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Bloemendagen
Limmen
De site van de Bloemendagen is compleet vernieuwd. Uit de enquête die is gehouden onder
de (oud) deelnemers kwam meerdere keren naar voren dat we het aantrekkelijker moeten
maken voor de jeugd en ze te stimuleren om mee te doen. Het logo van de Bloemendagen
is vorig jaar al vernieuwd, nu dan ook de website. Op de website zijn o.a. de kleuren
van de hyacinten te vinden die dit jaar op het deelnameformulier aangegeven zijn. Het
inschrijfformulier kan via de site ingevuld en verstuurd worden. Er is een gastenboek actief
gemaakt waarop bezoekers en deelnemers tips, reacties en opmerkingen kunnen geven.
Dit laatste kan trouwens een handige vraag en antwoord rubriek zijn voor ploegen die
wat willen weten over een bepaalde priktechniek, het lijmen, het knippen, het afwerken
of bijvoorbeeld het leggen van een mozaïek op een beun. De site is door Stan Hollander
gemaakt samen met Liesbeth Hendrix van de Stichting Bloemendagen Limmen. De site
heeft nu een frisse en jonge uitstraling. www.bloemendagenlimmen.nl
In april zijn ook alle tuinen van Limmen bekeken of
ze in aanmerking kwamen voor de tuinkeuringen.
Eerst heeft een jury de mooiste tuinen uitgekozen
waarna ze door een jury van echte tuinkenners
nogmaals gekeurd zijn. Iedereen in Limmen kan
dus een prijs winnen met hun tuin.
Bent u nieuwsgierig naar hoe een mozaïek
gemaakt wordt en wilt u meehelpen of wilt u zelf
een mozaïek maken maar heeft u geen idee hoe
dit moet? Kom dan kijken bij de prikploegen die
dit jaar meedoen. Op de informatie avond gaven
de aanwezige prikploegen aan dat ze totaal
geen bezwaar hebben dat er mensen komen
kijken/meehelpen. Dit stimuleert ze zelfs om er
mee door te gaan. Stuur een mailtje naar info@
bloemendagenlimmen.nl dan brengen wij u in
contact met een prikploeg.

van 9 t/m 14 mei
2009

kostenbesparing geen acceptgiro uitgestuurd,
hierdoor blijkt helaas dat we flink wat inkomsten
mislopen. Wilt u ons steunen dan kunt u een
bijdrage storten op bankrekeningnr. 33.64.02.570,
ten name van Stichting Bloemendagen, Limmen.
We wensen alle prikkers, plakkers, leggers,
straatversierders, bloemsierkunstenaars een
goede voorbereidingsweek toe!

30 MINUTEN FITNESS

EXCLUSIEF VOOR DAMES
Maak 2x 30 minuten per week vrij voor meer
energie en een fitter en strakker lichaam.

Ook dit jaar wordt er hard aan gewerkt om er weer
een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Dit
organiseren kost natuurlijk geld, gelukkig hebben
we steun van de gemeente maar krijgen we
normaliter ook steun van bedrijven en mensen
die ons een bijdrage sturen. Dit jaar is er vanuit

• U sport wanneer het u schikt
• Er is altijd plaats en professionele begeleiding
• Gegarandeerd resultaat na één maand trainen
• Kom langs of bel en start nog deze week met trainen bij
Fit4lady

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

De Drie Linden 2, Limmen
naast Univé

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

Alle starters opgelet:

Helemaal klaar
met moeders?
Een eigen huis is dichterbij dan je denkt! Met een Starterslening of koopsubsidie krijg je een hogere hypotheek én het
kost je niets extra’s. Kom dus snel langs voor een vrijblijvend
advies of bel ons voor meer informatie.
Univé Heemskerk
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75
Univé Limmen
De Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 81

www.unive.nl
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Schipperslaan 13 • 1906 BG Limmen • 072-5315127 • E-mail: info@pmpadvies.nl
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D e z e b o n k u n t u b e s t e d e n b i j a l l e a a n g e s l o t e n LOV w i n k e l i e r s

• HUWELIJKSVOLTREKKING
• RECEPTIE
• BRUILOFTSFEEST
• HIGH TEA

VRAAG

• VERGADERING
• BIJEENKOMSTEN
• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN
• CATERING

VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

–

WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:
Brood- en banketbakkerij

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

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

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

4 KEIZERBOLLETJES
voor

€

ANANAS-PASSSIECAKE
voor

€

MOZAIEK-VLAAI (ook halve)
4 smaken op 1 vlaai

€

1.00
2.25
9.95

BONUSMUNTJES-ACTIE:
EXTRA MUNTJE BIJ
250 GRAM TV-KNABBELS!

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

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

●
●
●
●

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139
Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

Hooghoudt

Dubbele graanjenever

1 liter ______________________12,49

Hoppe
Vieux

1 liter ______________________12,49

Coebergh Classic
Bessenjenever

1 liter ______________________10,69

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

• Ze zijn er weer:
Hollandse Aardbeien
• De fijnste Asperges
• Dagelijks vers de Lekkerste
rauwkostsalades

• Uw bestelling
brengen we bij U thuis
Een cadeau idee ?
Een fruitmand van René!!

Pilsner

24 x 30 cl. __________________12,69

9,99
10,99
9,29
8,99

Limmers Hyacinthensap
y
Rumlikeur
NIEUW!
70 cl. __________________________
________________
12,99
Bacardi
Mojitokit 2009
70 cl. __________________________
24,99
Aanbiedingen geldig vanaf 4 mei t/m 6 juni

Slijterij R. Booms
Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80
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LIMMER KROOST
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY
VAN DE MAAND’

Door loting is Jurre Breggeman “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van
de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!!
Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel
aan de Rijksweg 137 in Limmen.

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

Jurre Breggeman
Wiebe Smit

Kai Wit

Julia Jonker

– geboren op 5 februari 2009 –

Zoon van Bart en Ilse Breggeman
en broertje van Isa

– Geboren op 13 oktober 2008 –

– Geboren op 30 maart 2009 –

– Geboren op 17 februari 2009 –

Zoon van Dorien en Maarten Smit

Zoon van Ronald Wit en Martine Mooij

Dochter van Jarno en Susanne Jonker
en zusje van Joop

Kunst in de etalages tijdens de
Bloemendagen
De Ronde van Limmen zoals die graag gezien wordt!

Geen ‘Ronde van Limmen’
in 2009...
Komende zomer komt er geen “Ronde van Limmen”. Dit wielerevenement dat de afgelopen
twee jaar succesvol uitgebreid was met skeeleren, kan dit jaar geen doorgang vinden omdat het
stichtingsbestuur van de “Ronde van Limmen” er
niet in is geslaagd om een geschikte datum gereserveerd te krijgen op de KNWU-kalender.
De Stichting Ronde van Limmen is voor plaatsing op de KNWU-kalender afhankelijk van een
geaccrediteerde wielerclub en van de regionale

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

k i n d e r o p v a n g

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmen

consul van de KNWU. Tot tweemaal toe werd een
toegezegde datum weer ongedaan gemaakt ten
gevolge van zogenaamde ‘oude rechten’ van andere organisaties. Onduidelijk is op welke regels
die ‘oude rechten’ gebaseerd zijn. Helderheid in
deze is voor de Stichting Ronde van Limmen wel
van belang omdat anders in de toekomst weer
hetzelfde probleem zich kan voordoen. Het Stichtingsbestuur van de Ronde van Limmen laat weten zeer teleurgesteld te zijn over de gang van
zaken en de ontstane situatie. Zij zal alles in het
werk stellen om inzicht te krijgen in de handelwijze van de verantwoordelijke organisaties.
De medewerkers en sponsors van de Ronde van
Limmen zijn inmiddels geïnformeerd en de vergunningaanvraag bij de gemeente is ongedaan
gemaakt. De Ronde van Limmen heeft een lange
geschiedenis van meer dan 50 jaar. Na een paar
jaar onderbreking kent de Ronde van Limmen
sinds 2002 een bloeiende opleving. Een breed
wielerprogramma waar prominente renners
graag voor komen, en een mooi en gezellig parcours door het hart van Limmen. Het evenement
kent een breed draagvlak bij de bevolking van
Limmen waardoor het zich verzekerd weet van
voldoende vrijwilligers en sponsors om het mogelijk te maken. Het is zonde dat zo veel potentie
dit jaar onbenut blijft.

‘Kunst in de etalage’ wordt dit jaar al voor de tiende keer georganiseerd en er zijn weer veel
schilderijen in olie, acryl en aquarel te bewonderen, maar ook beeldjes en nog meer leuke en mooie
kunstwerken. Samen met de bloemen- en kunstroute zullen zij ons dorp weer laten stralen. Wij
hebben ook nu weer een paar nieuwe deelnemers kunnen begroeten en dat vinden wij heel leuk.
Er zijn velerlei onderwerpen, maar de bloemen zullen zeker niet ontbreken. De meeste kunstenaars
hebben al elders tentoonstellingen verzorgd en zijn lid van creativiteitscentra in de regio, of doen
tevens mee aan de kunstroute. Ook zijn er schilders, die zelf les geven in die centra of in eigen
ateliers. Op de routebeschrijving die u kunt verkrijgen tijdens de bloemendagen, kunt u zien, waar
de kunstwerken zijn tentoongesteld. Wij wensen u veel kijkplezier.
Ondernemer
Intrasol
Lydia Zwart
Loodgieters- en Installatiebedrijf Jak
René's Groenten en Fruit
Martin Spijker
Rietveld ERA Makelaars
Slaapkenner Lute
Keurslagerij Snel
Toerkoop Reisbureau Zonvaart
Drogisterij Aker
Stuifbergen
Pineapples
Gerton Interieur
Garage Dirk van der Steen
Bakkerij Commandeur
Kleverlaan BV
S. Kuijper Groenten en Fruit
Diervoeders Admiraal
Bakkerij P. Bakker
Apotheek Limmen
Gall & Gall
Bibliotheek Limmen
Woonzorgcentrum De Cameren
Fysiotherapie Waal Maatschap
Kroone & Liefting
Troel voor Kids
Valkering Groep
Van Galen Antiek

Kunstenaar
Tiny Baltus
Alex Zwart
Sandra van het Hof
Margo Natte
Wim Krijn
Ted Post-Schuurmans
Jacob Castricum
Willy Calf
Ton Mutsaers
Alice Castelein, Lucia Admiraal
Tinie Hanck
Ria Pijnappel
Inge v.d. Heijdt
Jan Klein Lankhorst
Joke van de Park
Joan Dirkson, Ton Mutsaers
Sandra van het Hof
Sandra Strijk
Dick Heyne
Willy Kuijpers
Ted Post-Schuurmans
Dora Kuijpers
Tineke Kramer-Pijnappel
Dick Heyne
Sandra Strijk
Anja Jonker
Tiny Baltus
Arjon Hollanders
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HET BESTE REISBUREAU VAN
NOORD-HOLLAND!
De medewerkers en directie van Toerkoop
Zonvaart ontvingen onlangs de eretitel;
Reisbureau van het jaar Noord-Holland!
TOERKOOP ZONVAART WEL DE BESTE
MAAR NIET DUURDER!

De kapsalon is wegens vakantie van
23 mei t/m 3 juni gesloten

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

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

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

Eten en genieten!
KALFSOESTERS
met OESTERZWAMMEN
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

MET AARDAPPELPUREE EN DOPERWTJES
OF PEULTJES
Voor 4 personen:
12 oesterzwammen
4 kalfsoesters a 100 gram
Klein bosje Basilicum
Zout versgemalen peper
100 gr Roomboter
1 eetl. Olijfolie
1 dl Kalfsbouillon of Fond

Bereiding:

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

Eet
!
k
j
i
l
e
k
a
sm

Verwijder de harde steeltjes van de oesterzwammen en borstel de hoedjes schoon. Snij grote exemplaren doormidden. Was het basilicum en
snijd de blaadjes in reepjes. Dep de oesters droog met keuken papier en
zout en peper ze. Verhit een koekenpan met dikke bodem op hoog vuur,
draai het vuur iets lager en smelt de boter in de pan, voeg de olie toe en
leg als het mengsel is uitgebruist de oesters erin. Bak ze in 3 minuten
goudbruin. Schep ze uit de pan en houd ze warm onder alumiumfolie.
Verhit het braadvet weer en bak de oesterzwammen in 3 minuten lichtbruin en gaar, voeg de bouillon toe en breng hem snel aan de kook. Roer
het basilicum door de saus en serveer hem met de kalfsoesters.
Wijntip: Alamos Chardonnay Mendoza.

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

howroom op:
s
s
r
u
u
4
2
e
z
Kijk voor on
dersteen.nl
www.dirkvan

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

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

✁
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Het beste reisbureau van
Noord-Holland!
De medewerkers en directie van Toerkoop Zonvaart glimmen van trots. Onlangs ontvingen zij de
eretitel; Reisbureau van het Jaar Noord Holland.
De 18 reisbureaus van Zonvaart worden overladen
met felicitaties.
De verkiezing Reisbureau van het Jaar is een landelijk initiatief van het vakblad Reisrevue onder
auspiciën van ondermeer de ANVR. Reisbureaus
in Nederland moeten 4 zware kwalificatieronden
overleven voordat dat zij zich het beste reisbureau van de provincie mogen noemen. Alle bedrijfsaspecten komen hierbij aan de orde zoals
de algemene financiële positie, prijs/kwaliteit
verhouding, vakkennis en service, winkelformule
en assortiment, toekomstvisie en marketingplannen. Bovendien worden de reisbureaus bezocht
door een zogenaamde mystery guest. De jury, een
zeer deskundig gezelschap dat niets aan het toeval overlaat, bestaande uit directeuren en managers uit de reiswereld, een financieel deskundige,
een journalist, een marketingdeskundige en een
bedrijfstrainer, heeft onlangs de winnaar bekend
gemaakt. Voor Toerkoop Zonvaart een heel intensief traject met een prachtig resultaat.

Pieter en Michel Kuijs, directie van Toerkoop Zonvaart, zeggen erg verheugd te zijn dat zij naast de
titel Toerkoop reisadviseur van het jaar nu ook de
provinciale titel Reisbureau van het Jaar hebben
binnengehaald. “Deze uitverkiezingen zijn voor
ons van grote waarde. Het is een erkenning voor de
inzet van onze reisadviseurs en de hoge kwaliteit
die wij als reisbureau uitdragen naar onze klanten. Een verkiezing vergt de nodige inzet, dwingt
je om de eigen organisatie kritisch onder de loep
te nemen en de bedrijfsprocessen continue aan te
scherpen.
Vele mensen ondervinden op dit moment, in meer
of mindere mate, de gevolgen van de financiële crisis en zoeken daarom naar zekerheid. Met de titel
Reisbureau van het Jaar en de titel Toerkoop Reisadviseur van het jaar kunnen wij de consumenten
nu nog beter die zekerheid bieden en zijn zij bij ons
aan het juiste adres voor het beste reisadvies voor
de mooiste en leukste vakanties. Een heel belangrijk aspect daarbij is dat wij geen cent duurder zijn
dan welk reisbureau of website dan ook!”
Toerkoop Zonvaart
wel beter niet duurder!
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Kunstroute

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei organiseert de Commissie Kunstroute van Limmen
Cultuur voor de eerste keer tijdens de Bloemendagen een kunstroute door Limmen.
Verspreid over het kleurrijke bloemendorp kunt u in diverse ateliers en tuinen een
groot scala aan kunst bewonderen zoals keramiek, stenen en bronzen beelden, foto’s
en schilderijen. Op zondagmiddag kunt u genieten van concerten in de PKN Kerk en in
Cultureel Centrum Vredeburg. De ateliers zijn open van: 11.00-17.00 uur.
STOP 1
PKN Kerk, Zuidkerkenlaan, tel: 5052871
Kunstgroep K=me: H. Goedhart, I. van der Heijdt, P. Meijering, H. Spaanderman en M. Kloppenburg
met de tentoonstelling: Als het schilderij tot leven komt. De schildersgroep toont in elk schilderij
een verhaal dat verstaan kan worden. Het werk is in diverse technieken en wisselend van formaat.
Fijn tekenwerk tot forse olieverven hangen in de fraaie kerk bij de Hortus Bulborum.
Op zondagmiddag treedt om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur de muziekgroep Scric der Zee op.
Dit uit 12 leden bestaande gezelschap brengt op theatrale en humoristische wijze volksmuziek,
zang en dans uit de rijke historie van de Lage Landen in de Gouden Eeuw. Zij begeleiden zichzelf op
accordeon, trekzak, viool, mandoline, luit, gitaar, trommels en ratelaars, lepels etc. Het publiek kan
volop meezingen en dansen.
STOP 2
Atelier Judith Bosman, Schoolweg 7, tel: 5051146
Judith Bosman-Draai maakt intuïtieve schilderijen. Kenmerkend in haar wijze van schilderen zijn
zowel het ferme als het zachte kleurgebruik en de ronde vormen en bewegingen. Voor haar is deze
manier van schilderen een oneindig en natuurlijk proces, altijd in ontwikkeling en niet in woorden
te vatten.
STOP 3
Atelier Ria Straver, Oranjezon 1, tel: 5053901
Ria en Irma Straver laten graag hun beelden zien die in de tuin verspreid staan opgesteld.
Hoofdzakelijk is er gewerkt in speksteen. Er zijn ook beelden van albast en mergel. De stijl is
figuratief en abstract met een grote variatie aan kleur.
STOP 4
Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, 5051959
Het Koperkwintet van muziekvereniging Emergo uit Castricum treedt zondagmiddag om 13.00 uur,
14.30 uur en 16.00 uur op in Vredeburg. Het programma variëert van lichtklassiek tot hedendaags
repertoire. Het koperkwintet bestaat uit Johan en René Breetveld, Edgar Nijman, René Bos en Astrid
Breetveld. Zij spelen al meer dan 25 jaar in deze formatie.
STOP 5
Atelier Verbeelding, Lage Weide 1 A, tel: 5052358
Praat niet maar luister, kijk. Beweeg en zie wat er staat. Zoek niet de weg maar verdwaal. Zoek niet
naar woorden die passen. Laat je verrassen, geniet van de beleving.
Beelden: Gea van der Park en De Kunstenaars, foto’s: Marina Pronk, geluid: Wim Schotanus.
STOP 6
Atelier Oezepoes, Kerkweg 51, tel: 5052053
Bij Atelier Oezepoes van Renate Kraakman kunt u genieten van allerlei creatieve vormen zoals
keramiek, schilderijen, patch work, grote droomvangers van fietsbanden, sieraden en nog veel meer
kunstzinnige vormgevingen.
STOP 7
Atelier Tineke Kramer, Rijksweg 76, tel: 072 5051825
In de tuin en in het atelier van Tineke Kramer is een grote verscheidenheid aan kunst te bewonderen,
zoals bijzonder geglazuurd keramiek, beelden in brons, etsen en schilderijen. Nieuw is het schilderij
in olieverf van de nieuwe tulpensoort Pink Ribbon. Tineke schilderde dit ter ondersteuning van het
onderzoek naar de genezing van borstkanker.

Tios demogroep
dans/turnen
Sportvereniging Tios heeft al enige tijd een eigen demogroep die optreedt tijdens onderlinge
wedstrijden, de nieuwjaarsreceptie van Tios en
turnwedstrijden die in sporthal de Enterij worden
gehouden. De groep bestaat uit de 4 meiden t.w.
Melanie v. Diepen, Joyce Mous, Nienke Olling en
Michèle de Ruijter.
Tot vorig seizoen turnden alle 4 meiden in de
keurploeg en dansten bij de jazz. Dit jaar hebben
Joyce en Nienke een stapje terug gedaan bij het
turnen. Deze enthousiaste meiden vinden het erg
leuk om op muziek, die ze zelf geheel samenstellen, een demo van dans en turnen in elkaar te zetten. Gezamenlijk bedenken ze de pasjes, acrobatiek, belichting en kleding. Er wordt heel wat tijd
ingestoken en vele uurtjes getraind in sporthal
de Enterij, waarbij ze veel medewerking van Tios
en Fernand krijgen, en bij de meiden thuis. Het
resultaat is steeds weer verrassend voor het pu-

bliek. Tijdens de afgelopen onderlinge wedstrijden van Tios op 28 maart traden de meiden op
met muziek uit de musical Tarzan. Hierbij werden
o.a. de touwen gebruikt en liep er een heuse aap
door de sporthal tijdens hun demo. Ze mochten
3 maal optreden en kregen steeds veel applaus
na hun demo. Ook tijdens de Ladyfair 2e paasdag
waren ze te zien. Tios is heel blij met deze meiden die echt de combinatie van dans en turnen
laten zien aan de Limmers, beide onderdelen die
bij deze sportvereniging zijn te doen voor jong en
oud. Ook hielpen ze een aantal meisjes in het begin van het seizoen met het bedenken en instuderen van hun vloeroefening.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, bezoek dan
de site www.tios-limmen.nl . Op deze site kunt u
op de pagina clubinformatie/algemeen filmpjes
aanklikken van verschillenden optredens die de
meiden al hebben laten zien.

STOP 8
Hotel Golden Tulip, Kennemerstraatweg 425, tel: 5052244
Het werk van Esther van Tilburg is op deze expositie gebaseerd op het thema: “Polo”. Sprankelend
en vol vaart worden paarden en spelers neergezet in olieverf op veelal naturellinnen. Informatie:
www.polo-art.nl. Tevens vindt een zeer diverse expositie plaats van werken van schilderclub “De
Boerderij Joffers”.
STOP 9
Atelier Nella van Os, Westerweg 39, tel: 5051823
De kleurrijke acrylschilderijen van Nella van Os geven het expressionistische werk een modern
en vrolijk aanzien. Josine van Os toont een aantal beelden van Braziliaans speksteen en keramiek,
Camille van Os laat recent werk in brons zien. Moeder en dochters exposeren regelmatig onder de
naam 'Van Os kunst.' Zie ook www.vanoskunst.com
STOP 10
Atelier Dorine van Rij, Pagenlaan 33, tel: 5321251
Dorine van Rij volgde de lerarenopleiding textiel aan de VU in Amsterdam en diverse cursussen.
Zij schildert met acrylverf zowel abstract als figuratief. Soms gebruikt ze collage technieken. Haar
werk is zeer veelzijdig. Kortom “U moet het gewoon gezien hebben”.
STOP 11
Atelier De Werkplaats, Pagenlaan 5, tel: 5052233
In De Werkplaats exposeren Tinie Hanck, Tiny Schram en Marja Bakker hun realistische
fijnschilderijen. Met deze gedetailleerde manier van schilderen zoals in de zeventiende eeuw
werd beoefend en die veel tijd vraagt, hebben zij hun geliefde onderwerpen natuurgetrouw
weergegeven.
STOP 12
Atelier Willy Min, Hogeweg 94, tel: 5051337
Willy Min heet u welkom in haar achtertuin. De onderwerpen op haar schilderijen zijn meestal
dieren, in het bijzonder de koeien uit het prachtige limmense polderlandschap. Vaak schildert zij
op hout of linnen. Zij werkt met acrylverf dat zij het liefst aanbrengt met een paletmes. Haar werk
is figuratief met een abstracte vorm.

Limmen Cultuur organiseert naast de kunstroute ook concerten, lezingen,
e
exposities en een kindervoorstelling. Voor meer informatie kunt u ons
p
programma vinden op www.limmencultuur.nl
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MOTORWEEKEND
MC de Zuchtende Man

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

6 & 7 juni 2009
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
FRONTL INE VOOR DE K AT

3 PIPETTEN V AN € 1 9 ,2 5 N u € 17,50
6 PIPETTEN V AN € 3 1 ,9 5 N u € 28,95

FRONTL IN E VOOR DE HOND

3 PIPET T EN VANAF € 2 1 ,5 0 6 PI PE T T E N V A NA F € 3 5 ,9 5

WORMENK UUR MANSONIL
HON D OF K A T V A NA F € 7 ,9 5

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

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

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar zo
tot 80% op uw printkosten!
Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

Voor het aankomende motorweekend zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
In dit weekend gaan we op de motor ca 500 km, op alleen maar binnenwegen, een mooie route rijden. We rijden in 2 groepen en bij elke groep is een
voor- en achterrijder. De all-in prijs voor het hele weekend (eten, drinken,
overnachting etc.) is € 110,- per persoon
Als je wilt deelnemen aan dit fantastische evenement dan kun je jezelf nog
aanmelden: 06 51850353 of via mail: dezuchtendeman@quicknet.nl.

OPROEP
VOOR MOZAÏEKENKLUS - 55 PLUS
Maandag 4 mei start traditiegetrouw de SWOL prikploeg met een spectaculair mozaïek project. Er is in de afgelopen
maanden veel vergaderd, getekend, gezaagd en getimmerd. De hyacintennagels worden zondag 3 mei ter beschikking
gesteld, d.w.z. het grote werk kan beginnen. Evenals vorige jaren wordt het vast weer een gezellige steek- en prikwerk in
het Cultureel Centrum Vredeburg, waar de mozaïek-koorts zal uitbreken. Het bestuur van de SWOL doet een dringend
beroep op alle 55-plussers om masaal medewerking te verlenen. Aan koffie, hapjes en drankjes zal het niet ontbreken.
Maandagmorgen 4 mei vanaf 9.00 uur bent u van harte welkom en vergeet niet naast een goed humeur een schaar
mee te nemen.
Ons motto voor de 57 ste editie van de bloemendagen luidt:

- YES WE CAN -

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Stichtin Welzijn Ouderen Limmen

Telefoon 072 - 505 30 09
Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92

nd
Informeer vrijblijve en decoratieve
ties
naar wanddecora
technieken

op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal

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

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

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

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

WW

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

JE MAAKT HET MET FIXET

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97
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Zeer geslaagde voetbalclinic
van sc Heerenveen bij VV Limmen
VV Limmen is woensdag 18 maart j.l. letterlijk en
figuurlijk in het zonnetje gezet door haar hoofdsponsor Univé Limmen. Sc Heerenveen – die eveneens al jaren door Univé wordt gesponsord – heeft
een geweldige voetbalclinic verzorgd bij deze Limmense voetbalvereniging. Als maatschappelijk
betrokken verzekeraar ondersteunt Univé diverse
sportactiviteiten op zowel landelijk als regionaal
niveau.

De spareribs van Keurslager Snel te limmen zijn
door een deskundige vakjury bekroond met een
goudkeur certificaat. Deze prestatie bewijst maar
weer eens de betrouwbaarheid van de continue
kwaliteit van Keurslager Snel.

Tijdens deze middag heeft Gerjan van der Hoogen
(oud-speler van Heerenveen) een professionele
training gegeven aan ruim 200 jongens en meisjes van de D en E pupillen. De trainingsvormen
zijn gebaseerd op de trainingsvormen die worden
gebruikt bij de voetbalschool van sc Heerenveen.
Deze voetbalschool staat bekend om haar uitstekende jeugdopleiding. Alle deelnemers hebben
als aandenken een officieel Profvoetbalpaspoort
van sc Heerenveen, een prachtig voetbalshirt en
rugzakje met inhoud gehad.

De landelijke Keurslager spareribs-keuring werd
georganiseerd door de Vereniging van Keurslagers. De onafhankelijke Keurmeesters, onder leiding van vaktechnisch adviseur Paul van Trigt,
keurden de spareribs op uiterlijk, smaak en bite.
Bij de keuring behaalde Keurslager Snel een score
van 98 punten. Keurslager Snel is zeer tevreden
met het behaalde resultaat, zeker nu met de
start van het barbequeseizoen de spareribsverkoop flink toeneemt. De jaarlijkse keuring dient
behalve als conttrole-moment ook als stimulans
om de kwaliteit te handhaven en zo nodig te verbeteren.
Bij alle 560 keurslagers in het land vinden jaarlijks diverse keuringen plaats. Naast de spareribs-keuring en andere productkeuringen wordt
Keurslager Snel eveneens gekeurd op het gebied
van kwaliteit, versheid, presentatie, assortiment,
hygiëne en service.

Onder een stralend zonnetje vond er naast de
professionele trainingen een spellencircuit
plaats. Zo was er het fameuze vakschieten en
snelheidschieten waar een snelheid van tegen de
100 km/h werd gemeten.
Al met al was het een hele sportieve en leuke middag waar de jeugdspelers van VV Limmen met
veel plezier op terugkijken.

Wethouder Portegies
legt eerste steen nieuwbouw Forte
Kinderopvang Limmen
Onder toeziend oog van tientallen kinderen, ouders en vertegenwoordigers van Forte Kinderopvang is op 9 april jl. door wethouder Portegies de
eerste steen voor het nieuw te bouwen pand van
kinderdagverblijf Eigen Wijs gelegd. De wethouder werd bij het metselen van de eerste stenen
vakkundig geassisteerd door een tweetal kinderen, die op deze manier een letterlijk steentje bijdroegen aan de feestelijkheden.
Na het zingen van een zeer toepasselijk Bob de
Bouwer lied kon men aan het werk: het metselen
van de eerste stenen van kinderdagverblijf Eigen
Wijs in Limmen. Om Wethouder Portegies goed
te kunnen assisteren waren de kinderen uitgedost in toepasselijke kleding, inclusief een stevige
helm. De allereerste gemetselde stenen gaan een
ereplek krijgen in de tuin van het nieuwe kinderdagverblijf.
Na de officiële eerste steenlegging gaf de wethouder een toespraak waarin zij de bijzondere combinatie van kinderopvang en wonen benoemde, die

tot stand gaat komen in het nieuwe pand. Directeur van Forte Kinderopvang Esther Hollenberg
vertelde opgetogen te zijn met de mogelijkheden
die het nieuwe pand voor kinderdagverblijf Eigen
Wijs gaat bieden. Henk Beentjes van Akerbouw
gaf tenslotte aan blij zijn te zijn met de prettige
samenwerking die zijn bedrijf heeft met de betrokkenen bij de nieuwbouw.
Het nieuw te bouwen pand van kinderdagverblijf
Eigen Wijs zal ruim van opzet zijn, voorzien van
alle gemakken en eisen die Forte Kinderopvang
aan haar gebouwen stelt. Bij het pand wordt een
nieuwe uitdagende tuin aangelegd, alsook een
patio waarin ook de allerkleinsten veilig buiten
kunnen spelen. Daarnaast beschikken alle groepen over een eigen atelier, waar de kinderen al
hun creatieve uitspattingen kwijt kunnen. De
verwachting is dat het pand eind november betrokken kan worden.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.fortebv.nl of bellen met 0251–658058.

De Springbokken laten weer
van zich horen op zaterdag 16 mei
Op de verjaardag van Jaap Bult is het idee ontstaan. Onder het genot van een drankje besloten
de vrienden, Jaap Bult, Otto Bruschke en Rinus Admiraal dat er weer wat gesport moest worden met
“dat lijf”. De eerste Limmense mannentrimclub
was een feit: de Springbokken.
Onder leiding van voormalig sportdocent Rem
Pronk werken de Springbokken nu al ruim twintig jaar wekelijks aan hun conditie. Naast joggen en veel gezelligheid onder elkaar hebben
de mannen van de Springbokken al bekendheid
in het dorp opgedaan door het organiseren van
activiteiten. Zo hebben zij eerder twee grote
toernooien georganiseerd: het midwinterfeest
in 1994 en het midzomerfeest in 1997. De twee
feestweken vol activiteiten waren een groot succes in het dorp, vandaar dat de Springbokken
hebben besloten dit nog eens dunnetjes over te
doen. Niet in de vorm van een feestweek, maar
wel middels een bomvol eendaags evenement
dat plaats gaat vinden op zaterdag 16 mei. Het
wordt een dag vol actie waarin teams (mannen,
vrouwen of gemengd) strijden om de dagzege. De
drakenbootrace is de opmaat voor deze feestdag,
maar de teams zullen zich ook moeten bewijzen

Gouden
spareribs
met smaak

tijdens andere individuele- en teamopdrachten.
Het evenement wordt ‘s avonds afgesloten in de
Burgerij met een laatste, voor de Springbokfeesten, traditionele opdracht: Wedden dat… Rinus
Admiraal, de enigste van de drie oprichters die
nog actief aan het trainen is bij de Springbokken,
zal gewapend met zijn microfoon, de festiviteit in
goede banen leiden.
Teams van maximaal 17 personen kunnen zich nu
opgeven voor het evenement op zaterdag 16 mei.
Kijk voor meer informatie en voor het inschrijven
op www.drakenbootlimmen.nl of neem contact
op met Rem Pronk (06 13376144).

Bron: www.drakenbootlimmen.nl en Google Earth

Tafeltennisvereniging
Limmen in het
voorjaarsseizoen
Tafeltennisvereniging Limmen heeft een
spannende competitie achter de rug. Bij de
jeugd deden vier teams mee in de competitie. Het eerste team van de jeugd speelde in
de derde klasse. Het team wist zich te handhaven en werden knap derde, dit is een sterke
prestatie als men in ogenschouw neemt dat
het team de afgelopen twee seizoen gepromoveerd was. Frank Kleef speelde dit seizoen
rond de 90 procent maar ook teamgenoten
Tim Wokke en Jan Castricum en Barry Timmer
hebben goede resultaten gehaald. Het tweede
en derde team kwamen uit in de vijfde klasse.
Beide teams zijn geëindigd in de middenmoot. Goede resultaten werden gehaald door
Thomas van der graaf en Brian de Goede. Het
welpen/pupillen team heeft ook goede resultaten behaald. Sanne Briefje, Shauny de Goede en Billy en Emmi Wright hebben een flink
aantal punten voor het team behaald.
Bij de volwassenen van de tafeltennisvereniging hebben de vijf seniorenteams sterk weerstand geboden in de regionale competitie. Het
eerste team is nog in de race om kampioen te
worden in tweede klasse, hiervoor is nog een
overwinning nodig. De goede resultaten worden behaald door: Giovanni Bakker, Henk-jan
de Ouden, Mark Stoop en Yoran Kuyper. Het
tweede en derde team hebben zich gemakkelijk kunnen handhaven in de vierde klasse. In
het tweede team heeft Peter Seignette bevestigd dat hij beter presteert in het voorjaarseizoen door meer dan 3 keer zo veel partijen te
winnen dan in het afgelopen najaarsseizoen.
Nog even terugkomend op het derde team,
met o.a.: Wim Krom Marcel Briefjes, Jaap Vasbinder en Joris Keuning , zij wisten na promotie vanuit de vijfde klasse lang te strijden om
de bovenste plekken in de vierde klasse. Het
vierde Team van Limmen is in de middenmoot
geëindigd in de vijfde klasse, grote puntenmakers waren Stefan Schut en Sandra van de Wal.
Het vijfde team kwam uit in de 6de klasse en
was eveneens een sterke middenmoter. De
vaste krachten van het vijfde team zijn: Koos
Metselaar, Freek Ris en Reinier Poelman. Een
extra vermelding voor naar Dewi de Vries-Tanudjojo die in haar debuut een overwinning
wist te behalen.
De tafeltennisvereniging Limmen is gevestigd
aan de sporthal hogeweg 61 te Limmen. De
jeugd traint op de vrijdagen vanaf half zeven
tot acht uur onder begeleiding van gediplomeerde trainers. Er is een open training op
vrijdag 8 mei voor alle geïnteresseerde jeugd.
Voor de geïnteresseerde volwassenen is er op
maandag en vrijdag een mogelijkheid om te
tafeltennissen. Ook voor de volwassen is er
open inloopavond, deze is op maandag 4 mei
Iedereen is van harte welkom om kennis te
maken met de sport tafeltennis.
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De LOV bestaat 75 jaar en ter gelegenheid daarvan zullen er in de komende LOV kranten oude foto’s te zien zijn van winkels die
in ons dorp hebben gestaan. In deze editie de melkboeren Groot en van der Peet.

Marie Groot in de verbouwde winkel +/- 1950.

De buitenkant na de verbouwing, v.l.n.r. Marie, vader Bertus, zoon Jaap, Piet en Jo

Winkel met woonhuis 1951.
V.l.n.r. Lien Groot, Trien Groot (is in het klooster gegaan) tante Agie met hulletje op, Jo en
moeder Groot en achter de transportfiets vader Groot. Voorste rij Marie, Piet en Martien.

Van melkboer naar een echte supermarkt, interieur van Groot in 1968. Wie staan er op
deze foto?

Oude winkel van Piet Duykersloot die Han in 1958 overnam. Links Piet Duykersloot,
rechts op de bakfiets onbekend.

Op deze plaats zijn tegenwoordig bloembinderij Suus en Marga’s haarmode te vinden.

75 jaar LOV

Met de motor carrier melkventen langs de deuren, Han achter het stuur en Wout Admiraal
de zatertdagshulp ervoor.
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9 november 1967. De ingebruikname van de zelfbedienings wagen van Han. Het was de 3e in Noord-Holland, dus heel apart voor de Limmers. De ingebruikname werd verricht door burgemeester Molhoek waarna er een feestelijke receptie was in het café van Siem Admiraal.

De nieuwe zelfbedieningszaak IFA van ruim 100m2. Wat een aanwist voor Limmen.

Opening van de zaak in 1975. V.l.n.r. Bets Knol (voor winkel en huishouding) dochters
Marloes en Afra, Han en zijn vrouw Agaath.

In de nieuwe zaak wat klanten, en achter de kassa Ellie de Ruyter en mevrouw v.d. Peet.

75

De R.K. Middenstandsvereniging St. Cornelius,
us, opgericht 1 mei 1934
gericht 23 juni 1989
De Limmer Ondernemer Vereniging, opgericht

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

TE KOOP

Hyacinthenlaan 18, Limmen
€ 209.000,Sfeervolle ééngezinswoning, ideaal voor de starter of mensen die nu in een appartement wonen
en op zoek zijn naar wat groters met een grote,
diepe tuin (6x12 mtr.) op het zuiden.De woning
bezit maarliefst 4 ruime slaapkamers en is sfeervol ingericht. U kunt er zo in!
OEMENDAGEN
UUR
TIJDENS DE BL
.00 TOT 15.00
10 MEI VAN 12
OP ZONDAG

OPEN HUIS

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

Datanetwerken

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

Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl

LIMMEN

A D M I N I S T R AT I E K A N T O O R B V
De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505-20-26 Fax 072-505-35-17

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

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

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud
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Onderlinge wedstrijd
sportvereniging Tios
Zaterdag 28 maart was het een drukke dag in
sporthal de Enterij. Sportvereniging Tios hield
haar onderlinge wedstrijden voor de gym- en
turngroepen. Vanaf 8.00uur was er al flinke bedrijvigheid in de sporthal met het klaarzetten van
alle spullen. Om 9.00uur werd de spits afgebeten
door de kleuters waar 5 onderdelen voor waren
klaargezet. 18 kinderen kwamen binnen op de
muziek van Ernst en Bobby en begonnen aan een
gezamenlijke warming-up met de juffen Susanne
en Samantha. Hierna werden ze in 5 groepjes ingedeeld en ging elk groepje naar een onderdeel.
Na een kleine 10 minuten werd er gewisseld van
onderdeel. Ze lieten aan hun fans op de tribunes
zien hoe goed ze konden klimmen in het wandrek
en over de kast, touw slingeren, evenwicht op de
hoge balk en rollen over de lange mat baan.
Na een klein uurtje had een ieder zijn/haar kunsten laten zien en was het tijd voor de prijsuitreiking. De juffen en aanwezige bestuursleden
waren het er snel over eens, iedereen verdiende
een gouden medaille en een Tios diploma. Blij namen de kinderen het in ontvangst en kregen een
groot applaus van het publiek op de tribunes.
Hierna was het de beurt aan de gymgroepen 5,
6, 7, en 8. Tijdens hun lessen wordt er natuurlijk
op alle toestellen geturnd, maar voor deze onderlinge wedstrijd had iedereen voor de onderdelen
balk, vloer, sprong en brug een oefening geleerd
die door een echte jury werd beoordeeld. Boven
op de tribunes weer vele ouders, broertjes, zusjes,
opa’s, en oma’s om alles te bekijken. Om 10.15uur
marcheerden er 30 deelneemster binnen en nadat ze allen netjes stonden opgesteld kregen ze te
horen in welk groepje ze zaten en het onderdeel
waar ze mochten beginnen. Omdat het een grote
groep was werd er een extra onderdeel, conditie,
gedaan wat niet echt meetelde voor de wedstrijd.
Het is toch wel spannend zo’n wedstrijd voor deze
meisjes, iets wat ze maar 1 maal per jaar doen en
dan ook met publiek en een echte jury. Iedereen
deed weer heel erg zijn best en nadat een ieder
haar onderdelen had gedaan was het tijd voor de
demo van de verschillenden gymgroepen.
Vervolgens was er een optreden van de Tios de-

mogroep en de jazzdans groepen recr. 5, recr. 7/8
en recr. 1e, 2e en 3e klas. Ondertussen werd er druk
geteld aan de jurytafel en werden de medailles
en diploma’s klaargelegd. De banken en blokken voor de 1e, 2e en 3e plaats werden klaargezet
zodat de prijsuitreiking kon beginnen. Er waren
14 bronzen, 10 zilveren en 6 gouden medailles.
Van deze gouden medaille winnaars mochten
de beste 3 de blokken beklimmen. De 3e plaats
was voor Moreen Crandel (30,9), 2e plaats Nikita
Westdorp ( 31,2) en de 1e plaats was voor Debbie
Dekker (32,1).
Ondertussen stonden de kinderen uit de groepen
3 en 4 samen met de jongens van baltiek klaar
voor hun wedstrijd van 12.30uur. Op de klanken
van Boyz & Girlz van Djumbo marcheerden er 23
meisjes en 7 jongens op, klaar voor hun wedstrijd.
De indeling werd genoemd en iedereen begon
aan zijn/haar 1e onderdeel. Ook hier was de spanning bij sommige kinderen goed te zien, andere
turnde heel ontspannen de oefening. Voor de
jongens was er i.p.v. de brug met ongelijke leggers, de brug met gelijke leggers. De kleine Epkes
en Jeffry’s deden erg hun best, al was niet gemakkelijk allemaal. Alle meisjes hadden ook hun oefeningen geleerd, al was het soms wel moeilijk om
deze te onthouden. Bij ieder groepje was begeleiding die hen hielp als ze wat waren vergeten.
Alle fans bekeken vanaf de tribune de kunsten
van hun favorieten. Nadat iedereen alle onderdelen had gehad waren er een paar demonstraties
van de gymgroepen die werden gevolgd door 3
jazzdans groepen. Als 1e was er de kleutergroep
met de piratendans, hierna kwamen recr.groep 3/
4 gevolgd door recr.groep 6. Ook de demogroep
trad hierna op, waarna de prijsuitreiking kon beginnen. Bij baltiek waren er 4 bronzen, 2 zilveren
en 1 gouden medaille. Op de blokken nam op de
3e plek Lars Admiraal ( 28,6) plaats, op de 2e plek
Sander Groot ( 28,9) en op het grootste blok mocht
Gijs Boukens (30,1) staan die 1e was geworden.
Hierna waren de meiden aan de beurt. Hier waren er 11 bronzen, 7 zilveren en 5 gouden medailles. Als 3e eindigde Fleur le Belle (30,2), 2e was Tess

de Rave (30,7) en de 1e plaats was voor Mila Dekker (31,2). Als laatste mochten de selectie en keurploeg zich opwarmen voor hun wedstrijd. Voor
deze groep verviel het onderdeel conditie, en na
het opmarcheren en verdelen in groepjes begon
rond de klok van 14.45uur de laatste wedstrijd van
deze dag. Van de selectie meisjes was Teun jammer genoeg ziek en was het voor Irene en Mei-Lin
een zware strijd met de meisjes van de keur die
meer wedstrijdervaring hebben. Beide zetten een
mooi brug oefening zien die voor Mei-Lin met een
8,4 werd beloond en Irene scoorde hier een 8,4. Bij
de keur kon Manon door een blessure helaas niet
meedoen en was er de vraag zou Michèle voor
de 5e maal achtereen er met de beker vandoor
gaan? De meeste concurrentie zou waarschijnlijk
van Melanie komen. Toch moet je geconcentreerd
blijven want één foutje en je krijgt minder punten. Zo scoorde Marlu, net als beide andere meiden, een 9,8 op sprong. Behaalde Maud het hoogste cijfer op de brug deze wedstrijd een 9,4. Lotte
turnde sterk op sprong en brug daarbij behaalde
ze op balk en vloer een 8,8. Het werd dus geen gemakkelijke opgave voor de 2 oudste meiden van
de keur Melanie en Michèle. Nadat iedereen haar
4 onderdelen had gedaan was er ook hier een
demo van de selectie en keur samen. Deze werd
gevolgd door nogmaals de demo van de Tios meiden die deze keer prachtig geschminkt optraden.
Na dit alles was het tijd voor de prijsuitreiking. Er
waren 11 bronzen, 9 zilveren en 5 gouden medailles. Op de 3e plaats mocht Lotte Koot (35,8) plaats
nemen, de 2e plek was voor Melanie van Diepen
(36,4) en de 1e plek was voor Michèle de Ruijter
(37,2). Doordat Melanie en Michèle nog gekleed
en geschminkt van de demo bij de prijsuitreiking
stonden, werd het een kleurrijke prijsuitreiking.
Het bestuur en de leiding van Tios kan terug kijken op een zeer geslaagde dag en was natuurlijk
ook weer heel blij met de juryleden die deze dag
aanwezig waren, de catering die prima verzorgd
was en de hulp aan de teltafel. Voor foto’s en filmpjes van de diverse optredens kunt u de website
van Tios bezoeken; www.tios-limmen.nl. tevens
kunt ook hier alle informatie over de vereniging
vinden.

TIOS Jazzdance straalt op demogyjada
Zoetermeer!
Zaterdag 11 april hebben 4 groepen van Tios jazzdance deelgenomen aan een regionale demogyjada in Zoetermeer. Een demogyjada is een show
met demonstraties van dansers in alle leeftijdtijscategorieën waarbij gebruik gemaakt mag worden
van attributen zoals hoeden, stoelen, paraplu’s en
nog veel meer. Showkleding en schminkfiguren
zijn hier ook veel te zien.
De selectie van de kinderen uit groep 7/8, die
onder leiding van Stephanie Out staan, namen
deel aan de middagvoorstelling. Zij dansten op
een mix van “Music was my first love”. De meiden
dansten in verschillende opstellingen en lieten in
paars/ zwarte kleding een prachtige dans zien.
In de avondvoorstelling deden de andere 3 groepen mee. Deze groepen staan onder leiding van
Willy Könst. Wedstrijdgroep 2 begon met het
nummer “When I grow up” van de Pussycat Dolls.
Zij knalden met hun streetdance dans door strak
en goed synchroon te dansen. Daarna was het de
beurt aan wedstrijdgroep 1. Zij dansten op “Closer” van Ne-yo. Ook dit was een streetdance dans.
Een groep van ruim 20 meiden en een jongen

van hetgeen er getoond werd.
Als afsluiter danste wedstrijdgroep 1 een dans op
“Zij leven voort” uit de musical van de Lion King.
Een mooi, rustig nummer waarin de gevoelens
vertaald werden. De groep droeg zwart/ rode kleding en maskers met veren. Tios heeft in Zoetermeer kunnen laten zien wat zij in huis heeft en in
welke dansstijlen er allemaal gedanst wordt.

zetten een fantastische show neer. Het laatste
nummer voor de pauze was van de selectie 1e, 2e,
3e klas. Zij dansten op een remix van liedjes van
Marco Borsato. In het zwart/ wit gekleed en met
stropdas lieten zij zien dat ze veel in huis hebben. Snelle, vrolijke en langzame stukken werden

perfect uitgevoerd.
Na de pauze kwam wedstrijdgroep 1 terug met
een remix van Fosse. Dit is een speciale dansstijl
die gekenmerkt wordt door kleine bewegingen
en veel bijzondere handbewegingen. De zaal viel
helemaal stil en was duidelijk onder de indruk
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Bomenroute door Heiloo
Op woensdag 15 april overhandigde de voorzitter Peter Könst het allereerste exemplaar van de Bomenroute aan de burgemeester Hans Romeyn van Heiloo. Dit vond plaats tijdens de maandelijkse
lezing van vereniging Groei &Bloei afdeling Midden Kennemerland.
De bomenroute is een fietsroute door Heiloo langs prachtige oude beuken, populieren en kastanjes,
door lanen met magnolia’s, sierkersen en sierperen. Bij de route worden niet alleen de boomsoorten beschreven, maar ook de bijzondere verhalen die bij sommige bomen horen. Het beginpunt van
de bomenroute is in het stationscentrum, de lengte van de route is ongeveer 18 km. De route is ook
in twee delen van ieder 9 km te fietsen.
De bomenroute is o.a. via de website van Groei & Bloei te downloaden: heiloo.groei.nl (zonder www).
Ook liggen er exemplaren bij de receptie van het gemeentehuis van Heiloo.
Vooral in het voorjaar als bomen in bloei staan en de groene knoppen uitkomen is de route op zijn
mooist; dus stap op de fiets en geniet van al dat groen!

Fit de zomer in met Fit4lady
LIMMEN –binnenlopen wanneer het jou uitkomt om in een korte tijd aan je conditie en een strak lichaam
te werken, dat kan bij Fit4lady. Steeds meer vrouwen uit de omliggende dorpen, zoals Castricum, Heiloo
en de Egmonden trainen in dit unieke fitness programma dat per keer 30 minuten duurt en een complete
workout biedt.
De komende maanden staan bij Fit4lady in het
teken van “Fit4summer”. Twee maal per week
blijven trainen met een eigen doel. Dit kan gericht zijn op afvallen of op het verminderen van
uw vetpercentage of tailleomvang. De Fit4lady
trainsters helpen de dames hun gewenste doel te
bereiken.
Dames die in april en mei lid worden van Fit4lady
krijgen een gratis knipbeurt van Equipe Coiffures
en een kadobon van Huset Design uit Heiloo.
Wil je ook betere conditie, meer energie en een
strakker lichaam maar is de drempel van een
sportschool te hoog voor je? Grijp nu je kans en
begin ook met je training bij Fit4lady.

WAT BIEDT FIT4LADY ALLEMAAL?
• Complete workout op muziek in 30 minuten
• Je conditie verbetert en alle spiergroepen worden getraind: van je benen, armen en billen tot
buik
• Geen wachttijden of vaste uren, je kunt trainen
zo vaak als je wilt en wanneer jou dat uitkomt
• Sporten in kleine groepjes met alleen vrouwen
en meiden in een ontspannen sfeer
• Persoonlijke begeleiding
• Wil je afvallen, dan is er professionele ondersteuning
Voor meer informatie of het opgeven voor je eerste training: Loop gezellig binnen of bel 06-222
140 29 of stuur een e-mail: limmen@fit4lady.nl.
Fit4lady, De Drie Linden 2, Limmen, naast Univé

Politie 24 uur per dag bereikbaar in de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo

Per 1 mei wijzingen Politie
Noord-Holland Noord
Alkmaar, 8 april 2009. Met ingang van 1 mei 2009
voert de Politie Noord-Holland Noord enkele wijzigingen door. Het politiebureau in Egmond gaat
vanaf die datum dicht. De openingstijden van de
bureaus in Heiloo en Bergen worden aangepast en
de vaste spreekuren van wijkagenten in Limmen
en Akersloot worden vervangen door flexibele
afspraken op maat. 'In feite verbeteren we onze
dienstverlening ', zegt politiechef P. Addink. 'Ik
begrijp dat een politiebureau in Egmond een gevoel van veiligheid geeft. Maar veel meer dan een
gevoel is dat niet. Echte veiligheid wordt bereikt
door inzet van politie op plaatsen en tijdstippen
waar dat nodig is en door een betere bereikbaarheid.'

op afspraak (0900-8844) of aangifte via internet
(www.politie.nl). Kort geleden werd het aantal
onderwerpen waarvoor internetaangifte gedaan
kan worden sterk uitgebreid. Nieuwste ontwikkeling is de aangiftevolgservice, waarbij mensen
die digitaal aangifte hebben gedaan via internet
kunnen zien wat er met hun aangifte gebeurt.
Aangifte doen op afspraak kan bij ieder politiebureau in Noord-Holland Noord. Voor de bewoners van Egmond zijn de dichtstbijzijnde politiebureaus Heiloo, Bergen, Castricum en Alkmaar. 'U
kunt 0900 - 8844 bellen voor het maken van een
afspraak.' Binnenkort ontvangen inwoners een
folder met de laatste informatie over de bereikbaarheid van hun politie.

Addink vervolgt: 'De wereld om ons heen verandert snel. Verregaande digitalisering, de toegenomen mobiliteit en de 24-uurs economie stellen
andere eisen aan de politie. Wij passen onze organisatie daarop aan. Uitgangspunt blijft dat wij
goede politiezorg leveren en dat wij criminaliteit
en overlast aanpakken. In Bergen, Castricum en
Heiloo betekent dit dat we ons vooral richten op
de aanpak van overlast door hangjongeren, het
vergroten van de verkeersveiligheid en de aanpak van fietsendiefstal. Een succesvol project in
de drie gemeenten was het project 'Pleinvrees'. Er
zijn daar nu een stuk minder criminele jongeren
te vinden. In de drie gemeenten zijn in 2008 17
straatdealers opgepakt en werden 100 jongeren
verhoord. Verschillende jeugdigen werden via
hun ouders in contact gebracht met de jeugdhulpverlening.'

Egmond
Addink: 'Alle nieuwe ontwikkelingen zorgden ervoor dat het aantal bezoekers van het politiebureau in Egmond en ook in de andere gemeenten,
steeds verder terugliep. Dat zag de burgemeester
ook. In goed overleg hebben we besloten dit bureau met ingang van 1 mei te sluiten. Dat betekent overigens niet dat bewoners van Egmond
altijd verder moeten reizen om de politie te spreken. In bijzondere omstandigheden kan de politie
ook bij mensen thuis een aangifte opnemen.‘

24 uur bereikbaar
De politie is 24 uur per dag goed bereikbaar. We
reageren snel op meldingen en bij noodoproepen
zijn we vrijwel altijd binnen 15 minuten ter plaatse. Meestal dus veel sneller. De bereikbaarheid en
de mogelijkheden om aangifte doen zijn de laatste jaren verder ontwikkeld. De bereikbaarheid
werd verbeterd door de invoering van de Politieservicelijn (0900-8844), waar dagelijks zo'n 800
mensen naartoe bellen. Mensen die direct een
antwoord op hun vraag krijgen of naar de juiste
persoon worden doorverbonden.
Aangifte via internet
De mogelijkheden om aangifte te doen werden
uitgebreid met telefonische aangifte en aangifte

Muziekvereniging Excelsior:
voor elk wat wils
LIMMEN – Dat Muziekvereniging Excelsior een gevarieerde vereniging is, wist u waarschijnlijk al.
Ze spelen blaasmuziek en slagwerk, ze zijn er voor
jong en oud, en brengen zowel klassieke als populaire muziek ten gehore.

Fluitekruid heeft plaats voor maximaal 15 leerlingen, die d.m.v. loting zullen worden geplaatst. De
lessen zullen plaatshebben in het verenigingsgebouw van Excelsior, op dinsdagmiddag van 17:15
tot 18:00 uur.

Op 18 april jongstleden heeft het Harmonieorkest
deelgenomen aan het Waterland Muziekfestival
te Oostzaan. Onder leiding van dirigent Liesbeth
Zonneveld speelden zij daar o.a. het werk ‘The
Count of Monte Cristo’, dat beoordeeld werd door
jury Rob Goorhuis.
De Bloemendagen in Limmen worden verschoven
naar het weekend rond moederdag en Excelsior
verschuift gewoon mee; op zondagmiddag 10 mei
zullen zij te horen en te zien zijn op het vertrouwde bloemendagenplekje, de Bartigon.

Kinderen (en/of ouderen) die al zo ongeveer weten welk blaas- of slaginstrument ze willen gaan
bespelen, kunnen Fluitekruid overslaan en gelijk les nemen bij de muziekschool van Excelsior.
Speciaal voor deze toekomstige leerlingen wordt
er op zaterdagmorgen 6 juni a.s., van 10:00 tot
12:00 uur een Muziekmarkt georganiseerd in het
verenigingsgebouw, Schoolweg 5, van Excelsior.
Tijdens deze Muziekmarkt zullen verschillende
blaasinstrumenten en het slagwerk worden gepresenteerd door leerlingen en leden van de muziekvereniging. Daarnaast is er veel informatie
over de muziekvereniging zelf.

Ook voor muziek geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom heeft Muziekvereniging Excelsior
de basiscursus voor kinderen: Fluitekruid!
Fluitekruid is een eenjarige oriëntatiecursus, gericht op de blaasmuziek, inclusief het slagwerk.
Op een speelse manier worden leerlingen in de
leeftijd van 8 t/m 10 jaar wegwijs gemaakt in de
wereld van de blaasmuziek. Met behulp van de
blokfluit leren de leerlingen de beginselen van
het noten- en ritmelezen en wordt er gewerkt
aan muzikale beleving en voorstellingsvermogen.
Bovendien maken de leerlingen intensief kennis
met de muziekvereniging en hun mogelijkheden
binnen deze vereniging. Het is de bedoeling dat
deze beginnende leerlingen in hun oriëntatiejaar
zo geraakt worden door de muziek en Excelsior,
dat zij met veel enthousiasme hun weg vinden
binnen deze vereniging.

Zowel voor Fluitekruid en de andere lessen liggen
er tijdens de Muziekmarkt aanmeldingsformulieren klaar. Zorg dat je er bij bent!
Een resultaat van Fluitekruid kun je komen beluisteren op zondagochtend 14 juni a.s., tijdens
het Jeugdconcert in de Vredeburg, te Limmen.
Naast de leerlingen van de opleiding Fluitekruid
2008/2009, die laten horen wat ze geleerd hebben, zullen er optredens zijn van het Opleidingsorkest Excelsior, o.l.v. Liesbeth Zonneveld en de
Jeugd Slagwerk Groep van Excelsior, o.l.v. Floris
van Tol. Het jeugdconcert begint om 11:00 uur, de
zaal is open vanaf 10:30 uur.
Welkom aan iedereen!!!

Wijkagenten
De vaste spreekuren van de wijkagenten in Limmen en Akersloot worden vervangen door een
veel flexibelere manier van afspreken. Bewoners
die de wijkagent willen spreken kunnen een afspraak met hem maken via de Politie Servicelijn,
telefoon: 0900 - 8844. Samen spreken zij een
locatie af. Dat is bijvoorbeeld het politiebureau
in Castricum, Heiloo, een wijkcentrum of een
gemeentehuis. Ook in de gemeenten Bergen en
Heiloo geldt dat de politie altijd bereikbaar is. 'De
openingstijden zijn gewijzigd, maar als vanzelfsprekend is ook hier de politie er als u die nodig
heeft. We hebben de agenten liever op straat dan
dat zij een bureau moeten bemensen.'
Openingstijden politiebureaus per 1 mei
Bergen: ma-vrij van 13.00 tot 17.00 uur
Castricum: Castricum: dagelijks van 9.00 tot 17.00
uur (niet veranderd)
Heiloo: ma -vrij 09.00 - 12.00 uur
Alkmaar: is dagelijks van 09.00 tot 18.00 uur geopend en donderdag tot 21.00 uur

Starters opgelet:
Eigen huis kopen nu wél mogelijk
met gunstige koopsubsidie!
Woon je nog (noodgedwongen) bij je ouders en
zou je het liefst een eigen huis(je) kopen? Maar
onderneem je geen actie omdat je denkt dat je
het toch niet kunt betalen? Of huur je een woning maar zou je liever willen kopen? Voor deze
mensen heb ik goed nieuws. Juist als je een
laag of gemiddeld inkomen hebt waardoor je in
principe niet genoeg zou kunnen lenen om een
huis(je) te kopen, is er nu een regeling waardoor
dat vaak wél mogelijk wordt. Dit noemt men de
Wet bevordering eigenwoningbezit (hierna te
noemen: Koopsubsidie). Er zijn veel starters die
hier nog nooit eerder van hebben gehoord. Een
gemiste kans, vooral als je je bedenkt dat je dankzij deze regeling meer kunt lenen en hier niets
extra’s voor hoeft te betalen. Hoe dit in zijn werk
gaat, wil ik je deze week uitleggen.

meegeteld. Op het inkomen worden de maandelijkse verplichtingen (zoals alimentatie, lopende
kredieten en persoonlijke leningen) in mindering
gebracht. Op grond van dit inkomen zal de hoogte van de koopsubsidie worden vastgesteld. Er is
geen maximum gesteld aan het inkomen voor de
koopsubsidie. Naarmate je meer verdient, zal de
subsidie minder worden.

Wat is koopsubsidie?
Koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije
bijdrage in de hypotheeklasten. De hoogte van
deze bijdrage hangt onder andere af van je inkomen, leeftijd, hypotheek en koopsom. Het kan
starters of huurders net dat financiële steuntje
in de rug geven dat zij nodig hebben. Uiteraard
zijn er aan de subsidieverstrekking een aantal
voorwaarden verbonden. Ik zal de belangrijkste
voorwaarden benoemen: je mag geen eigenaar
van een woning geweest zijn in de afgelopen 3
jaar. De woning waarvoor je koopsubsidie aanvraagt, moet je zelf gaan bewonen. De woning
mag maximaal € 163.625,- kosten en de hypotheek mag niet hoger zijn dan € 176.715,-

Nationale hypotheek Garantie
Om in aanmerking te kunnen komen voor koopsubsidie, dient de hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afgesloten te worden.
Dit is alleen maar gunstig, want dan betaal je ook
een lagere rente. Bovendien loop je minder risico:
mocht je buiten je schuld om de hypotheeklasten
niet meer kunnen betalen en de woning moeten
verkopen, dan wordt de eventuele restschuld
door deze garantie gedekt.

Inkomen
Om te bepalen of je voor subsidie in aanmerking
komt, is de hoogte van je inkomen van belang.
Naast het inkomen van de aanvrager, wordt ook
het inkomen van de eventuele medebewoner

Voorbeeld
Een man van 21 jaar wil graag op zichzelf wonen. Hij heeft een inkomen van € 2000,- bruto
per maand. Zonder subsidie zou hij maximaal €
120.000,- kunnen lenen. Dankzij de koopsubsidie
mag zijn maximale hypotheek € 150.000,- bedragen. Over dit extra deel van € 30.000,- betaalt hij
geen rente.

Wil je graag een eigen huis kopen en kun je wel
een financieel steuntje in de rug gebruiken? Kom
dan gerust eens bij ons langs om na te gaan of
koopsubsidie tot de mogelijkheden behoort. Wij
zoeken samen met jou naar de beste oplossing.
Hierbij kun je rekenen op een betrouwbaar en
deskundig advies.
Limmen, De Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 81
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Zwembad Dampegheest krijgt een nieuwe beheerder met vele plannen

‘Behoud van het zwembad
komt op de eerste plaats...’
Dampegheest, de echte Limmenees weet waar ik het over heb. Het openluchtzwembad genoemd naar een voormalig landgoed
dat al sinds jaar en dag toegankelijk is voor dorpsbewoners om op warme zonnige zomerdagen een duik te kunnen nemen
in het frisse water en heerlijk te picknicken op het grote grasveld daaromheen. Toch is het voortbestaan van deze plek niet
vanzelfsprekend. Gelukkig zijn er dorpelingen die zich hard maken voor het behoud van het zwembad. Zo ontfermde de Ondernemersgroep Limmen (OGL) zich over dit zwembad. Zij zorgde ervoor dat het zwembad kon blijven liggen waar het ligt en
dat er een bedrag beschikbaar komt voor het beheer van Dampegheest. Omdat de vorige beheerder afgelopen jaar gestopt is,
kwam er een plaats vrij en ging de OGL op zoek naar een nieuwe ‘conservator’. Nieuw bloed brengt verandering met zich mee,
dus tijd om de nieuwe beheerder van Dampgheest eens op te zoeken en te vragen naar zijn plannen.

Concullega
De mond van Rem staat niet stil. Hij is merkbaar
enthousiast over zijn nieuwe project. Het wordt
laagdrempelig, er komt voor ieder wat wils en de
plannen passen prima binnen recreatie als speerpunt van de gemeente Castricum. “Daarbij vind ik
het gewoon ontzettend leuk dat je in aanraking
komt met veel mensen; ouders, kinderen, de studenten van de opleiding en ander ondernemers
uit het dorp.” De laatste groep die Rem noemt
beschouwt hij overigens als zijn “concullega’s”.
Een goede samenwerking met de andere ondernemers uit het dorp vind hij erg belangrijk. Rem
illustreert zijn gedachte met een voorbeeld: “Als
mijn klanten naast een dag op Dampegheest een
Solextocht willen maken, dan heb ik goed contact
met de man uit het dorp die Solexen verhuurt. Ik
kan dan zelf ook Solexen kopen en gaan concurreren met deze man, maar dat is niet slim. Ik kan
veel beter met hem samenwerken, dan heb je een
win-win situatie.” Hetzelfde principe geldt ook
voor de horecaondernemers op het dorp. “Zelf wil
ik niet voor de horeca zorgen op Dampegheest. Ik
wil geen kroegbaas worden. We hebben de hele
dag om activiteiten te organiseren tot acht uur
’s avonds, dan is het absoluut stil. Op Dampegheest worden wel nieuwe activiteiten ontplooid,
maar met respect naar de buren toe, dat vind ik
belangrijk.”
Oude mannenhuis
Rem is uitermate vrolijk en lacht veel tijdens het
praten. Hij heeft absoluut zin in de zomer en alles wat gaat komen rondom Dampegheest. Het
leukste vindt deze ondernemer overigens nog
de reactie van zijn klanten. “Ik vind het leuk dat
mensen je opbellen met de vraag of je voor een
speciale gelegenheid iets wil organiseren. Zo wil
ik bekend staan in het dorp.” Het valt me op dat
Rem, als een echte ondernemer, het woord geld
vaak in de mond neemt. Hij gebruikt het woord
echter wel met een andere insteek. Je zou namelijk bijna denken dat hij juist zo min mogelijk
geld probeert te verdienen met zijn activiteiten.
“Ik haal veel meer voldoening uit tevreden mensen dan uit ‘ik heb weer geld verdiend vandaag’.
Want de gekke dingen die je doet, leveren heel
veel plezier op en dat zijn de herinneringen die je
straks in het oude mannenhuis nog zit te delen.”

Lucia Valkering
Een overzichtsfoto met linksonder de voetbalvelden, daarboven de aangrenzende woonwijk en rechts van de woonwijk het terrein van het zwembad
grenzend aan ’t Stet (bron: Google Earth).
Dampegheest ligt op een prachtige plek; bij de
voetbalvelden, omringt door bomen en gelegen
aan het Stet. Een plek met mogelijkheden moet
Rem Pronk, de nieuwe beheerder, gedacht hebben. Ik vraag het hem: “Mijn eerste reactie was:
bekijk het, ik heb wel wat anders te doen.” Maar
die conclusie was te snel getrokken door deze
ondernemer in hart en nieren. “Ik ben toch gaan
nadenken en zag in dat hier nieuwe kansen liggen.” Rem, al een aantal jaren eigenaar van Albatros fun- en teambuilding, heeft, en het klinkt
inmiddels al aardig cliché, last van de recessie:
“Deze economische omstandigheden zijn heavy
voor mijn bedrijf. De activiteiten die ik nu organiseer zijn arbeidsintensief en kosten geld. Dat geld
hebben de klanten op dit moment niet.” Maar
wat voor kansen ziet deze entrepreneur dan voor
het zwembad, waarom zouden mensen hier in
deze financieel zware tijden wel hun vermaak
komen zoeken? “Het is uniek dat ik nu voor niets
een prachtig terrein tot mijn beschikking heb,”
vertelt Rem, “omdat ik een baan heb hoef ik daar
absoluut niet aan te verdienen, ik vind het leuk
om te doen en voor studenten van de opleiding
Sport, Management en Ondernemen (SM&O),
waar ik docent ben, is het een goede mogelijkheid om hier een stageproject van te maken. De
kosten blijven zo laag, het is dus recessieproof”.
Alle ingrediënten lijken aanwezig om Dampegheest “op te pimpen”, zoals Rem dit noemt.
Zwemles
Rem heeft een echte ondernemersgeest, al pratend en gebarend komt hij met allerlei ideeën.
Het lijkt soms alsof we in een brainstormsessie
zitten. Maar wat is nu het plan? “Het zwembad
komt absoluut op de eerste plaats, laat dat voorop staan,” zegt de nieuwe beheerder. Hij legt uit
dat het er uiteindelijk om gaat dat de dorpsbewoners hier in de zomer kunnen zwemmen. Om

een indruk te krijgen, vraag ik Rem of hij een paar
maten van het bad kan geven. Na even rekenen
schat hij dat het zo’n 14 bij 7 meter is en het heeft
een diepte van 0.80 meter tot 1.20 meter. “Het
zwembad is niet groot, maar wel geschikt om bijvoorbeeld zwemlessen te geven aan kinderen in
de zomer.” Rem legt uit dat hij nog onderzoekt of
het mogelijk is het zwembad overdekt te krijgen
op dagen dat het slecht weer is, zodat ook dan
gezwommen kan worden. Naast de ideeën die
deze ondernemer heeft voor het zwembad, wil
hij kijken of hij daar een buitensportbedrijf van
de grond kan tillen. “Studenten van SM&O zijn
bezig met het schrijven van een ondernemingsplan hiervoor,”vertelt Rem, “het idee is om voor
groepen mensen, of individueel, een leuke dag
te organiseren. We willen bijvoorbeeld kano’s en
drakenboten gaan verhuren. Ook hebben we het
plan een parcours van touwen tussen de bomen
te maken met de goedkeuring en veiligheidsmaatregelen van de VeBON (vereniging voor buitensportondernemingen).”
Outdoor geweest?
Rem is onrustig, want op deze eerste warme dag
van het jaar wil hij eigenlijk niets liever dan buiten zijn. Maar misschien is het wel de aantocht
van de zomer wat ervoor zorgt dat er aan nieuwe
plannen voor Dampegheest geen gebrek is. Toch
wil ik een kritische vraag stellen over het feit dat
Rem hier een buitensportbedrijf wil neerzetten.
Ik sprak met hem anderhalf jaar geleden voor
de LOV-krant over zijn bedrijf Albatros en in dat
interview zei hij het volgende: “Outdoor vind ik
geweest.” Ik vraag me af waarom het dan nu opeens weer ‘in’ is. “Ja, dat klopt dat ik dat gezegd
heb.”Rem legt uit dat hij toen vond dat de concurrentie te groot werd, grote outdoorbedrijven werden uit de grond gestampt en mensen moesten
veel geld betalen voor een dag vermaak. Maar zo-

als Rem in het begin van het interview al aangaf
ziet hij de mogelijkheid om op Dampegheest voor
een veel lager bedrag zo’n dag te organiseren. “Ik
kan nu concurreren op de prijs.”

Voorverkoop zwembad Dampegheest
Nu eindelijk de zon is doorgebroken maken we ons op voor een nieuwe zomer. Het Limmer zwembad is er klaar voor! Middels de bon in deze krant, of via onze website, www.funbuilding.nl, kunt u
voorinschrijven op abonnementen. Uiteraard kunt u uw abonnement ook aan de kassa kopen, maar
met deze voorinschrijving kunt u profiteren van een aanzienlijke korting. U kunt de bon inleveren
op Visweg 73 of in de brievenbus bij het zwembad. U kunt uw abonnement vanaf maandag 27 april
ophalen aan de kassa, waar u ook kunt betalen. Het zwembad is dagelijks geopend van 1 mei tot 1
september.

nu

Naam 1 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42,50

normaal
 45,00

Naam 2 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47,50

 52,50

Naam 3 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52,50

 60,00

Naam 4 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57,50

 67,50

Naam 5 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62,50

 75,00

Naam 6 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67,50

 82,50

Naam 7 pers.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72,50

 90,00

(kinderen jonger dan twee jaar zijn gratis)
Achternaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat + Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode . . . . . . . . . . . . . Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Martha houdt een spullenmarkt...

Fietsen voor Burkina Faso!

Martha van der Steen komt net van de spinning marathon bij fitnesscentrum Full of Life en schuift nu
aan om iets te vertellen over een activiteit om geld in te zamelen. Voor het fietsproject ten bate van onderwijs voor Burkina Faso. Zelf zal ze ook meefietsen. Naast haar zit Ben Hageman; hij wordt één van de
chauffeurs van de vrachtwagen en “kampmaker”.
inmiddels ervan af en er worden spullen aangeboden. De opslag mag bij Ben”. Ben Hageman van
de Kerkweg biedt zijn loods achter zijn huis aan
voor opslag. Ben: “Er zijn al diverse spullen gebracht. Van boeken, curiosa, schilderspullen, een
vijver tot een schoenpoetsmachine aan toe”.

Martha: “Ik kreeg een idee om een rommelmarkt
te houden tijdens de komende Bloemendagen.
Gaandeweg het uitwerken van dit idee, zeiden
mensen die met mij meedachten: joh, noem het
een spullenmarkt. Dat klinkt beter, want rommel
is het niet. Een aantal mensen in Limmen weet

Rode Kruis zoekt nieuwe
EHBO-coördinator
De huidige coördinator van de ploeg EHBO’ers in Limmen zoekt een opvolger. Na 24 jaar voor het Rode
Kruis werkzaam te zijn geweest, wil hij zijn taken graag overdragen.
Het werk van een EHBO-coördinator houdt in:
Het leidinggeven aan een groep van 15 gediplomeerde Rode Kruis-vrijwilligers, die onder meer
worden ingezet op Koninginnedag, tijdens het
timmerdorp en bij sportevenementen. Aanvragen worden gedaan door allerlei organisaties uit
Limmen.
Ook bij de bloedinzamelingsavonden van Sanquin, die twee maal per jaar worden gehouden,
zijn de vrijwilligers present.
Daarnaast ziet de coördinator erop toe, dat de op-

leiding van de vrijwilligers up-to-date blijft door
trainingen en herhalingslessen van een gediplomeerd instructeur.
Tevens worden er in Limmen EHBO-cursussen gegeven aan plaatsgenoten. De coördinator heeft
zitting in het plaatselijke bestuur en vertegenwoordigt de afdeling ook bij het district van het
Rode Kruis.
Mensen met belangstelling voor dit werk zullen
een passende opleiding krijgen. Zij kunnen contact opnemen met Nico Frijn, tel.nr. 072-5052087

LIMMEN

ZATERDAG 2 MEI

&
ZONDAG 3 MEI

GROTE
GERANIUMMARKT

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

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

Vele mooie planten, geraniums, eenjarigen,
hangmanden, bloembakken, potterie

VELE AANBIEDINGEN:

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

O.A.
10 PRACHTIGE GERANIUMS
SLECHTS € 10.-

LIMMEN

Martha: “Het is gepland tijdens het weekend van
de Bloemendagen, zaterdag, zondag en maandag. Ik heb eerst contact met het Mozaïekencomité gehad. Omdat het niet voor commerciële
doeleinden is, gaven ze hun toestemming.
Daarna bood Pastor Olling (ook fietser) tijdens
een vergadering aan om het op het kerkplein
te houden. In overleg met Pastor Olling en Joop
Koppes wordt de plek nu aan de noordkant, bij de
fietsenrekken. Ik vond het een mooi aanbod, maar
we letten wel op dat we de kerkgangers niet voor
de voeten lopen. Ook willen we er een vlag van
Burkina Faso bij zetten, gemaakt als mozaïek. De
vlag mogen we maken bij Jos en Tinie Hollander
in hun schuur, waar ik al jaren meedoe met een
mozaïek. Ben gaat ook helpen ritsen “.
Ben vult aan: “Tijdens de markt zetten we ook een
grabbelton neer voor de kinderen. Mijn schoonzus Annie, die tijdens de fietstocht meegaat met
de vrachtwagen als kokkin, maakt nu voor de
spullenmarkt deze grabbelton”.
Martha: “Mensen kunnen raden hoeveel pelpinda’s er in een glazen pot zitten en we proberen
mensen te vragen om kinderen te schminken”.
Er worden zelfs al plannen gesmeed om tijdens
de spullenmarkt enkele optredens te verzorgen,
n.l. van het Shantykoor Heeren Zeventien en de
Olling Stones ! Nadere uitleg is voor de kenner
niet nodig. En voor diegene die het aantal pinda’s
raadt, is er uiteraard een prijs.
Hoe zijn jullie zo bij het fietsproject betrokken geraakt ? Martha: “Ik las het stuk van Ton destijds in
de Uitkijkpost, waarin hij een oproep deed voor
deelnemers. Ik dacht, het zal wel zwaar zijn, maar
ook bijzonder. Maar het bijzondere werd al mooier !” Martha gaat voor de hele tocht.
Ben: “Ik zat koffie te drinken bij Wils en Martha

toen ze het erover hadden en dat Martha zo enthousiast was. Wie is er nou zo gek om 8000 kilometer te fietsen ! Nou, zei ik, ik wil wel mee als
bezemwagen! Maar het is dus de vrachtwagen
geworden, die alle spullen en eten meeneemt en
kamp maken”. Hij grinnikt er nog een beetje om.
Oproep
Een oproep aan mensen die spullen willen schenken voor het goede doel, het verbeteren van het
onderwijs in één van de armste landen ter wereld: heeft U spullen die U wilt aanbieden, dan
kunt U deze elke dinsdag-en donderdagavond
vanaf 20.00 uur brengen bij Ben Hageman, Kerkweg 9 in Limmen. Eventueel bij de familie Van der
Steen aan de Achterweg. Martha tot slot: “Als er
iemand zich geroepen voelt om ook in de kraam
te staan om te verkopen, graag ! En we hopen natuurlijk op mooi weer “. Definitieve datum Bloemendagen: 9, 10 en 11 mei.
José van den Berg
Contact Martha van der Steen 072-5053381 w.vd.
steen@quicknet.nl. Contact Ben Hageman 0725054515 benhageman@quicknet.nl
Er kunnen nog mensen zich opgeven die de uitdaging willen aangaan de volledige monstertocht te
fietsen. Met name is de organisatie op zoek naar
een arts, verpleger of verpleegster, die in de begeleiding deze monsterfietstocht wil meemaken.
Stichting Fietsen voor Burkina
KvK nummer: 37145659
www.fietsenvoorburkina.nl
info@fietsenvoorburkina.nl
Bankrekeningnummer: 1476.07.493

De vorige nummers
nog eens zien?
Kijk op www.lovkrant.nl
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Alowna, verkoopster van het Straatjournaal in Limmen, vertelt haar verhaal...

‘Varkensspek,
dat is de Snicker van Oekraïne...’
Het is al weer een tijdje geleden en zeker met deze lente-editie van de LOV-krant voor u zult u er wellicht niet meer aan gedacht hebben,
maar afgelopen winter was een goede. Het was eindelijk weer eens flink koud. In januari waren de sloten en meren voor het eerst sinds
jaren dicht gevroren. Zoals het echte Nederlanders betaamde, haalden wij massaal onze schaatsen uit het vet en genietend in de winterzon
kon er weer een tochtje gemaakt worden over de bevroren wateren door het platte Hollandse landschap. En dat was lang geleden. Velen
hadden de hoop al opgegeven, want door de ‘opwarming van de aarde’ of ‘het broeikaseffect’ waren de koude winters vol ijspret nu toch
echt verleden tijd. Althans zo dacht men. Kortom, voor schaatsend Nederland kon de winter niet beter. Toch was de kou niet voor iedereen
fijn. Voor de Albert Heijn in Limmen staat al jaren, een inmiddels in Limmen bekend gezicht. Wie op zaterdagmorgen de boodschappen doet
kent haar; de verkoopster van het Straatjournaal. Voor haar was het bikkelen deze ijzige winter, maar ze heeft zich er doorheen geslagen en
met een heerlijke warme zomer in het vooruitzicht stel ik haar een aantal vragen.
komen? “In Oekraïne is weinig werk, maar
ik wilde graag werken.” De Oekraïense vertelt dat haar zus en zwager toentertijd al
een aantal jaar in Nederland werkten. “Mijn
zwager zat in de bloemen en hij werkte als
timmerman. Ik ben toen ook naar Nederland
gekomen en ben ik hier gaan schoonmaken.”
Maar omdat er in het weekend geen schoonmaakwerk te doen was, besloot Alowna om
op zaterdag het Straatjournaal te gaan verkopen. Van het hoofdkantoor in Haarlem van
waaruit zij werkt, krijgt Alowna destijds de
Albert Heijn in Limmen toegewezen als plek
om te verkopen. Ze staat hier dus al een hele
tijd op het dorp. Veel mensen kennen deze
Limmense verkoopster dan ook. “Het is hier
in het dorp goed. Veel mensen kopen een
krant bij mij, het zijn heel hartelijke mensen
en ze vergeten je niet.”Alowna vertelt dat ze
voor de deur bij de AH Nederlands heeft leren spreken: “Ik maak hier vaak een praatje
met mensen, ik vind dat prettig want voor
mij is dat studeren.” Ik kan merken dat deze
krantenverkoopster trots is, ze vindt het echt
leuk om zo met een vreemde taal bezig te
zijn. “Ik vind Nederlands een interessante
taal, ik zou graag een cursus willen doen om
de taal beter te leren spreken.”

Alowna is iets aan de late kant. De wind
waait hard vandaag en ze moest een stuk
tegen wind fietsen om in Limmen te komen.
“Ik ben mijn woordenboek vergeten,” is het
eerste wat deze 27-jarige Oekraïense tegen
mij zegt. Ik krijg de indruk dat dat helemaal
niet erg is, want volgens mij spreekt ze een
aardig woordje Nederlands. “Vijf jaar ben
ik nu in Nederland,” begint Alowna, als we
zijn gaan zitten en ze even heeft kunnen
uitblazen van haar fietstocht. Fietsen heeft
ze overigens hier in Nederland geleerd. “De
eerste drie maanden ben ik nog heel veel
gevallen,” zegt ze, “het was zo moeilijk!” De
buitenlandse vertelt dat ze in Oekraïne bijna
geen fietsen hebben omdat de straten daar
niet geschikt voor zijn. “Ik kom uit een kleine
stad in Noord-Oekraïne,” vertelt Alowna mij.
Ik vraag haar of ze de naam van de stad op

mijn papier kan schrijven. ‘Glukhov’ schrijft
ze op. Zoals veel Oekraïense mensen waarschijnlijk nog nooit van Limmen hebben
gehoord, heb ik nog nooit van deze plaats
gehoord. “Het is een oude, mooie stad,” gaat
de Oost-Europese verder. “Als je met de bus
reist, ligt Glukhov hier 39 uur rijden vandaan.” Maar in Glukov zelf zijn geen bussen
of metro’s en er zijn maar heel weinig auto’s.
Iedereen loopt daar altijd alles. In deze stad
is Alowna opgegroeid, haar familie woont
daar nog.
Nederlands leren
Voor mij zit een jonge dame die opgewekt
uit haar ogen kijkt. Ze heeft lang donkerblond haar en lacht veel tijdens het praten.
Afgelopen februari was Alowna hier dus al
vijf jaar. Waarom is ze naar Nederland ge-

Limmer danspaar Maurice
en Marieke blijven scoren
op kampioenschappen
Limmen: Het Limmer danspaar Maurice Philipoom
en Marieke van Londen blijven goed presteren op
nationale en internationale danskampioenschappen. Zo werden Maurice en Marieke in Tilburg nog
kampioen op een groot internationaal toernooi,
werden ze 6e in Vught op de grote prijs van ZuidNederland en 4e op het 4e Bruijn-Bonel Trophy tot
nu toe. In het weekend van Pasen dansen Maurice
en Marieke een uitnodigingswedstrijd in Antwerpen ( België ) en op 2e paasdag een groot internationaal toernooi in Cuijck.
De aankomende tijd zal het Limmer danspaar
zich gaan concentreren op het grootste internationale toernooi wat Nederland voor het eerst
gaat organisren, op 16 en 17 mei zal in Kerkdriel
de “ Mini Blackpool “ worden georganiseerd, de
voorloper van het grote kampioenschap in Blackpool ( Engeland ). Aan dit evenement zullen dansers van over de hele wereld deelnemen om zich

zo voor te bereiden op “ De “ wedstrijd van het
jaar, Blackpool International. Ook hieraan zullen Maurice en Marieke deelnemen om zo hun
beste beentje voor te zetten. Maurice en Marieke
worden getraind door één van de betere trainers
die Nederland kent, Luut Griffioen, Paul Reijn en
Fineke Raps en de Belgische trainster Pauline Ladiges-Kwikkel.
Alle trainers zijn oud Nederlands Kampioenen
en sommige zelfs internationaal kampioen, ook
hebben de Limmers sinds kort een sponsor die
voor hen de benzine kosten enigszins verlicht,
Sportschool de Lange uit Beverwijk heeft zich
aangeboden om dit danspaar een beetje te ondersteunen om zo de kosten een klein beetje te
verlichten.
Dansen op het niveau wat Maurice en Marieke
nu doen, kost enorm veel inspanning, zo trainen
zij gemiddeld 3 a 4 maal per week ongeveer 2 uur

Concurrentie
Ondanks dat Alowna al een aardig woordje
Nederlands spreekt, hebben we toch af en
toe nog moeite elkaar goed te begrijpen.
Maar met duidelijk praten en korte zinnen
komen we er toch uit. Ik vind het knap wat
deze dame doet. Ik probeer me voor te stellen hoe het zou zijn als ik aan een Oekraïense journalist in het Oekraïens een interview
zou moeten geven. We praten verder. Alowna spreekt over haar werk bij de AH alsof het
heel gewoon is. Maar toch is het niet altijd
gemakkelijk om voor de winkel te staan. Zo
is het afgelopen winter erg koud geweest.
“Ik sta op de oostenwind en ik heb niet altijd
dikke kleren, het was zo koud.” Alowna slaat
haar armen om zich heen en maakt een rillende beweging. Een paar weken heeft ze
niet kunnen staan doordat ze last had van
de kou. “Gelukkig mocht ik later in de winnon stop en hebben zij ook 2 maal per week privé
les om zo de fijne kneepjes van het dansen onder
de knie te krijgen. Dansen is een snel ontwikkelde
sport waar heel snel en heel veel veranderd waar
je als danssporter bovenop moet zitten. Dansen
is een officieel erkende sport en is aangesloten bij
het N.O.C-N.S.F en is lid van het I.O.C. Om steeds
goed voor de dag te komen is het belangrijk ook
steeds goed en verzorgd voor de dag te komen,
en daarom wisselt Marieke ook regelmatig van
jurk die zij op maat laat maken in Hongarije, Italië, Duitsland en China, om zij net even dat beetje
extra te geven.
Mocht u ook eens geïnteresseerd zijn om eens een
wedstrijd bij te wonen, op internet kunt u alle locaties in de buurt van Limmen bekijken, zo is er in
mei weer een groot toernooi in Amstelveen waar
ook Maurice en Marieke weer aan zullen deelnemen, de link van de website is www.nadb.eu.

Limmer danspaar Maurice
Philipoom en
Marieke van Londen
in actie tijdens één van
hun kampioenschappen

ter voor het eerst binnen staan.” Maar de
kou is misschien niet het grootste probleem
van deze verkoopster. De concurrentie is namelijk sterk. Sinds een tijdje staan er meer
krantenverkopers bij de AH en dat is lastig.
Alowna legt het hele verhaal uit: “Ik kreeg
van mensen uit Limmen een sms’je dat er
een andere meneer stond te verkopen. Ik
heb hem aangesproken en gevraagd of hij
alsjeblieft ergens anders wilde gaan staan.
Ik heb een speciale vergunning om bij deze
winkel te staan.” Voor Alowna is het heel vervelend als andere verkopers door de week
hun krant staan te verkopen. Dan kopen de
mensen in het weekend, als zij er staat, geen
krant meer.
Dromen
Niet alle onderwerpen die ik tijdens het gesprek aansnijd vindt Alowna fijn om over
te praten. Sommige onderwerpen liggen
wat gevoelig. Maar als we praten over wat
luchtigere onderwerpen, dan zie ik dat ze
met plezier erover kan vertellen. Want net
als ieder ander heeft deze jonge vrouw ook
dromen. Zo zou ze graag in Nederland willen blijven wonen samen met haar vriend
en een goede baan krijgen. Wat voor baan
zou ze dan willen hebben? “Ik zou architect
willen worden,” vertelt Alowna. Twintig jaar
geleden, als klein kind tekende ze al graag.
“Mijn leeftijdsgenootjes waren dan aan het
buitenspelen. Mijn moeder zei: ga ook naar
buiten. Maar ik bleef binnen om te tekenen.
Ik zou graag gebouwen en huizen willen tekenen.” De Oekraïnse vertelt dat zij gewoon
naar school is geweest. Ze heeft na de middelbare school economie gestudeerd. Hier
in Nederland zou je dan, bijna vanzelfsprekend, een baan krijgen na je studie, maar in
Oekraïne helaas niet.
Zee
Alowna maakt een sterke indruk. Ze leert
veel van het wonen in een heel andere cultuur dan waar zij vandaan komt. “Wat
ik wel heel erg mis aan Oekraïne is het
varkensspek,”zegt de Oekraïnse weemoedig, “varkensspek dat is de Snickers van Oekraïne!” Wij hebben hier in Nederland ook
wel spek in de winkels liggen, maar volgens
Alowna is dat niet te vergelijken. Ze geeft
overigens meteen weer een positieve draai
aan het gesprek: “Wat er weer zo mooi is aan
Nederland is de zee,” zegt ze met een diepe
zucht, “zo prachtig." Het is bewonderenswaardig dat, ondanks dat het voor Alowna
af en toe moeilijk is hier te leven, ze alles
toch met een heel optimistische blik bekijkt
en, met de beperkte middelen die zij heeft,
toch goed kan leven in Nederland.
Met speciale dank aan Margret Valkering
voor haar gastvrijheid. Dit interview werd gehouden bij haar thuis.
Lucia Valkering
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Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

Bloemendagen
Limmen
van 9 t/m 14 mei
2009

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456
Egmond-Binnen 072 506 5303

Drukwerk?
StudioWelgraven.nl

bloemendagen actie
Koop een huis tijdens de bloemendagen vrij op naam en bespaar de kosten koper!

De 6% overdrachtsbelasting en een deel van de notariskosten
worden door de verkoper betaald.
Kijk op onze website www.rietveldlimmen.nl of www.funda.nl
voor de deelnemende panden of bel met 072 505 1464

Een besparing van (tien)duizenden euro’s
Rietveld Makelaars: dé makelaar van Limmen

