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Duik & overnacht aan de Oosterschelde
Zeeuwse cottages perfect voor een duikweekend of vakantie in Zeeland.

Duikschuur met kleedruimte, toiletten, douches, lockers en zoetwater bassins.

Ontdek alle mogelijkheden op www.destelhoeve.nl

de Stelhoeve Stelhoekweg 3 • 4424 NN Wemeldinge • 0113 - 626 443

Maar na 30 jaar vond Jacques het 
welletjes en hij ruimde plaats voor 
twee (!) nieuwe secretarissen.

Het beëindigen van zulk een carrière 
kon niet ongemerkt voorbij gaan. Dat 
moest gevierd worden. Alzo gebeurde 
na de jaarlijkse AVOS-vergadering.                                                                                                                                
Voorzitter Rudi Baert bracht de kwa-
liteiten van Jacques naar voor: zijn zin 
voor detail, zijn scherpe pen, zijn archi-
varisch geheugen, zijn toewijding en on-
voorwaardelijk engagement en vooral  
het volledig ondergeschikt maken van 
zijn ego aan het doel en het resultaat.                                                                                                                                       

Het rijke bilan van Jacques’ AVOS-acti-
viteiten werd door Wim Van Doeselaer 
belicht:  organisatie van AVOS-bals, 
Noordzeerally’s, Algemene Vergaderin-
gen van BEFOS en NELOS, duiktentoon-
stelling in Grand Bazar, beheer van de 
vergunningen voor Muisbroek, redactie 
van het ‘AVOS-Nieuws’, de  AVOS-Jeugd-
duikclub … overal was Jacques present.                                                                                                                                 
Koen Van Dyck zette de puntjes op de i met 
een muzikale hulde op de wijs van ‘Hit the 
road, Jack’.

Als herinnering aan zijn gevulde AVOS-
periode kreeg Jacques een mooi vrien-

Club in de kijker

Jacques Limpens 30 jaar 
AVOS-secretaris

In het verslag van de AVOS-vergadering van 28 januari 1982 werd laconiek vermeld dat Jacques Lim-
pens het permanent AVOS-secretariaat zou bemannen.  Dat verslag had Jacques natuurlijk zelf ge-
maakt.  Hij zou dat nog gedurende 30 jaar doen … 

denboek, samengesteld door Ivo Mad-
der, met foto’s van vroeger en nu en met 
getuigenissen van allen die met hem 
gewerkt hebben. Maar de cadeauregen 
stopte daar niet: er waren nog bloemen 
voor echtgenote Emmy, een AVOS-das-
speld en een ballonvaart over Antwer-
pen … het moet niet altijd onder water te 
doen zijn. En dan vloeiden de bubbels.                                                                                                           
Wel bedankt, Jacques! 
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