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Nieuwe correspondent(e) gezocht...

H elaas is deze LOV-krant de laatste waaraan Yvette Valkering haar bij-

drage levert. Zij heeft een baan aangenomen bij onze collega’s van de 

Uitkijkpost. Aangezien de LOV-krant ‘maar’ acht keer per jaar uitkomt, konden 

wij haar helaas niet meer bieden... Yvette heeft altijd met enorm veel enthou-

siasme en kennis van zaken artikelen voor de krant geschreven. Verschillende 

rubrieken zoals ‘Limmerkroost’ en de ‘20 vragen aan...’ zijn door haar bedacht. 

Rubrieken waar wij altijd veel positieve reacties op hebben gekregen. Wij vin-

den het ontzettend jammer dat zij weggaat en wensen Yvette heel veel suc-

ces met haar verdere schrijvers-carrière! En als Limmers komen we haar in het 

dorp vast nog wel tegen!

U begrijpt; wij zoeken per direct een freelance-correspondent(e) voor de 

LOV-krant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel 

Welgraven, telefoon 072 505 5166.

Woensdag 19 juli wordt de traditionele jaarmarkt weer in Limmen gehou-

den. Op de Kerkweg, Dusseldorperweg en Vuurbaak zal het weer een 

drukte van belang zijn. In deze krant lichten sommige adverteerders en vereni-

gingen al een tipje van de sluier op van wat zij allemaal hebben te bieden... Er zijn 

dit jaar weer meer bezienswaardigheden! Dus eigenlijk rest er maar één ding: 

komt allen kijken!!!

MW

De Limmer Sway Dancers hebben weer een zeer gevarieerd dansprogramma voor u 

om 19.30 uur en om 20.30 uur dansen we weer andere dansen.

Wij dansen voor “de Burgerij” . De dansvloer wordt beschikbaar gesteld door de 

FIXET, waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Het geluid wordt verzorgd door DRIVE-IN SPECIALS van Harold v. Vegten.

Tot woensdag. Bij slecht weer binnen.

Misschien hebt u het al gehoord? Toneel-

vereniging de Limmer Plankeniers viert dit 

jaar het 30 jarige bestaan. Bij dit jubileum 

hoort een jubileumstuk. 

Door de leden is er gekozen voor het stuk

    “DE JANTJES” van HERMAN BOUBER.

Deze keer een musical en gaan wij als Lim-

mer Plankeniers een heel andere tak van 

sport beoefenen. De voorbereidingen zijn 

al maanden in volle gang, de kleding en de 

rekwisieten worden geregeld, aan het decor 

wordt gewerkt en voor het licht en geluid 

worden ook al voorbereidingen getroffen.

De afgelopen weken zijn alle donateurs be-

naderd om kaarten te kopen. Alle overige 

kaarten gaan in de “vrije verkoop”. Deze 

verkoop begint woensdag 19 juli a.s. op de 

jaarmarkt waar wij ook een kraampje zul-

len bezetten.

De  data’s van uitvoeringen zijn;  zaterdag 

18 november, vrijdag 24 november en zater-

dag 25 november a.s., aanvang 20.00 uur in 

de Burgerij.

Aanvullende informatie kunt u vinden op 

onze website www.limmerplankeniers.nl

Mogen wij ons even voorstellen...

Popkoor ‘The Limbeats’
treedt op tijdens de jaarmarkt
Wij zijn een groep van vijfentwintig en-

thousiaste meiden die het leuk vinden om 

met elkaar te zingen. Elke dinsdagavond 

oefenen wij bij Conquista, met voorname-

lijk nummers uit de jaren 60/70 van de 

Beatles, Abba, de Turtles, Rolling Stones, 

Simon en Garfunkel, maar ook van Robby 

Williams en Jan Smit. Het initiatief van dit 

popkoor lag bij Trudy Bos en Elly van Wes-

terop en na een oproepje in de krant (voor 

de gein) liep het storm. Binnen drie dagen 

was er een lijst van vijfentwintig (jonge) 

dames, met daarnaast een wachtlijst van 

nog eens vijfentwintig geïnteresseerden! 

Het vinden van een dirigent was in eerste 

instantie niet zo makkelijk, maar sinds ja-

Musical op 18, 24 en 25 november in de Burgerij.

Verkoop laatste kaarten
tijdens de jaarmarkt...

nuari staat ons koor onder leiding van Mia 

Ploegaert. Zij is een kei van een dirigent en 

onder begeleiding van haar gitaar heeft 

ze ons al heel wat nummers geleerd, een- 

twee- of drie-stemmig. Kortom: Het gaat 

goed met “The Limbeats”.

Na verschillende keren te hebben opgetre-

den bij bruiloften en verjaardagen, treden 

we nu letterlijk naar buiten. Als u ken-

nis met ons wilt maken, bent u van harte 

welkom op woensdagavond 19 juli tijdens 

de jaarmarkt in Limmen. Om 18.00 én om 

20.00 uur kunnen de jaarmarktbezoekers 

ons op het pleintje voor De Burgerij komen 

beluisteren. Samen met de gitaarclub van 

pastor Olling proberen wij er een leuk op-

treden van te maken!

Country linedance op de jaarmarkt



P A G .  2  L O V - K R A N T  –  J u l i  2 0 0 6

 Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

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

  Telefoon 072 - 505-30-09
Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

TE HUUR
REPRESENTATIEVE

SHOWROOM/KANTOORRUIMTE
OP DE SCHIPPERSLAAN 9

Op toplocatie aan de voorzijde van het bedrijfsverzamelgebouw
is de bovenverdieping van een bedrijfsunit beschikbaar

voor de verhuur.
Oppervlakte circa 75 m2 met eigen opgang.

Voor meer informatie: 06-13245334

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

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

Pedicuresalon Heidy
Tip: Geef iemand eens een heerlijke 
voetenbehandeling cadeau!!

Autobedrijf:

Rijksweg 160B 

1906 BL Limmen

Tel. 072-505 36 45

Bedrijfswagens:

Rijksweg 49a 

1906 BD Limmen

Tel. 072-505 30 01

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

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
áchter de garage? KIJK OOK OP:

WWW.HARRYLEVERING.NL
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L I M M E R  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 

meisjes. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst! Door loting is Indy Dekker “Baby van 

de maand” geworden.

Voor de “Baby van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschik-

baar!! Deze kunt u op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 

137 in Limmen. 

Maud Admiraal
– Geboren op 29 maart 2006 –

Dochter van Erik Admiraal

en Marlies de Dood

‘ BABY VAN

DE MAAND’

Indy
Dekker
– Geboren op 5 juli 2006 –

Dochter van Iwan en Karin Dekker,

Zusje van Nikki

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen 

naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel 

Welgraven, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, 

maar slechts één van hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als 

“Baby van de Maand”. 

Noteer vast in uw agenda!!! Uiterlijke datum voor doorsturen van foto’s en 

gegevens in 2006:

O Kermiskrant  Maandag 28 augustus
O Herfstkrant   Maandag 9 oktober
O St. Nicolaaskrant  Maandag 6 november
O Kerstkrant   Maandag 11 december

Lever uw 'wolkje' tijdig in... wellicht wint hij/zij een prachtig cadeau!

Roos Briefjes
– Geboren op 9 juni 2006 –

Dochter van Marcel en Karine Briefjes

Zusje van Sanne en Koen

Unieke DVD Limmen Music Night
Muziekvereniging Excelsior is met haar 

muzikale klanken als vanouds aanwezig 

op de jaarmarkt. Daarnaast zal de DVD van 

de Limmen Music Night door de vereniging 

worden gepromoot en verkocht. Naast het 

prachtige beeld en geluid van de muziek-

vereniging, kunt u genieten van de inbreng 

van de slagwerkgroep Excelsior en van het 

familiekoor Mooij. Maar ook van formatie 

Full Circle is het hele optreden op deze DVD 

te bewonderen. De DVD kenmerkt zich, net 

Een avondje uit in eigen huis met DVD
AH Limmen Music Night

als de avond zelf, als een afwisselend geheel 

en u bent er gedurende drie uur echt even 

uit. Door het kopen van deze prachtige DVD 

steunt u de muziekvereniging en alhoe-

wel deze steun altijd goed kan worden ge-

bruikt, komt dat dit jaar wel heel erg goed 

uit. Want de plannen om, in samenwerking 

met de stichting Oud Limmen en het Bloem-

bollenmuseum, de locatie aan de School-

weg te verbouwen zijn in een vergevorderd 

stadium. Als deze plannen allemaal wor-

den uitgevoerd, is daar veel geld voor no-

Voor wie wel zin heeft in een avondje uit, maar daar eigenlijk de deur niet voor uit wil, is er de DVD van de AH Music Night. Met deze DVD kunt u, onder het genot 

van een drankje en een hapje, thuis op uw eigen bank genieten van dit unieke concert dat vorig jaar november werd gegeven in sporthal d’Enterij.

dig. Na de zomervakantie zal hierover nog 

veel meer naar buiten worden gebracht en 

er zullen ook nog een aantal acties volgen. 

Maar nu heeft u de gelegenheid om voor 

uzelf iets moois te kopen en tegelijkertijd 

de muziekvereniging te steunen. Voor een 

bedrag van € 10,-- slaat u deze twee vliegen 

in één klap.  

Muziekvereniging Excelsior speelt tijdens 

jaarmartk

Zoals hiervoor reeds aangegeven, zijn wij 

natuurlijk ook aanwezig op de jaarmarkt. 

De laatste jaren was u gewend dat wij onze 

standplaats hadden aan de Kerkweg bij dro-

gisterij Aker. Dit jaar wijken wij daar vanaf, 

op verzoek van de nieuwe beheerders van 

Vredeburg, en zullen wij onze ‘tenten’ op-

slaan aan de Dusseldorperweg in de omge-

ving van Vredeburg. Vanaf 18.30 uur kunt u 

getuige zijn van de diverse optredens van 

de verschillende orkesten binnen onze ver-

eniging.

Als het weer het toelaat, begint het Oplei-

dingsorkest, onder leiding van Liesbeth Zon-

neveld, met verschillende stukken muziek, 

waaronder bekende meezingers als ‘De we-

reld van K3’ en ‘Snappie, de kleine krokodil’.

Daarna worden er meer stoelen bijgezet en 

zal Liesbeth het Harmonieorkest dirigeren. 

Hun repertoire is zeer gevarieerd en loopt 

uiteen van ABBA tot Charles Chaplin en 

gaat van het Israëlische ‘Shalom’ door naar 

de indianen van ‘Dakota’. Dat slagwerk op 

dit moment zeer populair is, blijkt wel uit 

het enthousiasme van de Jeugd Slagwerk 

Groep, onder leiding van Floris van Tol. Met 

gebruik van verschillend gestemd slagwerk 

en percussie, zullen de jonge slagwerkers 

verrassende ritmische stukken slaan.

Afsluitend onderdeel van dit braderiecon-

cert is de Slagwerkgroep, met als dirigent 

Harold Versteege. Deze meer ervaren slag-

werkers voeren u mee over de hele wereld 

waar in elk werelddeel andere ritmes te 

vinden zijn.

Heeft u na dit alles de smaak te pakken en interesse in de muziek? Of heeft u onze Muziekmarkt van 1 juli gemist? 

Kom dan langs tijdens de jaarmarkt voor het aanmelden van leerlingen voor de oriëntatiecursus Fluitekruid of 

voor meer informatie over onder andere lessen en repetities.  Tot ziens op de jaarmarkt van Limmen!!!

Vrijdag 21 juli, rond het middaguur, gaat de Limmer schooljeugd met welverdiende 

zomervakantie. Sommige gezinnen stappen dan direct in de volgeladen auto richting 

de camping, het vliegveld of een vakantiehuisje. En wat doet de kinderen die nog niet 

weg gaan? Die beginnen hun schoolvakantie met een echt Vakantie-Feest bij zwembad 

Dampegheest... De beheerders Mirjam en Maurice hebben een feestelijk programma in 

elkaar gezet voor met name de basisschool jeugd. Vanaf 14.00 uur start het Vakantie-

Feest met schminken, om 15.00 en 17.00 uur is het de beurt aan Thijs Prein & vrienden 

met een heuse Theatervoorstelling. En om 16.00 speelt Marius Prein poppenkast. Be-

heerder Maurice Rood verteld:” Naast alle voorstellingen hebben we ook nog een hele 

leuke verrassing weten te scoren! Ik ga nog niet vertellen wat dat is, behalve dan dat 

het met spelen en het zwembad te maken heeft... En als de kinderen het Vakantie-

Feest van zwembad Dampegheest leuk vinden dan lijkt me dat een mooie traditie 

voor de komende jaren.”

De toegang voor het Vakantie-Feest is gratis voor alle abonnementhouders, niet-leden 

betalen 2 euro entree. De kinderen hoeven behalve zwemkleding en handdoek niets 

mee te nemen want bij de entree van het zwembad zijn speciale Vakantie-Feest-Strip-

penkaarten te koop (kost 3 euro) voor een heerlijke suikerspin, limonade, schminken 

en een ijsje!

Vrijdag 21 juli – VAKANTIE-FEEST
bij zwembad Dampegheest!
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JAARMARKT-ACTIE:
SUIKEROBLIE (GEVULD MET GELE ROOM) ................0.85
VERS AFGEBAKKEN
GEVULDE KOEK ...............................................................0.85
TAAI-KORSTJES  ...........................................................1.75
NIEUW! KOMT HET PROEVEN!!!!

T.V. KNABBELS ZAKJE 200 GRAM ..............................2.50

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

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

Schoonheidssalon

AQUA

DECLÉOR  -  BioSkinJetting -  
BioSkinSmooting

CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment

LOOKX make-up

[En nog vele andere behandelingen]

Bel voor informatie of een AFSPRAAK, 
Bianca Sijssens,

Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072-5053138

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,

u kunt parkeren

voor de deur!

JAARMARKT-
KORTING!

15 % KORTING 
op alle sieraden 
en zonnebrillen!
Diverse opruimingsacties!
Tijdens de jaarmarkt open.

Kijk in de winkel voor de overige acties.

KERKWEG 44, LIMMEN

TIJDENS DE JAARMARKT
OP DE KRAAM

ZONNIGE
KOOPJES!!!

SUMMER SALE SUMMER SALE SUMMER SALE

VANAF DINSDAG 18 JULI GROOTSE OPRUIMING

MET ZINDERENDE KORTINGEN!!!

WIJ HOPEN U TE MOGEN BEGROETEN BIJ PINEAPPLES

Feestje?
www.de-pomp.com

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond 
kan zijn!

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

Let op! Wij staan op 
de Jaarmarkt (19 juli) 
voor de winkel!!
Van 31 juli t/m 20 augustus zij wij 
i.v.m. vakantie gesloten.

Harry Lute Interieur Adviseur v.o.f.
Rijksweg 93 - 1906 BG Limmen - Tel. 072 505 1901

... MEUBELS en KUSSENS BEKLEDEN

... TAPIJT, LAMINAAT, VINYL LEGGEN
O.A. PARADE - BEWE

SPECIALE AANBIEDING:

VOUWGORDIJNEN
incl. meten en ophangen

NU 20% KORTING!

Ùw adres voor:

Wij komen graag

bij u langs!

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

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 
KATTENBAK MET KAP, FILTER EN SCHEPJE

van € 12,95  NU € 8,95
PLOSPAN KATTENBAKVULLING 25 LITER

per stuk € 5,90  –  2 stuks € 9,95
MIERENPOEDER 100 GRAM € 6,50

ZOMERMEZENBOLLEN 4 STUKS € 1,75

Jaarmarkt aanbiedingen:
 

DEKBEDOVERTREKKEN
140-200/220 .......................................€ 15,00
200-200/220 .....................................€ 20,00
240-200/220 .....................................€ 25,00
 
BADLAKENS ..........................................€ 15,00
HANDDOEKEN .....................................€ 5,00
GASTENDOEKJES ............................€ 2,00
WASHAND ..............................................€ 1,00
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Ervaren gastvrouwen

Bruisend van nieuwe energie en verheugd 

dat hen deze kans is geboden vertellen 

beide dames hoe zij hun kersverse bedrijfs-

leiderschap gaan invullen. Maar eerst legt 

secretaris van de Stichting Vredeburg, Ge-

rard Bollweg, uit hoe zijn bestuur tot deze 

keuze is gekomen. ,,Gedurende de afgelo-

pen jaren hebben wij gezamenlijke pacht-

contracten gehad met De Burgerij. In april 

van dit jaar besloten de vorige beheerders 

te stoppen en kwamen nieuwe beheerders 

ten tonele. Dit gaf ons als bestuur de gele-

genheid na te denken over een eventuele 

andere constructie. We hebben er dit keer 

voor gekozen zelf exploitant te blijven en 

bedrijfsleiders aan te stellen voor de hore-

cafaciliteiten van Vredeburg. De beslissing 

Ria en Dorien te vragen was een eenvoudi-

ge. Met hun staat van dienst achten wij hen 

zeer ervaren gastvrouwen.”

Weinig veranderingen

In samenspraak met het bestuur gaan Ria 

en Dorien proberen om Vredeburg renda-

bel te maken. Enige doelstelling daarbij is 

behoud van het gebouw en het Cultureel 

“Dit is een prachtlocatie en we zijn er trots op”

Stichting Vredeburg kiest
nieuwe bedrijfsleiding
Jarenlang voorzagen Ria Admiraal en Dorien Kerssens de gasten van Vredeburg en De Bur-

gerij van een hapje en een drankje, vaak vergezeld met een gezellig praatje. We hebben ze 

even moeten missen, maar sinds 1 juli zijn ze terug in een nieuwe functie! Ria en Dorien 

zijn door het bestuur van Stichting Vredeburg aangesteld als bedrijfsleiders van Cultureel 

Centrum Vredeburg. Een zeer vertrouwde vorm van gastvrijheid komt hiermee terug in 

dit monumentale en multifunctionele hart van ons dorp.

Centrum. Ria: ,,Een heel groot voordeel van 

onze aanwezigheid is het feit dat veel gas-

ten en gebruikers van de boerderij ons ken-

nen. Veel Limmers zijn voor ons bekenden, 

van wie we vaak weten wat ze drinken of 

wat ze in de koffie willen hebben”. De komst 

van de twee nieuwe bedrijfsleiders veran-

dert weinig tot niets aan het gebruik van 

Vredeburg. De vaste gebruikers blijven on-

der andere de bridgeclub, zangkoor De Vre-

deburgers, Stichting SWOL en de Culturele 

Raad Limmen.

De zaal op de eerste verdieping blijft een 

heel unieke locatie voor huwelijksvoltrek-

kingen, recepties en zakelijke bijeenkom-

sten.Daarnaast vinden er met enige regel-

maat tentoonstellingen plaats en kunnen 

jazzliefhebbers op zondagmiddag blijven 

genieten van hun favoriete muziek.” Dorien: 

,,Voorheen maakten wij voor Vredeburg ge-

bruik van de keuken in De Burgerij, maar 

dat is voortaan niet meer noodzakelijk. De 

keuken wordt binnenkort iets uitgebreid 

en geschikt gemaakt voor de bereiding van 

de ‘kleine hap’. Wanneer we grotere par-

tijen ontvangen, zullen we catering gaan 

inhuren.”

De ‘nieuwe’ gastvrouwen Dorien Kerssens (l) en Ria Admiraal zijn trots op Vredeburg en staan te popelen om alle toekomstige gasten te ontvangen.

In een eerdere berichtgeving hebben we alle 

Limmer kinderen van de basisschoolgroe-

pen 6, 7 en 8 uitgenodigd zich in te schrij-

ven voor het timmerdorp. Het gaat om een 

eerste uitvoering van wat wij hopen dat het 

een jarenlange levendige Limmer traditie 

gaat worden. Bij nader inzien hebben wij 

besloten om ook de kinderen uit de groe-

pen 5 uit te nodigen mee te doen. 

Het timmerdorp wordt gehouden op het 

Koekoeksveld aan de Westerweg van maan-

dag 28 augustus tot en met vrijdag 1 sep-

Conquista Timmerdorp 2006
Vervolg inschrijving

tember 2006. Het thema is “De landen van 

Europa”. Elk bouwsel moet een europees 

kenmerk meekrijgen. Het bouwen wordt 

afgewisseld met activiteiten rond dit the-

ma. De kinderen mogen in groepen tot on-

geveer vijf kinderen samenwerken. Elk kind 

moet een eigen hamer meenemen. Op de 

laatste dag zijn familieleden en vrienden 

welkom te kijken naar het resultaat van 

vier dagen hard werken. Het inschrijfgeld 

bedraagt € 18,-. Inschrijfformulieren zijn 

verkrijgbaar bij Conquista op de Kerkweg 

50 op woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 

uur en op zaterdagochtend tussen 10 en 12 

uur. Ouders kunnen daar ook de ingevulde 

formulieren afgeven. Op de Jaarmarkt van 

woensdag 19 juli is Conquista vertegen-

woordigd, Daar zal tevens een laatste kans 

worden geboden om een formulier in te vul-

len en in te leveren. Zaterdagochtend 22 juli 

kunnen de nagekomen inschrijvingen bij 

Conquista worden betaald. Ouders krijgen 

die dag een pasje mee voor hun kind(eren). 

Hierop staan de naam van het kind en het 

telefoonnummer van de bereikbare ouder 

vermeld. Het kind moet het pasje duidelijk 

zichtbaar op de kleren dragen. Tenslotte 

wensen we Limmen een vrolijk en succes-

rijk timmerdorp 2006!

Openingsactie tijdens Jaarmarkt

Op dit moment maken Ria en Dorien zich 

klaar voor de eerste gasten, samen met 

Dick Admiraal, de echtgenoot van Ria. Hij 

gaat het duo bijstaan met allerlei hand- 

en spandiensten en zal als dat nodig blijkt 

bijspringen achter de tap. Gedrieën kijken 

zij uit naar de eerste grote happening, de 

traditionele Jaarmarkt. Op deze avond wil-

len ze graag hun aanwezigheid laten zien 

en met een leuke openingsactie veel markt-

bezoekers naar de Vredeburg trekken. Wan-

neer het weer het toelaat wordt buiten het 

terras ingericht. Ria:

,,Een aantal zaken moet nog worden ge-

regeld, andere hebben we al voor elkaar. 

We laten momenteel een nieuw logo voor 

Vredeburg ontwerpen, er is een keuze ge-

maakt voor het tappen van Heineken en 

Richard Booms van de plaatselijke slijterij, 

wordt onze vaste leverancier van de overige 

alcoholische dranken. Dorien en ik zien dit 

bedrijfsleiderschap als een echte uitdaging. 

We hebben er ontzettend veel zin in. Het is 

gewoon een prachtlocatie, we zijn er trots 

op en zijn ervan overtuigd dat het allemaal 

gaat lukken!”

Yvette Valkering

 

Voor informatie over of boeking van Vrede-

burg: Tel. 072 - 505 26 43 of 06-48 48 57 56.

 

LIMMEN – Het programma voor woensdag 
19, vrijdag 21 en zaterdag 22 juli 2006 bij 
JOC Conquista is:     

Conquista Kids: zaterdag 22 juli
Vlot bouwen!
De kids gaan hun eigen vlot(je) bouwen. 
Wie weet gaan deze nog wel even varen 
ook… Dit is écht de laatste keer van dit 
seizoen, dat Conquista Kids open is. Hierna 
doet Sylvia de deur op slot en pas weer 
open als de basisscholen beginnen. Alle 
Kids van 4 t/m 9 jaar zijn welkom. Conquista 
Kids is geopend van 10.30 tot 12.00 uur. De 
entree is één euro met limonade erbij. 

Club op Woensdag: woensdag 19 juli (jaar-
markt-middag)
De laatste keer van dit seizoen! Hierna gaat 
de deur voor jullie dicht en pas weer open 
als de basisscholen beginnen. Kom dus nog 
eventjes genieten. De Club is er voor ieder-
een van 9 t/m 11 jaar! Van 14.00 tot 17.00 
uur staan de zes spelcomputers klaar en 
is de muziek aan. Misschien ben jij wel de 
dj voor vandaag. Maar je kunt ook darten, 
tafeltennissen, poolbiljarten, internetten of 
zelfs knutselen. Uiteraard kun je ook met de 
game-cube op groot scherm spelen. Het is 
op woensdag reuze gezellig, maar met jul-
lie eigen ideeën erbij kunnen we nog veel 
meer. Laat de leiding die van jou horen. Sa-
men kijken jullie dan wat kan of niet. Komen 
dus!

Club X-tra: zaterdag 22 juli
Disco!
Lekker dansen op jullie eigen muziek dus! 
Maar je kunt ook lekker internetten en 
spelen op de vele pc’s. Vanavond is de al-
lerlaatste keer voor de zomerstop. Daarom 
krijgen jullie deze avond een gratis drankje 
van Conquista! Club X-tra is voor tieners 
van 12 tot 16 jaar en is geopend van 19.00 
uur tot 23.00 uur. Er zijn geen entreekosten. 
Alleen een goed humeur is al voldoende. 
Lijkt het jou ook leuk om eens te helpen, als 
medewerker dus: Club X-tra  kan een heel 
stel nieuwe tieners gebruiken. Dus kom 
eens binnen en vertel het aan de leiding. 
Of kijk op onze website www.conquista.nl. 
Daar kun je ook terecht voor foto’s van jullie 
eigen Club.

CONQ Café:
vrijdag 21 juli en zaterdag 22 juli
Gewoon heerlijk relaxen. En niet alleen om 
aan de bar te hangen. Het is tevens een 
prachtplek om je te vermaken, met o.a. tv; 
poolbiljart; darten; videogames en internet-
ten. Dus lekker chillen in je eigen dorp.
Het café is geopend voor jongeren vanaf 16 
jaar, van 20.30 tot 01.00 uur.

JOC Conquista 
Agenda



Laat uw tuin 
niet

verdorsten!!
AANBIEDING: 

 HANDPOMP
 GIETIJZER
 SLECHTS:

 37.95
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Voor haar

en zijn haar...

Denk tijdens de zomer 
om de conditie van uw haar...

Nu bij aankoop
van 2 zon-producten

een zomers
presentje

cadeau!

Dusseldorperweg 105 • Limmen
Tel. 072-505 24 56

Nu ook:
de nieuwste transparante
zomerlipsticks van Bourjois!

ZOMERTIP: WIJ VERZORGEN OOK BUFFETTEN EN HAPJES BIJ U THUIS.
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN!!!

TIJDENS DE JAARMARKT ZIJN WIJ OPEN
MET LEUKE ACTIVITEITEN OP HET TERRAS!
O.A. TAI CHI, LINE DANCE, DE LIMBEATS

EN ZALM EN MAKREEL ROKEN...
DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEVREDEBURGERIJ   –   WWW.DEVREDEBURGERIJ.NL

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Met een
accountant
draait u beter..!
Ons nieuwe adres vanaf 28 juli:

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

Uw Autoverzekering 
nu nog voordeliger!
Kom nu naar Univé...

C.V.B. Bank
Dusseldorperweg 65
1906 AJ  Limmen
Tel. 072 505 24 35

Kans op een

GRATIS
GEZICHTSBEHANDELING
t.w.v. € 63,00 tijdens de jaarmarkt! L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

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

drukwerk

6699
Inclusief apparatuur en
werkblad met spoelbak 

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838
Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

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

BEERBEERSTUNT!

48900-014

*Bij aankoop van een keuken

GRATIS
BEER-

TENDER

Rijopleiding In Stappen 

Voor zijn autorijlessen heeft Dick gekozen 

les te geven volgens de moderne methode 

Rijopleiding In Stappen (RIS). Deze door het 

CBR gecoördineerde en gecertificeerde op-

leidingswijze is ontwikkeld op verzoek van 

Verkeer en Waterstaat waarbij het doel is 

de veiligheid op de weg te verbeteren. Elke 

RIS-opleidingsinstructeur wordt jaarlijks 

bijgeschoold door het CBR. De opleiding 

is verdeeld in vier modules, die elk afzon-

derlijk worden afgerond met een toets. De 

eerste wordt afgenomen door de eigen in-

structeur, de volgende toetsen legt men af 

bij het CBR. Dit in tegenstelling tot de tra-

ditionele opleidingen, waar men alleen aan 

het einde van de opleiding bij het CBR een 

praktijkexamen aflegt. Tijdens de tweede 

en derde toets kunnen bovendien vrijstel-

lingen worden verdiend voor bepaalde bij-

zondere verrichtingen en onderdelen. Wie 

DICX auto- en motorrijschool

Lessen volgens moderne,
stapsgewijze rijlesmethode
Oorspronkelijk liggen zijn roots in de bakkerij aan de Hogeweg en was hij in de voetsporen van zijn vader getre-

den. Een blijvende blessure dwong hem onverwacht in een totaal andere richting. Een flink aantal banen later, 

de passie voor motorrijden en de goede raad van een kennis, brachten hem op het idee de opleiding tot rij-in-

structeur te volgen. Sinds april 2005 is Dick Sassen (47) een trotse, zelfstandige ondernemer. Met zijn auto- en 

motorrijschool heeft hij in korte tijd een goede naam en een gestaag groeiende klantenkring opgebouwd. 

zijn rijopleiding volgt bij een RIS-gecertifi-

ceerde rijschool, heeft bij het praktijkexa-

men een voorsprong op andere examen-

kandidaten. De ervaring heeft inmiddels 

geleerd dat, door de bijzondere opbouw van 

de lessen en de eerder behaalde toetsen, de 

RIS-methode leidt tot een bewezen hogere 

slagingskans van de leerlingen.

Stappenplan

Dick: “Het lesgeven via de RIS methode 

geeft heel veel duidelijkheid voor zowel 

de instructeurs als de cursisten. Op een 

leerlingkaart houd ik de voortgang van 

elke individuele leerling bij en de leerling 

houdt zijn vorderingen zelf bij in zijn eigen 

praktijkboek, waarmee hij zijn lessen zelf 

kan voorbereiden aan de hand van hande-

lingsscripts. Zo hebben de leerling en ik een 

goed overzicht over de vorderingen en kan 

ik in één oogopslag zien waar we nog aan-

dacht aan moeten besteden. Door het stap-

penplan te volgen behandel ik alle facetten 

van het autorijden. Door deze vorm van 

lesgeven wordt men volledig op de toekom-

stige deelname in het verkeer voorbereid. 

Het vergroot het verkeersinzicht, de juiste 

mentaliteit, de verantwoordelijkheid en de 

zelfstandigheid van de leerlingen.”

Veel praktische ervaring

Naast autorij-instructeur is Dick ook KNMV 

(Koninklijke Nederlandse Motorrijders Ver-

eniging) gediplomeerd motorrij-instruc-

teur. Dit garandeert kwaliteit en een hel-

dere manier van lesgeven. De animo voor 

het volgen van motorrijden is groot. “Op dit 

moment geef ik de ene helft van de week 

motorrijles, de andere helft besteed ik aan 

autorijlessen. Dit is enigszins afhankelijk 

van    het jaargetijde.” Dick geeft aan dat 

hij       voor zichzelf een goede keuze heeft 

gemaakt en veel plezier beleeft aan het 

lesgeven. “Zelf rijd ik al achtentwintig jaar 

motor, heb heel Europa doorgereden. Hier-

door beschik ik over enorm veel praktische 

ervaring die ik kan overbrengen aan mijn 

leerlingen. Tijdens de lesuren rijd ik op de 

motor mee, dat is een van de voorwaarden 

die de KNMV aan zijn instructeurs stelt. Het 

geeft een directer en persoonlijker contact 

met de leerlingen, dan wanneer je ze met 

de auto begeleidt. Via een portofoon staan 

wij met elkaar in contact en geef ik mijn 

aanwijzingen. Verder lessen wij nooit met 

meer dan twee cursisten tegelijkertijd. Het 

leuke van motorrijles geven is de gemoti-

veerdheid van de leerlingen. De leeftijden 

lopen van achttien tot bijna zestig, over het 

algemeen zijn ze al in het bezit van een au-

torijbewijs en doen ze dit puur voor de lol.”

Opfriscursus motorrijders

In augustus start Dick met een opfriscursus 

voor motorrijders die wel hun motorrijbe-

wijs hebben, maar relatief weinig kilome-

ters afleggen of hun motorvaardigheden 

op een hoger peil willen brengen. Deze 

KNMV cursus heet Regionale Motorvaar-

digheids Training (RMT) en duurt slechts 

één dag. Het doel van deze cursus is het 

verhogen van de voertuigbeheersing, ver-

keersinzicht en anticiperend vermogen 

van de deelnemende motorrijders. Tijdens 

de cursusdag wordt veel aandacht besteed 

aan motorbeheersing, zoals remmen bij ho-

gere snelheden, uitwijken en keren in een 

beperkte ruimte. Ook onderwerpen als kijk-

techniek, snelheidskeuze en het nemen van 

bochten worden behandeld. Er wordt zowel 

op afgesloten terreinen, als op de openbare 

weg gereden. “De lat voor de examens van 

het CBR ligt steeds hoger. Verkeer en Water-

staat wil de veiligheid op de weg vergroten, 

waardoor het aantal verkeersslachtoffers 

omlaag gaat. Dat stelt niet alleen hogere 

eisen aan cursisten, ook ik als instructeur 

moet mee met de veranderingen. Zelf volg 

ik jaarlijks applicatiecursussen, waarmee 

ik in de rijopleidingen kwaliteit kan blijven 

waarborgen. En door te kiezen voor de RIS-

opleiding, de KNMV- en CBR-certificering 

sta ik daarvoor garant.”

Yvette Valkering

Met zijn auto- en motorrijschool heeft Dick Sassen in korte tijd een goede naam en een gestaag groeiende klantenkring opgebouwd. 
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Keizerskroon 9
1906 BW  Limmen
Tel.: 072 505 52 62
Fax 072 505 52 09

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

Feestje?
www.de-pomp.com

met... 
...  veel speelruimte binnen en avontuurlijke ruime buitenruimten
...  gegarandeerde doorstroom van kinderdagverblijf naar buitenschoolse opvang
...  extra activiteiten voor kinderen van kinderdagverblijf (peuteryoga, muziek op schoot,

tuimelenjudo)
...  uitdagend activiteitenaanbod voor kinderen van de buitenschoolse opvang
...  kinderkapper aan huis
...  een onderscheidende pedagogische visie

Bel voor meer informatie of een vrijblijvende rondleiding naar het Centraal Bureau van Forte 
Kinderopvang op nummer 0251 658058 of neem een kijkje op de website: www.fortebv.nl

“Forte, sterk in kinderopvang”

Kinderopvang Limmen
(onderdeel van 
ForteKinderopvang)
biedt u:

TIJDENS DE JAARMARKT

STAAN WIJ

OP DE VUURBAAK!

•  Kinderdagopvang voor 0-4 jarigen
op kinderdagverblijf Eigen Wijs

•  Na- en buitenschoolse opvang 
gedurende de basisschool
op buitenschoolse opvang On Wijs

Ken

uw 

dorp... 
In het kader van 

de jaarmarkt 

ditmaal een foto 

met mensen uit 

de Limmer mid-

denstand. Wie 

herkent  per-

sonen op deze 

foto? Ook willen 

wij graag weten 

wat er aan de 

hand was en wanneer het geweest is.

Kunt u antwoord geven op een van deze vragen mag u dit mailen naar het volgende adres: 

oudlimmen@hotmail.com  In september kunt u weer langs komen in ons pand Schoolweg 1 op de maan-

dagmorgen van 10:00 tot 12:00 of de maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur. Ons telefoonnummer is 

072 5054491

Forte Kinderopvang op de Jaarmarkt 
in Limmen
Zo langzamerhand is Kinderopvang Limmen, on-

derdeel van Forte Kinderopvang, een vast item op 

de Jaarmarkt in Limmen. En natuurlijk zijn we dit 

jaar ook weer van de partij. 

Wat kunt u, samen met uw kinderen, dit jaar zien 

en beleven bij onze kraam?

Door middel van foto’s en ander materiaal willen 

wij u een beeld geven van hoe een dag verloopt 

op Kinderdagverblijf Eigen Wijs en/of Buiten-

schoolse opvang On Wijs, aan de Sportlaan in 

Limmen. Ook willen wij u graag laten zien hoe 

wij werken met de themamaanden en wat voor 

extra activiteiten wij bieden voor kinderen van 

alle leeftijden.

Als u van ons informatie krijgt, kan uw kind tege-

lijkertijd bij onze stand iets knutselen, spelen of 

eventueel geschminkt worden.

Wij hebben voor u een uitgebreid informatiepak-

ket dat u mee kunt nemen om thuis eens rustig 

door te lezen.

Wilt u niet wachten tot de Jaarmarkt, maar al 

eerder informatie ontvangen, dan kunt u dage-

lijks contact opnemen met het Centraal Bureau 

van Forte Kinderopvang op nummer 0251-658058 

of een kijkje nemen op onze website: www.for-

tebv.nl.

Hopelijk tot ziens op de Jaarmarkt!

Sandra Bolten elke maandag bij Marga's Haarmode

Color me beautiful...
Sandra Bolten komt uit een familie van kappers, 

haar ouders hadden de bekende kapsalon Kroon 

in Heiloo. Daardoor ze al vroeg leerde hoe men-

sen, met soms een kleine verandering, een hele 

andere look kunnen krijgen. ,,Je versterkt wat 

men van nature aan positieve aspecten heeft, 

qua haar en uiterlijk. Waardoor mensen vanzelf 

uit gaan stralen dat ze zich zeker voelen over hun 

uiterlijk. En die mensen worden vanzelf als aan-

trekkelijk beschouwd.”

Zo werkt het ook bij de kleuradviezen die Sandra 

geeft. De kleuradviezen geeft zij zowel aan vrou-

wen als mannen. Daarbij werkt ze volgens de 

Colour me beautiful (CMB) methode. Door deze 

methoude wordt een kleurenanalyse gemaakt, 

die specifiek op de persoon worden afgestemd. In 

dit kleuradvies ontdekt Sandra samen met u tot 

welk kleurtype u behoort. Daarbij wordt gekeken 

naar uw uitstraling, uw haarkleur, de kleur van 

uw ogen, enzovoorts. Belangrijkste is echter waar 

u zich het prettigst bij voelt. Misschien merken 

anderen niet direct op wat er na het kleuradvies 

aan u veranderd is. Toch zult u te horen krijgen 

dat u er geweldig uitziet! 

Bij een kleuradvies krijgt u uw eigen kleuren-

paspoort. Bij een kledingstijladvies hoort een 

persoonlijk stijlwerkboekje. Omdat de kleur van 

uw huid, uw lichaamsbouw en uw botstructuur 

niet meer veranderen, zijn uw persoonlijke kleu-

renpaspoort en stijlwerkboekje als naslagwerk 

levenslang bruikbaar. Na een kleuradvies kunt u 

met behulp van uw Kleurenpaspoort voortaan 

eenvoudig en snel in winkels uw meest optimale 

kledingkleur vinden. Goed voor uw gevoel en zelf-

vertrouwen en goed voor de portemonnee!

Bruidsmake-up

Op uw trouwdag wilt u er natuurlijk tot in de 

puntjes verzorgd uitzien. Sandra Bolten kan u 

daarbij uitstekend van dienst zijn. In overleg 

wordt een programma opgesteld om deze dag 

wat uiterlijk betreft, en daardoor innerlijk, zo 

harmonisch mogelijk te laten verlopen. Gekeken 

wordt welke stijl en kleuren en kapsels het bruids-

paar (en de familie) het best tot zijn recht laten 

komen. Het advies voor bruidsparen kan, voor zo-

wel de bruid als de bruidegom, een verkorte stijl- 

en / of kleurenanalyse inhouden. Om het geheel 

af te maken geeft Sandra daarnaast kapseladvies 

en kan ze tevens uw bruidskapsel maken. Op de 

trouwdag zelf kan bij de bruid (en natuurlijk ook 

de bruidsmeisjes, de familie, et cetera!) de juiste 

make-up voor deze dag aangebracht worden. Ook 

geeft Sandra workshops, waarin vriendinnen sa-

men make up en haaradviezen krijgen en dit op 

elkaar mogen toepassen. Heel geschikt voor bij-

voorbeeld vrijgezellenfeestjes! U kunt natuurlijk 

ook een kleuradvies kado geven door middel van 

een cadeaubon.   

Marga's Haarmode

Sandra geeft verder speciale middagen of avon-

den waarin aan kleine groepjes presentaties, 

workshops, make uplessen of stijladviezen wor-

den gegeven. Minimaal vier, en maximaal zes 

personen kunnen zich hiervoor opgeven. Ook zijn 

er speciale workshops voor tieners. Sandra komt 

bij voorkeur op zaterdagen bij mensen thuis 

langs in Heiloo, maar heeft op maandag ook de 

beschikking over een ruimte met airconditioning 

bij kapsalon Marga in Limmen. Elke bijeenkomst 

met Color me beautiful wordt vooraf telefonisch 

of per e-mail besproken. 

Tot slot heeft Sandra nog een handige tip: ,,Men-

sen met grijs haar zouden zo min mogelijk kle-

ding moeten dragen in tinten met gele onderto-

nen, zoals camel, want daar krijgen ze een vale 

teint van. Kies liever voor kleur. Daarnaast is een 

spijkerbroek prima als basistuk, maar draag er al-

tijd iets met kleur op!” 

Color me beautiful, Sandra Bolten, tel. 06-

24108323, e-mail: cmbkjk@planet.nl.

JAARMARKT
LIMMEN

WOENSDAG 19 JULI...
KOMT ALLEN!
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
•  Nieuwbouw
•  Verbouw
•  Onderhoud

Voor het King Jesus Charity Home in Ghana 

is weer extra geld ingezameld en via dit 

bericht wil de vereniging alle sponsors die 

Jarige Scouting
ontvangt donatie 
Schipholfonds

Hoe werkt het project?

Particulieren in Nederland sponsoren voor 

50 euro eenmaal een schaap en een tas met 

schoolmateriaal voor een kind in Burkina 

Faso. Het schaap wordt verzorgd door het 

kind en zijn/haar familie. Met het houden 

van het schaap kan de familie net voldoen-

de geld verdienen om ieder jaar schoolma-

teriaal voor het kind te kopen. De ouders 

krijgen het schaap ‘in bruikleen’. Pas op het 

moment dat het kind de basisschool heeft 

afgemaakt wordt het schaap (of de nako-

meling) eigendom van de familie. Deze 

‘bonus’ is voor veel ouders een steuntje in 

de rug om alles in het werk te stellen om 

hun kind naar school te laten gaan. Boven-

dien worden de ouders (vanuit een ander 

project van WOL en DSF) gealfabetiseerd 

en getraind in betere landbouw- en vee-

teeltmethoden en het beheer van ontwik-

kelingsprojecten in hun dorp.

Op deze manier is voor 50 euro een kind 

verzekerd van onderwijs. De sponsors ont-

vangen een foto van het schaap en het kind. 

Door middel van de periodieke Nieuwsbrief 

van de WOL worden ze op de hoogte gehou-

Voor onderwijs in Burkina Faso:

Schapen op Jaarmarkt 
Limmen
Tijdens de jaarmarkt in Limmen wil de Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 

Limmen (WOL) nog 44 schapen voor Burkina Faso verkopen. De schapen maken deel uit 

van een project om door middel van schapen schoolmateriaal in Burkina Faso te financie-

ren. De WOL ondersteunt onderwijsprojecten in tientallen dorpen in de provincie Yatenga, 

die door de Afrikaanse partner, de vereniging Développement Sans Frontière (DSF), wor-

den uitgevoerd. De projecten zijn zeer succesvol en worden mede-ondersteund door ICCO, 

Stichting Kinderpostzegels en de NCDO. DSF is er in geslaagd om in haar werkgebied het 

aantal schoolgaande kinderen te verhogen van 10% in 1996 naar ruim 60% nu. Het project 

‘Schapen voor Schoolmateriaal’ levert een belangrijke bijdrage aan dit succes. Sinds 2000 

hebben al 1379 kinderen van het project kunnen profiteren. 

Met de verkoop van deze laatste 44 schapen van dit schooljaar kunnen we het project in 

het nieuwe schooljaar weer voortzetten en vele kinderen een betere kans op onderwijs 

bieden.
Deelnemende kinderen met hun schaap en hun ouders.

den van dit project en andere projecten in 

Burkina Faso.

Hoe doet u mee?

Kom naar onze stand op de jaarmarkt van 

Limmen. Bij onze stand staat een hok met 

levende Afrikaanse schapen, dus u kunt ons 

niet missen. In de kraam kunt u zelf een 

foto uitzoeken van het kind en het schaap 

dat u wilt sponsoren. Bij contante betaling 

krijgt u de foto meteen mee en noteren wij 

uw gegevens om u op de hoogte te houden 

van het project. 

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat Scouting Limmen dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Er 

zijn al een paar grote activiteiten geweest, waaraan alle kinderen van de scoutingvereni-

ging hebben meegedaan. Zo was er aan het begin van het jaar een spectaculaire opening 

en playbackshow, met een prachtige viering vooraf in de Corneliuskerk. Rond Hemelvaart 

zijn alle leden, van jong tot oud, met elkaar op kamp geweest en om het scoutingseizoen 

af te sluiten is er een heel gezellig kampvuur gehouden op eigen terrein. Het volgende 

evenement zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe seizoen. U wordt op de hoogte 

gehouden in de komende edities van de LOV-krant. Het belooft weer een spectaculaire 

activiteit te worden waar iedereen getuige van kan zijn.

dit goede doel tot nu toe hebben gesteund, 

van harte bedanken. De initiatiefnemers 

van de actie geven aan het heel bijzonder 

te vinden dat zoveel mensen uit Limmen 

en omgeving het weeshuis zo’n warm hart 

toe dragen. Tijdens de jaarmarkt kunt u bij 

de stand van Scouting Limmen zien wat er 

inmiddels tot stand is gebracht met het in-

gezamelde bedrag.

Maar……. zoals elke jarige had Scouting Lim-

men zelf ook een verlanglijstje met dingen 

die zij graag zou willen hebben. En ook daar 

was geld voor nodig. 

Sommige tenten en pionierpalen moesten 

worden vervangen en een lang gekoesterde 

wens was om al het film- en beeldmateri-

aal van de afgelopen jaren te digitaliseren 

om goed te kunnen bewaren. Om de dona-

ties die werden ontvangen goed van elkaar 

gescheiden te houden, heeft Scouting Lim-

men een aanvraag gedaan voor een dona-

tie van het Schipholfonds, om bovenstaan-

de wensen te kunnen realiseren. Dit werd 

door de organisatie van het Schipholfonds 

gehonoreerd en op donderdag 6 juli kreeg 

de vereniging uit handen van de penning-

meester van het Schipholfonds een cheque 

uitgereikt van € 4.500,-! Dit jaar kan voor 

Scouting Limmen nu al niet meer stuk, het 

project in Ghana verloopt voorspoedig, 

maar ook de wensen van de jarige job kun-

nen in vervulling worden gebracht!

U kunt het bedrag ook overmaken op bank-

rekening 96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL 

te Limmen, onder vermelding van scha-

penproject. Wij sturen de foto dan naar het 

adres dat op de overmaking vermeld staat.

Ook kunt u via Internet een schaap uitzoe-

ken.

Kijk op onze website www.stichtingwol.

com en klik op de lichtkrant op de Neder-

landse openingspagina.  Voor meer infor-

matie: Yvonne Zomerdijk, tel. 072 5052680, 

e-mail: yvonnezomerdijk@quicknet.nl

Hallo allemaal!
Wij zijn de kleine kabouters van scouting 

Limmen en wij moesten een stukje schrij-

ven voor de LOV krant. 

Wij zijn meiden van 7 tot 9 jaar die 

op maandagavond spelen in het land 

Bambilië samen met onze leiding Flits, 

Knaagie en Wams. 

Op maandagavond doen we allemaal 

verschillende dingen. Zo doen we altijd 

spelletjes als moordenaartje, levend stra-

tego, levend cluedo, knipoogje en dwei-

lenrace. Ook doen we andere dingen als 

een speurtocht, we zijn geitjes wezen kij-

ken en we knutselen. 

Ook gaan we ieder jaar samen met de 

grote kabouters op kamp. We hebben dan 

een kamp waarin we altijd veel leuke din-

gen gaan doen. Zo hadden we vorig jaar 

een Suske en Wiske kamp. Schanulleke, de 

pop van Wiske,  was vies geworden op het 

strand en die was in de wasmachine heel 

erg groot geworden. De toverformule om 

Schanulleke weer klein te krijgen was ge-

stolen door de boef. Wij hebben allemaal 

dingen gedaan om achter de toverfor-

mule te komen (proefjes doen en was-

middel maken) en om de boef te vangen 

(speurtochten, telefoontjes plegen). Uit-

eindelijk hadden we de formule terug en 

werd Schanulleke weer klein. We zijn ook 

een dag naar het strand geweest en naar 

Linneaushof wat ontzettend leuk was. 

Als jou het leuk lijkt mag je altijd een 

avond komen kijken. We hebben pro-

gramma op maandagavond van 18.45 

tot 20.15. 

Groetjes, 

Isa, Romy, Marijn,  Maaike, Marieke, Bri-

gitte, Manon, Marijke, Iris, Amber, Quinty, 

Marit, Denise, Anne, Cennet, Flits (Mary), 

Knaagie (Linda) en Wams (Mariska).
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Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

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

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

KLEVERLAAN B.V.
Garage- en Autoschadebedrijf

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

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen

voor nieuwbouw
en renovatie!

Westerwerf 46
1911 JA  Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550

Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

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

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

ANNEMARIE DE HAAN
De makelaar
die uw belang
centraal stelt.

Wilt u een huis kopen of wilt u
uw eigen huis verkopen, dan ben
ik u hierbij graag van dienst.
Bel voor een vrijblijvend gesprek.

RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®
AXI MAKELAAR

Tandprothetische  
praktijk   

   D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT 

■  Voor uw nieuwe kunstgebit

■  Tevens rebasingen en reparatie 

      aan uw bestaande prothese

■  Meer dan 17 jaar ervaring 

      met implantaten

■  Vergoeding via de basisverzekering
      

D u s s e l d o r p e r w e g  6   L i m m e n
Te l e f o o n  0 7 2  -  5 0 5 5 5 9 2

● 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

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot

Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170

E-mail: molenaarbv@planet.nl

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

TR A P P E N •  S C H U I F P U I E N

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Feestje?
www.de-pomp.com
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Opbrengst voor bouw lokalen

Peter van der Heijdt doet het woord na-

mens de Hengelsportvereniging: ,,Het idee 

een sponsorwedstrijd te houden is op zich 

leuk, maar wij wilden het graag koppelen 

aan een goed doel. Het toeval wil dat net 

als onze vereniging ook Scouting Limmen 

een jubileumjaar viert en een project in 

Ghana heeft geadopteerd. Het weeshuis 

‘King Jesus Charity Home’ heeft gebrek aan 

heel veel dingen, maar vooral aan ruimte. 

Het project richt zich op de bouw van enke-

le leslokalen. Wij bedachten samen met de 

kinderen van de visclub dat de opbrengst 

van de wedstrijd naar dit weeshuis moest 

gaan. Zestien kinderen schreven zich in en 

zij zijn de deuren langs gegaan om spon-

sors te zoeken. De sponsors konden inteke-

nen met een willekeurig gekozen bedrag 

per gevangen vis.”

Ruim gevulde prijzentafel

Om te zorgen dat er daadwerkelijk succes-

vol zou worden gevist, had elk kind een vol-

wassene meegenomen met de nodige vis-

ervaring. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid 

dat in totaal honderdzessenzestig vissen 

werden gevangen, die een waarde hadden 

van € 2.41,-- per stuk. Aan het eind van de 

wedstrijd mocht Vince Kaandorp, gekop-

peld aan Jan Walta, zich overtuigd winnaar 

noemen met een vangst van maar liefst 

zestig vissen. Uit handen van wethouder 

Ber Hes, werd hij beloond met een prach-

Scouting Limmen blij verrast met gift

Jeugdvisclub
‘Samen Beet’
vist voor
weeshuis Ghana
In verband met het 75-jarig bestaan van Hengelsportvereniging Limmen 

worden dit jaar meerdere jubileumactiviteiten georganiseerd. In dit ka-

der vond op zaterdag 10 juni de sponsorwedstrijd plaats van de jeugdaf-

deling van de club: ‘Samen Beet”. Doel van de wedstrijd was zoveel mo-

gelijk geld in te zamelen per gevangen vis. De wedstrijd werd gehouden 

langs het water van ’t Stet. De opbrengst is bestemd voor het project ‘King 

Jesus Charity Home” in Ghana, opgezet door Scouting Limmen. 

tige telescoophengel, beschikbaar gesteld 

door Hengelsport De Egmonden. De rest 

van de prijzentafel werd ruim gevuld door 

deze hengelsportzaak en door Jos Admiraal 

van ’t Achterom. Elk vissertje kon aan het 

einde van de dag, met een prijs onder de 

arm, tevreden huiswaarts keren.

Checque

Op woensdagavond 28 juni mocht Lenneke 

Winder, gidsleidster en inititiatiefneem-

ster van het project, namens de scouting-

vereniging een cheque ter waarde van € 

400,- in ontvangst nemen. In het bijzijn van 

haar eigen scoutinggroep lichtte zij aan de 

hand van de maquette van het weesthuis, 

nogmaals kort het project toe, waarna de 

enveloppe met de cheque kon worden ge-

opend. Blij verrast met de hoogte van het 

bedrag, verzekerde zij dat het geld op de 

juiste wijze zal worden besteed. “Toen ik 

hoorde welk project de jeugdvisclub had 

gekozen om te sponsoren, dacht ik letterlijk 

‘wauw, wat gaaf’! Alleen al het feit dat ze 

het ervoor over hebben om voor kinderen 

aan de andere kant van de wereld te gaan 

vissen, vind ik echt geweldig. Het zorgt toch 

voor een stukje bewustzijn bij hen. Zo gaan 

ze zich langzaam aan beseffen dat ze het 

hier in Nederland heel goed hebben en niet 

iedereen dat geluk heeft. Dat een relatief 

klein aantal kinderen zo’n groot bedrag bij 

elkaar heeft gevist is helemaal super!” 

Zes lokalen

Tijdens de jaarmarkt zal Scouting Limmen 

aanwezig zijn met een stand. De nadruk zal 

ook hier liggen op het project in Ghana. Er 

zullen flyers worden uitgedeeld met pro-

jectinformatie en om geld in te zamelen 

kan het passerende publiek op de foto, het 

hoofd gestoken door een levensgrote, hou-

ten scoutingpop. Lenneke: “De bedoeling 

was het realiseren van één lokaal, maar dit 

bleek bouwtechnisch niet mogelijk te zijn, 

daarom bouwen we nu een hele verdieping. 

Iedereen zal begrijpen dat we elke gift met 

open armen in ontvangst nemen. Tot nu toe 

zijn alle gehouden acties heel succesvol ge-

weest.Dit geeft mij een extra stimulans om 

door te gaan. Als het kan wil ik mij hierna 

gaan concentreren op het sponsoren van 

vervolgonderwijs voor de kinderen die de 

capaciteiten hebben om door te studeren. 

Wanneer deze kinderen met goed gevolg 

een doelgerichte studie kunnen afronden, 

geeft dat weer hoop op een betere toe-

komst. Niet alleen voor zichzelf, maar ook 

voor de mensen om hen heen. Zo kunnen 

ze hun steentje bij gaan dragen aan de ver-

dere opbouw van het land.”

Dankwoord

Secretaris van HSV Limmen, Peter van der 

Heijdt, kan met gepaste trots terugkijken 

op een geslaagde wedstrijd. “Je hoopt na-

tuurlijk op een goede vangst, zodat je na 

afloop echt iets kunt overhandigen aan 

het project. De kinderen hebben het samen 

met hun begeleiders meer dan prima ge-

daan. Onze dank gaat uit naar iedereen die 

zich heeft ingezet voor deze dag. Speciale 

dank gaat uit naar de gulle sponsors van 

de kinderen, de sponsors van de rijkelijk 

gevulde prijzentafel, naar wethouder Ber 

Hes die aan de prijsuitreiking een officieel 

teintje gaf en aan Maurice en Mirjam Rood 

van zwembad Dampegheest, die hebben 

gezorgd voor een leuke entourage van de 

prijsuitreiking.”

Yvette Valkering

Drie generaties Droog aan de waterkant.

De winnaars worden gehuldigd. Van links naar rechts: Simon Schouws, Vince Kaandorp en 

Luke Levering.

Lenneke toont een groepje kinderen het bij elkaar “gehengelde”  bedrag.
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LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89

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

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

 Containerservice Aanneming Brandstoffen
 072 541 35 00 072 505 77 77 072 531 13 11


