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Twintig vragen aan...

Sinterklaas

Deze editie van de LOV-krant staat in het teken van ’s lands grootste kindervriend en zijn
naderend verjaardagsfeest op 5 december. Maar voor het zover is, eerst op zondag 18 november de intocht in Limmen. De aankomst verloopt dit jaar anders dan anders. Gelukkig
heeft het Sinterklaascomité Limmen de intocht tot in de puntjes voorbereid. Echter, een uitgave van de Sinterklaaseditie van de LOV-krant zonder de Goedheiligman zélf mag eigenlijk geen Sinterklaaseditie heten. Daarom regelde de LOV-krant in samenwerking met het
Sinterklaas- comité Limmen voor het eerst een interview met niemand anders dan Sinterklaas zelf!
1. Hebt u zin in zondag;
de intocht van Sinterklaas in Limmen?
Jazeker. Het is voor mij een groot feest om samen
met de zwarte Pieten in Limmen binnen gehaald
te worden. Met name de enthousiaste kinderen
die mij ontvangen en het feest in de kerk is fantastisch. Daar wordt de Sint heel vrolijk van!
2. Wat maakt de intocht in Limmen
zo bijzonder?
Het feest in de kerk, dat altijd zo veel ouders en
kinderen trekt. Sinterklaas voelt zich daardoor
elk jaar zeer vereerd. Ook de dansjes van gymnastiekvereniging Tios en het optreden van de
Harmonie en de Slagwerkgroep vind ik bijzonder
leuk. En natuurlijk niet te vergeten; de prachtige
tekeningen die door de jongens en meisjes van
de Pax Christi en de Sint Maarten school ieder
jaar worden getekend en opgehangen in de kerk!
Wat Sinterklaas tot slot heel speciaal vindt is dat
de Burgermeester en de Pastor elk jaar weer aanwezig zijn om mij toe te spreken. Een hele eer.
3. U hebt al heel veel intochten meegemaakt.
Bent u evengoed nog wel eens zenuwachtig
voor een intocht?
Sinterklaas is zeker nog wel eens zenuwachtig
voor een intocht. De aankomst in Limmen vindt
Sinterklaas toch ook wel een beetje spannend.

Sinterklaas heeft namelijk dit jaar samen met de
Pieten besloten om op het Stet, per boot, aan te
komen! Het is ruim twintig jaar geleden dat zoiets
voor het laatst gebeurde. Waar de Sint een beetje
bang voor is zijn de paar verstrooide Pieten die
dit jaar meegekomen zijn. Ik hoop maar dat zij de
“haven” van Limmen toch kunnen vinden…. Maar
Limmen heeft een speciaal Sinterklaascomité.
Daarin zitten heel enthousiaste mensen waar de
Sint al eerder dit jaar vanuit Spanje contact mee
heeft gehad. Zij ontvangen mij altijd heel hartelijk in Limmen, dus eigenlijk hoeft Sinterklaas helemaal niet zenuwachtig te zijn!
4. Koopt u de cadeautjes allemaal in Spanje of
koopt u ook nog cadeautjes hier in Limmen?
Ieder jaar als Sint in Limmen komt zijn de winkels
prachtig versierd. Dan wordt Sinterklaas vaak uitgenodigd om langs te komen. De meeste cadeautjes koopt de Sint natuurlijk al in Spanje. Maar
soms vergeten Sinterklaas en de Pieten wel eens
een pakje of soms past een groot cadeau niet
meer op de boot. Dan ga ik samen met de Pieten
graag in Limmen nog een keer inkopen doen.
5. U neemt natuurlijk heel veel cadeautjes mee
uit Spanje. Hier in Limmen staan veel grote
schuren, worden daar de pakjes opgeslagen?
De pakjes worden op veel plekken overal in

verzekeringen & hypotheken

Er nog niet helemaal uit?
Gratis second opinion!
Samen bekijken
en vergelijken
wij uw
hypotheekoffertes.

l.org

ttevee
www.ro

Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Nederland bewaard tot 5 december. Voor al die
cadeautjes heeft de Sint veel ruimte nodig.
Ook hier in Limmen zijn de mensen met een grote schuur bereid om pakjes voor Sinterklaas veilig
te bewaren. Dus misschien liggen er hier in Limmen ook wel pakjes, maar of dat zo is én waar….
dat houdt de Sint natuurlijk geheim!
6. Het afgelopen jaar zijn er hier in Limmen
veel nieuwe hoge gebouwen bij gekomen.
Kan Sinterklaas deze nog wel beklimmen met
zijn paard?
Voor de Sint en zijn Pieten is geen gebouw té
hoog. Maar als een pand voor de Sint te moeilijk
wordt om te beklimmen nemen de Pieten het
over. In Spanje worden de lenige Pietjes speciaal
getraind om hoge gebouwen te kunnen beklimmen. Ook dit jaar is er in Spanje weer hard geoefend. De Pieten zijn er klaar voor!

7. Hoeveel Pieten neemt Sinterklaas dit jaar mee
naar Limmen?
Dit jaar komen er ongeveer 30 zwarte Pieten met
de Sint mee naar Limmen.
8. Blijven deze dertig Pieten dan in Limmen?
Ja, deze Pieten blijven in Limmen tot mijn verjaardag op 5 december.
9. U komt al zo lang in Limmen. Weet u nog dat
de ouders van de kinderen klein waren?
Sinterklaas weet zelfs nog dat de opa’s en oma’s
van de kinderen heel jong waren. Daar zaten
heel ondeugende kinderen bij! De Sint heeft nog
leuke en heel gezellige herinneringen aan vroeger. Maar Sinterklaas kan niet alle namen van de
vaders, moeders, opa’s en oma’s meer onthouden,
hoor, alleen de gezichten herken ik nog goed!
Vervolg op pagina 3

Nick en Simon met Dreamcast
26 januari in
café de Lantaarn
Zaterdag 26 januari heeft café de Lantaarn een
top-act in petto: ‘het Volendamse duo Nick en
Simon’. Net als vorige keer belooft het een waar
spektakel te worden voor jong en oud.
(kijk voor foto’s op www.lantaarnlimmen.nl ).
In het voorprogramma de band Dreamcast. Deze
Brabantse topformatie speelt de sterren van de
hemel en zorgen dan ook voor een unieke sfeer.
Nick en Simon zullen enkele liedjes van hun nieuwe cd ’Vandaag’ ten gehore brengen. De kaarten
voor dit spectaculaire optreden zijn al in de voorverkoop en te verkrijgen bij café de Lantaarn te
Limmen, tel. 07250513.
Wellicht een cadeautip voor de Sint...
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gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11

Rob Blom
25 jaar tandarts in Limmen
De assistentes Sandra, Jolanda, Sandy,
Ilonka en Marjolijn

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

feliciteren Rob en Lia
met het 25 jarig jubileum van de praktijk!
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STUCADOORSBEDRIJF
• 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

WIJ WENSEN U EEN GEZELLIGE SINTERKLAASAVOND!

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 507 09 18
Mobiel: 06-22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

WINTERVOORDEEL!
20% KORTING

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

OP ALLE WINTERJASSEN
TIP VAN DE SINT:

PINEAPPLES CADEAUBON, ALTIJD GOED!

KERKWEG 44, LIMMEN

LET OP! LET OP! LET OP!
23 nOVEMBer staan wij op de
bij woonwinkel de dussel met feestelijke kleding
en diverse koopjes. gezellig als u ook komt!

winterfair

Een klein administratiekantoor met persoonlijke
aandacht voor de klant en zijn onderneming.

Sint Nicolaas is in aantocht! Tijd voor:

PEPERNOTENBROOD!!!

Reclame van 18 t/m 24 november:
TAAI-POP 250 gram
+
BROK SPECULAAS 250 gram

• Financiële administratie

• Administratieve ondersteuning

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

• NU....

Voor het verwerken van bijvoorbeeld uw:

• Salarisadministratie

P.-COMMANDEUR
• ROOMBOTER LETTERS EN STAVEN
• SPECULAAS: KLEIN, GROOT, DIK OF GEVULD
• TAAI-TAAI: STUKKEN OF FIGUREN
• MARSEPEIN: VELE LEUKE FIGUREN
• LUXE CHOCOLADE-LETTERS

NIEUW IN LIMMEN !!!!
www.bt-administraties.nl

• Belastingaangiften

Brood- en Banketbakkerij

Nieuwsgierig geworden?
Bel voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek:
06-24552193, BT Administraties,
Bianca Terpstra, Kamvaren 2,1906 HH Limmen

samen ...................................................................

5.00

Wij doen ook mee met de St. Nicolaas-actie!
Onze St. Nicolaasfolder is in de winkel verkrijgbaar...
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‘ BABY VAN DE MAAND’

K R O O S T

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. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Geluk voor Xara... zij was deze krant de enige inzending voor deze LOV-krant en is
dus automatisch “Baby van de maand” geworden! Rijwielhandel Kroone-Liefting
stelt 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.

Xara Kok

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

Vervolg ‘20 vragen aan Sinterklaas’
10. Zijn de kinderen van vroeger zoeter dan de
kinderen van nu?
Nee hoor, de kinderen van nu zijn net zo zoet als
de kinderen van vroeger. Wat Sinterklaas wel opvalt, is dat de kinderen van nu heel slim zijn. Dat
komt vast door alle moderne apparaten waar de
kinderen mee spelen zoals spelcomputers en mobiele telefoontjes.

16. Hoe vaak mogen de kinderen hun schoen
zetten?
Van Sinterklaas mogen de kinderen iedere dag
hun schoen zetten. De Sint komt tenslotte maar
één keer per jaar naar Nederland. De Pieten doen
hard hun best om in iedere schoen een pakje of
wat lekkers te stoppen.

11. Gaat u wel een beetje met uw tijd mee,
Sinterklaas? Bent u bijvoorbeeld al on-line?
Ja, ik ben heel erg aan de lijn. Ik word wat
zwaar……….

17. Welke Sinterklaasmop heeft een baard?
De Sint kent veel moppen, waar ik altijd hard om
moet lachen, maar over zichzelf zou Sinterklaas
geen mop weten. Misschien kunnen de kinderen
een paar Sinterklaasmoppen vertellen aan de
Sint?

12. Krijgt u zelf wel eens cadeautjes?
Sinterklaas krijgt niet vaak pakjes, zoals de kinderen op mijn verjaardag. Ik krijg natuurlijk wel
ieder jaar prachtige tekeningen van de kinderen
en wortels voor Americo. Maar om eerlijk te zijn
wordt Sinterklaas altijd een beetje verlegen als
hij zelf cadeautjes krijgt. De Sint deelt daarom
liever pakjes uit.

18. Hebt u nog een boodschap voor de inwoners
van Limmen?
De Sint wil graag tegen de inwoners zeggen dat
we er dit jaar met z’n allen een heel leuk feest van
gaan maken door verdraagzaam te zijn en elkaar
te helpen.

13. Hoe gaat het met het paard van Sinterklaas?
Met Americo gaat het heel goed. Nu staat hij lekker in het weiland waar hij even kan uitrusten.
Vannacht moet hij namelijk weer de daken op
met Sinterklaas. Helaas kan Americo er zondag
niet bij zijn. Het paard van Sinterklaas past namelijk niet op de boot waarmee de Sint aankomt
op het Stet.
14. Heeft Sint-Nicolaas nog meer huisdieren?
Sinterklaas heeft geen andere huisdieren. Maar
de Sint verdenkt de Pieten er wel van dat zij stiekem een huisdier hebben. Laatst liep de Sint door
de gangen van zijn Paleis waar hij een Piet hoorde
zeggen tegen een andere Piet: “Daar moet je met
je MUIS op klikken!”
15. Doet de Sint nog wel een beetje aan sport?
Zoals jullie allemaal wel weten wordt de Sint wel
een dagje ouder. Maar Sinterklaas wil natuurlijk
wel het goede voorbeeld geven aan de zwarte
Pieten en de kinderen. Daarom doet Sint-Nicolaas nog wel eens mee met de ochtendgymnastiek van de Pieten.

19. Wilt u nog iets van uzelf kwijt?
Sinterklaas wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om de heer Ben Lieferink heel hartelijk dank te zeggen voor al die jaren dat hij mij
en mijn Pieten in Limmen zo vriendelijk en open
heeft ontvangen….De Sint was heel bedroefd toen
hij van zijn overlijden bericht kreeg…
20. Heeft u nog tips voor het aankomende feest?
De Sint heeft nog wel twee tips:
Tip 1: omdat ik met mijn Pieten dit jaar op het
Stet aankom, is de route door het dorp ook veranderd. Tegen de kinderen en hun ouders wil ik
graag zeggen dat ze goed op moeten letten hoe
de route loopt, want de Sint zou het jammer vinden om kinderen mis te lopen!
Tip 2: Sinterklaas wil graag aan de ouders vragen
om goed op hun kinderen te passen. Want iedereen staat dit jaar vlak aan de waterkant. De Sint
wil natuurlijk niet dat er op zijn feest ongelukken
gebeuren!
Lucia Valkering
Met dank aan het Sinterklaascomité Limmen!

Sinterklaasactie 2007 van de LOV - winkeliersvereniging

Win een dames of herenfiets
t.w.v. € 1000,00
van Kroone Liefting
Tweewielerzaak van het jaar 2007
Ook dit jaar is het de LOV weer gelukt om een
Sinterklaasactie te organiseren. De actie is gestart
op 12 november en duurt tot en met 5 december
2007. 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 19 november, 26
november en 10 december 2007. Alle winnaars
krijgen hun prijs thuis gestuurd. De trekkingslijst
is te bekijken op de website; www.lov-limmen.nl
Er zijn drie trekkingen van elk 750,00 Euro.

1x
2x
10x
30x

lov-bon van
lov-bon van
lov-bon van
lov-bon van

100 Euro
50 Euro
25 Euro
10 Euro

Na de laatste trekking worden de hoofdprijs en de
2e en 3e prijs getrokken. De Hoofdprijs een dames
of herenfiets t.w.v. € 1000,00 beschikbaar gesteld
door;
Kroone Liefting .
2e prijs; 1 minuut gratis winkelen bij
Albert Heijn
(Voorwaarden in de winkel)
3e prijs ; Lov-bonnen t.w.v.€ 150,00
Koop allen in Limmen , dan maakt u kans op
een van de 117 prijzen.

Sint Nicolaas comité Limmen, verhuurt

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

– Geboren op 13 oktober 2007 –
Dochter van Joost Kok en Elles Admiraal

Sint Nicolaas komt dit jaar
per boot naar Limmen!
Hij komt, die goede Sint met vele Pieten op zondag 18 november naar Limmen. Dit jaar zal de
Sint anders dan voorgaande jaren Limmen aandoen. Met zijn ongeduldig trappelende Pieten
zal Sinterklaas namelijk per boot om circa 14.30
uur aankomen op het Stet. Hier zal Peter Dekker
samen met de burgemeester mevrouw EmmensKnol de Sint binnenhalen en 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: vanaf het Stet, Achterweg, Dampegheestlaan, Dusseldorperweg, Zomerschoon,
Thalia, Gele Prins, Zomerschoon Enterij, Middenweg (noordelijke richting), 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. 15.45 uur bij de kerk aankomen, alwaar pastor

Op 10 mei jl. is onze ‘oud’ regisseur Ben Lieferink
plotseling overleden. Oud zeggen wij, omdat
Ben vorig jaar te kennen had gegeven te stoppen met regisseren. Hij wilde het stokje aan een
ander geven, en zag dit als “een frisse wind door
de vereniging”. Wij waren toen al druk doende
met het uitzoeken van een nieuw toneelstuk.
Dit is meestal een grote klus want voordat je het
juiste stuk heb uitgezocht zijn er vier leden bezig
geweest om ca. 15 boekjes p.p. door te lezen.
Bij die reeks zat ook het blijspel Knettergek. Onafhankelijk van elkaar kozen de vier leden unaniem voor dit blijspel.
Het stuk speelt zich af in een psychiatrische inrichting (Ben werkte bij de Willibrordus stichting) en het heeft iets weg van de serie Loenatik
waar Ben helemaal gek van was. Is het toeval
dat wij uitgerekend dit stuk gaan spelen? Het
bestuur heeft toen dan ook besloten om dit stuk
aan Ben op te dragen.
Op 25 augustus jl. kregen wij weer een droevig
bericht, Joop van der Steen was plotseling overleden. Vanaf 1990 was Joop lid van onze vereniging. Hij speelde meestal kleine rolletjes of hij
was te vinden als figurant op het toneel maar de
meeste mensen kennen Joop die
bij de ingang van de Burgerij het
entree kaartje in ontvangst nam.
Ook Joop zullen wij in gedachten
meenemen bij de komenden uitvoeringen.
Zoals hierboven vermeldt, gaan
wij, onder regie van Stina Hof, het
blijspel KNETTERGEK voor u op de
planken zetten.
De titel zegt het al, het is een knettergek toneelstuk.
Het speelt zich af in een opvanghuis voor psychiatrische patiënten. Dit opvanghuis komt zwaar
onder druk te staan wanneer de
overheid andere plannen heeft
met het terrein. De bekakte heer
van Ruwenhove, afgevaardigde
van het ministerie, komt met
grote dreigingen en de dokter van
het opvanghuis is bang dat haar
patiënten hierdoor grote klappen

Olling de Sint en zijn Pieten officieel zal verwelkomen.
De kerk zal om 15.35 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. Pastor Olling zal samen met Peter Dekker, 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. De
intocht wordt mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van de Limmen Ondernemers
Vereniging (LOV) en de Ondernemers Groep Limmen (OGL). Mocht u deze intocht ook willen steunen, kunt u een vrijwillige bijdrage doen achter
in de kerk.
Evt. informatie 072 - 5052757

zullen krijgen. Verpleegster Karin heeft de situatie zelden in de hand en verpleger Erwin denkt
alleen maar aan zijn eigen portemonnee en belangen, de toekomst van de patiënten kan hem
bitter weinig schelen. De patiënten; Frank een
denkbeeldige zeeman, Eugene een krankzinnig
geworden baron, Magda een typische zwarte weduwe, Annelies een vrouw die is blijven hangen
in haar kindertijd, Fred ‘het gedrocht’, Sven een
superdruk, rusteloos mannetje. Deze patiënten
leven rustig voort in hun eigen wereldje en beseffen nauwelijks welk onheil hen boven het hoofd
hangt. Het is dus om knettergek van te worden.
Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar die u via
de website www.limmerplankeniers.nl kunt bestellen, of telefonisch na 17.00uur bij Mary Winder te. 5052726.
Uitvoeringen zijn op:
Vrijdag 16 november as. -uitsluitend voor leden van zonnebloem afd. Limmen- aanvang
14.00uur.
Zaterdag 17 november as. )
Vrijdag 23 november as. ) aanvang 20.00uur
Zaterdag 24 november as. )
Alle uitvoeringen worden gegeven in de Burgerij.
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30 jaar Marga’s Haarmode!
En dat betekent natuurlijk groot feest. En
dat willen wij graag samen met U vieren.
Daarom:
• Vanaf 20 november t/m 5 december voor
elke klant 30% korting op alle producten
van L’oréal Professionnel. Deze actie is
niet in combinatie met het inleveren
van spaarpunten.
• Vanaf 20 november voor elke klant die
een kleurbehandeling bij ons ondergaat
een bijpassende oogschaduw cadeau
van L’oreal Professionnel. Zolang de
voorraad strekt.
• Vanaf 6 december ligt er voor elke klant
met een besteding vanaf € 20,- een
attentie klaar!

OH, KOM ER EENS KIJKEN…!!

Dusseldorperweg 105 • Limmen • Tel. 072-505 24 56
Abdijlaan 2b • Egmond-BInnen • Tel. 072 506 53 03

Putter’s Specialiteiten
Bakkerij

© Borst Sales Promotion

Uw Ambachtelijke Bakkerij Putter, heeft ook dit jaar
een winkel vol lekkers voor het heerlijk avondje…..
* Chocoladeletters, handgemaakt van A tot Z;
* Taai-Taai-hartjes, moppen- én poppen;
* Roomboter Banketletters- en staven;
* Speculaaspoppen- en sprits; *Pepernoten;
* Zwarte Pieten Taartje; *Sinterklaasslof;
* St. Nicolaas Feesttaarten; *Marsepein;
* Pepernotenbroodjes- en vlaaitjes;
* Oud-Hollandse Tulband; *Strooigoed;
* Borstplaat; *Bonbons; en héééél veel
* Chocolade kikkers en muizen…….
Wij wensen u een gezellige Sinterklaasavond !!
internet: www.bakkerijputter.nl

Gespecialiseerd in sierhekwerk, (automatische) toegangspoorten,
schoorsteenkappen, windwijzers en raambeveiligingen.

...dagelijks geopend
van 8.00 tot 21.00 uur

Tevens verkoop van hekwerkonderdelen.

Voor al
Ùw wensen;

Kijk ook eens op onze webwinkel!
www.SMEDERIJHAGEMAN.nl/SHOP

...een uitgebreid
assortiment

Uitgeest,
tel. 0251-312342
Akersloot,
tel. 0251-320166

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

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

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;

vend
Informeer vrijblij
raties en
naar wanddeco
eken
decoratieve techni

DECEMBER IS
FEESTMAAND
BIJ MARGA‘S
HAARMODE...!

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

Molenlei 1i – 1921 CX Akersloot – Tel. 072 505 12 02 – Fax 072 505 3825
E-mail: info@smederijhageman.nl

WIJ GAAN MEDIO DECEMBER 2007 VERHUIZEN NAAR:
FLUORIETWEG 25 ALKMAAR BOEKELMEER ZUID

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!
DUS S ELD O R P ERW EG 75
LIM M EN 072-5051360

Visweg 31, 1906 CN Limmen

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

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

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

Wij weten
uw onroerend goed
te waarderen!
Tel. 072-5051464
E-mail: rietveldlimmen@era.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

Ken uw dorp
Van de familie Pouw ontvingen wij deze foto van een
stunt reclame voor hun schoenenzaak aan de Kerkweg in
St.Nicolaastijd. Siem Rood de grote stuntmaker van Limmen, niets was hem te gek, sprong als zwarte Piet van het
dak van Pouw’s schoenhandel. Het zal in de jaren 60 zijn
geweest, wie weet het precies of was daar wellicht bij?
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om
het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Heeft u
nog foto’s op zolder liggen, wij zijn altijd geïnteresseerd
om deze te scannen en op te nemen in ons archief. U kunt
ons via mail, oudlimmen@hotmail.com of telefonisch op
5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op
de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.
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...de trouwdag van juf Trudy!
Juf Trudy(links) met haar kersverse bruid Mascha en de gehele groep 5 van de Pax Christi in Limmen.”
Zij trouwden op 9 november 2007 in de Hervormde Kerk te Limmen (burgerlijk huwelijk) en kwamen
het ook even vieren op school! Dat was natuurlijk een dolle boel in de klas! Alle groepen van de school
hebben een leuke act opgevoerd in een spetterende show in de aula. Trudy en Mascha hebben enorm
genoten en de kinderen uiteraard ook!

Sinterklaasspel in De Burgerij
op zondag 2 december 2007
Aanvang: 12.00 uur; zaal open 11.30 uur
Toegang € 3,voor kinderen van 4 tot 9 jaar en volwassenen
Organisatie : Limmen Cultuur,
informatie: 5052235

25 jaar sinterklaastoneel
25 jaar geleden vroeg de winkeliersvereniging
Castricum aan Forento en Pancratius of zij een
sinterklaasvoorstelling konden verzorgen voor
de kinderen van hun klanten. De beide toneelgroepen vonden het een leuk idee en sindsdien
hebben zij 25 jaar lang twee volle weekenden op
allerlei locaties gespeeld. Steeds weer werden de
doldwaze perikelen van Grote Piet en zijn twee
kleine pietjes naar voren gebracht. Het gegeven
dat Grote Piet iets doms doet en de kleine pietjes
alles weer moeten redden is tijdloos. De gebeurtenissen en de manier waarop hebben uiteraard
een steeds moderner jasje gekregen. Bas Bruinsel, schrijver van kindertoneelstukken, was een
onuitputtelijke bron in het bedenken van figuren en situaties, een goede leerschool voor Marie
Louise Middelhoff die zijn taak na 15 jaar heeft
overgenomen.
Dit jaar is er gekozen voor een verhaal dat betrekking heeft op het 25jarig jubileum. De groep bestaat namelijk uit oud-spelers en jonge, nieuwe
spelers die hun best doen om er samen één groot
feest van te maken ondanks de kiespijn van Grote
Piet.

men langs om van alles aan Sinterklaas te vragen.
Ali Astra wil Grote Piet helpen maar is steeds haar
kleedje kwijt.Twee oude dames komen Sint halen
voor het bejaardentehuis.Twee dames komen uit
België omdat hun koning ook sinterklaas wil vieren. De vier dames krijgen ruzie en doen een viswedstrijd.Twee andere pietjes bedenken steeds
een ander beroep. Zij willen geen piet meer zijn.
Een moeder komt haar zoon Roderick brengen
als opvolger van Sinterklaas. Slaappiet doet niet
anders dan overal in de weg liggen. Droompiet
probeert de kleine pietjes te helpen door op zoek
te gaan naar droomzand en deze nachtmerrie te
stoppen. Sportpiet wil iedereen aan het sporten
hebben en Grijze Piet wil alleen maar stilte in
verband met de middagdut van Sint. De oma´s
nemen Roderick, verkleed als Sinterklaas, Slaappiet en Sportpiet mee naar het bejaardenhuis. De
Belgische dames gaan op zoek naar Sinterklaas
maar vinden hem niet. Gelukkig vindt Droompiet
eindelijk het droomzand en gooit het over Grote
Piet; deze wordt wakker, wil graag naar de tandarts en geeft een feest!

“De droom van Grote Piet”
Grote Piet heeft kiespijn en de kleine pietjes sussen hem in slaap. Hij droomt en in een droom kan
er natuurlijk van alles gebeuren. De kiespijn gaat
niet weg. Allerlei figuren van vroeger en nu ko-

Geslaagde Limmer Tafeltenniskampioenschappen

De prijswinnaars van links naar rechts:
Tim, Timo, Loek, Frank, Rico, Tamara en Kevin

Vrijdag (2 november) werden de Open Limmer
Tafeltenniskampioenschappen voor de jeugd
gehouden. Aan het toernooi deden meer dan

50 deelnemers mee. In de groep tot en met acht
jaar werd Tamara Kleef knap ongeslagen kampioen. Prijswinnaars in de tweede groep (t/m
11 jaar) waren, na spannende halve finales en
finale, Timo (1ste), Rico (2de) en Loek (3de). In de
oudste groep bleef het lange tijd spannend wie
de winnaar zou worden. Uiteindelijk ging de
overwinning in de finale naar Kevin en werd Tim
Wokke tweede. Frank Kleef wist de derde plaats
te bemachtigen. De komende weken gaat er bij
de jeugd getraind worden voor tafeltennisdiploma’s, geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden op de training om een tafeltennisdiploma
te behalen. De trainingen voor dit diploma worden gegeven op dinsdag (18:00-19:00) en vrijdag
(18:45-19:45) in de sporthal aan de hogeweg 61 te
Limmen. Alle deelnemers van het Open Limmer
Tafeltenniskampioenschappen worden bedankt
voor hun sportieve inzet en de toeschouwers voor
hun komst.

Ronde van Limmen 2008 op 10 augustus...

Wielrennen en skeeleren
De zevende Ronde van Limmen zal worden gehouden op zondag 10 augustus 2008. Voor deze
datum is gekozen omdat die goed past in het
hele programma van wielerkoersen in NoordHolland.
Op deze manier kan de organisatie rekenen op
een goed deelnemersveld. Die op hun beurt weer
garant staan voor mooie wedstrijden.
Het bestuur van de Stichting Ronde van Limmen
kijkt terug op een zeer geslaagde Ronde van Limmen 2007. De opgedane ervaringen van de afgelopen jaren betalen zich uit in een geoliede organisatie die drijft op enthousiaste vrijwilligers
die het dorp en de sport een warm hart toedragen. Voeg daarbij de grote steun van sponsoren
die het financieel mogelijk maken en het weer

dat perfect was. Ook het nieuwe element in het
programma, het skeeleren, bleek een schot in de
roos. Het bestuur heeft dan ook besloten deze activiteit voor 2008 weer in het programma op te
nemen. Om deelname hieraan te bevorderen is
het bestuur voornemens op zaterdag 9 augustus
2008 een skeelerclinic te organiseren voor jong
en oud. Voor wie zich al eerder in het skeeleren
wil bekwamen raadpleeg de site van de Limmer
IJsclub www.limmerijsclub.com . Voor wie zich
aangetrokken voelt tot de wielrensport verwijzen
wij graag naar de wielersportvereniging BRCKennemerland in Beverwijk www.brckennemerland.nl . Het is een doelstelling van de Stichting
Ronde van Limmen om met het organiseren van
evenementen de deelname aan de sport te stimuleren. Want: “Wie sport is beter!”.
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Wat betekent carnavalsvereniging
Sint Maarten school
Hallo dorpskerngenoten,
Graag stel ik mij even aan u voor. Ik ben juf Jenny uit
groep 7 van de Sint Maartenschool uit Limmen.
Van meester Vriend heb ik de taak gekregen om namens
de school de contacten te onderhouden met de plaatselijke carnavalsvereniging. En dat is geen straf hoor!
Want ik ken geen vereniging die zich elk jaar zo inzet
voor onze school. Het is echt geweldig.
Voor de groepen 1 tot en met 5 heeft de carnavalsvereniging een spetterend optreden van een clown of goochelaar in de Burgerij. Echt aan alles is gedacht. Van traktaties voor de kinderen met allergie tot aan een compleet
draaiboek over het verloop van de morgen.

Pax Christi school
Al jaren genieten alle kinderen in Limmen van een feestelijke carnavalsdag. De Uylenspieghels zorgen ieder jaar weer
voor een leuke ochtend voor de jongste kinderen. Vaak is er een clown of goochelaar die de hele zaal weer weet te
vermaken. ´s Middags strijden de ´groten´om de eerste plaats van de play-back/live show. Mijn ervaringen met de kleuters zijn dat zij het een leuke maar vooral spannende dag vinden. Immers de reis er naar toe is al heel enerverend. Op
strobalen zitten en dan het dorp door met een trekker met een kar erachter. Uit de luidsprekers klinkt carnavalsmuziek en
iedereen zwaait naar al die mooi verklede kinderen. Dan de grote versierde zaal waar we met veel kinderen de voorstelling bekijken. In de pauze drinken en koek. Nog even hossen, na afloop, met de raad van elf en hun dames. En dan weer
terug op de kar met alle kinderen. Ieder jaar weer een prima feestdag. Dank daarvoor en ga zo door.
Groeten, Joke Duinmeijer, Pax Christi school

En dan…, dit is echt een belevenis. Het middagprogramma met de hoogste klassen van de basisschool..Elk jaar
vieren wij de finale van de play back show in dorpshuis
de Burgerij. De voorrondes worden gehouden in de aula
van onze school.
Tweehonderd bovenbouwers zijn getuige van de halve
finale. En denkt u maar niet dat dit op zijn jan-boerenfluitjes gaat. O, nee, dit is een serieuze zaak. Zo is er een
heuse kinderjury. Deze is samengesteld uit kinderen van
diverse groepen.

Zelf heb ik het genoegen om de show van het jaar te mogen presenteren.
Ik presenteer dit met groot genoegen. Ook hebben wij
onze geluidsman meester Jaap en niet te vergeten meester Ton die de kinderjury begeleidt met de puntentelling.
En als na wekenlange voorbereiding de kandidaten voor
de finale in de Burgerij hieruit voort komen kunt u wel
begrijpen dat het daar in de Burgerij een daverend feest
moet worden.
De raad van elf, de dames, de adjudant en de prins in eigen persoon treden tussen de nummers op. De polonaise,
die we lopen, de eenheid die het oproept, kan volgens
mij alleen maar tot stand komen door een vereniging die
grenst aan het professionele. Het is niet voor te stellen
dat dit alles tot stand komt door vrijwilligers.
Toen mij gevraagd werd dit stukje te schrijven vond ik
dit direct een prima gelegenheid dat onder de aandacht
te brengen.
Hulde aan de carnavalsvereniging. Dat deze nog veel jaren mag bestaan. Tot slot wens ik iedereen een geweldig
carnaval 2008 toe.

Van juf Jenny krijgt de carnavalsvereniging een
dikke 10 en een zoen van de juffrouw! Alaaf!!

Pastor Johan Olling
Voor mij is een carnavalsvereniging een essentieel bindmiddel binnen een dorpsgemeenschap. Toen ik nog pastor
was in Princenhage in Breda werd ik als Noord-Hollander
gegrepen door de vele aktiviteiten die een carnavalsvereniging binnen een dorpsgemeenschap laat gebeuren
voor jong en oud. Als kerk waren we toen best jaloers
over het feit dat er met zoveel creativiteit en enthousiasme van alles werd georganiseerd. Waren die vrijwilligers
maar zo aktief binnen de geloofsgemeenschap.
De gemeenschapszin binnen het dorp werd er door versterkt.
Ik was dan ook blij verrast hier in het calvinistische Noord
Holland een blije Bourgondische carnavalsvereniging aan
te treffen met mensen die hun hart op de juiste plek hebben. Ook hier een ongekend enthousiasme waarbij gezegd moet worden dat de sociale kant van de vereniging
uitstekend wordt ingevuld. Ik denk daarbij aan het bezoek
aan zieken en patiënten in ziekenhuizen en verzorgingshuizen; Het bezoek aan nieuwgeborenen en hun ouders.
De festiviteiten voor de twee basisscholen. De feestmiddag in De Cameren. En ik ben als pastor ook beretrots
op het feit dat er in Limmen een jaarlijkse viering wordt
gehouden in de Corneliuskerk op zaterdagavond. Zo verliezen we de oorsprong van het feest, dat gekoppeld is
aan de vastentijd, niet uit het oog. We moeten blijven

leren genieten, en feest en gezelligheid horen daarbij.
De wijn mag met Carnaval vloeien. Een bijbels beeld voor
toekomst. Dat wens ik de de Uylenspieghels dan ook toe:
een goede toekomst en veel enthousiasme.
Het ga jullie goed.
pastor Johan Olling

Bel-actie sponsor bingo loterij
Op zaterdagmiddag 15 december houden de Uylenspieghels een bel-actie om loten voor de sponsor bingo loterij te verkopen. Er
wordt gebeld van 14.30 tot 17.00 uur. Voor ieder lot met de Uylenspieghels als goed doel, steunt u ons met € 3,40 per maand.
Als u al voor een ander goed doel meespeelt, is het mogelijk dit om te laten zetten naar De Uylenspieghels. Uiteraard maakt u
elke week kans op duizenden prijzen oplopend tot € 100.000,--.
Op zaterdag 8 december zullen raadsleden u op de Vuurbaak aanspreken met het verzoek of u zaterdag 15 december door ons
gebeld mag worden. U kunt dan al aangeven of u loten wilt kopen of wilt laten omzetten.
Wij hopen op veel en positieve reacties!

Word donateur!
Zoals u ziet, staat carnavalsvereniging de Uylenspieghels voor een ieder klaar. Hier zijn natuurlijk kosten aan verbonden. En wij zijn heel blij met al onze donateurs en adverteerders
in de Uylenbabbel. Wij zoeken nog meer donateurs! Voor € 16,-- per seizoen steunt u ons en ontvangt u de Uylenbabbel en korting op diverse toegangsbewijzen, zoals voor de
boerenkoolmiddag.

Uylenspieghels
denken aan
de medemens...
Ongelooflijk verrast en erg aangedaan was ik door een
bezoek van de raad van twee van de Uylenspieghels.
Net thuis gekomen van mijn avondetappe met de rolstoel
werd er aan de deur gebeld. Enigszins verast deed ik open
en schrok ik eigenlijk wel een beetje bij het zien van deze
twee mannen. Ik dacht nog “wat moeten die hier?”
“Ik ga echt niet met mijn rolstoel die feesttent in om te
hossen”. Al snel bleek de reden van het bezoek duidelijk
te worden. Ze hadden een kleinigheidje mee in de vorm
van een fruitmand, en deze was voor mij bestemd. Als
zeg maar een hart onder de riem, omdat ik de afgelopen
jaren wel veel leed voor mijn kiezen heb gehad.
Tsja, en op dat moment hield ik het natuurlijk niet meer
droog. Ik wil ze nogmaals hartelijk bedanken, het heeft
mij goed gedaan!
Piet Donker

Tehuis bezoek
Ieder jaar komt bij ons carnavalsvereniging De Uylenspieghels uit Limmen. Dat vinden wij altijd heel gezellig.
Vorig jaar was er ook nog een leuk orkestje bij uit Assendelft. Ze maakten leuke muziek. We hebben daar met
z’n allen lekker op gedanst en gezongen. We kregen ook
nog drinken en chips. De medaille die we kregen van prins
carnaval vonden we allemaal erg mooi. Van ons mogen ze
ieder jaar wel komen!
Groetjes van alle bewoners van de Westerkoogweg in
Koog a/d Zaan.
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de Uylenspieghels voor ons . . . .
De Cameren
De Cameren, een gloednieuw woonzorgcentrum in Limmen. Ondanks al het nieuwe, hechten we ook veel waarde aan tradities. Daarom is het zo leuk dat de carnavalsvereniging 2x per jaar bij De Cameren op bezoek komt.
In december komt de vereniging voor een koffie-uurtje
(met borreltje!) en in de Carnavalsperiode komen zij een
middag met veel plezier en muziek. Dit alles vind plaats
in ons restaurant. In het gebouw zijn vele voorzieningen
en het is van alle gemakken voorzien. Het is een huis om
je thuis in te voelen. Rond de Cameren zijn nu bijna 57
zorg- en aanleunwoningen gereed. Fijn dat jullie er elke
keer weer zijn voor de bewoners.
Wieke Bismeijer,
activiteitenbegeleidster

Wat betekent carnavalsvereniging
de Uylenspieghels
voor onze gemeente...?
Het eerste waar ik aan denk bij de Uylenspieghels
is creativiteit en vrolijkheid. Daarnaast vervult de
carnavalsvereniging nog een andere belangrijke
rol.
Naast het mensen aan het lachen maken hebben
de Uylenspieghels een belangrijke sociale functie
in Limmen. Tijdens het volksfeest voor jong en oud
voor de vastentijd zwaait prins carnaval de scepter.
Met de hulp van alle Uylenspieghels maakt hij er
een vrolijk feest van. Ook als je zelf niet naar het
feest kan komen omdat je ziek of slecht ter been
bent, dan brengen de Uylenspieghels het carnavalsfeest naar jou. En dat feest begint in feite al op
de elfde van de elfde. Gedurende die hele periode
is de vereniging actief om op een creatieve manier
alle inwoners van Limmen te betrekken bij het

carnavalsfeest. En dat doen ze zo vroeg mogelijk,
want het carnavalsfeest willen ze je het liefst met
de paplepel ingieten. Want elke baby die in Limmen wordt geboren ontvangt een hoogstpersoonlijk bezoek van de prins en zijn adjudant.
Kortom: de Uylenspieghels verbinden mensen met
elkaar of ze nu oud, jong, ziek of gezond zijn..
Als burgemeester van de gemeente Castricum ben
ik best trots dat de Uylenspieghels zich met hart
en ziel inzetten voor deze leuke en sociale traditie
van het carnaval. Het levert een positieve bijdrage
aan een prettige leefgemeenschap in Limmen.
Burgemeester A. Emmens – Knol
Gemeente Castricum

Alex Zwart
Als de carnavalstijd weer begint ga ik naar de winkel van Peter Bakker en vraag wanneer komen jullie mij weer ophalen?
Elk jaar mag ik van jullie mee naar gezinsvervangende tehuizen om daar samen carnaval te vieren. Op dinsdag gaan we naar Heerhugowaard,
op donderdag naar Koog aan de Zaan met de hele
raad van elf. Ik heb dan mijn carnavalscape om en
steek op, dat vind ik onwijs gaaf.
Met zijn allen zingen we liedjes, dansen en we lopen polonaise en we drinken ook een lekker biertje. Ik heb dan een hele fijne avond.
Heel erg bedankt.
Groetjes Alex Zwart

Carnaval is voor iedereen!
Ik ben de laatste jaren niet meer zoveel in aanraking
geweest met de carnaval in Limmen. Voorheen was dat
wel anders. In mijn jeugd ging je naar de beruchte discoavond in het “Parochiehuis” de voorloper van de huidige
“Burgerij”. Vanuit de gehele regio kwam men naar Gorteldonk om carnaval te vieren. Later ben ik nog jaren
donateur geweest van de carnavalsvereniging maar toch
zijn de Uylenspieghels uit beeld geraakt.
Tot begin dit jaar een ludieke actie van de Uylenspieghels
voor een verrassing zorgde. In januari zijn wij de trotse

ouders geworden van onze dochter Tess. De Uylenspieghels met haar prins Tyl XII en zijn adjudant verraste ons
met een bezoek. Voor onze dochter hadden zij een kleurig
boerenkieltje als cadeau meegenomen.
Ondanks dat je geen lid of donateur bent, betrekken de
Uylenspieghels iedereen van jong tot oud en van gezond
tot ziek bij de carnaval. Wij willen de enthousiaste mensen van carnavalsvereniging de Uylenspieghels bedanken
voor het mooie cadeau en wij zien jullie bij de optocht.
Joost, Ilona en Tess Nijman

DJ Harold
Mij is gevraagd door carnavalvereniging de Uylenspieghels om een stukje te schrijven over hoe ik als “huis” DJ
van de vereniging het carnaval in Limmen ervaar.
Ik heb al heel wat feesten van de Uylenspieghels meegemaakt, het leuke van dit alles vind ik toch wel dat zij
proberen om voor iedereen van jong tot oud een gezellig
samenzijn te creëren. Zelf vind ik de zondag een fantastische dag de optocht met daaraan vast in de Burgerij het
feest voor jong en oud een echte familiedag en dan ’s
avonds voor de oudere jeugd de disco avond die zo langzamerhand weer de drukte en gezelligheid terugkrijgt als
voorheen.
Ook gaan zij binnen het seizoen op ziekenbezoek, de pas-

geboren baby’s komen zij bewonderen en meer van dit
soort zaken, eigenlijk zijn ze er voor heel Limmen.
Om als vereniging in deze tijd het hoofd boven water te
houden valt niet altijd mee, dus steun deze vereniging
word donateur en kom ook eens lang op een van de feesten.
Ik hoop op veel nieuwe gezichten tijdens het prinsenbal
waarbij met een lach een hilarische sketch word opgevoerd om het nieuwe seizoen in te luiden.
Groet, Harold van Vegten
Event4all / Specials drive in
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
V O O R D E BUITENV O G ELS

P I N D AN E T J E S , M E Z E N B O L L E N ,
V O E D E RS L I N G E RS , W I N T E RP AK K E T ,
Z O N N E P I T T E N , V O E D E RK RAN S E N E . A .
T EVENS O P VO O RRA A D DIVER SE
VO GELVO EDER HUISJES

50,<>)01;6,92667
A65=((9;

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

Sinds kort verkopen wij reiskoffers
in diverse soorten en kleuren
van het merk CARLTON.

Boekt u een reis bij ons dan ontvangt u
een korting op een koffer van 25 % !!

LIMMEN

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

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

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

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

Op alle DVD’s uit de molen

NU 10% KORTING!
RESTANTEN
VIDEOFILMS

voor slechts................................... €

COMPUTERSPELLETJES
EN ANDERE PROGRAMMA‘S
VOOR DE PC
wat hebben
van 4.99
nu voor slechts ..... €

NFPN

2.00

2.50

ze eigenlijk
niet...?!

Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

M. LAAN
Paranormaal Therapeute
Praktijk voor Energetische heelkunde
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen. Tel. 072 505 3406
Mobiel 06 40 22 23 38. Spreekuur maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 15.00 uur. Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur.

BAKKER BAKKER
Sinterklaas
Ook zijn wij dit jaar uw adres voor overheerlijke sinterklaas artikelen. Eigenlijk is weer te veel om op
te noemen.... R.B Amandelletters of staven, taai-taaipoppen of stukjes, speculaas klein, een pop of gevuld, diverse marsepein gevormd, chocoladeletters of figuurtjes voor in de schoen. Hopelijk doet u op
tijd uw bestelling want dan kan de bakpiet er rekening mee houden tijdens het bakken!
Sinterklaasactie:
Ook dit jaar doen wij weer mee met de sinterklaasactie, bij bestending van 5 euro ontvangt u een lot
en doet u mee voor leuke prijzen beschikbaar gesteld
door de limmer winkeliersvereniging. Ook komt sinterklaas langs in onze winkel en wel op woensdagmiddag
21 november, op de Vuurbaak. Dit jaar houden wij een
kleurwedstrijd voor de limmer jeugd tot 10 jaar. Jullie kunnen de kleurplaat ophalen in de winkel. Er zijn
leuke prijzen te winnen.

NIEUWSBRIEF 3
Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Sinterklaas is weer in het land!
Daarom deze week:

Pepernotenbrood € 2,65

Muntjes actie:
Goed nieuws!!!! We gaan volgend jaar weer gewoon
door met deze actie, want het is en blijft een succes!
We hebben weer nieuwe muntjes moeten bestellen en
dat doen we met plezier. Wij willen kijken of u volgend
jaar ook voor wat andere dingen kunt sparen. Toegangskaartjes of huishoudelijke artikelen. Wie weet??
Wij houden u op de hoogte.

Pepernotenvlaai
Ook halve!

Als je ongeveer 3 dagen van te voren je taart bestelt,
dan maakt de banketbakker er iets moois van. Ook
themataarten met verschillende figuurtjes zijn in onze
zaak aanwezig. Wilt u meer weten? Vraag het onze
winkeldames!

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

–

€ 9,95

R.B. Amandelstaaf € 3,95
• sanitair
• riolering

U ontvangt een bonusmuntje Bjci_Zh
VXi^Z
bij een pakje (10 stuks)
middelspeculaas
7^_WZhiZY^c\kVcZa`Z*:jg
ddcikVc\ij&bjci_Z#
AZidd`deYZVVcW^ZY^c\Zc
^cYZl^c`ZakddgZmigVbj
ci_Zh
Od`jcijHE6G:CkddgkZaZ
]ZZga^_`Z\gVi^hegdYjXiZc0
d#V#)%BJCI?:H2)6EE:A9
G>:=D:@:C<G6I>H
+%BJCI?:H2&=6O:ACDDI
I66GI<G6I>H
-%BJCI?:H2*7GD9:CC6
6G@:JO:<G6I>H
&%%BJCI?:H2<G6I>HKA66>C66G
@:JO:

DcoZVXi^ZYjjgiZZc

]ZZa_VVgZcYZVVcW^ZY^c\Zcl^hhZaZcZa
@^_`deYZV[[^X]ZhkddgYZ\ZaYZcYZVVcW
`Z'bVVcYZc#
dd`ZZc]VcY^\ZheVVg`d`Zg!Yjh`dbhcZ ^ZY^c\JdcikVc\i^cYZZZghiZilZZlZ`Zc
acVVgYZl^c`ZaZcegd[^iZZgkVcdcoZheV
VgVXi^Z

7gddY"ZcWVc`ZiWV``Zg^_

Bakker

Chocoladeletters en
diverse stukjes marsepein!
KjjgWVV`("IZa#*%*(.%

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

Deze actie is geldig van 19 nov t/m 24 nov.

'
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Nieuwe EHBOcursus in Limmen
Ook dit winterseizoen zal het Rode Kruis Castricum, afdeling Limmen, weer een nieuwe cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken voor beginners
verzorgen. Bij voldoende belangstelling gaat de
cursus in januari 2008 van start in de brandweerkazerne in Limmen aan de Rijksstraatweg.
De lessen zullen wekelijks gegeven worden op
dinsdagavond. In 12 tot 14 lessen van 2 uur leren
en oefenen de deelnemers de theorie en de praktijk van de Eerste Hulp Bij Ongelukken. De kosten
bedragen € 130, inclusief lesmateriaal. Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met mevr. N. Valkering, tel. 072-5051413
of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

Linedancen
in de Burgerij
De Vrije dansavond van 27 november is verplaatst
naar woensdag 28 november! De avond begint
om 19.00 uur en is tot 23.00 uur. Iedereen is van
harte welkom.
Annie Beentjes

Prins Tyl XII met nieuwe raad klaar voor het seizoen
Zaterdagavond 10 november werd het nieuwe
carnavalsseizoen van de Uylenspieghels gestart
met het prinsenbal. In een druk bezochte Leutbunker de Burgerij werd er rond de klok van 22.30
uur afscheid genomen van de gehele raad die het
afgelopen seizoen voor Gorteldonk klaar stond.

Zondag 16 december 2007 in de NH Kerk Zuidkerkenlaan, aanvang, 15.00 uur, entree € 10.--.

EEN GOUDEN COMBINATIE:
Karin ten Cate en Paul Pleijsier
De sopraan Karin ten Cate en de gitarist Paul
Pleijsier vormen een gouden combinatie; zij begrijpen elkaar muzikaal naadloos. Beiden hebben
hun wortels in zowel de klassieke als de lichte muziek. Zij brengen o.a. liederen van Spohr,Weber en
volksliederen van Britten en de Falla; ook worden
Mozart-gitaarbewerkingen van Sor door het duo
naar voren gebracht. Treffend in dit programma
zijn de klassieke bewerkingen van Queen- en Joni
Mitchellcomposities, waarbij de flexibele stem
van Karin ten Cate zich moeiteloos aanpast.
Om in kerstsfeer te komen spelen zij verschillende toepasselijke liederen van o.a. Rodrigo en Felix
de Nobel.

Na een korte pauze ging het doek van het toneel
open en zag men een prachtig decor van een casino in Las Vegas, de gokstad bij uitstek. De opening was van ‘Elvis met het nummer Viva Las
Vegas. Het publiek werd meegenomen naar taferelen die zich in het casino afspeelden. Voor de
“stroomvoorziening” op het toneel werd voorzitter Adri van Steenis op een hometrainer gezet om
zeker te zijn van genoeg stroom toevoer tijdens
het toneelstuk. Hij had wel een persoonlijke verzorgster meegenomen om deze klus te klaren. Op
het toneel stond er de pokertafel waar ‘ma Flodder’ samen met ‘Georg Bush’, indiaan ‘Klukkluk’
en ‘Osama Bin Laden’ speelden. “Klukkluk’ en
“Osama Bin Laden” kregen het tijdens het pokeren aan de stok met elkaar. De indiaan deed een
regendans waarna ‘Osama’ geheel nat het toneel
werd afgevoerd. ‘Hans Klok’ trad in het casino op
met zijn lieftallige assistente ‘Pamela’ en deden
de verdwijntruck met de grote kast. In deze kast
werd ‘Lee Towers’ opgesloten die zeer hinderlijk
steeds ten tonele verscheen met het nummer
New York, New York en dus verdween op deze manier. Aan de eenarmige bandieten op het toneel
zat een “stelletje” dat geld wilden winnen voor-

dat ze in het huwelijksbootje zouden stappen. Na
enige tijd hadden ze prijs en het werd tijd om te
trouwen. De bruidegom had ondertussen meer
oog voor ‘Pamela’ gekregen dan voor zijn aanstaande. De huwelijksceremonie ging dus niet
door en de bruid verliet boos en verdrietig het toneel. Hierna deed ‘Hans Klok’ nog een truck met
‘Pamela’ en verscheen schaatser ‘Erik Hulzebosch’
op het toneel.
Na afloop van het toneelstuk was er nog een
verloting waarbij de hoofdprijs werd gewonnen
door Dennis Beentjes. De prijs die hij uit de envelop haalde was een cheque waarop stond vermeld dat hij voor minimaal 3 jaar in de raad van
elf werd opgenomen. Een verrassing voor vele in
de zaal, en een mooi stukje doorgestoken kaart
van Dennis, die enkele jaren terug al een aantal
seizoenen als adjudant in de raad had gezeten,
en Ronald Baars. Hierna was het tijd om de dingen op een rijtje te zetten en te zien hoe de raad
er voor het komende seizoen zou uit gaan zien.
Door de ‘deur’ van het nieuwe seizoen stapte Ronald Baars weer als Prins Tyl XII het toneel op. Wel
had hij 3 mensen minder in zijn raad want Peter
Zuurbier nam in de persoon van ‘Lee Towers’, na 8
raadsjaren, afscheid. Ook Theo Baltus deed dit, na
6 jaren in de raad, als ‘Osama Bin Laden’. De bruid,
die verdrietig het toneel verliet, was secretaresse
Gitta Beentjes die na 5 jaar het stokje overgaf.
Duidelijk was al geworden dat, de teruggekeerde,
Dennis Beentjes de raad van elf kwam versterken.

Eindejaarproeverij “Verleiding en Passie”
‘Verleiding en passie zijn impulsen waarop de meeste
wijndrinkers hun wijnen kiezen’
‘Verleiding en Passie zijn onlosmakelijk verbonden met
gelegenheden waarbij wijn wordt gedronken’
dhr. B.S.

Limmen - Er wordt weer veel georganiseerd in
ons dorp Limmen in het weekend van 24 novem-

ber. Winterfair- toneelstuk, een reünie van Disco
Limmen en een sfeervolle wijnproeverij in Stolpboerderij de Vredeburg...

Wijnproeverij, sfeervol en laagdrempelig
In de periode dat de kachel weer aangaat en
wijnliefhebbers gaan nadenken en dromen over
culinaire winteravonden, wordt het weer eens
hoog tijd om een wijnproeverij te organiseren zegt Monique
Meegdes van ConFusion Wines
Limmen.
De wijnproeverijen van Monique
Meegdes zijn sfeervol en laagdrempelig. Op deze sfeervolle
avond kunt u in eigen tempo
en naar eigen smaak 90 wijnen
proeven uit diverse landen aan
de hand van een schriftelijke
uitleg. Het is een goede gelegenheid om in uw eigen tempo met
de wijnen van Monique kennis
te maken en u kunt aan de hand
daarvan voor de komende feesten wintermaanden een mooi assortiment samenstellen zodat u
altijd uw favoriete wijn in huis
heeft.

Wat kunt u zoal proeven
deze avond?
Heel veel nieuwe wijnen: Argentinie
(nieuw),
Australië
(nieuw) Tempus Two, Amerika
(nieuw), Chili (nieuw) Casa Silva,
Frankrijk, Italië (nieuw), NieuwZeeland, Oostenrijk (nieuw), Portugal, Spanje, Zuid Afrika (nieuw)
Culinaire Sherry (nieuw), Dessert-wijnen, Mousserende wij-

nen, Port, Culinaire wijnarrangementen met receptuur, Relatiegeschenken.

Goede doel de “Regenboogboom”
De Lionsclub en ConFusion Wines zetten zich in
voor het Goede Doel. Deze geweldige stichting
creëert voor ernstig zieke kinderen een droomplek. Een plek waar zij zich voor even niet ziek
hoeven te voelen. De vrijwilligers nemen de zieke
kinderen mee naar een fantasieplek waar zij op
moeilijke momenten altijd weer naar terug kunnen keren.
Meer informatie over Stichting de Regenboogboom: www.regenboogboom.nl.
Van een aantal geselecteerde wijnen uit het
proefassortiment van deze avond gaat € 0,50
cent per verkochte fles naar stichting de Regenboogboom.
De Lionsclub dames zijn al druk met hun verkoop
van relatiegeschenken voor het goede doel.
Bent u geïnteresseerd als bedrijf of particulier in
deze relatiegeschenken en diverse wijnen kunt
u contact opnemen met Monique Meegdes. Zij
zorgt ervoor dat u in contact komt met één van
de dames van de Lionsclub.

Vredeburg
De sfeervolle bovenzaal van stolpboerderij VredeBurg te Limmen zal weer gezellig aangekleed zijn
en er zullen ook weer heerlijke kazen te proeven
zijn en overige lekkernijen. Wilt u er ook bij zijn?
Voor slechts € 7,50 p.p. bent u een hele avond gezellig uit op zaterdagavond 24 november tussen
19.30 en 22.30. Natuurlijk met een heerlijk hapje
en een voortreffelijk glas wijn.
Kaarten zijn te bestellen bij ConFusion Wines
Limmen, Enterij 23, 1906 BX Limmen via de email
info@confusionwines.nl en per telefoon op 072 505 1771. Voor meer informatie kunt u ook kijken
op www.confusionwines.nl

Nu was de grote vraag wie de andere 2 plaatsen
zouden opvullen. Als 1e was het de verzorgster van
de voorzitter die ontmaskerd werd als de nieuwe
secretaresse; Bianca van Berkel. Hierna was het
de beurt aan ‘schaatser Erik Hulzebosch’, dit bleek
Marco Hulsebosch te zijn die de raad van elf compleet maakte. Nadat de nieuwe complete raad op
het toneel stond werden Peter, Theo en Gitta met
hun partners in het zonnetje gezet en geridderd
met de Gortige Gortzak. Hierna werd er nog lekker doorgefeest met dj Harold van Event4all.
De Uylenspieghels kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde opening van het seizoen. Het volgende wat op het programma staat is zondag 9
december eerst het koffie-uurtje in verzorgingshuis de Cameren en hierna de Boerenkoolmiddag
in de Burgerij voor jong en oud. Op deze middag
is de muziek in handen van Patrick Bouquet, de
zanger die mee was in de optocht op de prinsenkar en hierna nog in de Burgerij optrad. Zeker een
aanrader dus voor allemaal. Vanaf maandag 26
november zullen de kaarten voor deze middag in
de verkoop gaan op de bekende adressen, Burg.
Nieuwenhuizenstr. 97 en Vredeburglaan 2. De
kaarten kosten, op vertoon van donateurkaart, €
3,50, anders € 5,--. Kinderen t.m. 12 jaar eten gratis mee.
Gerda Burgering-Admiraal
namens c.v. de Uijlenspieghels

De Limmer
Taaltest
Maandag 10 december 2007 in Boerderij Vredeburg Dusseldorperweg 64, aanvang 19.45
uur, deelname € 4.-, inclusief koffie.
Dit jaar al weer de vijfde editie van de De Limmer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging
voor de liefhebbers van onze moedertaal. De
test doet een beroep op kennis, vernuft taalgevoel en creativiteit op het 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.: bijou = sieraad). Vervolgens wordt de
kennis van spreekwoorden getoetst aan de
hand van zinnen die elk zijn samengesteld
uit gedeelten van twee spreekwoorden die
dus moeten worden achterhaald (b.v.: gestolen goed maakt rauwe bonen zoet). Het derde onderdeel bestaat uit een aantal zinnen
waarvan moet worden vastgesteld of ze goed
of fout zijn.(b.v. hij weet van toetsen noch blazen). Tenslotte word het vernuft en de creativiteit van de kandidaten op de proef gesteld
bij het oplossen van cryptische omschrijvingen (b.v. verkouden gorilla = snotaap). 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 Boogaardwisselbokaal. Voor de beste Limmer heeft
Autobedrijf Dirk van der Steen de prijs beschikbaar gesteld. 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.
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Autobedrijf:
Rijksweg 160B
1906 BL Limmen
Tel. 072-505 36 45

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
OP:
áchter de garage? WW.HKAIJRKROYOLEKVERING.NL

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
ker.nl
ersbedrijfjon
m
ne
an
.a
w
ww

W

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

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF

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

N
E
M
I
C
E
P
S
Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

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

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

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.

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Limmer – Winter – Fair
Bij Woonwinkel “De Dussel” – Dusseldorperweg 94 Limmen
Vrijdag 23 november 16.00/ 21.00 uur
Zaterdag 24 november 11.00/17.00 uur
Zondag 25 november 11.00/ 17.00 uur
Naar aanleiding van het grote succes die we hebben gehad tijdens de Limmerbloemendagen heeft Ingrid
Brandjes van Woonwinkel “De Dussel” besloten rondom de feestdagen een Limmer-Winter-Fair te organiseren. Samen met 10 andere enthousiaste ondernemers gaan we er een sfeervol geheel van maken. U kunt dan
ook volop inspiratie opdoen voor de feestdagen.
Er worden deze dagen oa: mini-groenworkshops gegeven door Monica en Suus van de Bloemenstudio, die
samen al meer dan 40 jaar ervaring hebben! Wat dacht u van prachtige groendecoraties, kransen, winterstukken groot en klein en niet te vergeten de aangeklede bloemen. Tevens kunt u zich opgeven voor de miniworkshops.
Zij hebben drie verschillende arrangementjes voor u geselecteerd ,te weten :
I. Stoeldecoratie, geïnspireerd op de kerst.
II. Gepimpte dennenappel (op pot)
III. Ingepakte bloem, inclusief vaasje.
Kosten van de workshop zijn slechts 7,50 geeft u zich van te voren op, dan bent u verzekerd van een plek.
Aanmelden kan via mail naar: hoho@quicknet.nl t.n.v. de bloemenstudio.
• Er is damesmode van de trendy kledingszaak Pineapples, te vinden aan de Kerkweg in Limmen
• Angela Besseling geeft u kleur en stijl advies: www.kleurenstijl.nl
• Simone Bakker gaat glaskralen branden (beading): www.glashandelbakker.nl
• Mariella Kerssens showt haar prachtige zelfgemaakte sieraden
• De Steigerzolder uit Akersloot toont zijn steigerdelen-meubelen: www.desteigerzolder.nl
• Zondag komt Monique Meegdes en geeft een kleine wijnproeverij: www.confusionwines.nl
• Schoonheidssalon en Pedicure Moments presenteert diverse producten met speciale aanbiedingen voor de
feestmaand: www.salon-moments.nl
• Er is keramiek aanwezig van een zeer bijzondere keramiste
• Agrarisch Centrum Nuyens verzorgt de kerstbomen en groenversiering

Woonwinkel “De Dussel” verkoopt brocante kasten en kerstlifestyle-woonaccesoires van de trendy merken van o.a.:PTMD,
Braxton, Appletree etc… Met een heerlijk glaasje glühwein of
koffie/thee en wat lekkers van onze plaatselijke catering kunt
u gezellig u inspiraties opdoen voor de komende feestdagen.
En natuurlijk is er VRIJ ENTREE!!!
“De Dussel” is te vinden aan de Dusseldorperweg 94 in Limmen.
Tot ziens op de Limmer-Winter-Fair. Kijk voor meer informatie
op www.woonwerkwinkeldedussel.nl
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Rem Pronk over zijn onderneming voor fun- en
teambuilding; Albatros...

‘Ik zie mensen écht
als mijn gasten’
Vrijdagmiddag 17.00 uur. Het is bijna weekend, maar er wacht nog één opdracht. Ik ga langs
bij een van de docenten van de opleiding Sport, Management en Ondernemen (SM&O), één
van mijn docenten! Daar waar studenten meestal te laat de les binnen komen en leraren
hen erop wijzen dat dit niet meer mag gebeuren, zijn de rollen nu omgedraaid. Nu komt
deze leerkracht zelf té laat binnen voor zijn eigen interview! Het doet me beseffen dat ook
leraren gewoon mensen zijn. Het is vergeten en vergeven, want vandaag praten we niet
alleen over de opleiding SM&O, maar vooral over Albatros, zijn onderneming voor fun- en
teambuilding. Een bedrijf dat zich in de loop der jaren sterk ontwikkeld heeft en binnenkort een nieuw spel lanceert. Menig Limmenees zal zijn naam kennen, want als er iets in
het dorp georganiseerd wordt is deze man van de partij. Vandaag ben ik te gast bij: Rem
Pronk.
Geitenwollen sokkenperiode
Met schoenen vol klei stapt Rem Pronk binnen.
De hele dag heeft hij bij zijn broer in de bouw gewerkt. Heerlijk vindt hij het om zich af en toe een
dag fysiek uit te leven. Hij ploft neer in de stoel
die hij zelf ‘zijn praatstoel’ noemt. Voor ik de band
start, krijg ik nog een waarschuwing mee van
Rem: “Zoals je weet ben ik wat kort van stof,” zegt
hij cynisch. En dat blijkt. Nog vóór ik mijn eerste
vraag kan stellen, heb ik het antwoord al voorbij horen komen. “Mijn bedrijf Albatros bestaat
sinds 1987. Vroeger, in de jaren 70/80, ben ik begonnen als gymleraar. Daarnaast gaf ik ’s avonds
les op de Volkshogeschool en in vormingscentra,”
vertelt Rem. “Daar gaf ik cursussen als ‘pensioen
in zicht’ en ‘vrouw wat nou’?” In de ‘geitenwollen sokkenperiode’, zoals Rem het noemt, was
sport een onbesproken onderwerp. “Sporten was
vroeger iets vreemds, daar ging je dood aan, dat
moest je niet meer doen als je ouder was. Ik probeerde mensen uit te leggen wat sporten doet
met je lijf. Rust roest. Sporten is gezond zolang je
het verantwoord doet.” Na enige tijd kreeg Rem
verzoeken om met groepen waarbinnen het niet
boterde, iets te doen om de teamgeest te versterken. “We deden opdrachten als met z’n allen een
brug bouwen over een sloot. Zo ben ik in de teambuilding en de buitensport terecht gekomen, ik
kreeg steeds meer ervaring. Uiteindelijk ben ik
toen een buitensportbedrijf gestart.”
Betonmolen
Voor het interview zitten we in de keuken. Gertruud, de vriendin van Rem voorziet ons intussen
van thee en koek. We praten verder waar we gebleven zijn. De buitensport heeft Rem inmiddels
verlaten. “Outdoor vind ik geweest,” zegt hij. “In

mijn werk kwam ik erachter dat er altijd mensen
waren die geen leuke dag beleefden aan een dagje outdoor. De buitensport behandelt mensen als
eenheidsproduct. Daarbij is er veel concurrentie.
Je biedt niets nieuws aan.” Tijd om eens goed
na te denken over wat een groep verschillende
mensen wel een leuke dag kon bezorgen. “Ik ben
ingrediënten in een ‘betonmolen’ gaan gooien,”
gaat Rem verder, “ingrediënten voor denkers en
doeners. Ik wilde iets bedenken wat leuk was voor
iedereen, maar ik houd niet van puur oppervlakkig vermaak.” Rem komt zelf uit de teambuilding.
Hij vertelt dat je je daar voornamelijk richt op
het managementniveau, met vooral het evalueren van processen. Daar is de fun eigenlijk ver te
zoeken. “Tussen fun en teambuilding zit een hele
wereld. Albatros is opdrachten gaan bedenken
die mensen uitdagen, die mensen leuk vinden,
maar waar ook een dieper liggende gedachte
achter zit.”
Livingstone
Dit nadenken resulteerde in het spel op zoek naar
de erfenis van Livingstone waar mensen al puzzelend, sportend, construerend en samenwerkend opzoek gaan naar de antwoorden op vele
vragen om zo te komen tot de nalatenschap van
Livingstone. Het spel bestaat uit 120 verschillende soorten opdrachten. “We noemen het een funbuilding spel; tussen de fun en het teambuilding
in.” Iedereen kan de opdrachten uitkiezen waar
hij/zij goed in is. Alles mag, niets moet. “Maar en
passant dragen ze wel allemaal op hun manier
bij aan het eindresultaat en dat creëert toch het
wij-gevoel. Wat ik heel belangrijk vind op zo’n
dag is dat mensen plezier hebben. Ik zie mensen
echt als mijn gasten.” Na Livingstone volgden

Funbuilder Rem Pronk en de kar waarin het spel op zoek naar de erfenis van Livingstone opgeborgen ligt.

meerdere spellen. Maar ook maatwerk is onderdeel van Albatros.
Zwart toiletpapier?
De keuken vult zich intussen met de heerlijke geuren van het avondeten dat tijdens het gesprek bereid wordt door Gertruud. Als de conversatie over
de studie economie gaat die Rem tussendoor ook
gedaan heeft, probeert ze lachend een kritische
noot toe te voegen aan het verhaal: “Rem’s administratie…” verder komt ze niet. Ik begrijp dat de
rest van het verhaal niet voor mijn oren bestemd
is. Snel door naar het volgende onderwerp, dan
maar. Het nieuwe spel: het verzet van Rembrandt
wordt binnenkort gelanceerd. Het centrale thema
van het spel is: maak het incomplete compleet.
Geïnspireerd door de uitspraak van Speelman:
the confidence of the known, the excitement of
the new (het vertrouwde bekende, het opwindende nieuwe), stuurt Albatros binnenkort, ter lancering, alle bestaande klanten iets speciaals toe. “Bij
de spreuk moet je denken aan een rol zwart toiletpapier, toiletpapier is het vertrouwde, de kleur
zwart is het nieuwe.” De zwarte rol symboliseert
wat Rem wil zeggen. “Ze kennen me, mijn bedrijf
is vertrouwd, en ik heb weer iets nieuws, reden
dus voor mensen om weer eens aan te kloppen.”
Binnenkort vinden de klanten van Rem dus een
zwarte wc-rol in de brievenbus met een op de wc
te hangen verjaardagskalender. Eén van de data
op de kalender geeft aan; bedrijfsfeest met Albatros!
Niet één van de velen
De klok tikt door, Rem praat en ik schrijf. Plotseling vraagt hij: “moet je nu niet vragen wat ik in
de toekomst ga doen?” “Vertel maar,” zeg ik. “Ik
ben nu 50, ik denk dat het bedrijf een aantal jaren zo verder gaat. Uiteindelijk wil ik dat dit bedrijf wordt overgenomen door een enthousiaste
SM&O’er, iemand met passie voor dit werk. Dit
bedrijf moet een lekker eigenwijs bedrijf zijn

tussen al die andere eenheidsbedrijven: kleur bekennen.” Het is me helemaal duidelijk, Albatros is
zeker niet ‘één van de velen’. Reclame maken daar
doet Rem niet aan en als een ander bedrijf hetzelfde doet als Albatros, vindt deze funbuilder het
per definitie al niet leuk meer. Rem doet het op
zijn eigen manier; hij verzint, grafisch ontwerper
Alex Stuifbergen (”die gozer is briljant”) visualiseert de ideeën, korfbalvereniging Swift test de
spellen en trouwe klanten als de jongens van Van
der Steen zijn te gast als proefkonijn. Daarnaast
heeft hij ook nog tijd voor zijn prachtige baan als
economiedocent op het SM&O, zijn trimclub ‘de
Springbokken’ en het organiseren van dorpsactiviteiten (zoals de zeskamp bij velen welbekend).
Een breed leven vol afwisseling, zoals hij het zelf
beschrijft. Gertruud heeft inmiddels het eten op
tafel staan, dus we nemen afscheid. “Wel je huiswerk maken!” roept Rem me nog achterna. Maar
daar heb ik voorlopig geen tijd voor want ik moet
eerst anderhalf uur band uittypen en samenvatten tot een artikel dat vóór de deadline op de
redactie van de LOV-krant moet liggen. Nog denkend over wat Rem allemaal verteld heeft deze
avond, neem ik plaats achter mijn computer.
Waarschijnlijk heb ik meer gehoord dan ik mag
weten als student, maar ik vertel niets door. Ik
verwacht natuurlijk wel een acht voor het tentamen Finance dat voor de deur staat!
Lucia Valkering
Contact
Website (“gemaakt door Ferry Zomerdijk, de zoon
van Flux”): www.voordenkersendoeners.nl

Jamboree On The Air:
JOTA bij Scouting Limmen
Nu u dit leest is het al weer een tijdje geleden,
maar eind oktober was het bij Scouting Limmen
JOTA weekend. JOTA is een landelijk, maar ook
wereldlijk vastgesteld scouting weekend waarbij
men probeert contact met elkaar te krijgen door
middel van zenden. Door de Rowans en Stam 1
(14 tot 23 jarigen) was er op het terrein een toren
gebouwd van pioneerpalen waardoor het voor de
zendamateurs mogelijk is zendmasten te plaatsen en ons in contact te brengen met andere
groepen! Het hele weekend werd er gezonden,
maar ook middels tv werd er contact gelegd met
andere groepen!
Zaterdag overdag was er voor de jongere leden
van de scouting een JOTA dag georganiseerd;
diverse spellen en opdrachten die op de een of
andere manier te maken hadden met zenden en
contacten leggen. Het was een geslaagde middag!
Tegen de avond begon de spanning te stijgen:
het werd tijd voor de JOTA Cross!! De internetverbinding werd in gereedheid gebracht, de laptops
uit de tassen gehaald, de boeken van de planken
gehaald, de zendamateurs maakten hun spullen
gereed, een auto werd toegerust met zendapparatuur, het mobiele equipe was er klaar voor… De
JOTA Cross is een strijd tussen 15 scoutinggroepen
uit de regio. Degene die de cross wint is het jaar
daarna de klos, want die moeten het organiseren.
Er is een mobiel team (5 mensen in een auto) en
een thuisteam. Het mobiele team moet op diverse plekken in de regio zien te komen en daar
verschillende soorten opdrachten uitvoeren. Het
thuisteam krijgt via de zender 42 vragen door,
deze moeten zij zo snel mogelijk zien te beantwoorden door internet af te struinen, mensen op

te bellen, boeken te lezen en opdrachten te vervullen. De behaalde punten van het mobiele en
het thuisteam bepalen de totaalscore. Rond middernacht is deze uitslag bekend. Dit jaar bracht
Scouting Limmen het er niet overtuigend van af,
we behaalden de 12e plaats. Maar dit mocht de
pret niet drukken, de gezelligheid bleef!!
Volgend jaar zitten we wel dicht bij het vuur
want scouting Rurik uit Heiloo heeft de eerste
plaats behaald. Wij wensen Rurik veel succes met
alle voorbereidingen!
Wij willen de zendamateurs weer hartelijk bedanken, tot volgend jaar!!

TIOS 50 jaar in 2008...
Het Willibrorduspad

KERST-EDITIE
Kopij uiterlijk:
ma 10-12-2007
Verschijnt
15-12-2007

Met een groep van ruim 30 damesleden is Lea
Dam zaterdag 10 november een lange afstandspad begonnen i.v.m. het 50 jarig jubileum van de
gymvereniging TIOS, straks in 2008. Omdat Lea
ook wandelgroepen begeleidt mochten deze leden ook gebruik maken van het aanbod.
Het Willibrorduspad is een nieuw lange afstandspad en is in juni 2007 opengesteld. Het pad loopt
van Alkmaar naar Utrecht en is 225 km lang.
Als je naar de afstand kijkt zie je wel dat het pad
zigzaggend, maar wel langs de mooiste paadjes,
naar Utrecht gaat.

Ieder seizoen wordt er een tocht van rond de 20
km. gelopen
De spits is er af en om er even in te komen zijn
we de herfsttocht met 15 km begonnen, zodat we
precies uitkwamen in Limmen en hebben onze
benen even gestrekt bij de Limmerlodge. Aanvankelijk leek het weer ons niet mee te zitten maar
bleek uiteindelijk ons toch goed gezind.
We zullen er zo`n drie jaar over doen om hem uit
te lopen. Maar we hebben geen haast. Deze activiteit is juist om te onthaasten.
10 februari de winterwandeling ons volgende traject. Deze gaat van Limmen naar Krommenie.
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• Werkkleding
• Tuinberegening
• (Weide)afrastering
• Meststoffen
• Gewasbescherming

SI NTE R KLAASTI P!
ZATERDAG 26 JANUARI

NICK & SIMON

TUIN & GROEN SHOP

• Tuinplanten
• Tuinartikelen
• Bloembollen
• Zaaizaden
• Vijverartikelen

Zie ginds komt
de stoomboot.......

Prachtig assortiment cadeau-artikelen!
• Kandelaars • Kaarsen • Lantaarns • enz.

EN DREAMCAST
AANVANG 21.00 UUR

Groot assortiment vogelhuisjes,
vogelvoeders en nestkastjes

Kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop!

VOGELBADJE
OP STATIEF

Noteer in uw agenda:
KLAVERJASSEN –14 DECEMBER!

SLECHTS € 7.95

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

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

Tegenwoordig vindt u bij ons ook de
boeken top-10. De meest actuele
boeken van dit moment aangevuld met
het boek van de maand en dat is op dit
moment:

YOUP VAN ‘T HEK
IEDEREEN IS EIGENAAR VAN IETS
voor .................... €

7.50

Kijk voor de meest recente lijst
op onze internetsite

wat hebben
ze eigenlijk
niet...?!

AMARYLLIS BOL
Grote bol met langdurige
bloeigarantie
los per stuk € 3.50
in cadeau-verpakking € 4.50
Onze Kerstshow is reeds begonnen...
Een schitterend assortiment kunstkerstbomen,
bijzondere decoraties, zijdebloemen, kerstballen,
slingers enz. enz.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
8.00 - 12.30 uur + 13.15 - 18.00 uur

Zaterdag 8.00 - 16.00 uur
Koopavond (maart t/m september)
Vrijdag 19.00 - 21.00 uur

Uitgeesterweg 1B, 1906 NW Limmen, T 072 - 505 24 84

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

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

Ook voor tapijt en gordijnen uw adres!

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
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Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org | Internet: www.rotteveel.org

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

JE MAAKT HET MET FIXET

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

