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Het is lente....!!!

N

a een lange, donkere winter, vooraf gegaan door een wispelturige, korte
zomer bereikten de graadmeters deze week ineens de twintig graden. De
lucht is gevuld met de heerlijk zoete geuren van bloeiende bloesem. Het verse
gras is zo groen dat het haast pijn doet aan je ogen, lammetjes dartelen in de
wei, schapenmoeders worden ontdaan van hun wol en vogeltjes vliegen af en
aan van hun nest en weer terug, voor het vergaren van wat voedsel. Het is zover
en wat hebben we er naar verlangd: HET IS LENTE!!!

D

Wijziging in de jurering...

Bloemendagen
Limmen 2006
Dit jaar zal er een wijziging zijn in de jurering. Voor het eerst wordt geprobeerd te
werken met 2 nieuwe categorieën. Te weten mozaïek/prikstuk/werkstuk groter en
kleiner dan 4 m2. Hierdoor vervallen dus
de verschillende soorten werkstukken, prikstukken en mozaïeken. De beunen, jeugdmozaïeken en juniorenmozaïeken blijven
bestaan.
In de categorieën mozaïeken groter en kleiner dan 4 m2 zijn dan de volgende prijzen te
verdelen: 1-2-3 gouden klasse, 1-2-3 zilveren
klasse, 1-2-3- bronzen klasse en drie eervolle
vermeldingen. In iedere categorie zijn dus
minimaal 12 prijzen te verdelen. Mochten er
meerder mozaïeken een gelijk aantal punten van de jury gekregen hebben dan zullen
deze een gedeelde prijs krijgen.
De Stichting Bloemendagen Limmen hoopt
hiermee meerdere prikkers te stimuleren
met een prijs en dat niet alleen de grootste
mozaïeken hoeven te winnen.
Wat dit jaar ook nieuw is, is dat er één mozaïek in het dorp te vinden zal zijn met een
prikploegprijs; deze prijs is door de makers

van de mozaïeken (prikploegen) in het dorp
toegekend aan het mozaïek, dat zij het
mooiste-moeilijkste dan wel de meest perfecte-goeduitziende mozaïek vinden. Alle
prikploegen die dit jaar meedoen krijgen
een formulier waarop zij dit kunnen invullen. Op zaterdag 13 mei moet dit formulier
meteen ingeleverd worden zodat ’s avonds
bij het prikkersbal de uitslag bekend gemaakt kan worden.
Elk jaar vinden er klankbordvergaderingen
plaats, zowel voor als na de Bloemendagen.
Hierbij worden prikploegen uitgenodigd
om hun suggesties, opmerkingen of aanmerkingen te geven. Mede dankzij hun inbreng kan de Stichting Bloemendagen blijven groeien.
Meer informatie:
Internet: www.bloemendagenlimmen.nl
E-mail: info@bloemendagenlimmen.nl
Iedereen heel veel succes toegewenst met
alle voorbereidingen!

LET OP!
IN DEZE KRANT
OPGENOMEN...

e lente is voor Limmen onlosmakelijk verbonden met het vieren van de
Bloemendagen, die dit jaar twee weken later dan gepland op de agenda
staan. Voor de een was dat een zegen, voor de ander een heus probleem. Vrije
dagen werden verschoven en vakanties moesten worden geannuleerd. De prikploegen zitten in de aanslag, halsreikend uit te kijken naar het moment dat de
curvers met nagels worden uitgereikt. Prangende vragen zullen de komende
dagen worden beantwoord: Hoe is de kwaliteit van de bloemen, zijn de juiste
kleuren in de gewenste hoeveelheid voorradig, is onze constructie bestand
tegen wind en regen, als het weer mocht tegenvallen en niet onbelangrijk: krijgen we ons kunstwerk op tijd af? We zullen het allemaal weten als na bloed,
zweet en tranen op zaterdag 13 mei de stukken worden onthuld, die tot die tijd
angstvallig geheim gehouden te zijn.

I

n deze editie besteden wij onder andere aandacht aan het vijfenzeventigjarig jubileum van de Hengelsportvereniging Limmen, introduceren wij drie
ondernemende dames en gunt het team van Slaapkenner Lute ons een kijkje
achter de schermen. Verder doen wij verslag van alle succesvolle acties die op
touw zijn gezet voor de Dolfijntherapie van Jesse Zoon en laat het verenigingsleven zich ook niet onbetuigd. Coby van Kessel krijgt lovende woorden over haar
enorme inzet voor de voetbalvereniging en Stichting Bloemendagen doet uit de
doeken hoe de prijsuitreiking dit jaar in zijn werk zal gaan.

O

ntzettend veel succes, maar nog veel meer plezier toegewenst met de voorbereidingen van deze, voor ons dorp, zulke speciale dagen. Wij hopen voor
iedereen dat het een onvergetelijk Bloemendagenweekend wordt met mooi
zacht weer, zonder wind of regen!
YV

Muzikaal onthaal
tijdens bloemendagen
Tijdens de bloemendagen is er ook weer
een muzikaal onthaal voor alle langsfietsende, lopende en rijdende mensen.
Muziekvereniging Excelsior Limmen geeft
op zondag 14 mei een concert op het plantsoen aan de Bartigon. De route zoals die
aangegeven staat zal daar langskomen. De
slagwerkgroep onder leiding van Harold
Versteege, zal dit concert afwisselen met
de harmonie met hun dirigent Liesbeth
Zonneveld.
Vanaf 14.00 uur kan een ieder genieten van
mooie klanken. Het programma zal voornamelijk uit lichte – populaire muziek bestaan.

Nog meer muzikaal nieuws…
Het opleidingsorkest van Muziekvereniging Excelsior is ook druk aan het repeteren. Want zij zullen op 21 mei mee doen aan
een play-in, georganiseerd door Excelsior
zelf. Op deze dag zal ook het jeugdorkest
van Harmoniecorps Tuindorp aanwezig
zijn. Gezamenlijk zullen alle leerlingen
eerst zondagmorgen een repetitie bijwonen, waarin een heel nieuw muziekstuk
ingestudeerd zal worden. Daarna is het tijd
voor een lunchpauze en vervolgens geven
beide orkesten een concert om 15.00 uur in
de Burgerij. Dit optreden duurt tot ongeveer 16.00 uur en de entree is gratis

Vaders in Limmen
opgelet!!!
Verwen moeder met een heerlijke
gezichtsbehandeling € 39,50

BEWAAR DIT
COLLECTERS-ITEM!

PA G . 2

LOV-KR ANT – MEI 2006

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11
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Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505-30-09
GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen
Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-17-51
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We hebben even geduld moeten hebben, maar eindelijk is het zover: VOORJAAR!!! De
Bloemendagen staan voor de deur, er wordt hard geritst, gestoken en versierd. Limmen laat
zich de komende dagen weer van zijn beste kant zien. De tuinen zijn geharkt, de ramen gelapt,
de straatjes geveegd. Kruip lekker achter de kinderwagen en geniet van al het fraais, we hebben
nu lang genoeg binnen gezeten! Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders
met de geboorte van deze prachtige kinderen. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Na de namen van de kinderen flink te hebben gehusseld, is door middel van loting Esmée
Bloedjes ‘Baby van de Maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de Maand’ stelt Rijwielhandel
Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar! Deze kunt u in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen op vertoon van deze krant.

Lex Kaandorp

Vince Beentjes

Jelle Twisk

‘BABY VAN
DE MAAND’

Esmée
Bloedjes
– Geboren op 28 februari 2006 –
Dochter van de fam. R. Bloedjes

Daniëlle Sweep

Quinn Bonne

– Geboren op 31 maart 2006 –

– Geboren op 14 maart 2006 –

– Geboren op 3 maart 2006 –

– Geboren op 2 april 2006 –

– Geboren op 3 maart 2006 –

Zoon van Henk en Brigitte
Kaandorp
Broertje van Melanie

Zoon van Rob en Chantal Beentjes

Zoon van John en Monique Twisk

Dochter van Erik en Josée Sweep

Zoon van Jan Bonne
en Wendy Pepping

Broertje van Thierry

Broertje van Jordy en Ramon

Zusje van Michael en Michelle

Bas Visser

Jens van der Locht

Xavi Min

Maud Kuilman

– Geboren op 27 januari 2006 –

– Geboren op 16 januari 2006 –

– Geboren op 21 februari 2006 –

– Geboren op 3 april 2006 –

Zoon van Ronald en Anita Visser
Broertje van Patrick

Zoon van Sjoerd en Edith
van der Locht

Zoon van Dennis Min en Kim Bos

Dochter van Marcel en
Inge Kuilman

Traditie tijdens de bloemendagen...

‘Kunst in de etalage'
Het begint al een beetje een traditie te
worden: “kunst in de etalage” tijdens de
bloemendagen. Ook dit jaar weer zijn er
veel kunstenaars uit Limmen (e.o.) die de
etalages langs de mozaiëkenroute met hun
olieverfdoeken, aquarellen, collages, etsen,
acrylschilderingen en werkstukken in gemengde techniek versieren. De kunstwerken worden bij slaapkenner Lute gecompleteerd met mooie beeldjes.
Aan de etalageversiering is geen thema verbonden, maar het spreekt bijna vanzelf, dat

er veel bloemenmotieven te bewonderen
zullen zijn. Daarnaast ook actuele thema’s,
mystieke expressies, prachtige landschappen en vrolijke abstracten. Uit alle werkstukken spreekt de liefde, het plezier en de
vreugde van de maker voor kleuren, materialen en het weergeven van emoties.
De meeste kunstenaars hebben al elders
tentoonstellingen verzorgd en zijn lid van
creativiteitscentra in de regio. Ook zijn er
schilders die zelf les geven in die centra of
in eigen ateliers.

DE E L N E M E RS
Slaapkenner Lute
Administratiekantoor BV
Stuifbergen
Fysiotherapie Waal
Gall & Gall
Apotheek Limmen
Siem Kuyper
Rietveld
Pineapple
Bakkerij Commandeur
Bakkerij Bakker
Installatiebedrijf Jak
Gerton
Drogisterij Aker
Kleverlaan
Jos de Winter
Rina’s groenten en fruit
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Diervoeders Admiraal

Tineke Kramer-Pijnappel, Ellen v.d. Dussen
en Esther van Tilburg
Christien v.d. Akker
Dick Heijne
Dick Heijne
Vera Verzijlenberg
Alice Castelein
Hans Kaandorp
Hans Kaandorp
Anneke Beentjes-de Groot
Inge v.d. Heijdt
Margo Natte
Meinard Kloppenburg
Ron Veldkamp en Mary van Geldorp
Tinie Hanck
Tiny Schram
Marianne Apeldoorn
Els Stroet-de Wolff
Thea Krom
Jacob Castricum

Voor de volgende edities kunt
u een foto van uw baby mailen naar redactie@lovkrant.nl.
Ook is het mogelijk een foto
met gegevens te sturen naar
Redactie LOV-Krant, Middenweg
28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Alle
baby’s worden geplaatst, maar
slechts één van hen wordt -d.m.v.
loting -, geplaatst als ‘Baby van
de Maand’.
Kijk op www.lovkrant.nl voor de
inleverdata!

Oproep voor
Mozaïekenklus- 55 plus
Maandag 8 mei start traditiegetrouw de
SWOL-prikploeg met een spectaculair mozaïekproject. Er is in de afgelopen maanden
veel vergaderd, getekend, gezaagd en getimmerd. De hyacintennagels zijn besteld
en worden zondag 7 mei ter beschikking gesteld, d.w.z. het grote werk kan beginnen.
Evenals vorige jaren wordt het vast weer
een gezellige steek- en prikweek in het cultureel centrum Vredeburg, waar de moza-

iekenkoorts zal uitbreken. Het bestuur van
de SWOL doet een dringend beroep op alle
55-plussers om massaal medewerking te
verlenen. Aan koffie, hapjes en drankjes zal
het niet ontbreken. Maandagmorgen 8 mei
vanaf 09.00 uur bent u van harte welkom
en vergeet niet naast een goed humeur
een schaar mee te nemen. Ons motto voor
de 54ste editie van de bloemendagen luidt:
‘een voetbalklus... door de 55-plus’.

Limmer Plankeniers vieren
het 30 jarige bestaan!
Bij dit jubileum jaar hoort een jubileumstuk. Vijf jaar geleden speelden we in verband met het 5e lustrum het stuk Fanfarella wat door publiek en spelers zeer positief
werd ontvangen.
Bij dit 6e lustrum is er door de leden gekozen voor het stuk “DE JANTJES”
van HERMAN BOUBER.
Dit keer spelen wij een musical en gaan wij
als Limmer Plankeniers een heel andere tak
van sport beoefenen. De voorbereidingen
zijn al in volle gang, de belangrijkste rollen
zijn verdeeld, de regisseurs zijn aan het oefenen met de spelers, de kleding en de rekwisieten worden geregeld, aan het decor
wordt gewerkt en voor het licht en geluid
worden ook al voorbereidingen getroffen.
Als u door het dorp loopt en u hoort iemand
een liedje uit de “DE JANTJES” neuriën dan

heeft u hoogst waarschijnlijk met één van
de spelers, speelsters of een andere nauwe
betrokkene te maken.
De volgende datums kunt u alvast in uw
agenda noteren zaterdag 18 november, vrijdag 24 november en zaterdag 25 november
alle avonden aanvang 20.00 uur in de Burgerij.
Dit jaar zullen wij de donateurs vroeg in het
jaar gaan benaderen, daarna gaan de rest
van de kaarten in de “vrije” verkoop. Meer
nieuws over de Limmer Plankeniers leest u
in de volgende LOV krant.
Aanvullende informatie kunt u vinden op
onze website www.limmerplankeniers.nl
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DIERVOEDERS

*SALE*SALE*SALE*SALE*SALE

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

Tijdens de bloemendagen
bij pineapples

KOOPJESMARKT!!!

KOEMESTKORRELS 10 LTR. € 4,50 – 3 stuks € 12,00
FLORABELLA VEREDELDE TUINAARDE 40 LTR.
€ 1,95 – 5 stuks € 8,95
FLORABELLA POTGROND 40 LTR.
€ 4,25 – 3 stuks € 12,00
PLANTENVOEDING 1 LTR. € 1,95

OP ZATERDAG 13 EN
ZONDAG 14 MEI HEBBEN
WIJ EEN MARKTKRAAM
met zonnige koopjes!

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur
dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

Brood- en Banketbakkerij

(OP BEIDE DAGEN ZIJN WIJ GEOPEND
VAN 11.00 tot 16.00 UUR)

P.-COMMANDEUR

We zien u graag op 13 of 14 mei en
wensen u gezellige bloemendagen!

*SALE*SALE*SALE*SALE*SALE

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

Reclame donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 mei:
Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505-29-53

SLAGROOMGEBAKSTUK
nu ................................................................. voor

Dujardin - Vieux

19

1 liter ______________________ 12,

Hartevelt - Jonge Jenever

2x 1 liter____________________ 21,38

KERKWEG 44, LIMMEN

Sonnema - Berenburg

99

1 liter ______________________ 11,

Verzekeren bij Univé
voor de zaak of privé?
Wij houden de premies zo laag als ‘t kan
daar plukt u de vruchten van...

Univé Verzekeringen
Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 35 81

Disaronno - Amaretto

1 liter ______________________ 18,59

39

10,

18,99

Baileys - Cream Likeur

1 liter ______________________ 18,99

(s.v.p. vroegtijdig bestellen)

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

14,99

15,49

Aanbiedingen geldig t/m 28 mei.

3.

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

10,

12,99

4.

15

samen van 3.55 ........................................ voor

49

GlenTalloch - Blended Whisky
1 liter ______________________ 15,59

5 KRENTENBOLLEN +
5 KADETTEN

50

Op gehele assortiment
DVD’s en video’s uit de molen
nu 50% KORTING! OP=OP!!!

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

HOGE RENTE

OP DE SPAARPLUSREKENING 3,5%!
C.V.B. Bank
Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 24 35

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

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

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

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

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Versier uw tuin
voor de Limmer
Bloemendagen!
ACTIE:

BEMESTE
TUINAARDE
6 ZAKKEN VAN 25 LTR.

SLECHTS:

5.95

Limmen

Enterij 23 -1906 BX Limmen – T. 072 5051771- info@confusionwines.nl

Het adres waar de wijnliefhebber wijn bestelt
Roséproeverij

Wijnproeverij.
Rrrrrrr

in de showtuin van

Ook meeproeven?

Jack Zoon
Tuincreaties
Kapellaan 140 Heiloo
Navarra,Spanje

zaterdag 13 en zondag
14 mei vanaf 13.00 u

Proeverij zonder poeha.
Een gezellig avondje genieten.

De Vredeburg
Dusseldorperweg 64 Limmen.

€ 17,50 voor 6 flessen
12 flessen voor € 35,e n d e 1 3 e G R AT I S
normaal € 3,95 per fles
Bel, mail of kom even langs
voor uw bestelling
deze aanbieding is geldig tot 15 mei
voor overige aanbiedingen: www.confusionwines.nl

Vrijdagavond 19 Mei.
ruim 60 wijnen en hapjesbuffet.
inloopavond vanaf 19.30 t/m 22.30
Reserveer nu uw kaarten à € 6,50.
Naam:………………………………….
Adres:………………………………….
Email/Tel………………………………
Bellen mag natuurlijk ook.
zie ook www.confusionwines.nl
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‘De flower...
.....power...’
Het is half april, de Hyacintenkoorts is weer
uitgebroken. In schuurtjes, garages, tenten
en omgebouwde woonkamers komen jong
en oud samen om de vele soorten hyacinten
te verwerken. Voor de Limmer huisvrouwen is
het afzien geblazen. Met koffie, koek, borrelhapjes, wijn, fris en bier, rennen zij af en aan
om de helpende prikkers op hun wenken te
bedienen. De Handige Harries hebben mazzel, zij zien als enige het daglicht deze dagen, nerveus telefonerend en oververmoeid
scheuren zij met hun klussenbusjes heen en
weer op zoek naar piepschuim, kippengaas,
en ander mozaïekenmaterieel.
Handige Harries in Klussenbusjes
Met weemoed denk ik terug aan vroeger,
toen ging het er toch heel anders aan toe. Ik
weet nog goed hoe wij thuis, samen met de
buren, ons eerste mozaïek in elkaar flanste.
De beunen werden rondgebracht door het
personeel van de firma Valkering, vanaf een
platte wagen smeten de markante landarbeiders de houten plankieren bij ons in de
voortuin. Van mobiel telefonerende Harries
in handige klussenbusjes hadden we nog
nooit gehoord. Voor alles wat niet achter
op de fiets vervoerd kon worden, werd het
melkkarretje van Bart Dirkson ingeschakeld.
“Altijd goed hoor, als ik hem met melkerstijd
maar weer terug heb”, riep Pijp dan lachend
onder zijn alpinopetje vandaan.
Met stompe zaag en een ouwe klauwhamer
Van gereedschap zoals, accuboren, schroefmachines, cirkelzagen, afkortzagen, decoupeerzagen, reprozagen, schuurmachines,
slaghamers, spijkerpistolen, bouwlampen,
compressors, workmates, rolsteigers, hoogwerkers, pur, kit, pur, pur, en nog eens pur

hadden we ook nog nooit gehoord. Wat we
wel hadden, waren een stompe zaag en een
ouwe klauwhamer, daar moesten wij ons
mee zien te redden in die jaren. Bouwmarkten als Ab Eenhand, Gamma, Karwei, Bupro,
Formido, Bouwvaria, Praxis, Handyman,
Maatlat, Marktkauff, Fixet, Bouwcenter en
Big Boss bestonden ook nog niet. Voor een
hand spijkers gingen we naar Eus Krom de
timmerman en voor een klodder stopverf
moest je bij Marcel Kuilman de schilder zijn.
Kunst en vliegwerk
Als de beun na veel kunst en vliegwerk in
elkaar was gezet, werd het tijd om onze tekenaar Cees Lute in te schakelen. Cees stond
er om bekend dat hij zo prachtig mooi uit
de losse hand kon tekenen. Gewoon met een
schoolkrijtje of een timmermanspotlood en
zonder allerlei technische hulpmiddelen als
computers en dia projectors schetste hij in
mum van tijd de gewenste voorstelling op je
beun. Na het tekenen werden de hyacinten
opgehaald. Met het melkkarretje van Bart
Dirkson of de Hanomag van staalmagnaat
Mous richting van Hof en Blokker aan het
Dusseldorp. Hier werden de manden, emmers en jute-zakken gevuld met verse hyacinten, uitgereikt door de ouwe Jaap Limmen en Manus van Wonderen.
Strakke taakverdeling
Hierna begon voor ons het echte werk, het
leggen van het mozaïek op de beun.
In onze ploeg waren de taken als volgt verdeeld: voor de moeders veranderde er ten
opzichte van tegenwoordig bijna niets, zij
zorgden tijdens de bloemendagen voor de
inwendige mens. Helaas voor onze moeders
waren hun aanrechtjes van toen een stuk
soberder uitgerust dan de super-de-luxe me-

Zonnen is gezond!?
Weet u dat zonlicht vit. D aanmaakt waardoor uw botten sterk blijven? weet u dat zonlicht
depressief gedrag voorkomt? weet u dat regelmatig zonlicht minder kans geeft op dikke
darm, prostaat en longkanker? weet u dat u er veel gezonder uitziet met een kleurtje? weet
u dat zonlicht uw algehele weerstand kan verhogen? weet u dat u niet mag zonnen als u
griep heeft of verkouden bent? weet u dat vaak verbranden de belangrijkste oorzaak van
huidkanker is? weet u dat vooral de kinderhuid hiervoor heel gevoelig is? weet u dat er drie
soorten huidkanker zijn? weet u dat zonlicht helpt twee daarvan te voorkomen? weet u dat
een goede zonnebank pigmentaanmaak (melanine) stimuleert weet u dat de weerstand
van uw huid daardoor versterkt? weet u dat de zonvakantie dan veel meer plezier biedt?
weet u dat deze effecten door de juiste zonnebanklampen bereikt worden? weet u dat teveel zon altijd schadelijk is? weet u wat uw huidtype is en hoe lang u dan mag zonnen? weet
u dat een kuuropbouw altijd op uw huidtype moet worden afgestemd? weet u dat ze bij
Fitcentrum de Winter veel verstand hebben van zonnen? weet u dat u altijd een afspraak
kan maken bij het Fitcentrum (072-5054605)?
bron: Intermediair, Leids Universitair Centrum, Samenwerking Verstandig Zonnen.

Verantwoord

ZONNEN..!
OPTIMAAL BRUININGSRESULTAAT

De Drie Linden 2, 1906 EM Limmen
Tel 072 505 4605

ma
di-wo-do
vr
za

al vanaf
€ 3,15
per keer...

Openingstijden:
18.30 - 21.30 u
09.00 - 21.30 u
09.00 - 18.00 u
09.00 - 13.00 u

• BEWEGINGSBANKEN - actieve oefeningen
• HYDRO-JET MASSAGE - lekker ontspannen
• POWER PLATE - the next generation
• ZONNEBANKEN - ergoline 450 en 500
• CARDIO - fiets-, loop-, cross- en roeitraining
• IR-WARMTECABINE - met kleurentherapie
• FYSIOTHERAPEUTISCHE BEGELEIDING

gakeukens van de moderne moeders van nu.
Van handige keukenapparatuur als espressomachines, Senseo-apparaten, tosti-ijzers,
thuistappies, vaatwassers, waterkokers, frituurpannen, ijsblokjesautomaten, magnetrons, inductieplaten en snelle consumpties
als six-packs, maltjes, Breezers, Red bull’s,
pizza’s, spareribs, shoarma, partysnacks, vitaminepreparaten, aspirines, Rennies, Norit
en Valdispert hadden zij nooit gehoord. De
grote kinderen waren verantwoordelijk voor
het ritsen van de hyacinten, wel ieder zijn eigen kleur, anders werd het een rommeltje.
De kleine kinderen liepen meestal in de weg,
zij mochten doen wat ze wilden, als zij maar
niet in de buurt van het mozaïek kwamen.
De vaders hadden het belangrijkste werk, zij
strooiden de vers geritste bloemen uit op de
beun en staken deze vervolgens nauwkeurig
op hun plaats.
Hete kroketten
In de loop van de (meestal) koude voorjaarsavond wachtte ons altijd nog een aangename verassing. Door de kinderen van Piet
Weijers werden alle deelnemers ieder jaar
getrakteerd op heerlijke hete kroketten. Omdat de frituurpan en borrelhapjes toen nog
niet bestonden, was dit onze enige warme
hap van de avond. U zult begrijpen dat deze
traktatie enorm werd gewaardeerd door de
deelnemers. Met dit warme verzetje in de
maag konden wij er weer uren tegenaan!
Achter de geraniums
De volgende morgen was het altijd vroeg
op staan geblazen. Nog even snel het om
het mozaïek heen lopen, de laatste rotzooi
opruimen om vervolgens met een verse pot
koffie achter de geraniums van Aad en Ko
kruipen en daar de komst van de jury af te
wachten.
‘s Avonds in het Parochiehuis werden de winnaars bekendgemaakt. Je kon natuurlijk ook
gewoon de volgende dag afwachten ( dat
was goedkoper), dan werden de bordjes met
daarop de vermeldingen naast het mozaïek
in de voortuin neergezet. De zondag was altijd de drukste dag van de bloemendagen.
De katalysator bestond toen nog niet. Bus-

sen, auto’s en motorfietsen lieten met hun
stinkende uitlaatgassen een waar rookgordijn achter in de straten van Limmen. Fietsers en wandelaars wisten niet beter. Hoestend en proestend baande men zich een weg
door de dikke lagen smog, om de vele fraaie
werkstukken vast te leggen op de gevoelige
plaat.
Het hoogtepunt
‘s Middags volgde voor ons jongens altijd
het hoogtepunt van de bloemendagen.
Van plastische chirurgie, botox, liposuctie,
hairextensions, wonderbra’s, push up slips,
zonnebanken, beautyfarms, metamorfose
programma’s, schoonheidssalonnetjes, nageldames, valse wimpers en borstvergrotingen hadden we nog nooit gehoord. Kapsters
als Joke Beentjes en Greetje Bruin hielden
in onze tijd de Limmer dameskapsels in top
conditie en waren tevens de trendsetters op
het gebied van mode en schoonheid.
In een mooie open versierde auto werden de
Limmer bloemenmeisjes onder grote belangstelling door het dorp gereden. Pure meiden
als Gerda Snel, Marjan Zandbergen, Tiny Verver, Gina Min, Afra Sijp en Elly Beentjes bezorgen ons na al die jaren nog altijd kippenvel.
De zogenaamde ouwe wijven kwamen ook
ruimschoots aan hun trekken tijdens deze
bloemrijke dagen. Vanachter de gesloten
vitrage lagen zij het godganse weekeinde
naar de stoet langskomende voorbijgangers
te glauwen, in de hoop een bekende of misschien iets schokkends waar te nemen.
Toch zal ik de bloemendagen van tegenwoordig ook voor geen goud willen missen.
De voorpret tijdens de vergaderingen, lekker borrelen en slap ouwehoeren onder het
prikken, op zaterdag met z’n allen naar de
prijsuitreiking en op zondag gewoon lekker
thuis samen in de voortuin genieten van de
aandacht die de mensen aan jouw mozaïek
schenken.
Fijne bloemendagen toegewenst,
Cor van den Nieuwenhuysen.
cor@lovkrant.nl

Kennismaking met de gidsen
van Scouting Limmen
De scouting heeft nog vaak de reputatie
van geiten wollen sokken cultuur. Bij een
aantal scoutinggroepen is dit ook zeker nog
het geval, maar scouting Limmen is dit zeker niet en daar kunnen de meiden van de
GIDSEN over mee praten. Maar al te vaak
moeten zij zichzelf nog verdedigen als ze
vertellen dat hun hobby onder andere de
scouting is, maar het is juist hartstikke gezellig en leuk bij de gidsen!
Gidsen zijn meiden van 10 tot en met 14 jaar.
Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30
uur hebben zij opkomst in het clubgebouw,
samen met hun twee groepsleiders Marleen van der Steen en Lenneke Winder. Wat
ze doen in die anderhalf uur is elke keer
weer verschillend. Van keten, kletsen, kaarsen maken, knutselen, (buiten) spelletjes
doen, playbacken tot het schrijven en opvoeren van een toneelstuk. Dit toneelstuk
gaan we laten zien aan familie en vrienden,
en het entreegeld gaat naar ons Ghana
weeshuisproject! (zie: www.scoutinglimmen.nl) Eigenlijk mag en kan alles, als het
maar met z’n allen gebeurd! Halverwege
de avond drinken we limonade of thee op
onze ‘loungebank’ en komen de verhalen,
(school)problemen en wat nog meer aan
bod. Om de meiden voor te bereiden op de
volgende groep (de sherpa’s) waar er geen
leiding maar begeleiding is, organiseren ze
ook zelf avondjes. Dit betekent dat ze zelf
bedenken wat we gaan doen, maar ook dat
ze er zelf voor moeten zorgen dat iedereen
naar ze luistert….

Elk jaar hebben we twee speciale en onvergetelijke gidsenactiviteiten. Allereerst hebben we in het najaar een installatieweekend, de meiden worden dan geïnstalleerd
tot gids, wat er eigenlijk op neer komt dat
er een weekend feest wordt gehouden. We
gaan gourmetten, nodigen de ouders uit
voor de koffie, een spel en de installatie en
gaan daarna film kijken en disco houden.
Geprobeerd wordt zo lang mogelijk wakker te blijven, waardoor ze zondagmiddag
uitgeput thuis komen! En het jaar wordt
altijd afgesloten met een echt gidsenkamp.
Op de fiets, met de tent, zelf eten regelen en
koken, winkelen, naar de film, zwemmen
en ’s avonds met chips en drinken spelletjes
doen, kletsen en keten.
Denk je nu ook: dat lijkt me wel wat, dan
kun je altijd een paar keer meedraaien.
Kom dan langs op woensdagavond of bel
even naar het scoutinggebouw en vraag
naar de gidsenleiding: 5052028.
Groetjes van de Gidsen!
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ANNEMARIE DE HAAN
De makelaar
die uw belang
centraal stelt.
Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.
RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

AXI MAKELAAR
NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

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

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

D U SSE L D O R PE RWE G 7 5
L IM M E N 0 7 2 - 5 0 5 1 3 6 0

Schoonheidssalon

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons terrein aan de achterzijde?

TIJDENS DE BLOEMENDAGEN
EXTRA GROOT AANBOD KIJK OOEKVOEPR:ING.NL
TOP-OCCASIONS! WWW.HARRYL

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!
AQUA

bloembinderij

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

Er zijn weer heerlijke
HOLLANDSE AARBEIEN
en ASPERGES!

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

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

DECLÉOR - BioSkinJetting BioSkinSmooting
CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment
LOOKX make-up
[En nog vele andere behandelingen]
Bel voor informatie of een AFSPRAAK,
Bianca Sijssens,
Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21
H e re n k a p s a l o n
Woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag geopend!
• ‘s-Morgens op afspraak van
08.00-12.30 uur
• ‘s-Middags zonder afspraak
van 13.15-18.00 uur

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

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

e werd door erevoorzitter Pepping speciaal verwelkomd bij de V.V. Limmen, omdat
zij de eerste vrouwelijke geleider was. Dat was
in 1977, toen haar zoon Sjaak bij de pupillen
ging voetballen. Zij volgde er zelfs een cursus
voor. Sindsdien is Coby van Kessel onlosmakelijk verbonden met de voetbalclub. Evenals
haar man Peter, die toentertijd al assistent van
Jaap Baars was als wedstrijdsecretaris-senioren
In die 29 jaar was en is zij bij de jeugd op
zoveel terreinen actief dat zij onderhand is uitgegroeid tot van de vereniging.

Coby van Kessel
De
moeder
van
de
jeugd!

 Wedstrijdsecretaresse
Overigens was Coby niet de enige vrouw bij
de club, want Rina Steenman was wedstrijdsecretaris bij de jeugd. Toen zij daarmee om
gezondheidsredenen moest stoppen, nam
Coby die functie van haar over en die vervult
ze nu al weer 28 jaar!
Dat betekent dat zij iedere twee weken op
dinsdag het officieel orgaan van de KNVB in
de bus krijgt waarin de wedstrijden van heel
Noord-Holland staan vermeld. Zij zoekt daaruit alle wedstrijden van Limmen, zet die op
papier en doet ze wekelijks in de Uithaal verschijnen.
Dat geldt ook voor de senioren. “Dat is eigenlijk Peter zijn werk, maar dat doe ik ook, Peter
doet dan weer dingen voor de jeugd.”
Dit houdt in dat zij wekelijks zo’n vijftig wedstrijden programmeert. Ze voegt eraan toe

Zonder Coby is

“Limmen”
een weduwnaar

Sprekend over vroeger vertelt zij hoe zij donderdags alles met de hand en later met de
typemachine invulde en de briefjes dan bij
Stuifbergen in de etalage legde. “Die etalage
lag bij tijden vol. Bij afgelastingen moest ik dan
soms drie of vier keer de winkel in om wijzigingen aan te brengen, wat wel eens lastig
was als er veel mensen in de winkel stonden.
Later is er nog een kastje gekomen, maar dat
is nu overbodig. Ik word door de verenigingen gebeld en ik bel gewoon de leiders.”
De verplaatsing van het KNVB-kantoor van
Alkmaar naar Amsterdam twee jaar geleden
ervaart ze niet als negatief. “Hoewel je daar
niet, zoals destijds in Alkmaar, gewoon naar
binnen kunt lopen zijn de contacten goed
ook al zijn er geen vergaderingen meer.”

 Gekwalificeerde geleiders
dat zij voor de verdere invulling wordt geassisteerd door Joost Nijman (A-B-C) en Karin Min
(Dames en Meisjes), terwijl Bert Aker zich over
de mini-pupillen ontfermt. “Bovendien staat
alles tegenwoordig ook op internet zodat de
leiders zelf ook meedenken.” De komst van de
computer heeft het werk wel wat eenvoudiger gemaakt, maar je moet er wel mee om
kunnen gaan. Welnu, ook in dat opzicht is
Coby met haar tijd meegegaan en heeft de
computer weinig geheimen voor haar.

25 jaar getrouwd, ook met de vereniging

 Pupil van de week

Twee zielen; één vereniging

 Het kastje aan de muur

Vergeleken met vroeger worden aan de geleiders hogere eisen gesteld. “De jeugd wordt
steeds mondiger en ook de ouders stellen zich
kritischer op. Daarnaast is het aantal kinderen
met problemen groter dan voorheen.”
Vandaar dat ieder elftal een gekwalificeerde
geleider heeft, de jongere teams zelfs twee. Zij
hebben naast een sportieve en organiserende
(het regelen van vervoer!) ook een opvoedkundige taak. Bovendien is er voor iedere leeftijdsgroep een gediplomeerde trainer die dan
weer wordt bijgestaan door de elftaltrainers
en ook nog eens vijf keepertrainers. En
dan heeft ze het nog niet eens

jaarlijkse jeugdveiling. Daarvoor staat ook
weer een commissie van acht personen klaar.”
Dat brengt haar op het aantal vrijwilligers dat
zich bij ‘Limmen’ alleen al uitsluitend met de
jeugd bezighoudt, dat zijn er meer dan 150!

over de scheidsrechtercorps van achttien man
dat ieder weekend weer klaarstaat voor de
jeugd. Vrijwel al deze mensen komen uit de
eigen gelederen van de V.V. Limmen. Er zitten
ook veel dames bij, dus ook in dat opzicht is
Coby met recht trots op de hele organisatie
waarin zij zelf zoveel betekent.
Zij geeft toe dat het elk seizoen weer een heel
karwei is om de nodige mensen bereid te vinden, met name voor de A-B- en C-elftallen.
“Maar in Limmen lukt dat nog. In Amsterdam
b.v. is dat veel moeilijker zo niet onmogelijk.”
Ze vertelt het schrijnende verhaal van een elftal dat op zaterdag uit die omgeving zonder
geleider per trein in Heiloo belandde op zoek
naar het Limmenveld, zij wisten niet dat hier
geen station was. Ze hebben hun wedstrijd
toch op Dampegheest gespeeld en na afloop
heeft Coby ze naar de trein gebracht!

Het werk dat deze mensen verrichten is nauwelijks in geld uit te drukken. Coby heeft daar
van meet af aan een groot aandeel in gehad.
Toen zij begon had zij een volle baan en stopte ze al haar vrije tijd in haar clubje. Haar twee
kinderen gingen zaterdags en zondags mee
naar het veld. Nu doet zij wat haar werk
betreft wat rustiger aan, maar bij Limmen is
zij nog volop actief. Iedere zaterdag is zij op
het complex aanwezig als aanspreekpunt voor
iedereen die zijn of haar verhaal kwijt wil en
om toe te zien dat alles naar wens verloopt.
Behalve het wedstrijdsecretariaat redigeert ze
samen met Peter ook nog de Uithaal, waarin
regelmatig stukjes van haar hand verschijnen.
Zo ook ‘De pupil van de week’ een item dat
ze zelf verzorgt. “Ik kies daar altijd een 2e jaars
D-spelertje voor uit. Die steken er het meest
van op, als ze jonger zijn vervelen ze zich toch
maar, dan duurt zo’n wedstrijd te lang.”
Zelf volgt ze alle wedstrijden van het eerste
vanaf de zijlijn. Soms gaat zij ook bij het zesde
kijken waar haar beide zoons in spelen.

 Vrijwilligers
Zij maakt ook deel uit van de zevenkoppige
commissie jeugdactiviteiten die evenementen
organiseert als er niet in competitieverband
gevoetbald wordt. Toernooien op het veld en
in de zaal, Sinterklaasfeest, quiz, bingo, sleepin voor de E-pupillen, een sportdag zijn zo de
vaste activiteiten die op het programma staan.
Daarnaast zijn er zeker dit jubileumjaar extra
festiviteiten te verwachten.
“Vergeleken met andere verenigingen doen
wij heel veel voor de jeugd” stelt Coby vast,
“dat is mogelijk dankzij de vele sponsors- bijna
ieder jeugdteam heeft een eigen shirtsposoren natuurlijk de

Moeder van de jeugd…

 Een voorbeeldig stel
Zo is zij 11 maanden per jaar met hart en ziel
bezig voor de vereniging. In april begint ze al
weer met de voorbereidingen voor het volgende seizoen, die zij dan in juni heeft afgerond. In augustus start voor haar het nieuwe seizoen, zodat alleen de maand juli overblijft voor de vakantie waarin ze dan samen
wel eens een paar dagen weggaan. Want
het moet gezegd dat ook Peter met heel zijn
wezen aan de club
Lees verder op pag. 2

deren bij ‘Limmen’ gaan voetballen.” Ze
heeft er inmiddels vier, allemaal jongens.

verknocht is. Hij was naast zijn secretariaat
altijd actief bij de jeugdkampen, verzorgt de
Uithaal, is iedere zondag als een van de eersten op Dampegheest en organiseert de
laatste jaren daar ook het schoolvoetbaltoernooi voor de scholen uit Limmen en
omgeving; hij neemt daar zelfs verlof voor
op! Het is dan ook geen toeval dat hun
beide zonen Sjaak en Peter jr. op de lijst van
vrijwilligers voorkomen; het is hen met de
paplepel ingegoten!

Zij is er zich van bewust dat door de groei
van de vereniging en de mentaliteitsverandering bij ouderen en jeugd, het er niet
makkelijker op wordt. Toch blijft zij er met
al die anderen naar streven dat binnen de
vereniging, ook en juist door de jeugd de
sportieve en maatschappelijke normen en
waarden worden nageleefd. “Soms stuit je
daarbij wel eens op problemen, b.v. waar
het gaat om verantwoord alcoholgebruik.
Aan jongeren onder de 16 mag geen alcoholhoudende drank verstrekt worden. Met

 Normen en waarden
Voorlopig denkt Coby nog niet aan stoppen.
“Ik ga in ieder geval door tot mijn kleinkin-

k, schieten
ls ik aan Limmen den
door mijn
tes
ach
ged
l
eta
dri
een
alig voetrm
voo
als
hoofd. Als eerste
t altijd heel
me
s
by’
der
ige
cht
Pra
baller.
strijd en beide
veel publiek. Altijd veel
winst. Deze
de
r
voo
d
len
spe
altijd
F-pupil tot
van
ik,
zie
gezonde rivaliteit
als we
eds
ste
nog
ig
ukk
gel
senior,
.
len
tegen elkaar spe
reenkomsten
Als tweede zie ik veel ove
ogels. Beide
erv
Me
en
tussen Limmen
hebben dus
en
1
193
in
ht
eric
zijn opg
ben hun
heb
ar,
mja
dit jaar een jubileu
jaren een
tste
laa
de
tie
da
mo
accom
de jeugd
facelift gegeven, hebben
en hebben
an
sta
l
nde
vaa
het
in
hoog
dezelfde huursinds een aantal jaren
nkomsten en
ree
ove
l
vee
tom
Kor
baas.
.
ten
tac
con
l
hierdoor ook vee
gedachde
der
n
mij
n
tee
me
ook
Dit is
en de
ten
tac
con
e
rig
te. De zeer plezie
lopende
een
uit
bij
j
rbi
hie
eid
openh
de buur en ik
zaken. Kortom een goe
r jaar weer
paa
een
r
ove
we
dat
hoop
gen aanmo
s
by’
der
de prachtige
hierbij een
n
me
Lim
ns
we
Ik
en.
schouw
m.
ileu
fantastisch jub

A

 Snoep
Eigenlijk is het een en al blijmoedigheid die
Coby bij haar werkzaamheden op Dampegheest uitstraalt en die wel aanstekelijk lijkt
te werken op alle andere aanwezigen. Bijna
29 jaar al koestert heel ‘Limmen’ zich in haar
warmte. En daar niet alleen, want ze is ook
nog eens voorzitter van de Eerste Limmer
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E

name bij de B-junioren speelt dat omdat zij
in de leeftijdscategorie van 15-16 jaar zitten
en dus precies op de grens van wel of niet
mogen. Toch zien we er streng op toe en
ook van buiten af is er regelmatig controle.
Ik ben daar wel blij mee.”

roeger op zondag met een gulden
op zak richting Dampegheest,
hangend en zwaaiend aan de hekken volgden wij daar de prestaties
van onze Limmer helden uit het eerste elftal.
Arbiter Kroone geeft om klokslag half
drie het start signaal, na een half uur
voetballen wordt het 1-0 voor de
thuisploeg, als een Hazenwind komt
Dirk-Jan voorbij gerend, hij is verantwoordelijk voor het scorebord,
deze job neemt hij uiterst serieus.
Het is rust, arbiter Kroone stuurt z’n
spelers en toeschouwers richting
kleedkamer of kantine, hier aangekomen worden wij verwelkomt door
de zusjes Zandbergen die gereed
staan om de grote vraag naar
koek,snoep,koffie en limonade te verwerken.
De tweede helft wordt loodzwaar
voor de Limmer hoofdmacht, in de
achtentachtigste minuut wordt het
zelfs 1-1,Dirk-Jan sjokt teneergeslagen richting het scorebord en ondergrootmeester
schuift
tussen
Iliopoulos behendig met zijn pionnen, in de negenentachtigste minuut
wordt het 2-1, Dirk-Jan laat pardoes
het punt van de tegenstander uit zijn
handen vallen en rent als een
Hazenwind weer terug om het pas
gescoorde punt van zijn werkgever
op te halen.
Na negentig minuten strijden is het
arbiter Kroone die verlossing brengt,
met opgeheven handen fluit de
Limmer fietsenmaker seconden lang
verse lucht uit zijn zwaar gespierde
benen om ons vervolgens richting de
vers gebakken frikadellen van de zusjes Zandbergen te dirigeren.
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Geweldige herinneringen aan de vv
Limmen, tegenwoordig alleen nog
verbonden met de club middels de
wedstrijden van m’n neefjes het stratentoernooi en af en toe een klaverjasdrive(je).
Cor van den Nieuwenhuijsen.

S

port is de belangrijkste bijzaak in
het leven', is een bekende uitspraak
van Kees Jansma. Dat lijkt me een
bewering die de werkelijkheid goed
weergeeft. Sport brengt mensen
in
beweging, letterlijk en figuurlijk.
Zo
ook in Limmen. VV Limmen heeft in
75
jaar een belangrijke plek in de Limm
er
gemeenschap ingenomen. Vele vrijw
illigers, supporters en wedstrijdsporters
vinden wekelijks hun weg naar
de
sportvelden
op
Dampegheest.
Gezelligheid, sportiviteit en saamhorigheid staan daarbij voorop. Ik wen
s
dat dat nog vele jaren zo blijft.
Aalltje Emmens
burgemeester Castricum

Klaverjas Club. Het was dan ook volkomen
terecht dat zij in 2002 geridderd werd voor
al haar verdiensten. Toch was dat niet het
hoogtepunt uit haar sportieve loopbaan.
Desgevraagd bekent zij, dat voor haar het
mooiste moment bij de V.V. Limmen was,
toen zij op de dag van hun 25-jarig huwelijksfeest in een open koets naar het voetbalveld gereden werd. Daar werd haar door
alle jeugdteams in tenue een hulde gebracht
die ze niet licht zal vergeten. Op de vraag
wat er toen door haar heen ging antwoordt
Coby: “Oh, ik heb geen snoep voor ze mee!’’
HJB
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G

aarne feliciteer ik V.V.Limmen met
het bereiken van deze bijzondere
mijlpaal. Het 75-jarig jubileum zal,
de
Limmense gemeenschap kenn
ende
groots gevierd gaan worden.
Zelden heb ik in mijn lange voetbalc
arrière zo´n hechte en sociale club mee
gemaakt met zoveel fantastische vrijw
illigers als V.V.Limmen! Vaak heb
ik in
gesprekken tijdens en na onze
fusie
V.V.Limmen als voorbeeld gesteld.
Een
club die zo in het hart van het schit
terde dorp Limmen zo´n belangrijke socia
le functie heeft en door de jaren heen
is
uitgegroeid tot zo´n fantastische
club.
Daar streven wij ook naar! Natuurlij
k
hebben ook wij fijne herinneringen
aan
diverse sportevenementen waarbij
wij
elkaar ontmoetten. Wij denken
met
genoegen aan deze sportieve gebe
urtenissen terug en wensen de club nog
veel
moois voor de toekomst.
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Programma feestweek ’75 jaar VV Limmen’
Dag

Datum

Tijdstip

Activiteit

zaterdag

20 mei 2006

16.00 - 18.00 uur

Receptie

donderdag (hemelvaart)

25 mei 2006

16.30 - 24.00 uur

Familie- en Stratentoernooi

Vrijdag

26 mei 2006

19.00 - 24.00 uur

Familie- en Stratentoernooi

Zaterdag

27 mei 2006

16.30 - 01.00 uur

Familie- en Stratentoernooi

Zondag

28 mei 2006

10.00 - 11.00 uur

Hoogmis

Dinsdag

30 mei 2006

14.00 - 17.00 uur

Bingomiddag

Woensdag

31 mei 2006

09.45 - 15.30 uur

Schoolsportdag (groep 3 en 4)

18.30 - 21.30 uur

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

19.00 - 21.00 uur

Zeskamp: Kenniskwis

19.00 - 21.00 uur

Stormbaan voor 12-16 jarigen

21.00 - 24.00 uur

Napraten

09.45 - 15.30 uur

Schoolsportdag (groep 5 en 6)

18.30 - 20.00 uur

Zeskamp: Stormbaan

21.30 - 01.00 uur

Pleebeksjow

09.45 - 15.30 uur

Schoolsportdag (groep 7 en 8)

16.00 - 18.00 uur

Afsluiting schoolsportdag disco

19.00 - 21.30 uur

Zeskamp: Damphegeest Mysteri e

21.30 - 01.00 uur

Feestavond met band

13.00 - 16.30 uur

Zeskamp: Battle of the Stet

16.30 - 20.00 uur

Reünie

20.00 - 21.00 uur

Zeskamp: D-ampegheest Day

22.00 - 01.00 uur

U itre ik ing Z esk amp en fees t m et b and

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

 “Voetbalgolf”
Het zegt het natuurlijk al: voetbalgolfend
door Limmen.
Op 31 mei vanaf 18.30 strijden de teams
om de 12 holes verspreid door Limmen in
zo min mogelijk schoten af te leggen. Of ze
dat goed af zal gaan?
Kom het zien op de verschillende locaties.

 “Kenniskwis”
Deze kwis vindt plaats in de feesttent op 31
mei vanaf 19.00 uur.
U kunt getuige zijn van een kwis over
actuele en historische kennis van Limmen,
sport en voetbal in het bijzonder.
Welk team heeft de meeste kennis?

 “Stormbaan”
Op donderdag 1 juni vanaf 18.30 uur strijden de teams over een parcours met diverse hindernissen. Snelheid, souplesse en uithoudingsvermogen is hierbij een must. Kom
kijken en moedig ze aan!

 “Dampegheest Mysterie”
En of het een mysterie is!
De beginfase van het spel zal plaatsvinden
door heel Limmen. De teams worden het
dorp ingestuurd om voorwerpen en aanwijzingen te vinden. Het zou dus zomaar

1 juni 2006

2 juni 2006

3 juni 2006

kunnen dat u de teams tegenkomt bij u in
de straat.
De slotronde van het mysterie vindt plaats
op het terrein van Dampegheest. Kom kijken op vrijdag 2 juni vanaf 19.00 uur hoe de
teams het mysterie ontrafelen.

 “Battle of the Stet”
Het spektakel op de Limmer plas!
De teams hebben inmiddels de huiswerkopdracht ontvangen en weten wat ze te
doen staat.
Kom zien hoe op zaterdag 3 juni van 13.00
tot 16.30 uur de teams strijden op een eigen
gemaakt vaartuig en hoe zij proberen de bel
te luiden welke 8 meter ver en op een hoogte van 3.25 meter hangt!
Niet alleen zal er gestreden worden om de
snelste tijd, maar ook om het origineelste
vaartuig en aankleding van het team.

Antwoorden op de vragen uit de vorige editie

?

1. Eerste voorzitter was N de Groot van 1931 tot 1935
2. Oorspronkelijke naam: Oranje-Wit
3. Eerste keer kampioen in 1934
4. Hoogste klassering 2e in de tweede klas KNVB 1986 - 1987
5. Trainer Ilias Iliopoulos
6. Jeugdafdeling werd opgericht in 1951
7. Damesvoetbal werd opgericht in 1997 (volgend jaar 10-jarig bestaan!)
8. De voorloper van de Uithaal heette de Limmerick
9. Voor Dampegheest speelde Limmen op het terrein aan Dusseldorperweg
10. Broers die met elkaar in het eerste hebben gespeeld:
Bakker: Ouwe Jan en Jonge Jan Weijers: Kees en Jan Van de Velde: Tinus en Bep
Dekker: Theo en Kees Dekker: Jan en Dré Duin: Meindert en Gerard
Koot: Piet, Aad, Kees en Willem met elkaar en Wout, Piet, Willem en Kees
Koot: Sjaak, John en Cock met elkaar en Sjaak, John en Leo Donker: Harry, Ruud en Frank
Kraakman: Waldo en René Metzelaar: Peter en Rob Van der Waals: Alwien en Carlo
De Wit: Patrick en Remco Kerkhof: Martin en Erik Nijman: Koen en Frank
Verduin: Harry en Frank Hof: Ron en René Veldt: Barry en Jeroen

 “D-ampegheest Day”

Jeugd Sportdagen t.b.v. 75-jarige bestaan van de voetbalvereniging Limmen.

Een spectaculair slotonderdeel op zaterdag
3 juni vanaf 20.00 uur op het terrein van
Dampegheest. Er zal met 24 teams tegelijkertijd gestreden worden om via verschillende opdrachten zo snel mogelijk ‘de
puzzel’ op te lossen.
Kom kijken bij het afsluitende onderdeel van
de zeskamp en tevens de feestweek.

Tijdens de festiviteiten ter ere van het 75-jarig bestaan van voetbalvereniging Limmen in juni
2006 organiseert de commissie jeugdactiviteiten sportdagen voor groep 3 t/m groep 8 van
de basisscholen uit Limmen. Hierover is al uitgebreid contact met de basisscholen.
De Limmer jeugd die buiten Limmen naar de basisschool gaan kunnen via www.vvlimmen.nl
(en dan de hyperlink 75 jaar VV Limmen) zich aanmelden om ook mee te doen. Dit kan tot
10 mei 2006. De voetbalvereniging zal na inventarisatie contact opnemen met de betrokken
scholen om de mogelijkheden te bespreken.

Voetbalvereniging Limmen bestaat 75 jaar. Reden om eens in de rijke geschiedenis van de club te duiken en
nog eens terug te blikken op enkele legendarische wedstrijd die Limmen 1 heeft gespeeld. Dit keer gaan we
terug naar 4 juni 1999. Limmen, dat eigenlijk al was gedegradeerd uit de derde klasse, kreeg toch nog de
kans om in die klasse te blijven. Op het veld van HBOK versloeg Limmen tegenstander Legmeervogels met
6-1. Bijna tweeduizend toeschouwers waren getuige van die wedstrijd.

Limmen door kattenluik terug in
de derde klasse
Het seizoen in 1998/1999 leek voor Limmen 1 in mineur te eindigen na twee enerverende beslissingswedstrijden tegen
Hollandia T werd Limmen naar de nacompetitie verwezen. In een halve competitie met MFC en FC Uitgeest viel het
doek. Limmen moest voorrang verlenen aan MFC, waardoor degradatie naar de vierde klasse schijnbaar een feit was.
Een week na de officiële degradatie plofte erbij de wedstrijdsecretaris een brief op de deurmat dat Limmen alsnog een
herkansing kreeg. Het staartje van deze lange competitie zorgde voor een van de meest memorabele duels uit de geschiedenis van Limmen 1.

Frank Donker wordt op de schouders genomen door uitbundige ploeggenoten. Hij speelde in de met 6-1 gewonnen beslissingswedstrijd tegen
Legmeervogels zijn laatste wedstrijd voor Limmen 1.
Het Amsterdamse ZPC, in die jaren een tweedeklasser, had geen penningen meer in de
clubkas. Eind mei 1999 hield de club op te
bestaan en de KNVB zat met de handen in
het haar. Na wat geschuif bleek dat er in de
derde klasse een plaats open bleef. De voetbalbond nodigde de vierdeklassers DIO
(Haarlem), Hoogland (Amersfoort), Legmeervogels (Uithoorn) en Limmen uit voor
een herkansing. De vier clubs, die allen op
de tweede plaats in de nacompetitie waren
geëindigd, speelden om een plaats in de
derde klasse.
Via loting werd Limmen in eerste instantie
gekoppeld aan DIO. Dat was een bijzonder

voordelige loting omdat die tegenstander
nauwelijks een representatief team op de
been kon brengen. Op zondag 31 mei 1999
zetten Frank Donker en Edwin Kerssens
Limmen op het veld van DCG op een riante
2-0 voorsprong. Daarna nam de ploeg van
de toenmalige trainer Ernst Ranzijn het veel
te makkelijk op. DIO kwam terug tot 2-2,
waarna er een bloedstollende slotfase volgde. Het geluk speelde die middag onder een
hoedje met Limmen, want twee minuten
voor tijd zorgde Harry Verduin op aangeven
van Iwan Dekker met een rake kopbal voor
3-2. Daarmee had Limmen de eerste horde
omzeild en volgde op donderdag 4 juni de

allesbeslissende confrontatie met Legmeervogels dat Hoogland had verslagen.
Het dievengilde had die avond in Limmen
een goede slag kunnen slaan. Op het veld
van HBOK in Zunderdorp, een fraai gelegen
gehucht onder de rook van Amsterdam, leek
het halve dorp uitgelopen om Limmen na de
overwinning te kunnen schreeuwen. Het had
tot kolderieke taferelen geleid. De enige toegangsweg naar Zunderdorp raakte verstopt
met auto’s en voetballiefhebbers die de
afslag hadden gemist keerden pontificaal
hun auto op de snelweg om via de vluchtstrook toch nog de juiste route te vinden. De
organiserende club had het belang van de

Limmen op zoek naar oud-leden
Voetbalvereniging Limmen bestaat 75 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd,
onder meer op zaterdag 3 juni met een reünie voor leden en oud-leden.
De samenkomst vindt plaats tussen 16.30 en 20.00 uur. Voor de reünie is de
organisatie nog op zoek naar uniek fotomateriaal voor de tentoonstelling.
Om veel supporters warm te maken voor het evenement legde de fotograaf deze
plaat vast. Willem Koot, de organisator van de reünie wordt geflankeerd door
Jeroen Veldt (links), de jongste speler van Limmen 1. Rechts van Willem Koot
staat de 91-jarige Gerrit Bakkum, het oudste nog levende lid dat in Limmen 1
heeft gespeeld. Informatie over de reünie: Willem Koot: 06-53800790.

wedstrijd kennelijk onderschat. Eén oude
baas beheerde moederziel alleen de kantine
en hij werd voor de wedstrijd en in de rust
bedolven onder de bestellingen.
Uiteindelijk omzoomden zo’n tweeduizend
toeschouwers het veld van HBOK en zij zorgden voor een passende ambiance van het
spektakelstuk. Heel toepasselijk werkte
Limmen de warming-up af in inloopshirts
met de tekst ’Op klompen begonnen’. Het
was een verwijzing naar de afkorting HBOK,
dat staat voor ’Het begon op klompen’.
Minder toepasselijk was dat de spelers van
Limmen de wedstrijd begonnen alsof ze
daadwerkelijk houten schoenen aan hadden.
Limmen was bloednerveus, wist de bal niet
in de ploeg te houden, liet zich in de duels
keer op keer aftroeven en werd door het
Uithoornse Legmeervogels veelvuldig in de
verdediging gedrongen. Al in de vierde
minuut moest verdediger Marco Meijer doelman Marcel Zuurbier op de lijn te hulp schieten om een snelle achterstand te voorkomen.
Het leek de voorbode van een moeilijk
avondje voor de oranjewitten.
Hoe anders zou het lopen. In de 23e minuut
kwam Limmen als bij een donderslag bij heldere hemel op voorsprong. Na een lange
vrije trap werd Frank Donker in stelling
gebracht. De doelman van Legmeervogels
keerde diens inzet, maar Robin Koot was er
als de kippen bij om de door Iwan Dekker
ingebrachte bal alsnog tegen de touwen te
knikken: 1-0. Dat doelpunt bleek van doorslaggevend belang. Legmeervogels raakte
van de kook en drie minuten na het eerste
doelpunt verdubbelde Limmen de marge.
Frank Donker zette Martijn de Haan met een
schitterende steekpassje vrij voor het doel en
de jonge aanvaller scoorde beheerst.
Het was voor de trainer van Legmeervogels
het sein zijn elftal om te zetten achterin eenop-een te gaan spelen. Na rust bleek dat een
misrekening van jewelste. Nadat doelman
Marcel Zuurbier met een katachtige reactie
een eigen doelpunt van Harry Verduin had
voorkomen kraaide Limmen definitief victorie. Martijn de Haan soleerde door de vijandelijke linies, behield het overzicht en scoorde bijzonder fraai 3-0. In de 67e minuut ontdeed invaller René Hof, in de krantenverslagen
steevast ’de balgoochelaar uit Limmen’
genoemd, zich van enkele tegenstanders
waarna hij Iwan Dekker in staat stelde om de
4-0 aan te tekenen. De tegentreffer in de 69e
minuut deerde Limmen niet. In het laatste
kwartier counterde de ploeg via treffers van
Iwan Dekker en René Hof naar een glorieuze
6-1 zege. Wat volgde was een vreugdeexplosie die zijn weerga niet kende. Naast
trainer Ernst Ranzijn was Frank Donker het
middelpunt van de vreugde. Na een langdurige en vooral doelpuntrijke loopbaan
nam een van de boegbeelden Limmen
afscheid.
Na 22 competitiewedstrijden, twee beslissingswedstrijden, twee nacompetitiewedstrijden en nog eens twee beslissingsduels
was Limmen via het kattenluik terug in de
derde klasse, waar het twee weken eerder
nog uit was gedegradeerd. Dat unicum werd
die bewuste donderdagavond en -nacht
gevierd op een wijze waarop nog heel lang
over na werd gepraat…
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Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat
zien. In deze rubriek proberen wij net een beetje meer over iemand te weten te
komen, dan wij al wisten. Zo trachten wij één van onze dorpsgenoten iets beter
te leren kennen of te begrijpen.

Twintig vragen aan...
Sjaak Schoorl
“Wat heb ik nou helemaal te melden”. Met die gedachte
en onder lichte aansporing van zijn vrouw Els aanvaardde
Sjaak Schoorl deze twintig vragen. Geboren in Akersloot
als tweede in een gezin van vier kinderen, doorliep de
levendige Sjaak na een verhuizing de basischool in Heiloo.
Daarna was het keihard werken geblazen. Eerst als stempelmaker, vervolgens als kabellasser en toen via omscholing als metselaar. Dat hij niet heeft doorgeleerd, heeft hij
nooit als nadeel gezien. Het werk bracht genoeg brood op de plank en doet hij nog
steeds met veel plezier. Zijn werkgevers waaronder Frab en Dirk de Haan heeft hij hoog
zitten, dat zijn de beste! Over niet al te lange tijd gaat hij met de VUT, maar stilzitten zal
hij niet, want van nietsdoen wordt je niet wijzer. Doet men een beroep op hem of is er
een lastige klus te doen: Sjaak staat op creatieve wijze met een oplossing voor ze klaar.
Zijn gezin is hem heilig en met kleinzoon Sid maakt hij een heuse inhaalslag door. De
tijd die hij zich als jonge huisvader met zijn eigen kinderen niet gunde, haalt hij met
deze anderhalf jaar oude blonde krullenbol dubbel en dwars in. Trots is hij op zijn drie
kinderen, op wat zij doen en hoe zij in het leven staan. Naast hun werk ontwikkelen
zij zich steeds verder. Sabine (33) is bijna klaar met haar studie MBA, Ewald (30) gaat in
september beginnen met de HBO-opleiding Weg –en Waterbouw en Bart (26) volgt de
opleiding Hydrografie op de Zeevaartschool. Voor zijn vrouw Els heeft hij bewondering.
Terwijl Sjaak ‘nooit thuis en van huis’ was, draaide zij alleen het gezin en het huishouden. En op mijn vraag of Sjaak zichzelf een lastige man vindt, antwoord hij een stevig
NEE. En wat Els daarvan vindt? Zij houdt bij het antwoord heel wijzelijk haar mond....
(YV)
1.

Waar en wanneer bent u geboren en getogen?
Ik ben geboren op 14 oktober 1946 in Akersloot. We woonden in de boerderij, waar
nu het Café Voor- en Achterom zit. Later hebben we bij het pontje in Akersloot
gewoond.

Ik luister graag en vaak naar muziek, ik luister het liefst naar Jan Smit en de Dire
Straits.
6.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor u?
We zijn hier 31 jaar geleden komen wonen en wonen heerlijk in de Middenweg.
Onze kinderen en familie wonen in de buurt, wat natuurlijk heel belangrijk voor
ons is.

7.

Wat was uw eerste baantje?
Ik ben ooit begonnen als leerling stempelmaker bij Gemefa in Heiloo.

8.

Wie bewondert u?
Els, ze houdt het al 35 jaar met me uit. Bewonderenswaardig.

9.

Welk beroep had u absoluut niet willen uitvoeren?
Een kantoorbaan is helemaal niets voor mij, laat mij maar lekker buiten werken.

10.

Wat denkt u dat uw dorpsgenoten van u vinden?
Ik denk dat velen mij wel kennen, maar ik heb geen idee wat ze van me vinden. Ik
geloof wel dat dat goed zit.

11.

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Als 8-jarige jongen leerde ik de vrijgezellen van Limmen in ons Café ’t Pontje biljarten. We biljartten toen om een zakje pinda’s, ik won gek genoeg altijd. Ik ben nu
nog dol op pinda’s.

12.

Naast wie wilt u zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Naast Els, lekker naar de zon, of naast m’n broer om in Nieuw Zeeland te gaan biggame vissen.

13.

Waar bent u trots op?
Ik ben heel erg trots op m’n kinderen, maar vooral op m’n kleinzoon Sid.

14.

Wat was de grootste blunder in uw leven?
Ik heb vele blunders gemaakt, maar de grootste blunder moet ik vast nog maken!

15.

Heeft u een levensmotto?
Ik heb eigenlijk meerdere motto’s, maar die ik het vaakst gebruik is: Geniet van het
leven, het duurt maar even.

16.

Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Zet de stok nooit verder dan dat ie lang is.

17.

Beschrijf uzelf eens in vijf woorden?
Da’s altijd lastig, maar met wat hulp van Els en Sabine hebben we er vijf weten te
bedenken: Luidruchtig, gezellig, behulpzaam, familiemens, creatief.

18.

Welk boek heeft u voor het laatst gelezen?
Ik lees geen boeken, dus dat moet het telefoonboek geweest zijn.

2.

Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan uit hebben geoefend?
Beroepsvisser.

19.

Wat is uw visie op de wereld van vandaag?
We lopen elkaar voorbij, men is niet zuinig genoeg op elkaar en op de wereld.

3.

Wat is uw favoriete eten?
Gebraden kip, zoals m’n moeder het altijd maakte.

20.

Vond u het leuk om deze 20 vragen te beantwoorden?
Ja, ik voel me ook vereerd dat ik deze keer de vragen mocht beantwoorden.

4.

Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?
Het liefste ga ik zeevissen.

5.

Naar welke muziek luistert u graag?

Startweekend De Drogerij dit
jaar bij Scouting Limmen
De Drogerij is vijftien jaar geleden gestart
als huiskamerproject voor mensen met
leerproblemen. Omdat er veel behoefte
was aan een activiteitencentrum voor deze
doelgroep, is De Drogerij sinds tien jaar een
zelfstandige stichting die zich bezighoudt
met vrijetijdsbesteding. Eerst was er alleen
een soos, maar tegenwoordig kunnen de leden er ook line dancing lessen volgen, er is
een crea groep, een uitgaanskring en men
kan kookles nemen of sporten. Elk jaar gaat
er zelfs een hele club op vakantie. Dit jaar
naar Tunesië, met maar liefst dertig man.
Ruim zeventig mensen vanaf achttien jaar
uit de hele regio maken veelvuldig gebruik
van het centrum. “Veel mensen die bij ons
komen vallen tussen wal en schip. Hun niveau is redelijk hoog, maar juist zij worden
dagelijks geconfronteerd met hun beperkingen. Deze groep realiseert zich bijvoor-

beeld heel goed dat ze niet het werk kunnen doen wat ze graag zouden willen en
dat ze niet volledig mee kunnen draaien in
de samenleving”, vertelt Astrid Slegers, coordinator bij de Drogerij.
Voor het bestuur van De Drogerij is het
moeilijk om de financiën rond te krijgen.
De stichting krijgt van de gemeente geen
subsidie en is daarom afhankelijk van donateurs, sponsors en fondsen.
Dit jaar wordt er hard gewerkt aan een
integratieproject. Er wordt gezocht naar
bestaande verenigingen die deelnemers
zouden willen “adopteren”, zodat meer activiteiten geboden kunnen worden zonder
de vaste vrijwilligers daarmee te belasten.
“Een grote uitdaging en een hele strijd,
maar we geven niet op”, aldus Slegers.

Kent u iemand waarvan u denkt dat wij hem of haar beter zouden moeten leren kennen? Stuur uw suggestie naar: redactie@lovkrant.nl! Voor de krant van 13 juni a.s. nodigen wij graag Sake Rodenhuis uit!

In september wordt bij scouting Limmen
de start van een nieuw Drogerij seizoen georganiseerd. Er worden allerlei activiteiten
verzorgd, zoals spelletjes, een uitje naar de
Hoep en een kampvuur. “Zonder sponsors
zouden we dit weekend nooit voor elkaar
hebben gekregen. Gelukkig hebben we
veel steun bij de middenstand in Limmen
kunnen vinden. Ecomel Zomerdijk verzorgt
de zuivel, slager Snel de vleeswaren, bakker Bakker het brood, groenteboer Kuiper
het fruit en het Chinees restaurant een
avondmaaltijd. Andere bedrijven zoals AH,
Lute, Kroone Liefting, Gédé verpakkingen,

Zomerdijk Keukens, Zonneveld Autoschades, JohWin Slaapcomfort, GerTon, Fixet en
Assurantiekantoor Rotteveel hebben weer
een financiële bijdrage geleverd. Daar zijn
we echt heel blij mee”, aldus vrijwilliger
Theo Admiraal. Het startweekend is geen
open dag, maar er kan altijd een afspraak
gemaakt worden om te komen kijken.
Voor meer informatie over Stichting De
Drogerij kunt u contact opnemen met Astrid Slegers, 0226-340075. Over de sponsoring van het startweekend kunt u terecht
bij: Theo Admiraal, 072-5052227.

Excursie Sanquin Bloedbank
en Tuschinski Theater
De dames van het KVG hebben 2 heel interessante excursies gemaakt in Amsterdam.
s'Morgens bezochten we Sanquin en daar
zagen we hoeveel handelingen er gedaan
moeten worden voordat het bloed afgestaan kan worden voor een bloedtransfusie. Jaarlijks geven negenhonderdduizend
donoren hun bloed. Het bloed wat is afgestaan moet binnen 24 uur verwerkt worden. Laboranten testen het bloed uitvoerig
en bewerken het tot rode bloedcelconcentraten, bloedplaatjes en plasma.
Ongeveer een kwart van het ingezamelde plasma gaat naar de ziekenhuizen en
wordt gebruikt voor transfusie, driekwart
is bestemd voor de bereiding van geneesmiddelen.
Naar aanleiding van dit bezoek zijn er van
ons gilde verschillende dames donor geworden. Het was een leerzame excursie.
Na de middag werden we om 14 uur in Tuschinski ontvangen. Abraham Tuschinski

kwam als 18 jarige in 1904 in Nederland.
Van kleermaker klom hij op tot bioscoopkoning. Hij had al 4 theaters in Rotterdam en
hij besloot zijn levensdroom te verwezenlijken: een filmpaleis in Amsterdam.
28 Oktober 1921 opende de deuren van het
meest luxueuze filmtheater dat Nederland
ooit gekend heeft. Tijdens de rondleiding
loop je over hoogpolige tapijten. De lichtkoepels waarin de kleuren langzaam verglijden, de rijke schilderingen in de wandelgangen. De Moorse en Japanse kamer en
zeldzame hout en marmersoorten, zijn een
lust voor het oog. De grote filmzaal is een
waar sprookje met een prachtig pauwenplafond, behang en lampen. Zo maakten we
samen met een gids een sprookjesachtige
tijdreis door ruim 80 jaar theatergeschiedenis. De volgende activiteiten van ons
gilde zijn : Op 13 Juni de fietstocht, op 24 Juli
de strandloop en 29 September een Jeu de
Boules wedstrijd.

PA G . 1 4

LOV-KR ANT – MEI 2006

Ken
uw dorp...
Vele reacties ontvangen
wij altijd op de foto’s die
in deze rubriek geplaatst
worden. Echter op de foto
van het huis in aanbouw
die in de laatste LOV krant
stond hebben wij geen
enkele reactie ontvangen.
Ditmaal een foto met
verschillende personen.
Herkent u mensen, of weet
u meer van deze foto dan kunt u contact met ons opnemen via mail: oudlimmen@hotmail.com of
telefonisch 5054491. Op de maandagmorgen of avond kunt u ook altijd langskomen in ons pand op
Schoolweg 1.

KLEVERLAAN B.V.
Garage- en Autoschadebedrijf

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

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Lever bij ons uw lege printer/kopieercartridge in om deze te laten vullen.

U BESPAART ZO TOT 75%
OP UW PRINTKOSTEN!
Nu met spaarkaart. Bij iedere vulling een stempel en een volle
kaart geeft recht op een gratis zwarte vulling.
Agrarisch Cultuurtechnisch Verhuurbedrijf
Midikraan voor:
• GRONDVERZETWERKZAAMHEDEN
• TUINEN • BOUWPUTTEN

Gespecialiseerdijninen
maatwerk koz
voor nieuwbouw
en renovatie!

Bartigon 26 – 1906 BV Limmen
Tel. 072 505 32 13 – Mobiel 06 22 42 58 92

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

Nét dat beetje meer
service!
Kerkweg 13 – Postbus 123 – 1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505-14-64
Fax: (072) 505-33-48
http://www.era.nl/rietveld

●
●
●
●

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact

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

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

op maat gemaakt, waar u maar

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw

Tandprothetische
praktijk

werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal

D. Lens

waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.

Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

Ruimteproblemen zijn volledig

■ Voor uw nieuwe kunstgebit

verleden tijd.

■ Tevens rebasingen en reparatie
aan uw bestaande prothese

JE MAAKT HET MET FIXET

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

■ Meer dan 17 jaar ervaring
met implantaten
■ Vergoeding via de basisverzekering

Dusseldorperweg 6 Limmen
Te l e f o o n 0 7 2 - 5 0 5 5 5 9 2
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Gezellige dorpswinkel vol leuke cadeau-ideeën

Anastasia Creative Gifts
Wanneer u op zoek bent naar originele, betaalbare cadeau-ideetjes en sfeervolle decoraties, dan kunt u sinds augustus vorig jaar op vrijdag terecht bij Anastasia Creative Gifts.
Achter de authentieke entree van Dusseldorperweg 97 gaat een kleine, maar gezellige
dorpswinkel schuil.
Opslagruimte en werkplaats
In de enkele jaren geleden volledig gerenoveerde –voormalige- slagerswoning
van de familie Meegdes, voelt eigenaresse
Anna Lansbergen-de Lang (45) zich helemaal thuis. Ze ontvangt mij in de keuken,
waar de nog behouden tegelvloer herinnert
aan het feit dat deze ruimte ooit als winkel
diende. Anna: “Toen wij in november 2004
van Zandvoort naar Limmen verhuisden,
was het in eerste instantie niet mijn bedoeling een winkeltje te beginnen. Wij waren
op zoek naar een huis met veel opslagruimte en de mogelijkheid een fijne werkplaats
te creeeren. Naast mijn werk in het bedrijf
van mijn man Wim, ben ik in mijn vrije tijd
namelijk altijd al actief geweest op creatief
gebied. Dat is begonnen in 1996 met het geven van party’s, waarbij mijn zus Veronique
en ik gipsen ornamenten verkochten. Het
vervolg daarop was dat we de ornamenten
gingen aanvullen met kransen en bloempotten met droogbloemen. Dit bleek een
geweldige combinatie en voordat we het
wisten waren we drie keer in de week onderweg van de ene party naar de andere!”
Etaleren, tafeldecoraties en Shellstation
“Tijdens een van onze het inkopen bij de
groothandel kwamen we in gesprek met
een eigenaresse van een pattiserie in Badhoevedorp. Voordat wij het wisten stonden
we bij haar te etaleren en konden we een

De prachtige gerenoveerde woning/winkel aan
Dusseldorperweg 97.

deel van haar etalage gebruiken voor de
verkoop van onze spulletjes. Helaas overleed mijn zwager zes jaar geleden en is Veronique enige tijd daarna gestopt met het
gips gieten en de verkoop”, vervolgt Anna
spijtig. “In 2001 ben ik gestart met Anastasia Home Decoration en als zodanig doorgegaan met etaleren en verkoop via een vaste
klantenkring en de patisserie. Ook maakte
ik tafeldecoraties voor restaurants en deed
ik de aankleding van zalen voor feesten en
partijen. Ongeveer vier jaar geleden werd ik
benaderd door de eigenaresse van het Shell
Station Kok aan de westelijke kant van de
A4 bij “Den Ruygen Hoek”. Sindsdien lever
ik ook wekelijks zelfgemaakte geschenkartikelen aan dit benzinestation”.
Uitgebreid romantisch assortiment
Eenmaal bezig in haar nieuwe werkplaats in
Limmen werd regelmatig door voorbijgangers de vraag gesteld, wanneer haar “winkeltje” open zou gaan. “Zelf liep ik helemaal
niet met die gedachte, maar het heeft mij
uiteindelijk wel op een idee gebracht. Een
winkel is toch weer iets heel nieuws en het
is even zoeken naar wat je precies gaat verkopen. Op dit moment ben ik echt nog een
beetje op zoek naar een eigen stijl, maar het
gaat de romantische kant op”. In het assortiment van Anastasia Creative Gifts vindt u
onder andere kaarsen, beertjes, die worden
gekleed in door Anna haar 81-jarige moeder

Een uitgebreid assortiment kleine en grote cadeaus en decoraties bij Anastasia Creative Gifts.

Jazz Session Club 'Vredeburg' presenteert
op zondag 9 april om 16.00 uur:

Jam session met gastoptreden
van de New Eastside Combo
Na de zoals altijd weer verrassende en kwalitatief uitstekende Singers Session in maart
met maar liefst vijf zangers en zangeressen
en hun begeleiders nu weer iets heel anders.
Vorig jaar aangekondigd met de kreet ‘Van
Kurhaus naar de Vredeburg’ zouden we dat
nu ook weer kunnen doen, want maar liefst
vier leden van de New Eastside Combo spelen in de Corus Bigband ‘The Swingmasters’. De Corus Bigband is nu al een aantal
jaren in het Kurhaus te bewonderen als het
orkest dat allerlei internationale danskampioenen muzikaal ondersteunt, zoals ook in
maart tijdens de World Latin Trophy 2006.
En dan ben je geen koekenbakker, zoals dat
in de wielersport heet.
En vier van deze sterren spelen in de New
Eastside Combo o.l.v. Jan van Weelden. Dit
orkest werd eind 2002 opgericht en heeft zo
langzamerhand de status van puur professioneel muziekmaken bereikt met het enthousiasme van de oprechte amateur. Een
gouden combinatie dus.
Goud is ook de stem van Rina Bredie, die geweldig kan zingen en prima bij dit combo
past. Het repertoire is professioneel opge-

bouwd met evergreens, bossa’s, standards,
latin american en soms zelfs een kwaliteits popnummer Het orkest wordt veel
gevraagd in de regio en dat is logisch ook,
gezien de kwaliteit, die het brengt. En vaak
doet dan ook trombonist Richard Cochrane
mee als gast. En dat gaat in de Vredeburg
ook gebeuren.
De leden van dit succesvolle orkest zijn:
Rina Bredie
zang
René Nijenhuis
gitaar
Dennis Babel
bas
Rick Busselaar
slagwerk
Jan van Weelden piano, dwarsfluit, rieten
en ook nog leider
Richard Cochrane gast trombonist
Het wordt genieten geblazen tijdens deze
sessie, dat is zeker.
NB: de komende sessiedata: 9 april, 7 mei
2006. De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,- per
persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen:
Fred Timmer, tel/fax: 072-5053414 e-mail:
timmer.limmen@worldonline.nl

Anna aan het werk achterin de winkel.

met de hand gemaakte kleertjes, vuurpotten, kransen en koekvormpjes. Verder heeft
ze allerhande gastendoekjes met zeepjes,
gietijzeren kandelaars, gedichtenboekjes,
geurzakjes, badparels en zelfs voor buiten
bijvoorbeeld een groot betonnen varken.
Veel van de artikelen zijn door Anna “kaal”
gekocht en vervolgens door haar “aangekleed”. Zo heeft ze bijvoorbeeld schattige
fotolijstjes staan, zelfgemaakte kaarten
voor speciale gelegenheden en droogbloemendecoraties. Desgewenst stelt ze iets samen met de klant, zodat deze een passend
cadeautje kan geven. Sinds kort heeft Anna
ook een enorme keuze aan kralen en attributen voor het vervaardigen van kettinkjes
en armbanden.
Workshops
Naast de verkoop via de winkel verzorgt
Anna verschillende workshops op aanvraag
van geïnteresseerden. “Inmiddels heb ik
mijn eerste workshop gegeven. Dit was
op verzoek van een enthousiaste dorpsgenote. Met haar dochter van twaalf en vier
vriendinnetjes hebben we badkamerkransen gemaakt. De kinderen waren ook reuze
enthousiast en dit heeft weer wat nieuws
op mijn pad gebracht. In de toekomst wil
ik ook voor volwassenen workshops gaan
geven, maar voorlopig in beperkte mate.
Wanneer iemand iets te vieren heeft of ge-

woon met vriendinnen eens iets gezelligs
wil ondernemen, mogen ze mij altijd bellen
om iets af te spreken. Samen stellen we dan
een leuke workshop samen. Ik ben vooral
gespecialiseerd in het maken van kransen,
het verwerken van droogbloemen, zijde,
schelpen enzovoort”, aldus Anna.
Tijd voor een praatje
“In principe zal Anastasia Creative Gifts alleen op vrijdag open zijn en als ik op andere
dagen dicht ben, maar wel bezig in de werkplaats achterin de winkel, kunnen mensen
altijd aanbellen. Als ik er ben, doe ik de deur
gewoon open. Voorbijgangers kijken wel
heel veel in de etalage, maar komen jammer genoeg niet snel binnen kijken. Misschien is de stap een beetje te groot om
even te komen neuzen, maar bij deze wil ik
benadrukken dat iedereen van harte welkom is om een kijkje te nemen. Want dat is
een beetje mijn doel. Een gezellige dorpswinkel waar nog tijd is voor een praatje en
een bakje koffie en waar een warme sfeer
en gezelligheid voorop staan!”
Yvette Valkering
Anastasia Creative Gifts
Dusseldorperweg 97, 1906 AJ Limmen
Tel. 06-21 65 83 65
Geopend: Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur.

Prijzen winnen op de LOV-site
U kunt nu iedere maand kans maken op een LOV kadobon ter waarde van 25,- euro als
u mee doet met de prijsvraag op onze internetsite. Surf naar www.lov-limmen.nl en beantwoord de vraag of puzzel van de maand. Iedereen kan slechts een keer inzenden. Alle
volgende inzendingen van hetzelfde email-adres worden niet in behandeling genomen.
De winnaar van de maand ontvangt bericht en krijgt een waardebon die besteed kan
worden bij alle aangesloten LOV leden (zie winkelierslijst op de site). Oplossingen en
eventuele andere vragen kunt u sturen naar info@lov-limmen.nl. Veel succes!!

Proeverij Confusion Wines bij Jack Zoon en in Vredeburg...

Ook meeproeven..?
Tijdens de Bloemendagen van ons mooie
dorp komen in diverse straten u de heerlijke
bloemengeuren tegemoet. Prachtige mozaieken en bloemstukken laten zien hoe creatief en levendig ons dorp Limmen is. Op de
Mozaïekenroute door Limmen kunt u altijd
bij diverse activiteiten een bezoek brengen.
Dit jaar bent u ook van harte welkom in de
showtuin van Jack Zoon Tuincreaties waar
u kunt ruiken, proeven en genieten. Daar
waar tijdens de bloemendagen de wijnen
zullen geuren als bloemen en zeker naar
meer zullen smaken. Kom op de Kapellaan
140 wijnsfeer proeven en de geuren opsnuiven van al het lekkers wat er in de buitenkeuken wordt bereid. U kunt natuurlijk ook

al dat lekkers proeven. Komt u óók sfeer
proeven op zaterdag 13 Mei en zondag 14
Mei vanaf 13.00. We hopen net als iedereen
op goed weer.
Nog geen week later op vrijdag 19 Mei kunt
u in De Vredeburg 60 wijnen proeven. Daarvoor kunt u natuurlijk kaarten reserveren.
Een wijnproeverij zonder poeha waar de
wijnliefhebber kan genieten van de wijnen
en de ongedwongen sfeer. (Zie ook onze advertentie elders in deze krant).
U hoeft geen kenner te zijn om dit evenement te bezoeken. Voor kaarten kunt u emailen: info@confusionwines.nl of bellen:
072 5051771 Monique Meegdes - Enterij 23,
1906 BX Limmen.
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Forte Kinderopvang in Limmen
doet mee aan Bloemendagen en
Nationale Straatspeeldag

Ruime kinderopvang
nodig in Limmen?
Dan...... bent u bij het kinderdagverblijf
en de buitenschoolse opvang van
Forte Kinderopvang in Limmen aan het juiste adres!
Bij ons vindt u de unieke combinatie van:
• Veel speelruimte binnen en avontuurlijke ruime buitenruimten
• Gegarandeerde doorstroom van kinderdagverblijf
naar buitenschoolse opvang
• Uitgebreide openingstijden
• Flexibele en verlengde opvang
• Uitdagende activiteiten
• Workshops voor kinderen (yoga, muziek, tuimelen)
• Snoezelruimten voor baby’s
• Kinderkapper “aan huis”
• Een onderscheidende pedagogische visie
Voor informatie, plaatsing of een vrijblijvende
rondleiding zijn wij dagelijks bereikbaar
op nummer 0251 658058 of kijk op onze
website: www.fortebv.nl

Ook dit jaar doet Kinderopvang Limmen, onderdeel
van Forte Kinderopvang, weer mee aan de Bloemendagen. Dit jaar voor de vijfde keer en nog met
net zoveel enthousiasme als de eerste keer. De creaties, zelf gemaakt door de kinderen, worden door de
jaren heen ook steeds professioneler en natuurlijk
hopen we ook dit jaar weer in de prijzen te vallen.
Het thema voor dit jaar is: “Het wereldkampioenschap voetbal”. De kinderen gaan vanuit dit zelf gekozen thema een mozaïek maken van het shirt van
het Nederlands Elftal. Tijdens de Bloemendagen
kunt u dit kunstwerk bij ons bewonderen.
Een andere traditie is de deelname aan de Nationale Straatspeeldag. Dit jaar wordt deze georganiseerd op woensdag 31 mei a.s. Samen met de Sint
Maartenschool maakt Forte Kinderopvang in Lim-

Hierdoor kunnen de kinderen van Forte Kinderopvang vanaf 9.00 uur samen met de kinderen van
de Sint Maartenschool, in groepen buiten op straat
spelen. Ze kunnen voetballen, geschminkt worden,
fietsen, stoepkrijten, kruiwagen rijden, touwtrekken en nog veel meer leuke dingen op straat doen.
De festiviteiten zullen tot 11.30 uren duren. De straten zullen vanaf 12 uur weer open zijn.
Wij hopen op een stralende dag waarop alle kinderen vrij op straat kunnen spelen.

KEUKENSTUNT!
KEUKEN
Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven,
kookplaat, afzuigkap en werkblad.

ALLEEN NU VOOR:

2499
GRANIET
VOOR DE
PRIJS VAN

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838

KUNSTSTOF!

Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL

48900-005

schildersbedrijf peter

men er weer een groot festijn van. De Sportlaan zal
vanaf 8.00 uur afgesloten zijn voor verkeer, vanaf
de kruising v. Alkmadelaan - Sportlaan en de Lage
Weide zal vanaf de Dusseldorperweg tot aan de Cameren afgesloten zijn.

dekker

schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!
CAMPAGNOLO

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

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

• KOGA-MIYATA
• GAZELLE
• BATAVUS
• GIANT
• CONCORDE
• COLNAGO
• KLEDING

SHIMANO

TWEE ETAGES
FIETSPLEZIER

TEL. (072) 505 12 39

RIJKSWEG 137 • LIMMEN
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’Acties voor Jesse Zoon groot succes’

Dolfijntherapie
in augustus een feit
In de vorige editie van deze krant vroegen
wij uw steun voor Jesse Zoon. Deze negenjarige dorpsgenoot heeft tijdens zijn geboorte een hersenbloeding gehad, wat heeft
geresulteerd in een aantal motorische- en
verstandelijke beperkingen. Zijn dagelijks
functioneren wordt daar voor een groot
deel door bepaald. Het volgen van een, speciaal voor deze kinderen ontwikkelde, dolfijntherapie zou een mogelijkheid kunnen
zijn, om op een aantal punten in zijn functioneren verbetering te krijgen. Maar de
reis naar Curaçao waar de therapie wordt
gegeven, is een kostbare aangelegenheid
en daarom werd gevraagd om financiële
steun. En, eens te meer werd de afgelopen
weken aangetoond, dat een klein dorp als
Limmen heel groot blijkt te zijn. Naast de
giften die beschikbaar zijn gesteld door
verschillende fondsen en donaties van particuleren, werden door verschillende, zeer
gedreven mensen een aantal succesvolle
acties gestart. Hierdoor is op dit moment
het benodigde bedrag van circa 10.000,-euro ingezameld!
Ontroerd door oproep
De eerste actie werd op touw gezet op initiatief van Sandra Koot, enthousiast lid van
de de Limmer IJsclub. Met haar, Lia Admiraal, Natasja van der Putten en Petri Schipper neem ik de voor hen intensieve activiteiten door. Sandra vertelt hoe ze geraakt
was door de oproep in de LOV-krant: “Direct

na het lezen van het artikel over Jesse en
het volgen van de dolfijntherapie, was mijn
gedachte ‘hier gaan we iets mee doen’. Arie
is al dertig jaar lid van de ijsclub en met zijn
gezin al jaren enorm actief bij de ijsclub,
iedereen kent ze. Dit was hét moment om
iets voor hen terug te kunnen doen. Lia en
Ria Nijman van de evenementencommissie
waren al net zo enthousiast als ik en samen
hebben wij een aantal leuke acties bedacht
met instemming van het bestuur. Zaak was
wel om het op zo kort mogelijke termijn te
realiseren, omdat de ijsbaan vanwege het
zomerseizoen bijna dicht zou gaan”.
Schaatsen voor Jesse
Onder de titel “Schaatsen voor Jesse”, hebben alle jeugdgroepen de gelegenheid
genomen enthousiast en succesvol sponsors te zoeken. Op 4 maart reden zowel de
deelnemers aan het jeugdschaatsen als de
pupillenen junioren fanatiek hun rondjes
over het ijs, gesteund door de aanwezigheid van de vele supporters en familie Zoon
zelf. Voor elke gereden ronde ontvingen de
schaatsers een dolfijnstempel, waarmee
het bewijs van het aantal gereden rondes
aan de sponsors werd geleverd.
Een andere actie naast de sponsorritten van
de jeugdschaatsers, betrof een inzameling
tijdens het schaatsen met schooljeugd uit
Limmen. Elk jaar wanneer er geen natuurijs heeft gelegen, organiseert de Limmer

BEDANKT!!!
“Het is werkelijk overweldigend en hartverwarmend voor ons gezin wat er de laatste paar
maanden allemaal voor elkaar is gekregen. We vragen ons regelmatig af, ‘wie zijn wij, dat
mensen dit allemaal voor ons doen!?’ Tegelijkertijd zijn we ook heel verlegen onder de
aandacht. De dames die de acties hebben georganiseerd hebben echt geweldig hun best
gedaan en we zijn ze meer dan dankbaar. Het feit dat iemand dit zomaar spontaan oppakt, is toch in één woord geweldig? Door hen is het op dit moment al voor negentig procent zeker dat wij met het gezin in augustus naar Curaçao gaan. Het onbaatzuchtige enthousiasme van alle betrokkenen heeft ons een innerlijke warmte gegeven die zijn weerga
niet kent! Wij willen hierbij iedereen bedanken –met name onze buren, vrienden, familie,
collega’s en natuurlijk de mensen van Limmer IJsclub- voor hun tomeloze inzet, medeleven
en bijdragen. We zullen iedereen die geïnteresseerd is via deze krant op de hoogte houden
van het verloop van onze reis naar Curaçao en over de dolfijntherapie in het bijzonder”.
Nogmaals heel erg bedankt!!!!
Arie, Hannie, Nina, Arne en Jesse

Hardlopen, ja lekker...
Vind jij dat ook en heb je zin om in een gezellige groep mee te lopen, kom dan met
ons mee lopen. Wij zijn de dames van de
LIMMER IJSCLUB. Tijdens het zomerseizoen
lopen wij iedere donderdagavond in het
duin. Wij vertrekken om 19.30 uur gezamenlijk met auto’s vanaf de Koekoek aan de
Westerweg in Limmen naar een steeds wisselende parkeerplaats en looproute in het
duin. Tijdens het winterseizoen lopen wij in
Limmen en omgeving of op de Koekoek.
De training is geschikt voor dames van 18
tot ca. 60 jaar, voorzien van een basisconditie. Je hoeft geen topper te zijn. De snel-

lere lopers halen steeds de achterste lopers
op. We zijn tenslotte een groep. Wij hebben
altijd veel plezier en voldoening van de zeer
gevarieerde trainingen die gegeven worden
door Elly Mossinkoff.
Degenen die na het lezen van bovenstaande
mee willen lopen, gewoon even bellen met
Lia Admiraal 072-5053125 of Sandra Koot
072-5053768. Of kom op donderdagavond
om 19.25 uur naar de Koekoek.
De LIMMER IJSCLUB heeft ook een leuke
website www.limmerijsclub.com voorzien
van veel informatie en foto’s over de club.

Collectanten halen
mooi bedrag op
voor de Nederlandse
Hartstichting
In de week van 16 tot 22 april is de collecte
voor de Nederlandse Hartstichting weer
gehouden. Zo’n 50 collectanten hebben in
Limmen Euro 3029,61 opgehaald. Een mooi
resultaat. Wij willen alle gulle gevers en natuurlijk de collectanten bedanken.

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

Vier enthousiaste dames namen het initiatief tot het houden van een aantal succesvolle acties! v.l.n.r. Lia
Admiraal, Natasja van der Putten, Sandra Koot en Petri Schipper.

IJsclub voor de drie hoogste groepen van
het basisonderwijs een schaatstripje naar
ijsbaan De Meent in Alkmaar. Daar werd
op 10 maart geschaatst door tweehonderdveertig basisschoolkinderen. Aan alle deelnemers werd een vrijwillige bijdrage gevraagd in het kader van de actie “Schaatsen
voor Jesse”, waaraan ruimschoots gehoor
werd gegeven. Verder werd gecollecteerd
bij de diverse schaats(trim)groepen binnen
de club en werd dit ook gedaan tijdens de
afsluitende feestavond op 17 maart. Aan
het einde van alle activiteiten kon een bedrag van in totaal bijna 3.500 euro worden
overhandigd aan Arie en Hanny Keizer. Voor
foto’s en meer informatie over de gehouden acties kunt u terecht op de site van de
Limmer IJsclub: www.limmerijsclub.com
Kort en hevig
“Voor ons waren deze acties via de IJsclub
kort en heel hevig, waar we met veel voldoening op terugkijken. Werkelijk iedereen
kon onze initiatieven waarderen. Dit hebben we samen volbracht en dat is goed voor
het clubgevoel. Het was heel bijzonder om
te organiseren en de familie Zoon voelde
zich door de aandacht echt gedragen. Ze
waren bij de overhandiging van het bedrag
echt sprakeloos. Voor hen hebben we dit
met volle overgave gedaan en en we hopen
van harte dat ze in augustus van dit jaar
naar Curaçao zullen afreizen!”

overbuurvrouw Petri Schipper en Nina, de
zus van Jesse. Samen stelden zij een educatief kleurboek samen, met daarin het
verhaal over Jesse, een uitleg over de organisatie Doc Dolphin en prachtige, duidelijke
kleurplaten, met daaronder allerlei wetenswaardigheden over het bijzondere zoogdier
dat de dolfijn toch wel genoemd mag worden. Petri: “Het maken van dit kleurboek
met Nina was een mooi project. Doordat je
de mensen kent wordt zo’n actie heel concreet, je ziet waar je het voor doet. En het is
fantastisch te zien hoe zij als zus van Jesse,
met hem begaan is, waarbij ik trouwens
Arne niet wil vergeten te noemen. Met Nina
heb ik echt zitten brainstormen over de mogelijkheden en zij heeft heel veel zelfstandig via internet opgezocht. Vervolgens hebben we met een aantal buren gezorgd dat
alles werd gekopieerd en in elkaar gezet. De
kleurboeken zijn hier in de buurt door Nina
en haar vriendin Suzanne en buurkinderen
Mark, Jasper, Rafel en Carmen huis-aanhuis verkocht en voor we het wisten waren
ze uitverkocht”.

Flesse voor Jesse
Ook de straat waarin Jesse woont liet zich
niet onbetuigd, waarbij het voortouw werd
genomen door buurvrouw Natasja van der
Putten: “Al langere tijd was ik op de hoogte
van de wens van Hannie en Arie om met
Jesse dolfijntherapie te gaan volgen. Echter
op het moment dat het artikel in de krant
kwam, besefte ik pas wat de kosten daarvan
zouden zijn en wat ons als buurtbewoners
te doen stond. Na kort overleg met enkele
andere buren hadden we al snel een aantal acties op poten gezet. De eerste was de
actie “Flesse voor Jesse”, een statieflesseninzamelingsactie bij de Albert Heijn aan de
Vuurbaak. Op een zaterdag ben ik met een
aantal kinderen twee uurtjes gaan staan
in de verwachting ongeveer vijftig euro in
te zamelen. Uiteindelijk hebben we binnen
twee uur tijd meer dan tweehonderd euro
verdiend! En terwijl dat helemaal niet de
bedoeling was, gaven verschillende mensen ook spontaan een donatie!”

Theeschenkerij mét appeltaart tijdens
Bloemendagen
Vanaf nu staan er nog een aantal activiteiten op het programma van de buurtbewoners van de Visweg, waar Jesse woont.
Tijdens de Bloemendagen, zal het thema
van de straat in het teken van Jesse staan,
met in ieder geval om de zoveel meter een
houten dolfijn. De Fixet stelt daar kosteloos
hout voor beschikbaar en de bouwmarkt
zal ook zorgdragen voor het verzagen van
het hout. Aria Zoon neemt samen met zijn
Amsterdamse leerlingen het schilderwerk
voor zijn rekening. In het eerste weekend
van de Bloemendagen wordt in de tuin bij
familie van der Putten een theeschenkerij
ingericht, waarbij appeltaart kan worden
genuttigt. De appeltaarten worden gebakken door de bewoners van de Visweg en de
opbrengst van de verkoop zal in zijn geheel
ten bate komen van het fonds voor Jesse.
Daarnaast zullen zelfgemaakte bloemslingers worden verkocht aan voorbijgangers.
Op 9 april heeft in de tuin van familie Zoon
een rommelmarkt plaatsgevonden. Onder
een stralend voorjaarszonnetje kon men
heerlijk struinen tussen “rommel”, kunst,
lekkerijen en speelgoed. De belangstelling
was wederom ongekend groot en aan het
einde van de dag kon een bedrag van ruim
2.000,-- euro bij elkaar op worden geteld.

Dolfijnenboek
Het volgende idee werd op poten gezet door

Yvette Valkering

Bericht van de Limmer IJsclub
Vanaf oktober 2006 start de Limmer IJsclub weer met het jeugdschaatsen op zaterdagochtend. Wie mee wil doen, dient zich in het voorjaar al op te geven!
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Mink. Telefoonnummer: 0251 - 65 64 34.
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Hengelsportvereniging Limmen viert 75-jarig jubileum

‘Feestavond bij De Lantaarn
bijzonder geslaagd’
Op 25 april 1931 werd de hengelsportvereniging in Limmen opgericht door Job Zonneveld.
Binnen een jaar bestond de vereniging uit honderd leden, die allemaal een gulden vijftig
contributie betaalden. De eerste wedstrijdregel werd opgesteld door de heer Buis en luidde als volgt: “Vissen op baars met dikke stokken en gasbuizen als verbinding”. Zo werd in
1931 de eerste viswedstrijd aan de Hoevervaart, maar die dag werd ‘geen visje gevangen’.
Desondanks lieten de vissers van toen zich niet ontmoedigen en vierde de huidige generatie hengelsportleden op zaterdag 22 april het 75-jarig bestaan van H.S.V. Limmen.
Receptie
De feestdag vond plaats bij café De Lantaarn
en begon om vier uur met een receptie
waar naast alle leden, ook de visclubs van
de omliggende gemeenten waren uitgenodigd. Tevens waren verschillende winkeliers
die regelmatig als sponsor optreden en de
wethouder van Sport van de gemeente Castricum aanwezig. Vanuit de Visfederatie
Noordwest Nederland waren de heer Rosloot en de heer Pekel afgevaardigd. Beiden
hielden een korte maar krachtige speech
waarin felicitaties werden overgebracht en
waarbij werd benadrukt dat de Visfederatie het in de samenwerking zoekt tussen de
verschillende visclubs en de zorg die de federatie heeft om te zorgen dat de water- en
visstand op peil worden gehouden.
Diner en feestavond vol afwisseling
Na het diner, dat volgde na de receptie, ging
de avond geruisloos verder in een gezellig
feest, waarbij de muziek werd verzorgd
door de band van Hubert Ilario. Ceremoniemeester Bert Zonneveld: “Bij binnenkomst
in de zaal ontving iedereen een bonnetje,
waarmee men twee keer kans maakte op
een prijs in een verloting. Hans van Ammers stond garant voor zes keer een pond
paling, Handy Fish uit Heiloo sponsorde zes
cadeaubonnen en Bakker Bakker stelde zes
taarten beschikbaar. Deze verloting werd

Tijdens de receptie werd de visclub o.a. bezocht door medewerkers van de interProvinciale Organisatie
Sportvisserij en de Federatie Noordwest Nederland. Zij verrastten enkele bestuursleden door deze te huldigen voor hun lange staat van verdiensten voor de hengelsport. Van links naar rechts: Gerard Roosloot
(voorzitter POS), Peter van der Heijdt, Tinus Veldt, Dick Pekel (federatie) en Gerard Boer.
De dansvloer was continu bezet.

zeer gewaardeerd en aan het eind van de
avond gingen achttien blije mensen huiswaarts. Gedurende de avond werden drie
jubilarissen uitgebreid in het zonnetje gezet. Nietsvermoedend en hoogstverbaasd
konden Gerrit Boer, Tinus Veldt en Peter van
der Heijdt een fraaie pennenset en bloemen in ontvangst nemen. Gerrit en Tinus
zijn beide vijfentwintig jaar bestuurslid en
Peter is onder andere vijftien jaar secretaris van de jeugdvisclub en tevens secretaris
van H.S.V. Limmen”. Peter is de drijvende
kracht binnen de hengelsportvereniging,
onvermoeibaar voor wat betreft organiseren van wedstrijden, komt altijd met
nieuwe ideeen, weet velen enthousiast te
krijgen voor de hengelsport en heeft zich
naast zijn bestuurlijke taken voor Limmen
ook vele jaren binnen het jeugdfederatie-

Onderlinge wedstrijden sportvereniging TIOS groot succes
Zaterdag 22 april vonden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats van sportvereniging TIOS in sporthal d’Enterij. De wedstrijdleiding was in handen van voorzitter
Peter Valkering en Ellen Dirkson.
Om 9.00 uur ging het startsein voor de
kleuters af. Meer dan 40 meisjes en jongens lieten hun kunsten zien onder leiding
van Susanne Huissen. De tweede wedstrijd
was voor groep 3 en 4. Er werden zeven onderdelen afgewerkt waaronder ook twee
conditieonderdelen. Acht meisjes verdienden een gouden medaille. Lisanne Zuyderduin scoorde de meeste punten, mede
door een 9.00 op de vloer. Anne ten Seldam
werd tweede en scoorde het hoogste op de
balk (9.2). Femke Groot kwam op de derde
plaats.
De volgende wedstrijd was voor de meisjes
van groep 5 en 6. De beste sprongen werden
getoond door Bodine de Ruyter en Moreen
Crandel(8.6). Op brug scoorde Debbie Dekker het hoogste cijfer (8.0). Bij de balk was
het Anneke van Zelst die er met de meeste
punten vandoor ging (8.5). Op vloer was Nicole de Goede de beste (8.5) en zij eindigde
ook op de allerhoogste plaats (31.9), op de
voet gevolgd door Debbie Dekker (31.8).
De middagpauze werd benut door de jazzdance afdeling. Verschillende groepen lieten hun allermooiste dansjes zien onder
leiding van Willy Könst en Stephanie Oud.
Nog twee wedstrijden te gaan en de eerste
was voor groep 7 en 8 en de jongens van baltiek. Onder leiding van Esther van Splunter
waren wel 12 jongens op komen draven om
te laten zien dat turnen ook voor jongens
een gave sport is. Met een oefening op brug

gelijk, vloer, twee sprongen en een conditieonderdeel eindigden twee jongens gelijk op
de eerste plaats. Simon Schouws en Lucas
Veerman behaalden allebei 39,6 punten en
kregen een gouden medaille omgehangen.
Bij de meisjes waren er vijf gouden plakken
te verdienen. Van deze vijf scoorde Laura
den Broeder de meeste punten en zij mocht
op het ereschavot plaats nemen. Naast haar
kwamen Emma Jongsma (tweede) en Joyce
van Duivenvoorde (derde) te staan.
Als laatste volgde de wedstrijd van de keurploeg en de selectie, die getraind worden
door Ellen Dirkson, Samantha Droog en Caroline Welboren. De selectiemeisjes behaalden mooie cijfers maar konden natuurlijk nog niet op tegen de keurploeg. Daar
eindigden vijf meisjes op de eerste plaats.
Melanie van Diepen en Marlu van der Linden behaalden door uiterst netjes te werken precies evenveel punten (34,5). Maud
Burgering eindigde daar iets boven (34.6)
door een uitstekende brugoefening (9.30).
Nienke Olling scoorde hoog op vloer (8.85)
en sprong (9.20) maar moest de beker overlaten aan Michèle de Ruyter die met 35.55
punten de hoogste score behaalde.

Spetterend optreden van de jazzdance.

bestuur op landelijk niveau zeer verdienstelijk gemaakt.
Westfriese conferencier
Voor nog meer afwisseling werd gezorgd
door Tinus Veldt en Siem Droog. Zij brachten een prachtig lied ten gehore over de
visclub.Wat bij iedereen ook in goede aarde
viel was een optreden van Hannes Konijn,
een westfriese conferencier uit ’t Waarland.
“Hij heeft werkelijk machtig mooi verteld.
Gedurende zijn optreden hebben we af en
toe huilend van het lachen over de grond
gerold. Zijn komst was echt een schot in de
roos. Fantastisch” Aan het slot van de avond
werd door Gerrit Tuijn, de huidige voorzitter, een woord van dank uitgesproken richting Hubert Ilario en zijn band en de goede
verzorging van de avond door Hans van
Ammers en zijn team. “Alle honderd aanwe-

Ceremoniemeester Bert Zonneveld (links) verzorgt
samen met zijn assistent Gerrit Tuijn (voorzitter)
de verloting.

zigen kunnen terugkijken op een bijzonder
geslaagde avond en een waardige viering
van het 75-jarig bestaan van de Hengelsportvereniging Limmen”, besluit Bert Zonneveld.
Yvette Valkering

Evenementen ter gelegenheid van het jubileum
van de H.S.V. Limmen
• Zondag 21 mei: open jeugdwedstrijd aan het Stet, aanvang 13.30 uur. Verzamelen bij het voetbalveld om 13:00 uur.
• Zaterdag 10 juni: een junior/senior sponsorwedstrijd, waarbij een jeugdlid en een volwassenen samen een vangst boeken. Vooraf moeten de deelnemers zoveel mogelijk geld zien te vergaren per gevangen vis, voor een
goed doel. Het goede doel is het project dat de eveneens jubilerende Scouting Limmen heeft opgestart ten behoeve van de bouw van een klaslokaal
in Ghana (zie www.scoutinglimmen.nl). De wedstrijd wordt ’s avonds gevist. Men kan ook rechtstreeks dit doel sponsoren. Inschrijven individueel
of als koppel.
• Vrijdag 16 juni: een witviswedstrijd om het Limmer Kampioenschap aan
het Stet, met na afloop saté eten in café De Lantaarn. Aanvang 18.30 uur.
• Zondag 12 november: Baarswedstrijd om het Limmer Kampioenschap, met
snert toe.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.hsvlimmen.nl
Contactadres: marian.peter@zonnet.nl of info@hsvlimmen.nl

Conquista Timmerdorp 2006
Limmen krijgt vanaf dit jaar zijn eigen timmerdorp! Conquista is momenteel druk
bezig om alles te organiseren. Het timmerdorp vindt plaats van maandag 28 augustus tot en met vrijdag 1 september. Dit is
de laatste week van de zomervakantie; een
mooie afsluiter dus!
Het timmerdorp wordt gehouden op het
Koekoeksveld aan de Westerweg. Het
thema is ‘De landen van Europa’. Elke hut
moet een kenmerk van een Europees land
meekrijgen. Behalve hutten bouwen, kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten
rondom dit thema. Tijdens de timmerweek
bouwen de kinderen in groepen hun eigen
hut. Op de laatste dag zijn alle familieleden
en vrienden welkom om te kijken naar het

resultaat van vier dagen hard werken. Alle
kinderen uit groep 6, 7 en 8 van de scholen
uit Limmen kunnen zich aanmelden voor
dit timmerevenement. Het inschrijfgeld
bedraagt 18 euro.
Met het oog op de maximumcapaciteit van
200 kinderen wordt wel het principe “wie
het eerst komt, het eerst maalt” gehanteerd.
De inschrijfformulieren en informatiebrieven worden op de scholen uitgedeeld. Medewerkers van Conquista zullen in week
25 op school langskomen om alles over het
timmerdorp uit te leggen en nemen dan
ook de ingevulde inschrijfformulieren mee.
Kijk voor meer informatie op www.conquista.nl
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Slaapkenner Lute klaar voor de toekomst

‘Wij zijn blij
met de uitbreiding...’
Het pand van de buren komt maar één keer te koop. Met die gedachte waagden Peter en
Annemieke Lute zich een sprong in het diepe. Hun speciaalzaak -Slaapkenner Lute- werd
met de aankoop van het “oude” pand van Kroone Liefting in één klap uitgebreid van 500
naar 1100 m2. Sinds half februari het nieuwe deel bij de reeds bestaande winkelruimte is
getrokken, hebben ze al veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. Een mooiere bevestiging dan dat ze de juiste stap hebben genomen, kun je je als ondernemer eigenlijk niet
wensen. Toch grappig als je je bedenkt dat Peter als kind altijd riep:‘Ik ga later nooit werken in de lapjeswinkel!’
Drie generaties Lute
De door Peter en Annemieke in 2000 overgenomen winkel vindt zijn oorsprong aan
de Rijksweg, pal aan de overkant van de
huidige, nieuwe entree. Hier begon Maartje
Lute-Zandbergen in 1935 een manifacturenwinkel “De Wolbaal”. Bij haar kon men
terecht voor onder andere garen, wol en linnengoed. De zaak werd later overgenomen
door haar zoon Gerard en zijn vrouw Gonnie, die zich vestigden in een nieuwe ruimte
aan de Kerkweg. Zij richtten zich vanaf dat
moment op de complete woninginrichting,
stoffering en kleding. “Toen wij zes jaar geleden de zaak overnamen, hebben we van
lieverlee onze eigen ideeën uitgevoerd. We
hadden namelijk van alles in het assortiment, maar dan heb je ook van alles net
niets. Drie jaar geleden heeft dat tot gevolg
gehad dat wij ons, na lang zoeken, bij de
Slaapkenner Groep hebben aangesloten.
Uiteindelijk was dat de groep die het beste
bij ons past”, legt Annemieke uit.
Geen spijt van uitbreiding
Peter: “De zaak draaide van begin af aan
goed en toen zich de mogelijkheid voordeed het pand van Kroone Liefting over te
nemen, hebben we daar niet lang over na
hoeven denken. Ik houd wel van een uitdaging. Ik ga liever op mijn gezicht, dan dat ik
spijt krijg iets niet te hebben gedaan. En tot
nu toe hebben we er geen spijt van, want
we draaien hartstikke goed”. Na de aankoop volgde een intensieve verbouwing.
Het nieuwe gedeelte werd volledig teruggebracht tot casco, waarbij de totale gevel
werd vernieuwd, het elektra vervangen, de
binnenmuren eruit gesloopt en op de begane grond een doorbraak werd gemaakt naar
het oorspronkelijke pand aan de Kerkweg.
“Door de grote inzet van de limmer aannemers en onderaannemers was alles volgens

Een van de sfeervolle afdelingen betreft het scandinavisch slapen met het merk Sand.

Peter en Annemieke vormen samen de derde generatie Lute, een begrip in Limmen en omstreken, op gebied van woninginrichting.

De totaal vernieuwde gevel aan de Rijksweg trekt
de aandacht van veel voorbijgangers.

plan op tijd klaar en zeer prettig verlopen!
Sinds we weer geheel open zijn, hebben we
veel meer aanloop dan voorheen. Wat dat
betreft heb je meer aan tien meter etalage
aan de Rijksweg, dan honderd meter aan de
Kerkweg. Je trekt nu toch ook de aandacht
van mensen die Limmen slechts kennen
doordat ze via de Rijksweg richting Alkmaar
rijden of vice versa”.
Nieuwe merken en produkten
In principe is aan het totale concept van
Slaapkenner Lute niets veranderend. De
focus is gericht op alles met betrekking tot
onze nachtrust, met daarnaast een zeer uitgebreide sortering gordijnen en tapijt. Wel
heeft het team van Lute binnenzonwering,
laminaat en behang aan het assortiment
toegevoegd. “De vergroting van de winkel
heeft ons niet alleen de mogelijkheid geboden nieuwe produkten toe te voegen,
maar ook de gelegenheid gegeven nieuwe
merken aan te kunnen bieden. We zijn bijvoorbeeld erg blij met de vrolijke kinderkamers en accessoires van het deense merk
Life Time. Dit merk biedt een basisbed, waar
vanuit men naar eigen smaak kan combineren en uitbreiden. En dit allemaal volgens
bepaalde thema’s als prinsessen, piraten,
flower power en safari. Nog een voor ons
nieuw scandinavisch merk is Sand. De boxssprings en het bedtextiel springen in het
oog door de rustige neutrale kleuren. Sand
maakt vooral gebruik van “eerlijke” materialen als paardenhaar, katoen, wol en linnen. Wat de bedden ook bijzonder maakt is
het topdekmatras, wat extra comfort geeft
en de hoogte, die ideaal is voor iedereen
die een comfortabele in- en uitstaphoogte
wenst”.
Slaapgebeuren is specialiteit
“Het hele slaapgebeuren is onze specialiteit.

Twee Limmense ondernemersvrouwen kopen jacht in Turkije
Twee Limmense ondernemersvrouwen,
Marian Kraakman Böhm en Mayhwa van
Schoonhoven worden zelf ook ondernemer.
Voor dit doel hebben zij vorig jaar in Turkije
een boot aangeschaft. Doel van Marian en
Mayhwa is dat deze aanschaf de start is
van een vloot schepen die straks onder Limmense vlag de Middellandse zee bevaren.
Het schip, de Kaptan, is een zeewaardig zeilen motorjacht van 22 meter lang. Het is een
traditioneel gebouwd, fraai houten schip
met vier ruime hutten en voor en achterop
grote zonnedekken. De boot wordt gevaren

door een kapitein en er is een uitstekende
kok. Aan boord is het voor het gezelschap
één en al luxe. Elke hut heeft een tweepersoonsbed en een toilet- was én doucheruimte.
De Kaptan brengt de passagiers langs de
mooie en sfeervolle kust van Turkije. Een
kust vol inhammen, baaien en volledig
uitgestorven prachtige zandstranden. Natuurlijk kom je af en toe een groepje dolfijnen tegen. Maar ook voor de opvarende
die meer van het toeristische leven houdt,
is er volop vertier. In elke havenplaats aan

Mensen kunnen hier terecht voor degelijk
advies zonder al te veel technische details.
We adviseren ze op hun gemak, eventueel
op afspraak én uitgerust de matrassen te
proberen. De keuze van een geschikt matras is heel belangrijk, het is een investering
in je gezondheid. Klanten kunnen ook thuis
een matras of kussen enkele dagen tegen
geringe kosten geheel vrijblijvend uitproberen. Koopt men een matras, dan worden
de kosten in korting gebracht.Wat voor ons
echter de slagroom op de taart is, is de stoffering. Hierin kun je namelijk heel creatief
zijn. Dat vinden we allemaal heel leuk om
te doen. Het is de laatste fase in een huis. De
klanten zijn altijd heel blij als je komt, maar
nog blijer als je weggaat. Want dan kunnen
ze eindelijk in gaan richten en de meubeltjes op hun plaats gaan zetten! Sommige
klanten dachten dat we tegenwoordig alleen nog maar bedden hadden, maar niets
is minder waar. Dus we hebben sinds kort
een duidelijkere etalage met gordijnen,
zonwering en tapijt,” vullen Peter en Annemieke elkaar afwisselend aan.
Etalages moeten blijven prikkelen
Annemieke vertelt dat Peter en zij erg trots
zijn op de uitstraling van de winkel. “We
wisselen de etalages ongeveer elke drie
weken. Soms zelfs al eerder als er artikelen vanuit de etalages worden verkocht of
wanneer we ineens mooie nieuwe dingen
binnen krijgen. We zorgen er in ieder geval voor dat het lekker blijft prikkelen en
de regelmatige voorbijganger steeds weer
verrast wordt. In de toekomst willen we ons
blijven ontwikkelen en in de breedte verder
groeien. Als de Zandzoom er aan komt, zijn
wij er klaar voor. Wat het behang betreft
bijvoorbeeld, dat gaan we samen doen met
buurman Marcel Kuilman van Kuilman
Meesterschilders. Bij ons kunnen de mensen het behang uitzoeken en bij hem kunnen ze terecht voor het betere behangwerk.
Zo vullen we elkaar prima aan. We hebben
momenteel trouwens boeken binnen van
Esta Home met de series Zazoo en Sorbonde Turkse kust is wel een leuke discotheek
waar tot diep in de nacht gefeest kan worden. De kapitein brengt en haalt je dan met
de bij het schip behorende volgboot.
Voor gezelschappen van acht, maximaal
tien personen is alles heel betaalbaar. Zo’n
275 euro per persoon. De kosten van de tickets komen er bij en kunnen via Mayhwa
van Schoonhoven geregeld worden. Het
eten en drinken aan boord wordt bij de supermarkt ingekocht. Dat kopen en betalen
de passagiers zelf. Zo blijven de kosten van
de vakantie, ondanks de luxe, toch betaalbaar!
Kortom, als je met een groepje wilt genieten van een unieke vakantie is een of twee
weken varen met de Kaptan langs de Turkse kust een uitstekende mogelijkheid. Het

ne, vol prachtige, luxe behangsoorten, die
toch leuk geprijsd zijn”.
Sfeervolle winkel
Na ons gesprek lopen we uiteraard nog
even door de sfeervolle winkel, die is ingedeeld in verschillende afdelingen. Op de
begane grond is als vanouds het woon- en
bedtextiel terug te vinden. Vooral de collectie beddengoed, met merken als Marjolein Bastin, Esprit, Vandyck, Cinderella en
H&L, spreekt tot de verbeelding en ik voeg
direct een nieuw dekbedovertrek aan mijn
verlanglijstje toe. In het voorbijgaan wijst
Annemieke ook nog even op de grote keuze
in op maat gemaakte spreien, waarvan veel
mensen nog niet weten dat zij die in het
assortiment hebben. Verder heeft de gehele collectie van Auping een bestemming
gekregen en zijn de nodige meters gereserveerd om het merk Sand optimaal te kunnen presenteren.
Voor elk wat wils
Via de royale trappen bereiken wij de twee
verdiepingsruimtes, waar we de kinderkamers van Life Time vinden. Zoals het een
goede beddenspecialist betaamd kan voor
iedere persoon het juiste matras worden
gevonden. “Wij hebben matrassen van onder andere Norma en Pullman, speciaal
daarvoor geselecteerde matrassen van de
Slaapkenner Groep, Tempur drukverlagende matrassen en kussens, die zich aanpassen op gewicht en lichaamswarmte en voor
de kleinere beurs is er de afdeling Budget
Slapen. Om het assortiment compleet te
maken bieden wij een behoorlijke sortering
kasten, van bijvoorbeeld Svedex, die zowel
standaard als op maat gemaakt leverbaar
zijn. Wie op z’n gemak de verschillende mogelijkheden door wil nemen, kan beneden
onder het genot van een kopje koffie en
thee plaatsnemen aan de lange, huiselijke
tafel, waarbij we ze graag tot advies willen
zijn!”
Yvette Valkering

schip is beschikbaar tussen één mei en eind
oktober. Wel op tijd reserveren want: bezet
is bezet!
Voor meer informatie over deze onderneming, e-mail: kaptan@quicknet.nl of bel:
072 50 53 553/06 234 33 696.
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Keurslager Snel:
...100 jaar verstand van lekker vlees!
In april 1906 begint dhr. N.K. Snel op 21-jarige leeftijd een rund- en varkensslagerij aan de
Dusseldorperweg 17, hoek Jan Valkeringlaan. Waar hij de start maakt van een na al een
eeuw durend specialisme. Hij krijgt 12 zoons en een dochter. De meeste zoons worden
slager en dochter Rie trouwt ook met een slager. Hij was een opvallende verschijning in
het dorp, omdat hij het vlees bezorgde met een hondenkar.
In 1917 wordt de winkel verplaatst naar een nieuwe locatie aan de Kerkweg, de plaats
waar de huidige slagerij ook gesitueerd is. In 1940 overlijdt de heer Snel waarna één van
de zonen, N.P. Snel, bekend als Nic, verder gaat. Eerst een periode samen met zijn moeder
en later neemt hij het helemaal over.
Na vele jaren met veel plezier in de zaak gewerkt te hebben, vindt Nic het tijd voor een
nieuwe uitdaging. Waarna Piet Snel en zijn vrouw Jo de zaak overnemen. Piet was al
actief in het slagersvak, als filiaalhouder van een grote slagerij in Beverwijk. Van de winkel in Limmen maakt hij een echte modelslagerij die erg goed loopt. Vanaf 1975 besluit
hij verder te gaan als Keurslager. In 1976 komt Piet plotseling te overlijden. Wat in de
toekomst toch al de bedoeling was, werd hierdoor noodgewongen bespoedigd. Dochter
Marian en haar man Cees nemen de zaak over.
Zowel Cees als Marian komen uit een echte slagersfamilie. Cees zijn roots lagen in Alkmaar bij de Gebr. Groot, op zijn 18e kwam hij naar Limmen om daar het vak verder te
leren. Cees kocht zijn vee zelf in bij kleine boeren in de omgeving.
Iets wat tegenwoordig nog steeds op deze ouderwetse manier gebeurd. Op deze manier
weet Keurslagerij Snel altijd wat voor vlees zij in de kuip heeft. Marian was de persoon
die veel nieuwe producten bedacht en meedeed aan nationale en internationale vakwedstrijden. Hierbij werden veel gouden plakken behaald en Marian kreeg een internationale erkenning met de patés. Zij werd zelfs tweemaal wereldkampioen paté maken in
Gent (België).
In april 2004 besloten Marian en Cees zich terug te trekken om meer rust en ontspanning
voor zichzelf te hebben. De nieuwe opvolgers meldden zich aan het front: John en Josien
de Boer. John heeft zich met veel overgave op het slagersvak gestort en Josien in de administratie. Natuurlijk zijn zij verder gegaan met het vertrouwde enthousiaste team en
staan zij voor de kwaliteit waarvoor u al 100 jaar terecht kunt bij Keurslagerij Snel!
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“ Onze salades & paté’s zijn… dagvers,
van goede kwaliteit én vooral
erg lekker!”

Le
kker V

Profiteer van onze ‘smakelijke’ aanbiedingen!
Bij 150 gram
fricandeau
GRATIS 100
gram eigen
gemaakte paté!

Rundergehakt

Ham-prei
salade

1 kilo

100 gram

450 100

SPECIAL:

Cipolle
Varkensfilet gevuld met mengsel van mascarpone,
uien in balsamico en omwikkeld met ham. 100 gram
Met 100 jaar ervaring durven wij wel te zeggen dat u niet
om onze salades & paté’s heen kunt. Door de jaren heen
hebben wij ons hierin gespecialiseerd. Wat voor al onze
salades & paté’s geldt, we maken ze elke dag vers in eigen
keuken van de beste ingrediënten en volgens beproefde
recepturen. Wat te denken van onze beenhamsalade met
knapperige selderij en ham uit eigen keuken? Maar natuurlijk hebben wij ook huis-, eier-, brunch-, gerookte kip en nog
meer soorten salade. Ze zijn lekker op brood of op een
toastje tijdens een feestje.
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Lever uw kassabon in met daarop uw naam
en telefoonnummer én u maakt deze week
ke salade- s
kans op één van de drie heerlijke
r Vlee
schotels voor 4 personen.

Ambachtelijke
vleeswaren
Een echte passie is het bereiden van echt ambachtelijke
vleeswaren. We maken elke
week de lekkerste producten;
van boterhamworst, achterham tot de lekkerste gebraden
rollades en rosbief. Onze favorieten zijn de gebraden kalfsfricandeau,
rib-roast
en
Bourgondische rib. Bereid met
recepturen die een lange traditie kennen en dat proeft u.
Deze vleeswaren liggen elke
dag voorgesneden of ‘vers van
het mes’ voor u klaar.

Lasagne
Pizza’s

500 gram

uit eigen keuken, 2 stuks

Gepaneerde schnitzels
Hamlappen

4 voor
kilo

160
395
695
450
500
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KEURSLAGERIJ SNEL
Kerkweg 18 • Limmen • Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

