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Sint Nicolaas komt
weer naar Limmen!
Hij komt, die goede Sint met vele Pieten op
zondag 20 november naar Limmen. Om circa
14.30 uur komt Sint Nicolaas met zijn ongeduldig trappelende pieten aan op het
Achtkant. Hier zal de Ben Lieferink samen
met de burgemeester mevrouw EmmensKnol de Sint toespreken. Daarna zal de
optocht door het dorp starten, voorafgegaan
door de drumband en harmonie, die weer
voor vrolijke muziek en Sinterklaasliedjes
zorgen. De Sint hoopt dat er veel mensen in
de stoet meelopen of onderweg aansluiten.
De route zal zijn: Achtkant, Hogeweg,
Rijksstraatweg,
Enterij,
Middenweg,
Nachtorchis,
Rietorchis,
Zonnedauw,
Dusseldorperweg en kerk. Het zou extra
feestelijk zijn wanneer de mensen langs
deze route de vlag uithangen ter ere van de
Sint. Na zijn rondrit zal de Sint met zijn
Pieten om ca. 15.40 uur bij de kerk aankomen, alwaar pastor Olling de Sint en zijn
Pieten officieel zal verwelkomen.
De kerk zal om 15.30 uur precies open zal
gaan. Voor een veilig binnenkomen van de
kinderen wordt er vooral gevraagd NIET te

DRINGEN bij het naar binnen gaan. De
ouders worden vriendelijk, doch dringend,
verzocht in de zijbeuken plaats te nemen,
zodat alleen kinderen plaatsnemen in de
banken van het "Kinderland". Zo kunnen ook
zij Sint Nicolaas goed zien.Tevens worden de
kinderen en de ouders gevraagd het altaar
vrij te houden. De zwarte Pieten zijn naast
het normale strooigoed van zakjes suiker- en
kleurstofvrij strooigoed voorzien. Laat de
kinderen hier vooral om vragen. Pastor
Olling zal samen met Ben Lieferink Sint
Nicolaas ontvangen en het kinderkoor o.l.v.
Mia Ploegaert, zal de aanzet geven tot het
zingen van vele vrolijke Sinterklaas liedjes.
Rond 16.45 uur besluiten Sint en Pieten hun
bezoek. Daarna mogen ze een poosje rusten,
maar niet voor lang, want ‘s avonds moeten
ze alweer de daken op om overal pakjes of
lekkers te gaan bezorgen. Informatie 072 5052757.
Dit Sinterklaasfeest is mede mogelijk
gemaakt door bijdragen de L.O.V. en de
Bedrijven Groep Limmen. Onze dank daar
voor!

Huisvrouwenblues...
erwijl ik achter de computer zit te schrijven schijnt het najaarszonnetje genadeloos naar binnen. Lekker laag en erg fel. Ik word ongevraagd geconfonteerd met mijn aangeboren gebrek aan afstoflust. Wolken hangen onder de
bank, spinrag hangt via de muur richting de kast. Wat eerst nog zo mooi verborgen leek, wordt nu onbarmhartig onthuld. Dat wordt stoffen, zuigen, dweilen en boenen. En laat ik dat nu juist het meest ondankbare klusje in huis vinden. Ben ik boven klaar, dan kan ik beneden weer opnieuw beginnen.

T

oe doen ze het toch, de dames waarbij het schoonmaakazijn door de aderen lijkt te lopen. Bij hen zijn de plinten stofvrij, ruikt het huis naar groene zeep, struikel je niet over uitgetrapte schoenen, puilt de wasmand nooit uit.
Zij weten als geen ander hoe je een huis proper maakt en netjes houdt. Waar ík
twee keer met mijn plumeau over de lampen wapper, gaan bij hen de schilderijen van de muur, schuiven ze de bank wekelijks van zijn plaats en kruipen ze
onder het dressoir om geen stofje te laten ontsnappen. Ze doen het energiek,
met grote precisie en enorme overgave. Helaas, ik schiet daarin te kort. Dus vandaag sluit ik de zon buiten, achter het gordijn. De krant moet af en ik troost mij
met één gedachte: Ik zal heus de enige niet zijn!
Y.V.

H

Sinterklaasactie 2005 van de LOV - winkeliersvereniging

Win de goed gevulde zak van
Sinterklaas t.w.v. 700 Euro !
Ook dit jaar is het de LOV weer gelukt om
een geweldige Sint Nicolaasactie te organiseren. De actie start op maandag 14 november a.s. en duurt drie weken lang.
Bij besteding van 5 euro aan boodschappen
(bij uitzondering van AH – 10 euro)ontvangt
u een lot.
De loten kunt u inleveren bij de deelnemende winkeliers. Deze zijn herkenbaar aan het
speciale raambiljet.
De trekkingen zijn op maandag 21 november, 28 november en donderdag 8 december
2005. Alle winnaars worden persoonlijk
ingelicht en mocht u prijs hebben krijgt u
deze vanzelf thuis gestuurd. De trekkingslijst is terug te vinden op onze website:
www.lov-limmen.nl

Foto: Jan Jong Fotografie-Beeldproduktie, Alkmaar

Sinterklaasspel voor de jeugd van 4 tot 9 jaar...

Het grote boek is leeg!
Grote Piet heeft dit jaar van zijn eigen centen een laptop gekocht. Hierin gaat hij alle
verlanglijstjes stoppen. Het grote rode boek
van Sinterklaas is nu niet meer nodig, zo
denkt hij. Helaas loopt de laptop vast en uiteindelijk valt hij in het water. Nu heeft Grote
Piet helemaal niets meer. Uiteraard wil hij
zijn laptoppie op alle mogelijke manieren
gaan redden. De kleine Pietjes willen geen
computer en gaan alle verlanglijstjes weer
bij elkaar zoeken. Het grote boek moet helemaal opnieuw gevuld want er staat nog
niets in dit jaar. Dit is heel veel werk! Gaat
dit ze wel lukken voor het grote Sinterklaasfeest? Zonder dat de Pietjes het weten
steken slaappiet en studente Sjera ook hun
neus in het boek. En of dit allemaal goed
afloopt…

Forento en Pancratius spelen ook dit jaar
weer traditiegetrouw samen het sinterklaastoneelstuk. Er zit genoeg hilariteit in
het spel en de spelers hebben tijdens de
repetities veel plezier. Liesbeth Meijer,
Christel Middelhoff, Lara Molenkamp, Mark
Niesten, Harry Sinnige en Maaike van
Weering maken er weer een dolle boel van
en zorgen voor een onvergetelijke middag
voor de jeugd.
Zondagmiddag 4 december Sinterklaasspel
in de Burgerij, aanvang 14.00 uur, zaal open
13.30 uur , toegang 2 euro voor kinderen en
volwassenen. Organisatie: Limmen Cultuur,
informatie: 072-5052235
Op de foto één van de Pieten met het lege boek...

Er zijn drie trekkingen van elk 750,00 Euro.
1x lov-bon van
100 Euro
2x lov-bon van
50 Euro
10x lov-bon van
25 Euro
30x lov-bon van
10 Euro
Het totale prijzen bedrag is 2950 Euro!
De hoofdprijs wordt getrokken na de 3e trekking uit alle ingeleverde loten. Deze prijs die
beschikbaar is gesteld door de deelnemende winkeliers, staat in de etalage van
Drogisterij Aker.
De Rijkspolitie zal de
trekking verrichten.
Koop allen in Limmen,
dan maakt u kans op
een van de 130 prijzen!
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Veelzijdig
in alle merken..!
Verkoop van nieuw en gebruikt.
Voor onderhoud en vakkundige reparatie.

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

KLEVERLAAN B.V.
GARAGE- EN AUTOSCHADEBEDRIJF
RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15

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

bloembinderij

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

Tandprothetische
praktijk

Met DSH-Schuifwanden
creëert u een zee aan

D. Lens

bergruimte. Kastenwanden
exact op maat gemaakt, waar

Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

u maar wilt in huis of op

■ Voor uw nieuwe kunstgebit

kantoor. In de slaap- en

■ Tevens rebasingen en reparatie

kinderkamer, maar ook in

aan uw bestaande prothese

uw werk- of studeerkamer,

■ Meer dan 15 jaar ervaring
met implantaten

de hal of op zolder. Kortom:

■ Vergoeding door ziekenfonds en

overal waar kastruimte nodig

particulier verzekering

is. Geen centimeter blijft
Dusseldorperweg 6 Limmen

onbenut. Ruimteproblemen

Te l e f o o n 0 7 2 - 5 0 5 5 5 9 2

zijn volledig verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

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

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak
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LIMMER KROOST

‘BABY VAN DE
MAAND’

“Oh, kom maar eens kijken wat ik in dit wiegje vind, alles gekregen van die goede Sint.”
We kunnen veel van de goedheiligman verwachten: maar het waren geen pasgeboren kindertjes, die hij en zijn
pietermannen brachten. Wel schrijft hij ze jaarlijks in het grote boek, dan raken ze bij het uitdelen van de pakjes
nooit meer zoek!
We mogen weer vijf kersverse ouders feliciteren met de geboorte van hun babytje en namens de limmer ondernemers wensen wij hen heel veel geluk, gezondheid en plezier!!
Na de namen van de baby’s flink te hebben gehusseld is, door middel van loting, Teun de Groot “Baby van de
Maand” geworden. Voor deze “Baby van de Maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje
beschikbaar!! Deze kunt u in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg in Limmen.

Teun de Groot
– Geboren op 7 oktober 2005 –
Zoon van Peter de Groot en Moniek de Groot-Klein Geltink
Broertje van Rick en Jeroen.

Louise van der Ven

Benjámin Bálint

Lisa Veldt

Julie Sijssens

– Geboren op 13 oktober 2005 –

– Geboren op 5 oktober 2005 –

– Geboren op 22 oktober 2005 –

– Geboren op 9 augustus 2005 –

Dochter van Dennis
en Martine van der Ven
Zusje van Mink.

Zoon van Michel Bálint
en Karin Bálint-Thuijs
Broertje van Max.

Dochter van Jeroen Veldt
en Alice Groot

Dochter van Edwin
en Bianca Sijssens
Zusje van Mats.

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar de redactie van
de LOV-krant (lov@studiowelgraven.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 –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.
De “Baby van de Maand” kan met zijn trotse papa of mama een Bobike fietszitje in ontvangst
nemen bij Rijwielhandel Kroone-Liefting.

‘Sex in the city’
Aan de oostkant van Limmen is het de laatste
maanden niet helemaal pluis.
Onlangs trof ik in een café een zwaar aangeslagen bewoner van dit harmonieuze stukje
Limmen aan.
“Wat is er met jou aan de hand?”, vroeg ik hem
enigszins bezorgd.
“Ik heb de laatste weken geen oog dicht gedaan”,
jammerde de man. “Ik heb tientallen gewillige
dames de deur moeten wijzen. Die ondeugende
“druppels” hadden me huisnummer verruild
met die van een andere buurtbewoner”.
“Gewillige dames, huisnummertje, druppels,
verklaar je nader Gasinus, wat is er gaande in
ons dorp?”.
“We hebben een gigolo in de straat”, fluisterde
Gasinus mij zachtjes toe. “En die twee lollige
broertjes hebben zijn huisnummer bij mij op de
deur geplakt, vandaar al die hitsige kippen voor
mijn deur”.
“Een Gigolo!”, schreeuwde ik nieuwsgierig,“Wie
is het, hoe heet hij?”.
“Ik zeg niets”, siste Gasinus,“maar één ding weet
ik zeker. Die broertjes krijgen een flinke schadeclaim aan hun broek. Op wat vaste klantjes na,
heeft m’n buurman dagen lang droog gestaan.
Wat denk je wat hij bij elkaar had kunnen wippen in al die weken”.
“Mot je nog naar de kerkeveiling van den
Nieuwenhuijsen?”, mengde een bekende
Limmer zich in het gesprek.
“Ik denk het wel, ik ga ieder jaar wel even kijken”,
antwoordde ik bedeesd.
“En wat ga je kopen dan, een kuub stront, waar
die boeren zich normaal geen raad mee
weten?”, vroeg hij hatelijk.
“Nee, voor mij geen uitwerpselen van die slimme agrariërs”, riep ik afwijzend,” straks word ik
nog bekeurd door Pim voor het illegaal uitrijden
van mest. Ik denk dat ik dit jaar maar eens een
bod doe op een appartementje”.
“Een appartementje?! Worden die ook al geveild
dan?” vroeg het oude wijf nieuwsgierig.
“Ja, wat dacht jij dan, waar moeten ze anders
heen met al die hokken.,Heel Limmen wordt
toch vol gebouwd met flatjes en bedrijfsgebouwen.

Het zal me niets verbazen als ze straks bij de
Gastronome ook weer zo’n afschuwelijk complex neer zetten”.
“Het zijn horizonvervuilers”, brulde een ouwe
Limmer geëmotioneerd. “Die zogenaamde projectontwikkelaars, laat me niet lachen. Witte
boorden criminelen, dat zijn het. Een hoop kartonnen dozen op zo weinig mogelijk grond neerplanten en dan lekker de zakken vullen. Moet je
eens kijken hoe ze die Rijksstraatweg hebben
toegetakeld de laatste jaren.Vroeger toen ik nog
klein was, stond Limmen bekend als een mooi
dorp, maar tegenwoordig is er geen moer meer
aan met al die wolkenkrabbers langs de weg”.
“Wie zal nou die NN toch zijn die ieder jaar
zoveel aan de kerk schenkt?”, sliste een aangeschoten klant met dubbele tong.
“Ja, dat vraag ik me ook al jaren af”, antwoordde ik nieuwsgierig.
“Die vent moet toch barsten van het geld”, fluisterde de kastelein geheimzinnig, “de catalogus
staat ieder jaar weer vol met zijn initialen”.
“Als je het zeker wilt weten, dan moet je Trien B.
bellen”, stotterde een man uit Limmen-west.“Zij
is bij iedereen thuis geweest”.
“Ik heb Trien voorop zien lopen met al die vrijwilligers, die meiden hebben de pantykousjes uit
hun sloffen gelopen om alle kavels op tijd binnen te krijgen”.
“Nog effies en dan mogen de Limmer Uylenbabbels ook weer de straat op”, riep ik opgelaten.
“De elfde van de elfde om elf over elf zeker”, riep
een carnavalshater spottend.
“Hebben die gasten niks beter te doen, dan een
beetje achter elkaar aan te huppelen door het
parochiehuis?”, mekkerde de man uit LimmenWest.
“Ho ho Jan, die jongens doen ook een hoop
goede dingen”, riep ik verdedigend, “ze komen
langs als je ziek bent of als er een kindje geboren is”.
“Daar leg ik op te wachten als ik beroerd op mijn
nest leg, ken ik voor elf van die los geslagen
fazanten nog effe koffie gaan zetten zeker. Die
oplichters komen er bij mij niet in, ophokken dat
tuig”.

Noteer vast in uw agenda!!!
Uiterlijke data doorsturen van foto’s en gegevens:
O Kerst-edtie

maandag 12 december

(in de Kerst-editie kunnen wij de data voor 2006 mededelen)

“Bij mij ook niet”, snauwde een slechthorende
baas uit de Cameren, “vorig jaar heb ik ze al
mijn lege flessen meegegeven en ik moet het statiegeld nog terugkrijgen”.
“Schoften zijn het”, brulde een pessimistische
plaatsgenoot, “lege flessen stelen van een ouwe
dove man. Jaag ze maar het weiland in van de
jagende boer, dan kan hij ze een schot hagel in
de reet jagen, dan kennen ze rondjes rennen die
flapdrollen”, schreeuwde hij erachteraan.
“Wat zie jij d’r uit?”, vroeg ik aan een binnenkomende juffrouw, “Kom je bij die damesverwenner uit Limmen-Oost vandaan of zo?”.
“Welnee man”, pufte de vrouw, “ ik kom van de
Middenweg. Ik ben bij het Tettenconcert in de
Enterij geweest. Wat kennen die lui prachtig
mooi zingen”, riep de vrouw enthousiast, “wat
een familie. Broertjes, zusjes, neefjes, nichten,
potten, pannen, allemaal waren ze van de partij”.
“Hebben die lui niets beter te doen dan liedjes
zingen in een sporthal?”, brulde onze pessimist
enthousiast.
“Dat is toch leuk”, riep ik hartstochtelijk, “wees
blij dat die mensen iets doen voor onze gemeenschap, dat kunnen we van jou niet zeggen. Jij zit
hier de hele avond al te zaniken aan de bar”.
“Gemeenschap in de Enterij!” schreeuwde de
oude dove baas furieus, “Wat een stelletje viespeuken. Ze moeten die gymzaal platgooien en
volstampen met appartementen dat zal ze leren
die oversekste koorknapen”.
“Wat zeg jij nou?”, brulde de kastelein naar zijn
dove klant,“Jullie doen niets anders daar in die
Cameren. De hele dag lopen jullie hitsig achter
elkaar aan met die rollators en s’avonds als het
personeel verdwenen is, dan zoeken jullie elkaar
hardlopend op, zonder steunkousen “.
“Van de week komen die vervelende kinderen
ook weer aan de deur te bedelen”, jammerde
een bewoner van de Vuurbaak.
“Ah, dat is fijn”, antwoordde een andere klant,
“dan kan ik mooi die oude rotzooi weer eens
opruimen”. “Maar je gaat die arme kindertjes
toch geen overjarig snoepgoed geven?”, vroeg ik
boos, “straks worden ze er nog ziek van”.
“Ze moeten blij zijn dat ze nog wat krijgen!”,
schuimbekte onze pessimist, “vorig jaar heb ik
met Sint Maarten kattenbrokken uitgedeeld en

d’r is er niet één ziek van geworden. Anders had
ik het wel gelezen in het Noordhollands Dagblad”.
“Hij heeft gelijk”, bulderde de man uit LimmenWest,“het loopt de spuigaten uit met al die kinderfeestjes hier in het dorp. Er is niet meer tegen
te werken. Straks komt die vervelende
Sinterklaas ook weer naar Limmen, ik houd m’n
hart vast”.
“Aan mij verdienen die Limmer ondernemers
geen dubbeltje!”, schreeuwde de Vuurbaker.
“Ik haal m’n speelgoed wel bij de Mutta Hara in
Castricum, daar koop je het mooiste van het
mooiste voor een habbekrats”.
“Is er nog iemand bij de opening van Klein
Duimpie geweest?”, vroeg ik nieuwsgierig.
“Klein Duimpie, wat is dat nou weer voor ballentent?”, hikte een meeluisterend drankorgel.
“Dat is het peuterspeelzaaltje”, antwoordde ik,
“zij zijn verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw
naast de Corneliuskerk”.
“Kennen die peuters geen originele naam verzinnen?”, bulderde de kastelein, “Klein Duimpie
lijkt me meer een bedrijfsnaam voor die gigolo
uit Limmen-Oost “.
“Goedenavond, taxi Dijkhuizen, wie heeft er een
ritje Limmen- Oost besteld?”, vroeg een beleefde chauffeur vanuit de deuropening.
“Ja, ik kom eraan”, zweelde een Limmense schone vanachter haar glas sherry.
“Sinds wanneer woon jij in Limmen-Oost?”, riep
Gasinus verbaasd naar de mooie lola.
“Ohhh, sinds vanavond”, knipoogde de dame
ondeugend.
“Hebben ze niks beter te doen daar in Oost?”,
brulde de pessimist.
“Slopen die handel, en volbouwen met appartementen”, schreeuwde de oude dove man
erachteraan.
Dit verhaal hangt aan elkaar van onwaarheden, de namen zijn gefingeerd en het is uit
onbetrouwbare bronnen samengesteld.
Boze en leuke reacties kunt u sturen naar:
cor@lovkrant.nl
Een fijne Sinterklaas en tot de volgende keer.
Cor van den Nieuwenhuysen.
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PINEAPPLES PRESENTS...

DECEMBER FEESTMAAND!
MOOIE PANTALON IN ZWART
OF BRUIN van 34.95 voor ....................29.95
ZWIERIGE FEESTELIJKE ROK
IN ZWART van 29.95 voor .....................24.95
SINT TIPS: • SIERADEN
• TASSEN
• SJAALS

• SOKKEN
• RIEMEN

TIJD VOOR DE
VOGELTJES!!

KERKWEG 44, LIMMEN

VANAF 23 NOVEMBER HEEFT PINEAPPLES OOK EEN PART YCOLLECTIE!!!
ZEER DE MOEITE WAARD OM EVEN TE KOMEN KIJKEN!!!

Groot assortiment sfeervolle vogelhuisjes,
voedertafels, pindaslingers, vetbollen, enz.

LEUK VOOR
IN UW TUIN
OF ALS KADO!

Ze zijn er ook weer:

AMARYLLIS
VERKRIJGBAAR IN 6 KLEUREN.
ZEER GROTE BOLLEN VOOR VELE BLOEMEN
LOS PER STUK 2 3.25
IN KADOVERPAKKING 2 4.25

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

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
8.

KERST-EDITIE

Uiterlijk inleveren kopij

Verspreiding

maandag 12 december

17-18 december

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

Brood- en banketbakkerij

Bakker

1955

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

50

Voor al uw
verzekeringen

2005

S I N T E R K L A A S I N H E T L A N D !! !
STUNT!!!!! KNIP UIT EN LEVER DEZE ADVERTENTIE IN!

ROOMBOTER AMANDELSTAAF

NU SPAARRENTE

3,75%

✁

HET IS WEER TIJD VOOR: ROOMBOTER AMANDELSTAVEN&LETTERS, TAAI-TAAI, SPECULAAS (KLEIN, MIDDEL
OF BROKKEN), MARSEPEIN (DIVERSE FIGUREN)

Open: maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

3.00

.....................VOOR MAAR
(Tegen inlvering van deze advertentie. Geldig van maandag 14 november t/m zaterdag 19 november)

C.V.B. Bank
Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 24 35
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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. Degene die
zich bloot heeft willen stellen aan deze twintig vragen, geven wij de vrijheid het volgende “slachtoffer” aan te wijzen.

Twintig vragen aan...
Kees ‘Kachel’ Kroone
Veel limmers kennen Kees Kroone als “Kachel” Kroone,
maar slechts weinigen weten hoe hij aan die bijnaam
komt. Tijdens de hongerwinter van 1944 had vader
Kroone in de woonkamer een potkachel met een verlengde pijp gefabriceerd. De toen zesjarige Kees lag onder
de kachelpijp te slapen, rozig geworden van een koude dag, toen buurman Piet van
Kessel binnenkwam. Bij de aanblik van zijn slapende buurjongen, noemde Piet hem
vanaf dat moment “Kacheltje”, wat door de jaren heen door iedereen werd overgenomen. Zelfs de broeders op de mulo hebben hem nooit bij zijn eigenlijke naam genoemd.
Ondanks de bijna fatale val op school, die hij maakte in 1949 van een zeven meter hoge
trap, waarna hij een jaar rust moest houden, heeft niets hem in de weg gestaan een rijk
en gelukkig leven te lijden. Na de verkoop van de rijwielhandel, die hij samen startte
met zijn vader en later voortzette met Jos Liefting, voelde hij zich als het ware bevrijd.
Besteedde hij daarvoor al veel tijd aan het verenigingsleven in ons dorp, toen kon hij
zich er eindelijk helemaal aan overgeven. Wat zijn vrouw Marlies en dochters Lenny en
Karen hem vast niet altijd in dank hebben afgenomen. We komen Kees tegen bij de
voetbal, waarvoor hij 31 jaar scheidsrechter is geweest en onder andere nog steeds de
Uihaal drukt. Hij is 27 jaar actief lid geweest van de vrijwillige brandweer waarvan 24
jaar als secretaris. Toneelvereniging “De Plankeniers” en de jeu de Boulevereniging
mochten én mogen van hem genieten als voorzitter en de SWOL heeft dankbaar gebruik
gemaakt van zijn penningmeesterschap, wat hij nu voortzet bij de Zonnebloem.

6.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor u?
Ik ben hier geboren en getogen en zou het niet willen missen. De saamhorigheid is
hier top. Wanneer je in dit dorp iets organiseert of voor elkaar wilt krijgen, lukt het
altijd. Je krijgt altijd mensen mee.

7.

Wat was uw eerste baantje?
Bloemenverkoper als kleine jongen, in de tijd dat we het thuis niet zo breed hadden. De handelsgeest zat er al jong in.

8.

Wie bewondert u?
Alle mensen die zich inzetten voor een goede en prettige samenleving, in welke
vorm dan ook!

9.

Welk beroep had u absoluut niet willen uitvoeren?
Politie-agent.

10.

Wat denkt u dat uw dorpsgenoten van u vinden?
Ik hoop positief, maar dat is aan de Limmers zelf....

11.

Wat is uw mooiste jeugdherinnering?
Dat ik een reep chocolade kreeg voor het houden van een penalty bij één van de
eerste voetbalwedstrijden. Dat was een wedstrijd tegen Zeevogels. Ik was er maar
wat trots op en blij mee. Helaas bleek bij thuiskomst de reep echter gesmolten in de
broekzak van mijn plusfour.

12.

Naast wie wilt u zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Naast Marlies, op weg naar Azië.

13.

Waar bent u trots op?
Op mijn twee kleinzoons, Jesse van 3 jaar en Seb van 9 maanden. Daar kan werkelijk niets tegenop.

14.

Wat was de grootste blunder in uw leven?
Iemand die tamelijk actief is op diverse gebieden, maakt regelmatig blundertjes.
Maar ik kan mij geen hele grote herinneren.

15.

Heeft u een levensmotto?
“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” volgens H. de Greeve. Dat gegeven streef ik
toch op een bepaalde manier na.

16.

Wat is het beste advies dat u ooit kreeg?
Ik kreeg ooit het advies om problemen en/of misverstanden zo snel mogelijk op te
lossen, zodat deze zaken niet kunnen escaleren. “Stel niet uit tot morgen, wat je
heden kunt verrichten!”

17.

Wat zijn uw slechtste eigenschappen?
Ik kan moeilijk nee zeggen. Ik neem vaak te veel hooi op mijn vork. Alles wat ik
aanneem moet zo snel mogelijk gebeuren, dus een tikkeltje onrustig van aard. En
in mijn hart vind ik pauzes nemen zonde van de tijd.

18.

En welke uw beste?
Ontvankelijk, eerlijk, behulpzaam, sociaal voelend, tamelijk groot incasseringsvermogen, maar ik haat onrecht!!

1.

Waar en wanneer bent u geboren en getogen?
In Limmen, 1938.

2.

Als uw hobby uw werk was geweest, welk beroep zou u dan uit hebben geoefend?
Iets op sociaal gebied, zowel voor ouderen als met jongeren.

3.

Wat is uw favoriete eten?
Hollandse kost, maar favoriet is boerenkool met worst.

19.

4.

Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?
Allerlei werkzaamheden verrichten voor de voetbalvereniging, de Zonnebloem,
Stichting Welzijn Ouderen Limmen (SWOL), fietsen en verre reizen maken. Maar in
ieder geval me nuttig maken voor de samenleving.

Wat is uw visie op de wereld van vandaag?
Ik ben in een geweldige eeuw geboren en heb alle moderne ontwikkelingen mee
mogen maken. Wel vind ik dat de wereld verhard. Het verschil tussen rijk en arm
wordt groter, maar ik blijf positief en hopen op een vreedzame en leefbare wereld.

20.

5.

Naar welke muziek luistert u graag?
Jaren ‘50/’60, Louis Armstrong, Bill Hailey etc. Omdat ik graag instrumentale
muziek hoor, zonder versterkers.

Aan wie geeft u deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
Aan Cees Min van de Dusseldorperweg. Wat deze man in stilte al niet heeft gedaan
voor bijvoorbeeld de Scouting, de kerk en voor de SWOL is ongelooflijk. Hij was van
beroep timmerman en maakt van niets iets.

Verkoopmiddag in de Cameren
Sinds jaar en dag organiseert de Welfaregroep van het Rode Kruis in bejaardentehuis
“de Cameren” in Limmen op maandagmiddag een handwerk- en contacmiddag. Deze
wordt druk bezocht door dames, die in het
huis wonen, door dames, die nog zelfstandig
wonen en door dames, die in de aanleunwoningen verblijven. Zij zijn zeer actief en
maken vele mooie, praktische en degelijke
zaken.
Om nieuw materiaal voor de activiteiten van
de dames aan te kunnen schaffen, organiseert de Welfare een verkoopmiddag op
maandag 21 november a.s. van 13.30 tot 15.30
in de hal in De Cameren.

Zoekt U een kadootje voor Uw (klein)kind,
een truitje, of sokken voor Uw echtgenoot,
kaarten voor alle gelegenheden, een schort
of een dekservet, komt U dan kijken of U het
bij de dames van de Welfare in de Cameren
vindt. Wat niet in de door U gezochte maat
of kleur aanwezig is, kan altijd voor U
gemaakt worden. Mocht er niets van Uw
gading zijn, dan kunt U deelnemen in de
loterij, die leuke prijzen kent.
De dames zullen Uw komst zeer op prijs stellen, en hopen dat U tevreden met Uw aankopen naar huis zult gaan.

WINKELIERSVERENIGING LIMMEN

N
E
KADOBON
M
I
C
E
KADOBON
P
S
KADOBON
Ter waarde van ƒ

Cadeaubon
Winkeliersvereniging
Limmen:

Zegge

Datum

Handtekening

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

TIOS bereidt zich voor op wedstrijdseizoen
In de herfstvakantie gingen de turnsters van
TIOS, samen met hun trainsters naar een
turnzaal in Heemskerk. In deze zaal staan
permanent alle toestellen uit. Ook ligt er een
volledige vrije oefeningvloer waar een aantal meisjes van TIOS straks hun oefening op
moeten vertonen.
Samen met buurvereniging VIOS werd er 2,5
uur hard getraind op de verschillende
onderdelen. Vooral de verende valkuil was

aanbod. Wij stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van
uitgave kunt bepalen.

Sint Nicolaas comité
Limmen, verhuurt
Sint- en Pietenpakken.

De cadeaubon is alleen te verkrijgen bij de
CVB-bank, Dusseldorperweg 65.

Tel. 072 – 505 4570.
(Bellen tussen 18.00 en 20.00 uur)

bij de kinderen erg in trek. Ze konden nu zelf
hun salto’s van de brug af trainen.
De training was een grote stimulans voor de
meisjes en ook een goede voorbereiding op
de eerstkomende wedstrijd op zaterdag 26
november. De wedstrijd zal gehouden worden in sporthal Beverwijk en 12 turnsters van
TIOS zullen voor hun vereniging uitkomen
onder leiding van Samantha Droog, Ellen
Dirkson en Caroline Welboren.
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Sint Maarten!
Zoete, sappige, pitloze

CLEMENTINE
MANDARIJNEN
per kistje van ongeveer 2,5 kilo
Euro 4,49!

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!

DROGISTERIJ AKER

Joseph Guy
v.s. cognac - 70 cl ______________17,99

Kalmoes
Beerenburg - 100 cl_____________12,69

Hooghoudt
Graanjenever 2 x 100 cl - 1 liter ___26,58
(9.99 per liter!)

White Lion
Whisky - 100 cl _______________15,99

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen
Tel. 072 - 505 31 38

13,99

Bij Bisolvon 250 ml

11,29
19,99
13,99

Aanbiedingen geldig t/m 6 december 2005

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

GRATIS EEN ZAK
HONINGDROP*
VOOR EEN SNEL HERSTEL & VERZACHTING
VAN DE KEEL

D U S S E L D O R P E RW E G 7 5
LIMMEN 072-5051360

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

De ‘R’ is weer in de
maand...

Wilt u Wild eten?
Bestel op tijd!

RATIS!
200 GRAM G
• Voor hoest waar slijm bij vrijkomt
• Bisolvon is suikervrij en daarom geschikt voor diabetici
• Bisolvon Elixer Forte 250 ml is glutenvrij
• Na opening maar liefst een half jaar houdbaar
• Bisolvon is een veilig & vertrouwd product

WILD TRIO 100 gram 1.95
Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

®

Bisolvon lost de hoest op
Meer weten over hoest? www.bisolvon.nl

* Geen aankoopverplichting, zolang de voorraad strekt

De gehele week:

HACHEE-PAKKET

5.00
HALF OM HALF GEHAKT
75
..................................................3.
RUNDERGEHAKT
50
..................................................4.
500 gram kant en klaar hacheevlees +
500 gram uien ............................samen

Woensdag = Gehaktdag:
1 kilo
1 kilo

Donderdag = Biefstukdag:

BOTERMALSE
KOGELBIEFSTUK 3 stuks............
HOLLANDSE
BIEFSTUK 3 stuks ..........................

6.50
5.50

Kwaliteit en vakmanschap

KEURSLAGERIJ SNEL
KERKWEG 18 LIMMEN TEL. (072) 505 12 63

Met een
accountant
draait u
beter..!

KEURSLAGER

“Een begrip in Limmen en omgeving”

Gemeentehuis
Zonnedauw 4
1906 HA Limmen
Postbus 44
1906 ZG Limmen
Tel: 072 - 505 7555
Fax: 072 - 505 7557
Internet: www.valgra.nl
E-mail: info@valgra.nl
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Waarom vieren wij
Sinterklaas?
Omstreeks het jaar 270 werd (Sint) Nicolaas
in Turkije geboren. Op reeds jonge leeftijd
werd hij bisschop in Myra/Griekenland. Dit
deel van Griekenland werd later veroverd
door Turkije. (Sint) Nicolaas is gestorven op
6 december in het jaar 342, op ongeveer 70jarige leeftijd. Een voor die tijd een heel
respectabele leeftijd. Na zijn dood werd hij
steeds bekender als beschermheilige, zelfs
tot buiten Turkije. Jaarlijks trokken duizenden pelgrim naar Myra om in de kerk waar
hij begraven lag te bidden. In het jaar 1087,
voordat vijandige turkse legers Myra zouden
bezetten, besloten zeelieden uit Bari/Zuiditalië het gebeente van Sint Nicolaas te redden. Na hun aankomst in Bari werd spontaan een enorm feest gevierd.
De stoffelijke resten van Sint Nicolaas werden opnieuw begraven in een kerk in Bari en
nog steeds komen hier mensen bidden om
hulp of bescherming. Omdat in de 11de eeuw
Zuid-Italië Spaans grondgebied was, is het
te verklaren dat wij nu zeggen dat Sint
Nicolaas uit Spanje komt.
Veel mensen denken dat het de verjaardag
van Sint Nicolaas is, die wij van 5 op 6 december vieren. Dit is echter niet het geval. Toen
de bisschop stierf verklaarde de kerk hem tot
heilige, omdat hij zulke goede dingen had
gedaan voor de mensen. Op dat moment
werd Nicolaas: Sint Nicolaas.

WOORDZOEKERS
kleur de letters van het juiste woord

Een van de legendes over de goede daden
van Sint Nicolaas luidt als volgt:
Op één van zijn reizen ontmoette Sint
Nicolaas een vader, die voor zijn drie mooie
dochters geen bruidschat kon betalen. Dit
betekende dat zij niet konden trouwen. Sint
Nicolaas besloot te helpen. Hij gooide drie
nachten achter elkaar zakken met gouden
munten door het open raam van de slaapkamer van de dochters. Iedere dochter had
nu een bruidschat en kon dus trouwen.

Bisschop van Myra

Doordat Holland vroeger een land van zeevaarders was, hebben onze zeelieden waarschijnlijk ook Sint Nicolaas als hun
beschermheilige gezien en is uit die tijd het
gebruik over genomen zijn sterfdag als
feestdag te vieren met overdadig veel
cadeautjes.

Zelf pepernoten bakken!!!
Pepernoten kun je kant en klaar kopen bij de bakker of bij de supermarkt. En wat ook heel lekker is: ZELF PEPERNOTEN BAKKEN!!!!
Met een beetje hulp van mama, papa, opa of oma, is het helemaal niet
moeilijk! Lees het recept hieronder, pak de juiste spulletjes, zet de oven
vast aan en kneden maar!
Wat heb je nodig?
• 200 gram boter
• 300 gram zelfrijzend bakmeel
• 150 gram bruine basterdsuiker
• 2 eetlepels water of melk
• 1 mespuntje zout
• 1 eierdooier
• 1 eetlepel speculaaskruiden
Hoe maak je het?
• Kneed alle ingrediënten door elkaar tot een soepele bal deeg.
• Leg deze bal een uur in de koelkast.
• Smeer de bakplaat in met boter.
• Draai van de helft van je bol deeg allemaal kleine balletjes, ter
grootte van een knikker.
• Leg de kleine balletjes op gelijke afstand op de bakplaat.
• Je kunt van de helft van de bol één bakplaat vol pepernoten
maken.
• Druk elk balletje een beetje plat met je duim.
• Bak de pepernoten in 20 minuten gaar en goudbruin op 160°C.
• Tijdens het bakken kun je alvast de volgende portie maken.

Denny Landzaat deelt handtekeningen uit...

A.Z. op bezoek bij groep 6 en 7
van de Pax Christi in Limmen
Op donderdagmiddag 3 november j.l. werden de kinderen van groep 6 en 7 van de Pax
aangenaam verrast met een bezoek van een
A.Z. delegatie,die het een en ander kwam
vertellen over de club en wat deze voor de
jeugd betekent. Marco Burgstra en Nick
Beentjes hadden niemand minder dan
Denny Landzaat meegenomen om uitleg te
geven en vooral ook vele vragen te beantwoorden. Doel van dit bezoek was om via
een powerpoint-presentatie de leerlingen
een beeld te schetsen over hoe je verantwoord een (prof.-)voetballer worden kan.
Het laatste jaar wordt er op school veel aandacht besteedt aan bewegen, verantwoorde
voeding en vele takken van de sport, waaronder in dit geval voetbal.

Naast een korte geschiedenis over het ontstaan van de club A.Z, werd er uitvoerig stilgestaan bij de voors-en de tegens van het
beoefenen van topsport. Veel trainen, heel
gezond eten, veel rust en geen slechte zaken
als alcohol en roken. Maar ook de plezierige
kant van de teamsport en de samenwerking.
Na de uiteg mochten de kinderen vragen
aan Denny Landzaat stellen, die bijna letterlijk z'n hemd van het lijf werd gevraagd ,
waarbij de jongens veelal technische voetbalvragen stelden en de meisjes liever meer
over de persoonlijke omstandigheden wilden weten.
Uiteraard was er nog tijd om handtekeningen uit te delen en foto's te maken.

Buurtpanel politie Limmen

ook wordt er geïnventariseerd wat bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid in
de eigen omgeving te vergroten.

Sinds januari 2005 is er in de kern Limmen op initiatief van de politie Noord Holland
Noord, een buurtpanel t.b.v. de politie actief. Dit panel komt 2 keer per jaar bij elkaar.
De eerste 10 leden van dit panel zijn door de wijkcoördinator van Limmen, Pim van
der Maas, uitgenodigd om hierin zitting te nemen. Het is de bedoeling dat er meerdere bewoners van Limmen in dit panel, al dan niet tijdelijk, zitting nemen.

In de vervolgbijeenkomsten wordt er een overzicht van de resultaten van de politie
gegeven en word er bekeken of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Tevens
gaan we dan na of er misschien nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

De politie doet dit omdat wij graag willen weten wat de buurtbewoners van ons verwachten. We doen al veel, maar we willen graag van ú horen of dit ook de zaken
zijn die de bewoners belangrijk vinden
Bedoeling van deze bijeenkomsten is bekijken welke problemen echt betrekking hebben op de wijk en bij welke zaken er sprake is van individuele problemen. De opzet
van deze avond is om ons te richten op problemen op wijk en/of buurtniveau. De
politie bekijkt samen met de panelleden wie waarvoor verantwoordelijk kan zijn en

De huidige leden van het panel zijn enthousiast over deze werkwijze van de politie
en leveren elke bijeenkomst een belangrijke bijdrage aan de invulling van het politiewerk in Limmen.
Heeft U belangstelling voor dit panel of wilt u
gewoon nadere informatie dan kunt U contact
opnemen met de wijkcoördinator van de politie, telefoonnummer 072-5494775 of per E-mail;
pim.van.der.maas@noord-holland.politie.nl.
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Brood- en Banketbakkerij

Nieuw in Limmen
en omgeving!

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

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

AXI MAKELAAR

ANNEMARIE DE HAAN
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

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Sint Nicolaas is in aantocht!
Tijd voor:
• ROOMBOTER LETTERS en -STAVEN
• SPECULAAS: KLEIN, GROOT, DIK of GEVULD
• TAAI-TAAI: STUKKEN OF FIGUREN
• MARSEPEIN: LEUKE FIGUREN EN STUKKEN
• PURE CHOCOLADE-LETTERS

Reclame van 14 t/m 19 nov.:

45
AMANDEL ROOMBOTERSTAAF ____________ 3.
40
GEVULD SPECULAASTAARTJE ________________ 4.

Wij doen ook mee met de St.Nicolaas-actie!
Onze St.Nicolaas-folder in in de winkel verkrijgbaar!

NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®
Thalia 35, 1906 XZ Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53 28 52 93

Sinterklaas-cadeaus
bij Slaapkenner Lute
•
•
•
•
•
•

DEKBEDOVERTREKKEN
HANDDOEKEN
KEUKENSETJES DDDDD
BADJASSEN (ook kindermaten)
KUSSENS
DEKBEDDEN
Deelnemer LOV-Sintactie.

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

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505 29 53

•
•
•

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Ook voor tapijt en gordijnen uw adres!
Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Fotohome actie voor de maand november:

Bij ontwikkelen van uw rolletje alle foto's
ook op CDRom ...................................voor 1

2,99

Kijk ook eens op www.fotohome.nl voor het afdrukken
van uw digitale foto's op echt fotopapier.
Bespaar tot 80% op uw printerkosten en lever bij ons uw lege
cartridge voor printer of kopieerapparaat in om te laten vullen.

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

Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906 HJ Limmen
Telefoon 072-8500188 - Mobiel 06-40355542
Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

room op:
w
o
h
s
s
r
u
u
4
e2
Kijk voor onz
dersteen.nl
n
a
v
k
ir
.d
w
w
w

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

Telefoon 072 - 505 30 09
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Nieuw bedrijfspand is gereed

DIBO Installatietechniek
klaar voor de toekomst
In de LOV-krant van mei 1996 meldde onze toenmalige verslaggever Hans Brandsma
het al: het nog jonge ondernemersduo van DIBO Installatietechniek had in korte tijd
een goede naam opgebouwd en timmerde flink aan de weg. Het bedrijf bestond op
dat moment tweeënhalf jaar en Ruud Boon en Bart Dirkson stonden op het punt een
eigen bedrijfspand te realiseren. Nu, krap tien jaar later, staat dit pand aan de Rooinap
te koop en betrekken zij één dezer dagen hun gloednieuwe pand op bedrijventerrein Nieuwelaan-West. Vanaf deze locatie gaan Bart en Ruud verder met hun werkzaamheden op het gebied van dakbedekking, zinkwerk en de aanleg en het onderhoud van centrale verwarming en sanitaire installaties.
Verhuizingshectiek
De hectiek rond de verhuizing is voelbaar tijdens ons gesprek. Een gedeelte van de
opslag wordt leeggehaald om te worden
overgebracht naar de nieuwe locatie. De
telefoons rinkelen continu, mensen lopen af
en aan, personeel krijgt instructies en ondertussen proberen Bart, Ruud en zijn vrouw
Martine ook nog mijn vragen te beantwoorden. Ze verontschuldigen zich voor de situatie:“We willen uiterlijk half november verhuisd zijn en zitten midden in een overgangssituatie. Deze week gaat de hele
voorraad al over en in de dagen daarna volgt
de rest. De sanitaire ruimte moet nog worden betegeld, de kantoorinrichting geplaatst, maar daarna schiet het op. We hadden hier al weg kunnen zijn, maar zolang
onze huidige behuizing nog niet verkocht is,
hadden we geen haast. Nu het zover is, kan
het wat ons betreft niet snel genoeg klaar
zijn”.
Presentatieruimte
Het nieuwe bedrijfspand, ontworpen door
ADD/Böhm en gebouwd door Bouwbedrijf
Tervoort, is ruim van opzet. Naast een veel
grotere opslag en kantooruimte dan aan de
Rooinap, krijgt het team van DIBO eindelijk
de beschikking over een presentatieruimte.
Ruud: “In deze ruimte kunnen klanten hun
keuze maken uit bijvoorbeeld kranen, wastafels, closetpotten, cv-ketels en radiatoren.
De presentatieruimte is in principe onbe-

mand. Het is niet onze bedoeling een compleet sanitairassortiment in huis te hebben,
maar de basisartikelen hebben wij op voorraad en ook voor dakbedekking kan iemand
bij ons terecht”. Ook voor aan- en afvoer van
materialen is de nieuwe locatie een enorme
verbetering. Na de verhuizing hoeven
vrachtwagenchauffeurs en personeel niet
meer door de woonwijk te manoevreren om
spullen te halen. Ruud:“Ondanks het feit dat
we nooit klachten van omwonenden hebben
gehad, voelden wij ons altijd bezwaard als
we bijvoorbeeld om zeven uur ’s ochtends
stonden te laden of te lossen. Dit geeft toch
de nodige rommel en geluidsoverlast. Daar
hoeven wij ons in de toekomst niet meer
druk om te maken.”
Projecten
De activiteiten van DIBO Installatietechniek
concentreren zich hoofdzakelijk in en rond
Limmen. Met negen man personeel is dat
goed te overzien en in te delen. Soms dienen
zich projecten aan via aannemers in
Amsterdam en zoals momenteel het geval is,
in Aerdenhout en Bloemendaal. Bart: “Eén
vast project omvat allerlei klussen voor
Woningbouwvereniging de Wonerij in
Uitgeest. Daar hebben wij eigenlijk altijd
één man oplopen. Verder doen wij op dit
moment het loodgieterswerk en de verwarming voor de nieuwe horeca en supermarkt
van Camping Bakkum. Daarnaast zijn we
betrokken bij de bouw van de appartemen-

Het team van DIBO kijkt uit naar de verhuizing.

Concert Vredeburgers vrijdag 16 december
Het gemengd koor De Vredeburgers onder
leiding van Gerard Leegwater geeft op vrijdag 16 december een gevarieerd concert in
de Corneliuskerk te Limmen. Aan dit concert
wordt medewerking verleend door enkele
solisten. Pianiste Janneke Koetsier begeleidt
de koorwerken tezamen met een klein instrumentaal ensemble.
Op het programma staan vóór de pauze
enkele Russische liederen en liederen uit
opera’s van G. Verdi, P. Mascagni en F.
Schubert . Na de pauze worden liederen
gezongen uit de opera I Puritani van V.
Bellini en gedeelten uit de opera Orfeo en
Euridice van Ch.W. von Gluck.
De aanvang van het concert is 20.15 uur. De
entreeprijs bedraagt 1 10,- , 65+ en CJP 1 9,-

Kaarten kunnen telefonisch worden besteld
bij Clementine Bruschke 072-5052087 en bij
Ria Hooijboer 072-5052235. Op de avond van
het concert zijn de kaarten bij de ingang van
de kerk verkrijgbaar. De kerk is open om
19.45 uur.

De artist’s impression van het nieuwe en moderne onderkomen van DIBO Installatietechniek.

ten “Op ’t Hoog”en het nieuwe kantoorpand
van Valkering & De Graaf aan de Rijksweg in
Limmen. Ook de moderne verwarmingsystemen voor de utiliteit zien wij als een uitdaging. Zo komt er in het nieuwe kantoorpand van ADD/Böhm en ook in het pand van
Valkering & De Graaf, een installatie voorzien van warmtepomp met bodemwisselaar.”
Particulieren
Bart hoopt dat er na de verhuizing meer
gelegenheid komt om zich te concentreren
op de particulieren. Dit houdt in de “normale” werkzaamheden zoals ze voorkomen
bij de mensen thuis. Bij DIBO kan men service-abonnementen afsluiten voor de CVinstallaties, maar ook bij storingen kan men
een beroep doen op de specialisten van zijn
team.“We komen soms bijna handen tekort,
met name als het druk is in de bouw. Maar
dat stukje service willen we toch graag blijven bieden en uitbreiden. Eigenlijk bevinden
wij ons in een luxe-positie. We adverteren
praktisch niet, want we hebben in principe
werk genoeg. Om ons zichtbaar te maken

sponsoren we regelmatig verschillende verenigingen in Limmen en dat vinden we wel
zo leuk.”
Actie-bus Remeha zonneboilers
Op zaterdag 12 november staat er een actiebus van Remeha-ketels aan de Dusseldorperweg, ter hoogte van Installatiebedrijf
Jak. In deze bus staat een demo-opstelling
van zonneboilers. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich op deze dag uitgebreid
laten informeren over deze energiebesparende en milieuvriendelijke wijze van warmwatervoorziening. De specialisten van DIBO
Installatietechniek en Installatiebedrijf Jak
zijn u graag tot dienst (zie ook het artikel op
pagina 12).
Nieuw adres:
DIBO Installatietechniek
Schipperslaan 3
1906 BG Limmen
072 – 505 27 24
E-mailadres: Info@dibolimmen.nl
Yvette Valkering
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Ken uw dorp...
In de laatste edities van deze krant hebben foto's uit het archief van Stichting Oud
Limmmen gestaan, waar wij graag informatie over willen hebben. Er is veel op gereageerd: vaders, moeders en opa of oma werden herkend. Zo ook op de laatste foto, dit
was een groepsfoto van de rijdansclub.
Een groep meisjes van 14 tot 17 jaar die aan een soort volksdansen deed. De lessen waren
op de zondagmiddag van 3 tot 5 uur en stonden onder leiding van Trein Commandeur,
Guurt Keijzer en Jo Wokke. Optredens waren er in de pauze van de toneeluitvoering van
de plaatselijke toneelvereniging. De foto is voor het Parochiehuis genomen in 1938.
Het Parochiehuis was indertijd op initiatief van pastoor de Wolf gebouwd mede ten
behoeve van de jeugd. De personen die op de foto staan zijn: Trein Commandeur, Guurt
Keijzer, Coba Krom, Bets Druiven, Lena Koot, Guurt Cornelisen, Bets Glorie, Trien Kuys,
Coba Zeeman, Juf Jo Wokke, Trien van Dijk, Lien Groot, Annie Verver, Mits Pepping, Tinie
Beentjes, Hannie Dekker, Nelly Bakker en Aaf Min.
Natuurlijk ook deze keer weer een nieuwe foto uit het archief. Op deze foto Arie Krom
op een wel heel bijzondere fiets. 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.

Gun opa en oma
ook een dagje vrij
en laat uw kind
opvangen bij
Kinderopvang Limmen
De opvang is professioneel, persoonlijk en kindgericht. Elke dag
opnieuw! Kwaliteit en sfeer. Een veilige plek waar kinderen het
leuk hebben en waar ze zich kunnen ontplooien. Allemaal bij de
uurprijs inbegrepen.
Kinderopvang Limmen let op de kleintjes. Reken maar!
Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl
Kinderdagopvang, na- en buitenschoolse opvang
Centraal Bureau:
Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres:
Postbus 401
1900 AK Castricum
Telefoon:
0251 658058
Kinderopvang Limmen is onderdeel van Stichting Forte

ZOMERDIJK KEUKENS
AKTIEF EN KREATIEF IN KEUKENS
Rijksweg 35-37
1906 BD Limmen
Tel: 072-5053838
CBW-erkend keukenspecialist

Geopend dinsdag t/m zaterdag
Vrijdag koopavond
www.zomerdijk-keukens.nl
Email: info@zomerdijk-keukens.nl

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.
Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.
VOOR MEER INFORMATIE: WWW.SMEDERIJHAGEMAN.NL
Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

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

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

De ‘R’ is weer in de
maand...

Wilt u Wild eten?
Bestel op tijd!

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

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

WILD TRIO 100 gram 1.95
Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112
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De drukke, maar oh zo leuke decembermaand bij Kinderopvang Limmen
De komende tijd is er weer van alles te beleven bij Kinderopvang Limmen en dit alles
staat in het teken van de drukke, maar gezellige decembermaand.
Met Sinterklaas komen er uiteraard zwarte
Pietjes langs. Zij zullen de kinderen op 5
december komen verrassen. Dit zijn heel
speciale Pieten want zij komen binnen als
gewone mensen en zullen zich in het bijzijn
van de kinderen langzaam tot Pietjes omtoveren.Voorgaande jaren was dit al een groot
succes, omdat de kinderen niet in één keer
overvallen werden door twee zwarte Pieten,
maar hier langzaam aan wennen. Vorig jaar
had dat als resultaat dat de kinderen de hele
middag met de Pietjes wilden spelen, alsof
het hun eigen vriendjes zijn.
Als de Sint met zijn Pieten weer naar Spanje
is vertrokken zullen de huiskamers bij de
Kinderopvang al snel in Kerstsfeer worden
omgebouwd. Samen met de kinderen ver-

sieren wij met natuurlijke materialen het
hele gebouw en brengen wij door middel
van verhaaltjes, liedjes, knutselen en de
gezelligheid, de echte Kerstsfeer tot leven.
Dit jaar is er voor de kinderen een speciale
Kerstlunch. Voor de ouders zal er vanaf 16
uur Kerstbrood met koffie en thee klaarstaan.
Op de laatste dag van het jaar worden vanaf
16 uur de vertrouwde Glühwein en oliebollen geserveerd. Deze oliebollen zullen extra
lekker smaken, doordat deze dezelfde middag door de kinderen van de Naschoolse
opvang gebakken zullen worden.
Kinderopvang Limmen gaat dus een heerlijke gezellige tijd tegemoet en wenst u ook
heel fijne feestdagen.
Voor meer informatie kunt u dagelijks bellen met het Centraal Bureau op nummer
0251 658 058 of een kijkje nemen op onze
website: www.fortebv.nl

Succesvol Albert Heijn Limmen music night
Afgelopen zaterdag, 5 november, was het
dan eindelijk zo ver. Na een voorbereiding
van ruim 1,5 jaar was daar de Albert Heijn
Limmen music night. Muziekvereniging
Excelsior, en dan met name het jubilerende
harmonie kijkt met een tevreden en goed
gevoel terug op dit bijzondere concert. De
zaal was vol, alle kaarten waren uitverkocht!!

De avond was voor de leden van de harmonie, de band Full Circle, de slagwerkgroep
van Excelsior en het familiekoor Mooy een
groot succes!!
Met dank natuurlijk aan alle sponsoren, en
in het bijzonder Albert Heijn Limmen. En
niet te vergeten ook aan alle andere medewerkers die dit concert mogelijk maakte.

Cardio-training bij Fitcentrum De Winter
Sinds twee weken heeft Fitcentrum de
Winter zijn activiteiten uitgebreid met de
mogelijkheid tot cardio-training ofwel training van de hart/longconditie.
Een loopband, crosstrainer en ergoracer/spinningbike complementeren het
aanbod van bewegingsbanken, Power
Plate’s, zonnebanken en infra-roodsauna.
Dit gebeurde op verzoek van vele cliënten
die de weg naar het Fitcentrum reeds gevonden hebben. Op de bewegingsbanken en de
Power Plate’s kan men zeer goed spierkracht,
lenigheid en houdingsgevoel trainen, maar
de conditie van hart en longen komt minder
aan bod en vele cliënten willen graag ook
aan hun conditie werken. Ook dit is nu bij

het Fitcentrum mogelijk, met de vertrouwde persoonlijke begeleiding in de aangename sfeer die men bij het Fitcentrum gewend
is. De fraaie, makkelijk te bedienen apparatuur uit de professionele lijn van de firma
Kettler is geschikt voor zowel jong als oud.
De loopband beschikt bijvoorbeeld over een
dempend veringssysteem waardoor de
gewrichten minder belast worden. Ter kennismaking mag u in de maand November,
als u gebruik maakt van één van de andere
activiteiten (dus óók bij zonnen of infraroodsauna) in het Fitcentrum, gratis gebruik
maken van de nieuwe trainingsapparatuur.
adres: De Drie Linden 2, tel.: 072-5054605.

Toneelvereniging ‘De Limmer Plankeniers’
Het is bijna weer zover en kan u weer genieten van een enthousiaste spelersgroep die
voor u een vrolijk blijspel op de planken
neerzet. Het stuk heet ISABEL.NL en is
geschreven door Teun Minses.
De uitvoeringen zijn in de Burgerij op vrijdag 25 november en zaterdag 26 november
a.s. aanvang 20.00uur.
Voor leden van de Zonnebloem is er een
toneelmiddag op vrijdag 18 november a.s.
aanvang.14.00uur, leden hebben persoonlijk
bericht gehad.

Foto: de soundcheck op zaterdagmiddag

Nog even geduld en Sinterklaas is weer in het land
Begroet hem hartelijk, zwaai blij met uw hand
Onze ondernemers zijn blij met u als klant
Wij wensen u veel plezier met deze 5 decemberkrant.

Het toneelstuk speelt zich af in een bovenwoning waar een aan internet verslaafde
zoon woont, zijn vader, moeder en een
demente opa die in een rolstoel zit.
Regelmatig komt een Duits sprekende postbezorgster langs die medewerkster van de
Stasi in de vroegere DDR is geweest. Zij kan
haar oude vak niet vergeten en opent nog
steeds de brieven die ze moet bezorgen.
Via de babbelbox krijgt de zoon een relatie
met een jongedame en regelt een afspraakje in een hotel.
Omdat de vader aan slapeloosheid lijdt zit

hij, volgens zijn vrouw,‘s nachts tv te kijken.
Hij blijkt echter meer in zijn mars te hebben
en zoekt ‘s nachts de babbelbox op. Hij wil
een avontuurtje beginnen met een dame,
maar hoe kan hij aan het waakzame oog van
zijn vrouw ontsnappen?
De moeder geeft te kennen een paar dagen
naar haar zuster te gaan in het hoge
Noorden .
Als iedereen weg gaat, wie moet er dan op
opa passen? Gelukkig wil de postbezorgster
hem wel mee naar huis nemen. Het huis
staat dus een heel weekend alleen. Reden
voor de moeder om niet naar haar zuster te
gaan, maar haar vluchtige relatie uit te nodigen voor een beestachtig weekend samen.
Helaas is de rust van zeer korte duur. De één
na de ander keert huiswaarts. Er ontstaan
chaotische taferelen die eindigen in moordlust.`
Nieuwsgierig geworden???
Bestel dan gauw kaarten welke telefonisch
te bestellen zijn bij Mary Winder tel.
5052726.
Na afloop van de avondvoorstellingen, is er
nog een gezellig stukje muziek.

oveniersbedrijf
Voor het gras van de buren!
Autobedrijf:
Rijksweg 160B
1906 BL Limmen
Tel. 072-505 36 45

NU

AGENS!
OOK BEDRIJFSW

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

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!
(wordt elke dag aangepast!)
• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

Hij komt, die goede
Sint met vele Pieten
op zondag 20
november naar
Limmen.
Om circa 14.30 uur
komt Sint Nicolaas
met zijn ongeduldig
trappelende pieten
aan op het Achtkant!

Hogeweg 92, 1906 CV Limmen
Telefoon: (072) 505 29 66

ollander

schildersbedrijf peter

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
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Kom 12 november naar de

ZONNEBOILER-INFODAG
en vraag alles over
...het zonneboiler-systeem
...de subsidie
...het plaatsen
en bekijk het van dichtbij!

,
0
5
5
2
ie!
subsid
Bart Dirkson (links) en Theo Jak werken samen aan de unieke zonne-boiler-actie!

Zonnige subsidie voor U!
Goed nieuws voor de inwoners van de
gemeente Castricum (Castricum, Akersloot,
Limmen, Bakkum en de Woude). Na het succes van de actie zonnesteek die de gemeente Castricum heeft gevoerd met installatiebedrijf Besseling, geeft de gemeente ook het
groene licht aan Installatiebedrijf Jak vof om
een actie op touw te zetten. Installatiebedrijf
Jak vof heeft er voor gekozen om dit groots
aan te pakken en daarom is er voor een
samenwerking gekozen met Dibo Installatietechniek. Hiermee moet het zeker gaan
lukken om u aan zonnige subsidie te helpen!
Kom daarom op 12 november naar de
Remeha info bus, bij Installatiebedrijf Jak vof
te Limmen. En overtuig u zelf van dit zonnige voordeel. (Overigens kunt u na deze
datum natuurlijk ook gewoon terecht bij
beide bedrijven!).
Even ter opfrissing de uitleg en werking van
een zonneboiler.
Zonneboiler
Dat een zonneboiler beter is voor het milieu
begrijpt iedereen, maar wat voor voordeel
levert het u op? Een zonneboiler maakt
gebruik van daglicht. Dus ook als de zon niet
schijnt, levert een zonneboiler met gemak
100 liter warmwater per dag, ongeacht het

seizoen. Dus u krijgt, comfortabel warmwater met bijna de helft aan energie besparing!
En met de stijgende gasprijs van 1 januari is
dat toch het denken waard.
Hoe werkt een zonneboiler?
De speciale absorptielaag van de zonnecollectoren vangt het licht op en zet deze om in
warmte, om zo het koudwater in de boiler
van 100 liter te verwarmen. De temperatuur
van het water in de boiler kan daarbij zelfs
oplopen tot 90 graden!
Is de temperatuur van het water in de boiler
hoger dan uw gewenste taptemperatuur
van bv 60º dan wordt er koudwater bijgevoegd. Op deze manier heeft u nog meer
warmwater en zorgt de zonneboiler dus
voor extra comfort.
Wanneer het water niet warm genoeg is,
verwarmt de ketel HR ketel het verder tot
60º. Zo krijgt u dag in dag uit warm water
voor bad, douche en keuken.
Hoeveel bespaart u met een zonneboiler?
De besparing per huishouden hangt af van
verschillende factoren. Een huishouden dat
uit vier personen bestaat heeft meestal
meer warm water nodig dan een tweepersoonshuishouden en zal dus meer besparen.
Een zonneboiler bespaart gemiddeld de
helft van de energiekosten voor uw warme
Maria Rondèl die de leden van het koor individueel coacht. Zo’n tien tot twaalf keer per
jaar is Poldervokaal live te beluisteren,
meestal in kerkjes in Noord-Holland. Vooral
tijdens de kersttijd vinden diverse optredens
plaats. In elk concert worden ook werken
voor kleinere bezetting: duetten. terzetten,
soli etc. opgenomen. Het ensemble bestaat
dit jaar twintig jaar. De twee CD’s:
Momenten…(2004) en Poldervokaal zingt
Felix de Nobel (1999) zijn inmiddels collector’s items.
De begeleiding is in vertrouwde handen van
Jan Laan. Het repertoire bevat werken van
componisten uit alle mogelijke stijlperioden.

Dinsdag 13 december 2005 in Boerderij
Vredeburg Dusseldorperweg 64, aanvang
19.45 uur deelname Euro 3,-. inclusief koffie
Zondagmiddag 11 december 2005 in de NH
Kerk, Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, toegang Euro 8,-

Poldervokaal
Het ensemble Poldervokaal is een hechte
groep zangers en zangeressen die repeteert
in een boerderij in Noord-Beemster. Het koor
staat onder leiding van zangpedagoge

De Limmer Taaltest
2005
Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseert Limmen Cultuur ook dit jaar weer De
Limmer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers van onze moedertaal.
De Limmer Taaltest doet een beroep op kennis, vernuft, taalgevoel en creativiteit op het

Voor inwoners van de
gemeente Castricum.
Dusseldorperweg 73
tussen 9.00-16.00 uur.
I N S TA L L AT I E B E D R I J F

JAK vof
tapwater.Voor een huishouden van vier personen is dat ongeveer 200 m3 aardgas per
jaar. Uitgaande van een gasprijs van euro
0,51 per m3 (prijspijl jan. 2005) levert dat een
jaarlijkse kostenbesparing op van zo'n euro
87,- tot ruim euro 100,-.
Komt de zonneboiler in plaats van een elektrische boiler, dan is de gemiddelde besparing veel groter, namelijk zo'n 1.300 kWh, of
bijna euro 240,- per jaar (euro 0,19 per kWh,
prijspijl 2005). Dat is niet alleen een besparing voor uw portemonnee, maar u levert
hiermee ook een flinke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Deze
vermindering bedraagt ongeveer 360 kg
CO2 op jaarbasis.
Het meest logische moment om een zonneboilercombinatie te plaatsen is wanneer de
verwarmingsketel aan vervanging toe is.
gebied van het Nederlands. Hij bestaat uit
vier onderdelen. Allereerst moeten de deelnemers een goed Nederlands woord vinden
voor een aantal regelmatig voorkomende
moeilijke woorden ( b.v.: adequaat = passend). Vervolgens wordt de kennis van
spreekwoorden getoetst aan de hand van
zinnen die elk zijn samengesteld uit gedeelten van twee spreekwoorden die moeten
worden achterhaald ( b.v.: Als het kalf verdronken is, loopt de derde ermee heen). Het
derde onderdeel bestaat uit een aantal zinnen waarvan moet worden vastgesteld of ze
goed of fout zijn.(b.v. Hun hebben altijd
geluk).Tenslotte wordt het vernuft en de creativiteit van de kandidaten op de proef
gesteld bij het oplossen van cryptische
omschrijvingen (b.v. Muzikaal echtpaar dat
sigaretjes rolt = drumstel).
In de opgaven zelf zitten wat hulpmiddelen
om tot de oplossing te komen.
Uiteraard worden de prijswinnaars beloond
en de beste ontvangt bovendien de
Multicopy-Van den Boogaard-wisselbokaal,
die beschikbaar is gesteld door MulticopyDrukkerij Van den Boogaard te Uitgeest.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij H.J.
Brandsma, Vaartkant 30 1906 WJ Limmen,
telefoon 072 5052052. E.mail: tibra@hetnet.nl
Zij dienen om kwart vóór acht aanwezig te
zijn en worden verwelkomd met een gratis
kopje koffie.

Informeer dan bij een installatiebedrijf, dat
voor het plaatsen van zonneboilers gecertificeerd is.
Meer informatie
Voor meer informatie over zonneboilers of
de actie kunt u contact opnemen met team
Milieu van de gemeente Castricum, tel. 025166 11 24 of een van de twee Installatiebedrijven te Limmen;
• Dibo Installatietechniek, 072 - 505 27 24
• Installatiebedrijf Jak vof, 072 - 505 14 05
Of u komt op 12 november maar de informatiedag bij installatiebedrijf Jak vof, op de
Dusseldorperweg 73 te Limmen waar een
bus van de Fabrikant aanwezig is en waar u
de zonneboiler met eigen ogen kunt zien.

Belangrijke mededeling
aanleveren kopij
De redactie van de LOV-krant ontvangt
voor elke editie teksten/artikelen, die op
het laatste moment (soms meerdere
malen) een wijziging of toevoeging
behoeven.
Wilt u zo vriendelijk zijn in het vervolg
deze wijzigingen/toevoegingen zelf in
het artikel aan te passen en deze nieuwe
versie aan ons door te geven, zodat wij de
oude versie direct kunnen verwijderen uit
ons volle e-mailbestand?
Het scheelt ons enorm veel uitzoekwerk
tussen de vele e-mailberichten die wij
binnenkrijgen en u weet zeker dat uw
bericht op de door u gewenste manier in
de krant komt.
Kopij/artikelen voor de LOV-krant kunt u
sturen naar: LOV@studiowelgraven.nl.
(s.v.p. geen kopie versturen naar ons
algemene e-mail adres).
Bij voorbaat dank voor uw medewerking
en begrip.
Michel Welgraven
Yvette Valkering
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Officiële opening
Op zaterdag 5 november opende de enige
peuterspeelzaal die Limmen rijk is, onder
overweldigende belangstelling, officieel de
deuren van het nieuwe onderkomen aan de
Lage Weide. Om precies tien uur onthulde
wethouder Peter Könst, samen met een aantal peutertjes, het logo aan de gevel van peuterspeelzaal Klein Duimpje. Deze zevende
verhuizing sinds haar oprichting in 1971, is
waarschijnlijk voorlopig de laatste. Enkele
jaren geleden werd bekend gemaakt, dat de
oude locatie aan de Vredeburglaan was
opgenomen in het Parkplan 2008 en op termijn gesloopt zou worden. De gemeente is
in samenspraak met het bestuur van Klein
Duimpje op zoek gegaan naar een gelijkwaardig en blijvend alternatief. Uiteindelijk
is gekozen voor drie lokalen van basisschool
Sint Maarten. Hier hebben de leidsters en de
peuters de beschikking gekregen over een
heerlijk ruim werklokaal, een frisgroen
geschilderd speellokaal, een keuken, een veilige buitenspeelplaats en een grote zolder
die gebruikt wordt als opslagplaats.
Verbouwing en vrijwilligers
Karin de Kremer, voorzitter van het huidige
bestuur van Klein Duimpje, vertelt dat er
veel werk is verzet voorafgaande aan de verhuizing: “Nadat de keuze was gevallen op
deze drie lokalen, moesten deze worden
aangepast.Van twee klaslokalen is één groot
werklokaal gemaakt en natuurlijk zijn alle
ruimtes aangepast aan de veiligheidseisen
zoals die door de overheid zijn vastgesteld.
Daarnaast wilden wij dezelfde, voor peuters
aantrekkelijke, uitstraling hebben die wij
aan de Vredeburglaan hadden. Dat hebben
wij mede bereikt dankzij een twintigtal vrijwilligers, die tijdens de herfstvakantie meer
dan tweehonderd man/vrouwuren in de
peuterspeelzaal hebben gestoken. De coördinatie van de verhuizing is in handen
geweest van Esther Beentjes. Zij is bestuurslid en verantwoordelijk voor het secretariaat. Haar man Dennis heeft de leiding op
zich genomen van de vele klusjes die gedaan
moesten worden.”
Spellencircuit en cake van Bakkerij Bakker
Tijdens de opening konden de kinderen zich
vermaken met een spellencircuit. Een zevental activiteiten van schminken tot ballengooien, kleuren en koekhappen stonden op
het programma. Vervolgens konden zij deze
laten aftekenen op een diploma. De ouders
hadden in de tussentijd de handen vrij om
rond te kijken onder het genot van een kopje
koffie of thee. Bakkerij Bakker had voor de
gelegenheid overheerlijke cake en speculaas
beschikbaar gesteld. Jong en oud was
enthousiast en liet zich lovend uit over de
nieuw peuterspeelzaalruimte.
Woord van dank
Karin meldt namens leidsters en bestuur na
afloop van de opening: “De belangstelling

Het voltallige team van peuterleidsters en de leden
van het bestuur poseren na de opening onder het
met ballonnen versierde logo van de peuterspeelzaal.

De leidsters streven naar een veilige, rustige
en vertrouwde omgeving voor de peuters.
Dat wordt onder andere bereikt door de
parallele regeling. Dat wil zeggen dat de
leidsters werken op gecombineerde dagen.
Op maandag en donderdag werkt een vast
team van twee leidsters met maximaal
tweeëntwintig peuters. Dat geldt ook voor
de dinsdag en vrijdag en woensdagochtend.
Op deze manier treffen de kinderen in principe altijd dezelfde leidsters. Door een begrotingstekort en vertrek van één van de vaste
leidsters, wordt sinds oktober van dit jaar in
de middaggroepen gedraaid met een leidster en twee vrijwilligers.

Grote belangstelling van jong en oud tijdens feestelijke opening

Peuterspeelzaal Klein
Duimpje verhuisd
Het bereiken van de peuterleeftijd luidt voor veel ouders en kinderen een
nieuwe fase in. De meest intensieve periode van zorgen is voorbij en de
tijd van het voorzichtig loslaten is aangebroken. Tegelijkertijd hunkert
een peuter vaak ook naar meer dan alleen thuis zijn met de ouders of
verzorgers. Voor deze peuters is het dan fantastisch dat de mogelijkheid
bestaat enkele dagdelen naar een peuterspeelzaal te gaan. Voordat het
kind op vierjarige leeftijd naar de basisschool gaat, krijgt het hier de gelegenheid om kennis te maken met het begrip “school” en heerlijk samen te
spelen en zingen met andere kinderen. Daarnaast leren ze (nieuwe) vaardigheden als knippen, plakken, kleien, verven en tekenen en is er een rijk
aanbod aan uitdagende materialen, die thuis niet altijd voorhanden is.
voor vandaag overtreft al onze verwachtingen. Deze opening is echt geslaagd. Het is
zeer motiverend geweest om de enthousiaste reacties te horen, voor ons als bestuur,
maar zeker ook voor de leidsters. Ook al doe
je vantevoren nog zo je best, het is nooit in
te schatten hoeveel mensen uiteindelijk hun
interesse komen tonen. Vanaf deze plaats
wil ik iedereen die zich geheel vrijwillig heeft
ingezet ten behoeve van deze verhuizing,
ontzettend bedanken. Zonder hen hadden
wij nog lang niet dit mooie resultaat gehad.
Een aantal mensen die hierbij tevens een rol
hebben gespeeld, wil ik met name even noemen. Dat zijn vanuit de gemeente bijvoorbeeld wethouder Könst en Nicola Beentjes
geweest. Ook de samenwerking met
Stichting Kaprion, het overkoepelend orgaan
voor de katholieke basisscholen waar we de
lokalen van gaan huren en het management

van de Sint Maarten School hebben wij als
zeer plezierig ervaren. En niet te vergeten
twee oud-bestuursleden die zich in eerste
instantie hebben ingezet voor een alternatieve huisvesting: Petra Nordholt en Inge
Couwenberg”.
Peuterspeelzaal Klein Duimpje
Bij peuterspeelzaal Klein Duimpje kunnen
kinderen al vanaf hun geboorte worden
ingeschreven, voor één, twee of drie dagdelen per week. Ze worden dan op een wachtlijst geplaatst. Op het moment dat ze
tweeënhalf worden, krijgen ze automatisch
bericht dat de peuter kan komen oefenen.

Wat maakt het werken
met peuters leuk?
Terwijl ze druk aan het opruimen en
schoonmaken waren na de opening, stelde
ik de vier vaste, stuk voor stuk enthousiaste en lieve leidsters van Klein Duimpje allemaal de bovenstaande vraag. En hieronder
volgen hun spontane antwoorden.

Margré Blom:“Werken met peuters is heerlijk. Elke dag is anders, je weet nooit wat er
gaat gebeuren. Het vraagt energie, maar
het geeft ook veel energie. Het vertrouwen
dat je krijgt van ouders, die de zorg van
hun kind toch voor een aantal uren uit
handen geven, blijf ik bijzonder vinden.
Wat ik ook leuk vind om te zien, is bijvoorbeeld de komst van een verlegen peutertje
dat tegen de tijd dat het rijp is voor de
basisschool, volledig uit zijn schulp is gekropen. Dan heb je toch het gevoel dat je hebt
bijgedragen aan hun ontwikkeling”
Sandra van der Linden: “De openheid en
eerlijkheid van deze leeftijdsgroep spreekt
Voor de kinderen was een uitgebreid spellencircuit uitgezet.

Voor informatie over plaatsing/inschrijving, kunt u terecht bij:
Peuterspeelzaal Klein Duimpje
Lage Weide 2
1906 XC Limmen
Telefoonnummer: 072 – 505 29 51
Website: www.klein-duimpje.com
Algemene vragen:
info@klein-duimpje.com
Plaatsingsvragen:
plaatsingen@klein-duimpje.com
Het bestuur en de leidsters van Stichting
Peuterspeelzalen Limmen zouden in de
toekomst graag zien dat er een soort
overkoepelend orgaan de wet- en regelgeving betrekking hebbende op peuterspeelzalen in de gaten houdt. Omdat het
bestuur tot nu toe een wisselende
samenstelling heeft gehad, dienen de
bestuursleden zich indien nodig steeds
opnieuw in te lezen in de vaak uitgebreide en complexe regels. De peuterspeelzalen vallen momenteel onder de oude
Welzijnswet uit 1994. Met ingang van juli
2006 zal dat veranderen in de nieuwe
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Tevens dienen peuterspeelzalen
te voldoen aan eisen volgens de Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid, de
Arbowet, de Warenwet, het Attractiebesluit (voor de speeltoestellen), de
Woningwet, het Bouwbesluit 2003, de
lokale bouwverordening en een gebruiksvergunning. Een ieder die bereid is na te
denken over een oplossing, waardoor niet
“het wiel” bij ieder bestuur moet worden
uitgevonden, wordt daartoe van harte
uitgenodigd contact op te nemen met de
voorzitter van het huidige bestuur.
Yvette Valkering
mij het meeste aan. Je leert de kinderen
iets, maar het gaat in alle rust en helemaal
spelenderwijs. Je ziet ze groeien in de periode dat ze hier zijn”.
Dominique Min: “Kinderen zijn zo leuk, ze
hebben allemaal al zo hun eigen karaktertje en zijn onbevangen. Het werk is heel
afwisselend. Er zijn dagen bij dat alles op
rolletjes loopt, ga je nog helemaal fris naar
huis en op sommige dagen ben je aan het
einde van een dag echt doodop. De contacten met de ouders zijn zonder uitzondering plezierig, zeker in een dorp als
Limmen. Iedereen kent elkaar en de interesse is oprecht”.
Marget Oud: “De activiteiten die we met
de kinderen ondernemen vind ik altijd leuk
om te doen. Of dat nu knutselen is of voorlezen en spelen. De peuters nemen snel op
en dat stimuleert om ze dingen te leren.
Het contact met de ouders doet mij goed,
evenals de fijne samenwerking met mijn
collega’s en ons actieve bestuur.Wij hopen
op deze locatie nog lang te mogen genieten van de peuters en ons werk”.
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
SUPER LEKKERE HONDENSNACK
••• NU MET GRATIS KAUWKLUIF •••

WINTERWORTELEN
••• NET VAN 20 KILO 1 4,00 •••
WEER OP VOORRAAD: PINDANETJES, MEZENBOLLEN,
STROOIVOER EN ANDERE WINTERVOEDERS
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889

Hij komt,
die goede Sint
met vele Pieten
op zondag
20 november
naar Limmen.

Gespecialiseerd jninen
maatwerk kozi
voor nieuwbouw
en renovatie! UISD!

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

Om circa 14.30
uur komt Sint
Nicolaas met
zijn ongeduldig
trappelende
pieten aan op
het Achtkant!

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

Visweg 31, 1906 CN Limmen

Tel. (072) 505 16 57
Fax (072) 505 16 89
L L AT IE S
H T IN S TA
C
A
G
R
K
N
E IL IG IN
L IC H T- E
AAKBEV
R
B
IN
N
E
BRAND-

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!
Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

SINTERKLAAS DUUR??
Niet als u even bij ons langs komt.Keuze uit een ruim assortiment
presentjes tot 1 euro voor in de schoen of op school.
Kijk voor cadeau-ideeën eens in onze speelgoed- en cadeau-folder in de
Uitkijkpost. Hebt u ze niet ontvangen dan kunt u ze ook bij ons ophalen of
bekijken op internet: www.stuifbergen-limmen.nl
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het museum “van speeldoos tot pierement”
wat helaas door een zeer grote file in duigen
viel. Het enige wat ze die dag kregen was een
dagje file op de A2 met koffiedrinken in
Haarzuilen. In deze periode stopte ook, na 21
jaar, dhr. Jan Veldt ermee.

De Uylenspieghels,
40 jaar carnaval, 40 jaar feest...
In de jaren zestig was dhr. Siem Admiraal,
samen met zijn vrouw, de uitbater van café
de Lantaarn. Er was een vaste vriendengroep
die daar altijd kwam en zich “De Fanclub van
Siempie”noemden. Deze spaarden het gehele jaar samen voor 2 maal een gezellige
feestavond. Het moet in het jaar 1966 zijn
geweest toen deze groep in februari een
feestavond organiseerden met een knipoog
richting het zuiden, carnaval. Generaal der
Bollengreanadiers en Gortige Gortzakken
traden deze avond aan. De heer Piet Groot,
die gehuld was in legeruniform uit de tijd
van Napoleon, noemde zich prins Wortel
deze avond. (Dit omdat hij altijd wortelsap,
citroentje met suiker, dronk) Zijn raad
bestond uit 11 leden van de fanclub die
gehuld waren in gehuurde Beierse pakken
met flodderbroeken. Om de orde te handhaven was er een sheriff, dhr. Jan Veldt, aangesteld en hadden zij hun eigen hofmuziekant, dhr. Cees Kroone. Hun doelstelling was;
de bevordering van dorstige belangen van
de leden van Fanclub Siempie. Dit sloeg zo
aan dat het jaar erop 2 carnavalsavonden
werden georganiseerd. Eigen Beierse pakken
werden gemaakt door de firma Zwart voor
de raad van 11. De Prins ging gekleed in een
geleend jacquet met sjerp en steek. De
muziek werd verzorgd door Theo Kok en
Johnny Dudink. Toenmalig burgemeester
Molhoek, die uit Brabant kwam, installeerde de 1e avond Piet Groot met een grote sleutel en doopte hem tot Prins Tyl l, een naam
die hij bij hem vond passen. Bij Tyl hoorde
Uylenspieghel dus zo is de vereniging aan de
naam “de Uylenspieghels” gekomen. De
prins kreeg zelfs een beschermvrouwe,
Marie de zus van Piet Groot, die zorgde dat
de prins in prima conditie bleef. Dat jaar was
er ook al een optocht, in een open auto van
Van der Steen & Kleverlaan, met mevr.
Bremmers als clown aan het stuur, ging men
een rondje om de kerk.
Prins Tyl II
Na 2 jaar had dhr. Piet Groot het als prins
gezien, hij werd hofnar, en moest men op
zoek naar een nieuwe Prins. De heren Kees
en Cees Admiraal wisten hiervoor dhr. Frans
Prins, op het toilet van café de Lantaarn, te
strikken. In de tijd van deze prins Tyl ll werd
er meer lijn in de vereniging gebracht. Zo
ontstonden in die tijd de kraamvisite van
kinderen geboren in de carnavalstijd, het
bezoeken van ouderen en zieken, thuis en in
de ziekenhuizen, en werd menig bruiloft
bezocht door prins en raad. Er werden bezoeken aan tehuizen gebracht waar gehandicapten uit Limmen woonde. Het toenmalige Maria-oord werd toen bezocht, waar men
door de gangen polonaise deed en door de
vloer zakte. Ook werd de optocht groter en
langer en werd er een seniorenavond voor
de oudere gedaan met eigenvermaak. Er
kwam een speciale kinderdag, die later in
samenwerking met de scholen ging.Voor dit
alles werd de Lantaarn te klein en ging men
over naar leutbunker Sint Maarten, nu de
Burgerij. Na heel wat jaren Prins Tyl ll te zijn
geweest vond ook dhr. Frans Prins het tijd
om de scepter door te geven.
Prins Tyl III
Dhr. Piet van der Heijdt werd geïnstalleerd
als Tyl lll. Hij kwam uit het zuiden en woonde net in Limmen. Het was dus een prima
manier om zich tussen de Limmers te mengen. Samen met dhr. Piet Groot, als rechterhand, bracht hij heel wat bezoekjes en leer-

Tyl I, Piet Groot met zijn Raad van elf: Cees
Admiraal, Kees Admiraal, Dries Admiraal, Jan Bos,
Jaap Kaandorp, Theo Vermolen, Piet Winder, Ben
Winder, Dick Admiraal, Jaap Baars, Kees Dekker.

de zo menig Limmer kennen. Het programmablad, wat er toen al was, werd in zijn tijd
omgedoopt tot “De Uylenbabbel” en werd
voorzien van een, door Prins Tyl lll ontworpen, Heraldisch Wapen. (met het 25 jarig
bestaan werd dit door oud leden op een
vaandel aangeboden aan de vereniging).
Prins Tyl IV
Hierna werd de scepter door gegeven aan
dhr. Cor Visser, prins Tyl lV. Hij wist altijd snel
sfeer te maken met zijn bekende kreet
“hoppa”. Eindigde de optocht eerst op het
schoolplein van de toenmalige Corneliusschool, nadat de voetbal was verhuisd naar
Damphegeest eindigde de optocht daar op
het parkeerterrein. Er werd altijd wel een
leuke auto geregeld, al is deze prins een keer
in de rondte gegaan in de bak van een shovel. En na afloop kreeg een ieder weer een
medaille die je kon opspelden.
Prins Tyl V
In november 1981 nam dhr. Frans Scheepmaker de scepter over als prins Tyl V. Toen
werd er ook aan het seizoen een motto gegeven. Dit motto kon je o.a. terug vinden in
de Uylenbabbel, het Prinsenbal en het gekostumeerd bal. Na 3 jaar FANTASTISCH feest te
hebben gevierd met een hoop CHAPEAU
hing deze prins zijn prinselijke steek in de
wilgen.

Prins Tyl VIII
Na enige jaren werd de scepter doorgegeven
aan dhr. Ben Lieferink, Tyl VIII. Deze prins
bleef 6 jaar en in zijn tijd hadden we een
prachtig “Sterrengala” met het 30-jarig
bestaan. In die tijd gingen ze ook Caribbisch
en back to the Sixties. Het was een prins die
rap van tong was en menig uurtje de microfoon in handen heeft gehad. Iets wat hij nog
steeds bij AZ en langs de ijsbaan doet.
Prins Tyl IX
Hierna was het de beurt aan dhr. Gerard
Broedersz,Tyl IX. Geen onbekende binnen de
raad. In 1985 was hij begonnen als adjudant
en viel ook wel in als hofmuzikant. Na 5 jaar
verruilde hij zijn adjudantenpak voor een
raadspak en nam hij plaats binnen de raad
van 11. Dit was nog niet genoeg en zo bracht
hij het ook nog eens tot Tyl IX, die in zijn
regeerperiode een prachtig 33 jarig jubileum
meemaakte. Vele sterren waren te bewonderen dat seizoen in leutbunker de Burgerij.
Al was voor deze prins iets niet snel te gek, 1
maal moest het uithangbord bij de Burgerij
gecensureerd worden daar het voor hem te
“wild” was in de West.
Prins Tyl X
Zijn opvolger, Tyl X, was Martien Baars,
iemand die gek op het getal 11 is maar niet
kon wachten tot Tyl XI. Ook een man die het
adjudantenpak en raadspak vele jaren heeft
gedragen. Het carnaval was hem natuurlijk
door zijn moeder, mevr. Tiny Baars, met de
paplepel ingegoten. Hij stond aan de wieg
van de club van 111. Was de 1e prins die buiten de grenzen van Gorteldonk woonde. Na
een spreukenballade te hebben gedaan, op
safari te zijn geweest vond hij het na een
bezoek aan de oudheid welletjes en stond hij
zijn plek af aan een opvolger.
Prins Tyl XI
Deze Tyl XI is bij een ieder wel bekend, dhr.
Peter Bakker. Vele jaren heeft Peter, met een
kleine tussenpose, de raad gediend. Nadat
hij afscheid had genomen van de raad na al
die jaren was menigeen verrast dat hij als Tyl
XI terug kwam die avond. Peter is meteen de
wereld rond gegaan met zijn gevolg en
stond aan de wieg van de grote Jubileumloterij vorig seizoen. Dit jaar gaat hij, als hij
aanblijft, met zijn gevolg 40 jaar feest vieren. Een prins met een groot verenigingshart
maar de vraag blijft natuurlijk; Hoelang
blijft hij prins Tyl XI?

Dit alles was een snelle opsomming van 40
jaar carnaval met de Uylenspieghels in
Limmen. In die jaren zijn er wel wat dingen
veranderd; de Hofnar werd een Adjudant
(Edjudant), de seniorenavond werd de 45+
avond, het programmablad kreeg de naam
Uylenbabbel, voor het seizoen werd een
motto bedacht, de hofmuzikanten zijn met
stille trom vertrokken, ook Edwin Baltus
helpt bij de bereiding van de boerenkoolmaaltijd, in samenwerking met de Pastor
kwam er ieder seizoen een gezellige gezinsviering, van Maria-oord ging men naar de
Cameren (Camerdonk) aan de Vredeburglaan en nu gaan we naar de prachtige nieuwe behuizing aan de Lage Weide waar we
helaas geen kroketten meer kunnen bakken,
en zijn de Uylenspieghels ook te vinden op
internet, www.uylenspieghels.nl met allerlei informatie.
Zoals de kop het al zegt, wordt het een feestelijk seizoen voor carnavalsvereniging de
Uylenspieghels. Op 12 november wordt het
startsein gegeven voor het 40ste seizoen van
deze bloeiende vereniging op het
Prinsenbal. Daar zullen we zien hoe de raad
eruit ziet en of we nog Prins Tyl XI hebben of
dat er een prins Tyl XII zal staan. Wat we nu
wel al kunnen verklappen is dat de raad in
nieuwe kleding het toneel zal betreden. Het
eerst volgende optreden van prins en raad is
op zondag 11 december. In de ochtend wordt
er een bezoek gebracht aan de Cameren voor
een gezellig koffie uurtje. Om 16.00 uur
gaan de deuren van leutbunker de Burgerij
open voor de eetmiddag, voor jong en oud,
met muziek van de Erika kapel. Kaarten voor
deze middag zijn verkrijgbaar vanaf 28
november tot en met vrijdag 9 december op
B.N.Straat 97 en Vredeburglaan 2. Donateurs
betalen 1 3,50, niet donateurs 1 5,- en kinderen t.m. 12 jaar zijn gratis. Meer zullen we
nog niet verklappen, dit komt in de volgende LOV-krant.
Al willen we u nog wel zeggen, carnavalsvereniging de Uylenspieghels is er voor
iedere Gortzak van klein tot groot, in goede
en ook in mindere tijden, maar de Uylenspieghels zijn er niet zonder Gortzakken.
Wij danken een ieder die al deze jaren, op
wat voor manier ook, de vereniging een
warm hart toe draagt. Alaaf!

Prins Tyl VI
Als opvolger werd “met kunst en vliegwerk”
dhr. Peter Könst gelanceerd als Tyl VI. Deze
prins filosofeerde over de wetenschap van
de L.O.L. lachen om leut. In zijn tijd was ook
de eerste eetmiddag. De boerenkool werd,
het eerste jaar, door prins Tyl VI en raad zelf
bemest en geoogst maar het klaarmaken
werd, en wordt nog steeds, door Gerrit de
Kok gedaan. Een groot succes, want nog is er
ieder seizoen een eetmiddag, de 1e zondag
na Sinterklaas.
Prins Tyl VII
Dhr. Dirk Denekamp, Tyl VII, was zijn opvolger, iemand die bij de oprichting betrokken
was van de Zaanzotters in Zaandam. Hij had
dus al carnavalservaring. Het 22 jarig jubileum (2x11) werd overgeslagen maar met 25
jaar werd er groots uitgepakt. Voor de oudjes hadden ze een uitje georganiseerd naar

Uw raad (seizoen 2004-2005) van links naar rechts:
Staand van links naar rechts: Jan Dirkson, Adrie van Steenis, René Levering, Edwin Gaasenbeek (adjudant), Peter Bakker (Prins Tyl XI), Theo Baltus, Bob van Halderen, Jack Burgering, Jan Glorie
Gehurkt van links naar rechts: Peter Crandel, Gitta Beentjes (secretaresse), Dennis Dekker,
Robin Legdeur, Peter Zuurbier, Esther de Wildt (hoffotograaf)
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