuld met enkele
leden van het Harmonieorkest. Zij spelen gevarieerde werken, zoals delen uit de ‘Durkle Bandrydge Suite’, de ‘Western Suite’ en ‘On the Movieset’.
Dat slagwerk op dit moment zeer populair is,
blijkt wel uit het enthousiasme van de Jeugd
Slagwerk Groep, onder leiding van Floris van Tol.
Met gebruik van verschillend gestemd slagwerk
en percussie, zullen de jonge slagwerkers verrassende ritmische stukken slaan.

‘It’s raining Men’, Amerikaanse Golden Oldies en
nieuwe Hollandse Hits.
Mocht u na dit alles de smaak te pakken hebben
en interesse hebben in de muziek en de muziekvereniging? Wilt u dolgraag donateur worden en
Excelsior steunen in de toekomst? Of heeft u onze
Muziekmarkt op 6 juni jl. gemist? Kom dan langs
tijdens de braderie het aanmelden van leerlingen
voor de oriëntatiecursus Fluitekruid, of voor meer
informatie over lessen, repetities enz. Tot ziens op
de jaarmarkt van Limmen!!!
www.excelsiorlimmen.nl

Na de ‘Jeugd’ van Excelsior, mag het slagwerk blijven staan en zal de Slagwerkgroep aantreden.
Ook deze staat onder leiding van Floris van Tol. De
huidige Slagwerkgroep is nu al aangevuld met
leerlingen van Floris, die in een rap tempo het
spelen van slagwerk en percussie in de vingers en
onder de knie krijgen.
Als afsluitstuk zult u kunnen luisteren naar het
harmonieorkest. Liesbeth Zonneveld dirigeert op
1 juli een aantal populaire werken. Denkt u dan
aan ‘New York, New York’, ‘Hardrock Hallelujah’,

Zomerfeest Forte Kinderopvang spetterend succes
Afgelopen zaterdag 6 juni was het eindelijk
zover: het eerste gezamenlijke zomerfeest van
Forte Kinderopvang. Kinderen van alle vestigingen uit Castricum, Limmen, Heiloo, Bergen en
Schoorl waren welkom in speelpark De Batavier
in Alkmaar. De belangstelling was overweldigend: ruim 450 kinderen hebben het Forte Zomerfeest bezocht.
Al vroeg in de ochtend stonden de eerste kinderen
en hun ouders te dringen voor de poorten van het
speelpark. Zodra deze geopend waren konden de
kinderen, onder toezicht van pedagogisch medewerkers en ouders, volop spelen, klimmen en ravotten. Maar ook kon er geschminkt worden, zelf
traktaties gemaakt worden, en konden kinderen
zich uitleven op springkussens en de midgetgolfbaan. Om even uit te rusten van al het spelen genoten kinderen en ouders op het terras van limonade, een ijsje of een kopje koffie. Het mooie weer
droeg nog eens extra bij aan de toch al uitgelaten
sfeer in het speelpark. Na afloop kregen alle kinderen een cadeautje mee.

Onderwijscomplex Zoodo
Onderwijscomplex Zoodo bestaat nu nog uit een
schoolgebouw met 6 theorielokalen en 2 aparte
gebouwen voor beroepsonderwijs: de modevakschool en de opleiding voor fiets- en bromfietstechniek. Het eerste schoolgebouw is eigenlijk
bedoeld voor basisonderwijs. Maar dit schooljaar
waren ook twee klassen voortgezet onderwijs in
het gebouw gevestigd. Op dit moment wordt er
hard gewerkt om er een tweede schoolgebouw
bij te bouwen. De leerlingen van het voortgezet
onderwijs kunnen dan naar hun eigen gebouw
verhuizen en er is weer ruimte voor nieuwe klassen.
Scholieren Adoptie Project
Al vanaf 2002 voeren WOL en DSF het Scholieren
Adoptie Project uit. Op dit moment ontvangen 40
scholieren een onderwijsbeurs voor voortgezet
onderwijs. Het komende schooljaar willen we het
project weer uitbreiden met 5 nieuwe leerlingen.
De oudere scholieren zitten verspreid op scholen
in de provincie Yatenga en in de hoofdstad Ouagadougou. Vorig jaar zijn de eerste scholieren
uit dit project begonnen op onderwijscomplex
Zoodo. De nieuwe leerlingen van het komende
schooljaar zullen ook op Zoodo les krijgen.
In het scholieren adoptieproject gaat het om kinderen die anders geen kans hebben om naar het
voortgezet onderwijs te gaan. Veel families zijn
te arm om de schoolkosten te betalen. Terwijl het
juist voor kinderen uit deze families zo belangrijk is om door te leren. Een kind dat een goede
opleiding heeft gehad, kan betaald werk vinden
en zijn of haar familie een beter bestaan geven.
Zonder vervolgopleiding moet het kind weer hetzelfde werk doen wat zijn familie al eeuwenlang

doet: op primitieve wijze het land bewerken, zonder perspectief op een betere toekomst.
Wilt u een van de 5 nieuwe leerlingen sponsoren? Voor 350 euro per jaar geeft u een kind een
kans om een betere toekomst op te bouwen. Voor
dit bedrag kan het kind op Zoodo beroepsonderwijs of algemeen voortgezet onderwijs volgen.
Het kind wordt medisch onderzocht en krijgt
schoolkleding, een tas met schoolmateriaal, een
abonnement op de schoolkantine, een fiets, een
olielamp en wat geld om olie en toiletspullen te
kunnen kopen. U ontvangt jaarlijks een foto en
een brief van het kind en een verslag over het totale verloop van het project.
Op onze website www.stichtingwol.com vindt u
meer informatie over onderwijscomplex Zoodo
en het scholieren adoptieproject. Contact: Yvonne Zomerdijk 072 5052680 of yvonnezomerdijk@
quicknet.nl

Forte Kinderopvang
op LOV jaarmarkt
Op woensdag 1 juli 2009 wordt wederom de
Limmense LOV Jaarmarkt gehouden. Ook Forte
Kinderopvang zal met een stand aanwezig zijn
op deze jaarmarkt. Bij onze stand zijn veel leuke

dingen te doen: allerlei leuke activiteiten en spelletjes waar ook prijzen bij te winnen zijn! Kom
gezellig langs!
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Kantoorruimte
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Kinderen, ouders en medewerkers van Forte Kinderopvang kijken terug op een fantastisch en
zeer geslaagd feest.

Meer informatie? Bel 072 - 505 27 24
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Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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Kijk voor on
dersteen.nl
www.dirkvan

KOM OOK NAAR DE JAARMARKT!
WIJ STAAN MET EEN SPRINGKUSSEN
NA HET SPRINGEN KUNNEN DE KINDEREN
HUN DORST LESSEN BIJ DE LIMONADE KOE

Het team van
Marga's Haarmode
wenst iedereen een
fijne zomer toe!
Maak tijdig uw afspraak
om teleurstelling te voorkomen.

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

Deze week verschijnt
onze zomerspeelgoedfolder.
Niet ontvangen? Kijk dan eens
op onze internetsite www.stuifbergen.eu
voor deze en ander folders.
U kunt er natuurlijk ook
een komen halen in de winkel.
Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

Provinciale weg bij de Schulpvaart, 100 jaar geleden en nu.

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

Op maandag geopend vanaf 10.00 uur

Oud Limmen op de jaarmarkt
Dit jaar is Oud Limmen te vinden op de jaarmarkt. Onlangs is Oud Limmen in het bezit gekomen van zeer
gedetailleerde luchtfoto's van Limmen welke gemaakt zijn aan het eind van de tweede wereldoorlog.
Deze foto's zijn te zien in de stand. Foto's met oude prentkaarten van Limmen en de huidige situatie zijn
te koop. Voor de jaarmarkt zijn er 6 verschillende gemaakt. Het is de bedoeling dat er in de toekomst nog
veel bijkomen, leuk om te sparen of op te sturen naar familie. Bent u geïnteresseerd naar uw voorouders?
Bij Stichting Oud Limmen wordt ook veel gedaan aan genealogie, vraag er naar in de stand. Oude jaarboekjes zijn nog te verkrijgen en natuurlijk kunt u voor maar 10 euro ook donateur worden. U krijgt dan
direct ons jaarboekje van 2009 mee.

O

• Uit eigen keuken: de Lekkerste

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

kant & klaar Rabarber

• Natuurlijk Rauwkost salades

O

Datanetwerken

bij de Barbecue

• Volop nieuwe Aardappelen
zoals Langedijker Muizen en
Opperdoezers
We zijn op vakantie
vanaf 19 juli tm 9 augustus

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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Bloembinderij Suus bestaat 10 jaar:

‘Wij zijn voortdurend op zoek
naar nieuwe dingen...’
Het is donderdag 17 juni en ik ga op bezoek bij John en Suus Post van Bloembinderij Suus. Zaterdag 27 juni bestaat hun bloemenwinkel alweer 10 jaar. Dit kunnen zij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ik schuif aan bij de keukentafel in het gezellig ingerichte huis. Het huis staat vol met prachtige vazen en andere decoratie, natuurlijk allemaal uit eigen winkel...
In de winkel werken nog drie enthousiaste meiden: Melinda, Bodine en Stacey. Samen met John
en Suus vormen zij een hecht en enthousiast
team dat iedereen vriendelijk te woord staat. Op
mijn vraag of er nog speciale acties op het programma staan antwoord Suus: 'Op zaterdag 27
juni hebben wij voor elke klant een leuke verrassing en stunten wij met een bijzondere aanbieding in orchideeën!'
De winkel aan de Dusseldorperweg 105 a is van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur
geopend en op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Ik zou iedereen aanraden om op zaterdag even
langs te gaan om John en Suus en de meiden te
feliciteren met het 10-jarig bestaan en wij van de
LOV spreken dan ook de wens uit dat zij nog vele
jaren een aanwinst voor Limmen zullen blijven!

Michel Welgraven

Op de foto van links naar rechts Melinda, Suus,
John, Bodine en Stacey.
Onder het genot van een lekkere bak koffie vertelt
John: ‘Eigenlijk ben ik vanzelf in het bloemenvak
gerold... op mijn achttiende had ik een baantje
bij mijn zwager die ook in bloemen zat. Na een
avondje stappen ben ik Suus tegengekomen en
dat klikte eigenlijk meteen. Het was eigenlijk heel
toevallig dat Suus toen ook al werkte in een bloemenwinkel.
Suus vult aan: 'Nadat wij verkering kregen hebben we een tijd samengewerkt bij een bloemenwinkel. Daar hebben we ook samen de opleiding
bloemschikken van het AOC gevolgd. In die beginjaren bleek al dat we heel goed samen konden
werken. John deed eigenlijk meer de inkoopkant
en ik vond het het leukst om met mensen om te
gaan en in de winkel te staan. Omdat we eigenlijk het hele traject samen hebben doorlopen ontstond eigenlijk al snel het idee dat het toch wel
een droom zou zijn om voor onszelf te beginnen.'
John: 'al vrij snel hadden wij de mogelijkheid om
het pand van John Böhm aan de Dusseldorperweg 105a te kopen. Dat was natuurlijk gelijk een
hele stap maar omdat wij het beiden zo leuk vonden en er het volste vertrouwen in hadden hebben wij deze kans met beide handen gegrepen.'
Dat John en Suus veel succes hebben met hun
winkel blijkt wel uit de grote vaste klantenkring
die zij hebben opgebouwd. De winkel ligt niet
echt aan een doorgaande route dus mensen
moeten de winkel echt weten te vinden. Suus:
'natuurlijk weten de mensen uit Limmen ons
te vinden maar ik denk dat er nog meer mensen van buiten Limmen naar de winkel komen'.
Op mijn vraag hoe ze de winkel weten te vinden
antwoord John: 'ik denk dat een groot deel komt
doordat wij telkens op zoek zijn naar nieuwe dingen, dat wij constant veranderen. Mensen weten
dat te waarderen en zijn nieuwsgierig en komen
regelmatig bij ons kijken. Door mond-tot-mond
reclame wordt de klantenkring daardoor steeds
groter. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee en ook
best wel een beetje trots op!'
Het assortiment bestaat uit rouw- en bruidswerk, potten, vazen en de meest prachtige andere

boeketten. John koopt de bloemen zelf in op de
veiling in Rijnsburg. Zo ziet hij zelf toe op de kwaliteit en versheid van de bloemen. Daarom is er
ook elke dag een ander assortiment in losse verse
bloemen. Door alles zo zelf in de hand te houden
kunnen John en Suus dan ook de kwaliteit waarborgen die zo kenmerkend is voor de winkel.
John: 'Ik vind het ook leuk om te struinen naar
nieuwe dingen. Zo leveren wij nu prachtige gashaarden voor buiten. Deze sfeervolle 'loungehaarden' geven een uniek sfeer en zijn heel
handig in het gebruik.' Ik krijg eigenhandig een
demonstratie omdat er bij Suus en John zelf ook
één in de tuin staat. Het geeft een hele intieme,
warme sfeer en door de aansluiting op een gasfles is het heel handig in het gebruik. Kom zelf
maar eens kijken in de winkel en laat u verrassen
zou ik zeggen!
Op mijn vraag of er ook veel aan bedrijven wordt
geleverd antwoord Suus: 'Wij hebben vaste afspraken met een aantal bedrijven en instellingen.
Daar zorgen wij bijvoorbeeld elke week of maand
voor een nieuw boeket of gevulde vaas of pot.
Daar betaalt men dan een vast bedrag voor en
de bedrijven zelf hebben er geen omkijken meer
naar. Wij regelen alles. Dat kan voor elk gewenst
budget.'
Als goed journalist heb ik voor dit gesprek natuurlijk wat research gedaan en kwam de winkel ook
tegen na een rondje googlen op internet (www.
bloembinderijsuus.com). John: 'Het bestellen via
internet neemt een steeds grotere vlucht. Het is
bij ons mogelijk om via internet je eigen boeket
samen te stellen. Die kan dan door heel Nederland worden bezorgd. Je zou denken dat mensen
voor het bestellen van een boeket gewoon naar
de winkel komen maar een steeds grotere groep
(zelfs uit Limmen!) bestelt via de site. Het is natuurlijk heel laagdrempelig en gemakkelijk en
mensen kunnen vanuit hun luie stoel bestellen.
Makkelijker kan niet.'

VANWEGE HET 10-JARIG BESTAAN
ALLÉÉN OP ZATERDAG 27 JUNI:

Phalaenopsis
(orchidee)

OP=OP

€ 3,50 p.st.
diverse kleuren

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

!

Alleen op zat. 27 juni
ontvangt elke klant
een leuke attentie!

PA G . 1 4

LOV-KR ANT – J U N I 2009

Welkom in onze natuurgebieden!
Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? Help ons
mee de natuur te beschermen en word Beschermer van
Landschap Noord-Holland: vanaf ` 20,- per jaar ontvangt
u een Beschermerspas met gratis toegang tot onze natuurgebieden, onze Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.

www.landschapnoordholland.nl

Natuur dichtbij !
Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
Ja, ik word Beschermer!
en geef mij hierbij op. Ik machtig Landschap NoordHolland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van `............... (min. ` 20,-)
van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
Voorletter(s):

m/v Achternaam:

Adres:
Postcode:

Plaats:

Geboortedatum:

Tel:

E-mailadres:
Bank/girorekening:
Handtekening:
9032

Stuur deze bon in een envelop
zonder postzegel naar:
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263,
1900 VB Castricum

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Voordelig
drukwerk?
www.studiowelgraven.nl
5¬ZIET¬OBSTAKELS¬
7IJ¬ZIEN¬MOGELIJKHEDEN¬

"LINDE¬EN¬SLECHTZIENDE¬MENSEN¬KUNNEN¬HEEL¬VEEL ¬ONDANKS¬HUN¬BEPERKING¬3PELEN¬,EREN¬7ERKEN¬$AARTOE¬l¬NANCIERT¬
DE¬6ERENIGING¬"ARTIMÏUS¬3ONNEHEERDT¬DIVERSE¬PROJECTEN¬(ELP¬MEE ¬GEEF¬VIA¬REKENINGNUMMER¬¬¬
+IJK¬OOK¬OP¬STEUNBARTIMEUSNL

0OSTBUS¬¬¬¬!"¬$OORN¬¬4EL¬ ¬¬¬¬¬¬WWWSTEUNBARTIMEUSNL
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Mensen hebben behoefte om over de dingen die ze bezig houden in het leven te praten, om deze
door te geven aan anderen. Soms is het moeilijk om emoties onder woorden te brengen en het zoeken naar een manier is voor veel mensen geen gemakkelijke opgave. Sommige mensen zijn hier wel
goed in. Poëten weten de juiste woorden, in de juiste combinatie te vinden en op papier te zetten,
zodat een bepaalde emotie, gedachte of waarneming nauwkeurig omschreven wordt. Ook Limmen
heeft van oorsprong een echte dichter, of eigenlijk dichteres. Aan Hanny van Alphen-Dekker, inmiddels woonachtig in Den Helder, stellen we een aantal vragen om erachter te komen hoe zij zich heeft
bekwaamd in het dichtvak en hoe dit heeft geleid tot haar eerste dichtbundel ‘Scherven’.

Twintig vragen aan...
Hanny
Hanny van Alphen-Dekker over haar eerste dichtbundel ‘Scherven’
1.

Waar en wanneer bent u geboren?
Ik ben geboren op 15 februari 1950 te Limmen.

2.

Heeft u al die tijd in Limmen gewoond?
Tot 1978 heb ik in Limmen gewoond, daarna ben ik in Den Helder gaan wonen.

3.

Vanwaar bent u naar Den Helder verhuisd?
Mijn man kreeg een baan in de off-shore.

4.

U woont al een tijd in Den Helder, heeft u nog wel goede herinneringen aan uw
geboortedorp?
Jazeker, vooral de kleuren van de bollenvelden tegenover mijn ouderlijk huis aan de
Dusseldorperweg waar nu huizen staan.

5.

Wat is u het meest bijgebleven aan uw tijd in Limmen?
Het dorpse en eenvoudige leven, de grote gezinnen, knikkeren en touwtje springen op straat.

6.

Hoe en wanneer heeft u ontdekt dat er een dichter in u schuilt?
Zo rond mijn achttiende begon ik met gedichten schrijven waarvan enkele geplaatst werden
in het Noordhollands Dagblad. Sindsdien heb ik wel geschreven, maar ben pas later weer gaan
publiceren op het internet.

7.

Hoe zou u uw dichtstijl omschrijven?
Mijn dichtstijl kan ik het best omschrijven als een beeldende stijl.

8.

U geeft aan dat u houdt van een “pointe in de laatste strofe”, kunt u omschrijven wat u
daarmee bedoelt? Kenmerkt dit uw stijl?
Een pointe is een verrassend slot aan het gedicht. In de eerste strofes wordt de lezer op het verkeerde been gezet, pas op het eind wordt duidelijk waar het gedicht om draait. Deze stijl is ook
duidelijk aanwezig in veel van mijn werk.

9.

10.

U vertelt ook dat u een grote verscheidenheid in stijlen hanteert; van klassiek in rijm tot aan
een vrije versvorm. Hoe vrij mag een vrije versvorm, wat u betreft, zijn?
In een vrije versvorm hoeft men zich niet te houden aan technische regels zoals bij sonnetten
maar het dient wel poëtische waarde te hebben voor mij.

18.

Van welke dichter(s) leest uzelf graag het werk? Neemt u een voorbeeld aan deze dichter(s)
in uw eigen poëzie?
Zelf lees ik bijvoorbeeld Nicolaas Beets, Gerrit Achterberg en Paul van Ostaijen. Veel geleerd
voor het schrijven van de vrije versvorm van Jan Arends.

19.

Is ‘Scherven’ uw eerste dichtbundel?
Scherven is mijn eerste dichtbundel.

20.

Hoe bent u op de titel van uw bundel, ‘Scherven’, gekomen?
Mijn manuscript moest een naam hebben. Toevallig had ik net een gedicht geschreven waar
het woord scherven in voorkwam. De uitgever vond het een mooie titel dus werd de werktitel
een echte titel.

De dichtbundel van Hanny is te bestellen via internet bij www. boekscout.nl of bij uw boekhandel
(ISBN: 978-90-8834-811-2).
Lucia Valkering

Wanneer is een tekst dan een gedicht?
Een tekst is een gedicht wanneer het wordt omgezet in een geheel van woorden die op klank en
ritme en eventueel in rijm het verhaal ombuigen tot poëzie. Een klein voorbeeld:
Als stukje tekst:

vandaag wordt de as van de dichter op zee uitgestrooid.

VERLOREN DAGEN

Als klein gedicht:

vandaag zingt de wind een hooglied
en op de golven dansen woorden
die hij voor ons achterliet

r
koele wind verwaait haar zilve
en bolt het blauwgeruite schort
ze veegt met blote handen
zwarte aarde in de hoop dat
groen opnieuw geboren wordt

11.

Hoe heeft uw dichtstijl zich ontwikkeld in de tijd?
Interactie op internet en het lezen en interpreteren van andermans werk heeft mijn stijl door
de tijd verder ontwikkeld tot de stijl die ik nu als eigen ervaar.

12.

Kunt u uw dichtstijl in drie woorden omschrijven?
Mijn dichtstijl in 3 woorden, dat is niet makkelijk maar ik zal het proberen. Beeldend, treffend
en verrassend.

13.

Waar haalt u de inspiratie vandaan voor uw gedichten?
De inspiratie voor mijn gedichten haal ik uit alles om me heen, het leven, de natuur maar ook
doodgewone voorwerpen zoals een bank of dweil.

14.

Op welke momenten heeft u heel veel, of juist heel weinig inspiratie?
Heel weinig inspiratie heb ik alleen wanneer ik ziek of moe ben.

15.

Is de plek waar u woont, in Den Helder, belangrijk voor uw inspiratie?
Jazeker, vooral de zee waar ik maar vijfhonderd meter vanaf woon brengt vaak nieuwe inspiratie.

16.

Welke onderwerpen komen zoal aan bod in uw poëzie?
De onderwerpen waar ik over schrijf zijn talloos, dat varieert van de zee, dementie, muziek,
herinneringen, ouderen tot liefde.

17.

In hoeverre heeft uw tijd in Limmen nog een invloed op de inhoud van uw gedichten?
Vooral herinneringen aan Limmen en ons thuis zetten mij aan tot het schrijven van gedichten
over hoe het vroeger was.

r
ze kromt haar rug en graaft diepe
land
het
in
s
voren
brede
trekt
s
plant haar voeten tussen de regel
en poot kleuren in het rulle zand
kijk, ik heb ze allemaal op een rijtje
it door
het is de wereld, de wereld draa
zegt ze, en even zie ik in haar ogen
r
weer het licht van wijsheid, grote
dan de dagen die zij verloor
© Hanny

Grandioos baanrecord op Golfclub Heiloo
tijdens SBC-jubileumwedstrijd!
Maandag 15 juni was het dan eindelijk zover... De
mooiste wedstrijd van het jaar en volgens velen
de mooiste wedstrijd sinds de oprichting van de
club ging van start. Maarliefst 28 koppels gingen
de baan in om er een mooie dag van te maken.
Het was prachtig, bijna windstil weer en de baan
lag er fantastisch bij. Een groot compliment voor
de greenkeepers is op zijn plaats! De spelvorm
was individueel en ook voor de koppels waren er
prijzen te verdienen. Aan de deelnemers van de
SBC was gevraagd een single-handicapper uit te
nodigen. En dat hebben we geweten! Vanuit alle
windstreken kwamen er een aantal toppers naar
Heiloo. Stuk voor stuk waren deze spelers zeer te
spreken over de conditie van de baan. De fairways
en de greens waren net gemaaid en het was een
feest om op de baan te spelen en het spektakel
mee te maken. Er waren maarliefst drie spelers
die onder par binnenkwamen en de pro's Ivar en
Eric liepen allebei een uitstekende ronde van 71

slagen. De clubkampioen van Heemskerk, Nick
Duivenvoorde, liep met één hole te gaan drie onder de baan. Hij moest putten voor birdie en had
zijn zenuwen niet helemaal onder controle, hij
miste de birdieput en maakte zelfs een drieput
voor een uiteindelijke 67. Voor deze negentienjarige (!) speler evengoed natuurlijk een topprestatie! Ook top-amateur Robert Niemer kwam tot
deze score. Niemand kon er echter tippen aan
de fantastische ronde van Philip Umedaly. Op de
club gingen al lange tijd geruchten over 'De Canadees'. Een speler die ooit op de Amerikaanse
Tour gespeeld zou hebben en zwaar geblesseerd
is geraakt en daarom al jaren uit het circuit. Philip begon op hole 9 met een bogey. Daarna kwam
hij echter los en liet hij deze bogey volgen met
11 parren, 5 birdies en zelfs een eagle... Het oude
baanrecord werd dan ook verpulverd met een
fantastische ronde van 63 slagen! Wie gaat dat
ooit nog verbeteren... Wij als SBC-commissie zijn

De flight met daarin
de uiteindelijke
winnaar: v.l.n.r. Dirk
van der Steen, Philip
Umedaly, Rob Roest
en Jan-Willem
Lausberg.

druk bezig om te lobbyen om meneer T. Woods
naar Heiloo te krijgen... Daarvoor zoeken we nog
een aantal sponsoren, dus wie een bijdrage wil
geven is van harte welkom! Na afloop schoof iedereen aan voor een heerlijke rijsttafel en waren
de complimenten voor de live-band en dan met
name de flitsende outfit niet van de lucht... Kortom een wedstrijd waar wij met z'n allen trots op
kunnen zijn!

Wij willen iedereen die een bijdrage aan de totstandkoming van deze wedstrijd hebben gegeven
hartelijk danken, met name Marie-Louise Roozekrans, Veronica van der Ham, Bep Gaarthuis, José
en Ton Noords en Hanneke van der Steen!
Namens de SBC-commissie,
Dirk van der Steen en Michel Welgraven
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Verslavend lekker
Bij de Keurslager houden we van speciale vleesgerechten. Daar staan we om bekend. Neem
bijvoorbeeld de Wave. Dat is gemarineerde kipfilet
met ontbijtspek aan een satéprikker. Zes minuten op
de barbecue of in de pan en smullen maar! Er is wel
een risico: hier krijg je nooit genoeg van.
Vraag je Keurslager dus gerust om een onsje meer…

naturel of gemarineerd
4 voor

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

Drukwerk?
StudioWelgraven.nl
Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu
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GRATIS
SPECIAL

Varkenshaastournedos

6

1

60

100 gram

Runderentrecote
Bij 100 gram

Gebraden
gehakt

runderrookvlees
Tip

ue
barbec

GRATIS

195

100 gram

100

100 gram
sellerysalade

150 gram

Shoarmasalade

Kiploempia

100 gram

130

500

3 voor

Aanbiedingen gelden van 29 juni t/m 4 juli 2009

Ingrediënten voor 4 personen:
300 g gemarineerde kipfilet, 100 g chorizo in plakjes, 1 rode paprika, 2 schijven
verse ananas, 4 grote spiesen, kwastje
olie.
Bereiding:
Snijd de kipfilet in 16 blokjes. Was,
droog en snijd de paprika in vieren,
verwijder de zaadlijst en snijd er 16
blokjes van. Snijd de ananasschijven in
vieren, snijd de harde kern weg en snijd
de kwarten weer in tweeën. Rol 16
plakjes chorizo op en rijg de blokjes kip,
paprika, ananas en rolletjes chorizo om
en om aan een spies. Bestrijk alles met
een kwastje olie en rooster de spiesen
op de hoogste stand van de barbecue in
circa 4 minuten per kant bruin en gaar.
Leg eventueel de eerste paar minuten
een stuk aluminiumfolie op het barbecuerooster zodat de kip goed kan garen
en de rest niet te snel verbrandt.

Gevraagd enthousiaste medewerkster
enige ervaring gewenst
voor de zaterdag en
eventueel part-time door de week

Snel, Keurslager
Kerkweg 18

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

Spaanse spies met
gemarineerde kipfilet

Wave

95

3 voor

RECEPT VAN DE WEEK:

Biefstukspies

Kipfilets

1906 AW Limmen
072 - 505 1263

K A D O B O N

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

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

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