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Limmen wordt weer Gorteldonk

Carnavalsprogramma
van de Uylenspieghels
Zaterdag 29 januari
Nog even en dan barst het carnaval los in
Gorteldonk. Zaterdag 29 januari is het de
beurt aan de 45 plussers van Gorteldonk.
Vanaf 20.00 uur heet Prins Tyl XI met zijn
raad hun 45+ gasten welkom in Leutbunker
de Burgerij met een kopje koffie of thee. De
muziek is in handen van Dirk Brouwer en de
toegang is gratis. Voor de haal,- en brengservice mag u met Esther de Wildt bellen,
072-505 4327.
Vrijdag 4 februari
Vrijdag 4 februari is het carnaval voor de
kinderen van de basisscholen te Limmen.
Bezoekt uw kind speciaal onderwijs buiten
Limmen dan is hij of zij deze dag natuurlijk
ook van harte welkom. Neem even contact
op met dhr. A. van Steenis, 072-5020021, hij
kan u vertellen op welke tijd er een programma voor uw kind is in Leutbunker de
Burgerij. In de ochtend is er een programma
met een kinderartiest voor de groepen 1, 2, 3,
4 en 5 en ‘s middags is er de playbackshow
voor de groepen 6, 7 en 8 i.s.m. Specials
Drive-in Shows.
Zaterdag 5 februari
Zaterdag 5 februari is het een drukke dag
voor de Uylenspieghels. Als 1e brengt die
middag Prins Tyl XI met zijn gevolg een
bezoek aan buurtgemeente Pieperduin om
daar mee te gaan in de optocht. Dan is er
‘s avonds om 19.00uur een carnavalsgezinsviering in de Corneliuskerk waar ook de
Uylenspieghels aanwezig zullen zijn.
Kinderen mogen deze avond verkleed naar
de kerk komen. Hierna gaan om 20.30 uur de
deuren van Leutbunker de Burgerij open
voor een swingende “Foute Avond”.
De muziek deze avond wordt verzorgd door
Zemsonite, een 8 mans formatie, die ons
trakteert op nummers uit de jaren ‘70 en ‘80.
Het is geen verplichting om deze avond
gekostumeerd te komen, er is ook geen jurering dus zijn er ook geen slagers, slijters, of
bakkersbonnen te winnen
Kom gewoon of in je “foute” kleding en
beleef een geweldige jaren ‘70 /’‚80 avond.
Gratis entree op vertoon van je donateurkaart, anders 5,00 euro.

Zondag 6 februari
Op zondag 6 februari start om 13.30 uur bij
het park aan de Vuurbaak de optocht. Prins
Tyl XI en zijn raad zijn weer heel benieuwd
naar de karren die gemaakt zijn door diverse groepen. Heb je deze nog niet aangemeld,
doe dit dan alsnog bij René Levering tel. 072505 4175 / 06-53507593. De Uylenspieghels
willen aan de bewoners langs de route vragen om hun auto’s niet op de rijbaan te parkeren. Dit omdat er steeds meer karren meerijden en dit oponthoudt geeft. De route van
de optocht is als volgt; start aan de
Vuurbaak, r.a. Enterij, l.a. Rijksstraatweg, r.a.
Hogeweg, r.a. Molenweg, r.a. B.N. Straat, l.a.
Rijksstraatweg, r.a. Nachtorchis, r.a.
Rietorchis, l.a. Zonnedauw, rechtdoor Lage
Weide, r.a. Meidoornlaan, r.a.Vredeburglaan,
r.a. Dusseldorperweg, aankomst Burgerij.
Groot feest
Aansluitend na de optocht is er weer groot
feest voor grote en kleine Gorteldonkers in
Leutbunker de Burgerij o.l.v. DJ Harold.
Natuurlijk wordt er daar ook weer een prijs
uitgereikt voor de mooiste kar van de
optocht. Als dan daar rond de klok van 19.00
uur de deuren sluiten wordt de zaal klaar
gemaakt voor het Discobal. Om 20.30 uur
gaan de deuren weer open en staat de
Specials Drive-in Shows met Harold voor de
jeugd klaar om samen met de Uylenspieghels er een spetterende avond van te
maken. Kaarten voor deze avond kosten 5,00
euro, in de voorverkoop van vrijdag 28 januari in Conquista is het 2 halen 1 betalen.
Maandag 7 februari
Maandag 7 februari wordt er een bezoek
gebracht aan het nieuwe Camerdonk. Vanaf
15.00 uur zal Prins Tyl XI met zijn gevolg een
programma aan de bewoners van
Camerdonk presenteren.
Dinsdag 8 februari
Op dinsdag 8 februari is er alweer de slotavond. De aanvang is 20.00 uur en de
muziek wordt verzorgd door Kees Ruyte.
Rond 20.45 uur zal de 2e trekking plaats vinden van de Jubileum Loterij.Tevens is er deze
avond een gastoptreden van The Dutch
Blues Brothers. De toegang deze avond is

50 jaar Bakkerij Bakker
In oktober 1955 trouwde Cees Bakker met
Riet Busker en gelijk de volgende dag begonnen zij met een bakkerszaak op de Dusseldorperweg 60!
Op deze plek was de bakkerij gevestigd van
Piet Breed. Aangezien deze geen opvolger
had was er de mogelijkheid voor Cees en Riet
om de zaak over te nemen. Cees Bakker
kwam uit een bakkersgezin uit Schoorl en
hoefde daar dus niet lang over na te denken,
hij wist immers precies wat het werk inhield.
Met een enorme energie en vertrouwen

begonnen zij aan de klus en hebben dit uiteindelijk 32 jaar met veel plezier gedaan.
Hierna diende de volgende generatie zich
aan: Peter en Jola namen de zaak over en
bouwden het uit tot een moderne bakkerij
met een enorm assortiment.
In deze 50 jaar is er veel veranderd. Zo werd
er vroeger aan huis bezorgd. Ook kwam er
een winkel bij aan de Vuurbaak. Na verloop
van tijd werd gestopt met de winkel aan de
Dusseldorperweg en kreeg de winkel aan de
Vuurbaak een nieuw gezicht. Om de mijl-

Twee jaar...
Het is alweer twee jaar geleden dat de eerste LOV-krant in Limmen gemaakt
werd bij Studio Welgraven. Uit de vele positieve reacties blijkt dat de krant
steeds beter gelezen wordt. Wij zullen onze uiterste best blijven doen om
Limmen een interessante krant te bieden bol van aanbiedingen en leuke
interviews. Daar hebben wij soms ook uw hulp bij nodig! Klim in de pen en
stuur Studio Welgraven uw berichten en wie weet staat uw bericht wel in
de volgende LOV-krant! Het handigst is als u dit doet via ons e-mailadres:
info@studiowelgraven.nl
n deze krant een interview met Ada Baars, een ‘bevlogen’ keramist en de
Stichting Oud LImmen komt ook uitgebreid aan bod. Wij roepen iedereen
ook op om eens een kijkje te nemen in de Wereldwinkel, u zult verrast zijn
wat zij daar allemaal te koop aanbieden! Op pagina 12 is voor de kleintjes
een prachtige kleurplaat: inleveren bij Bakkerij Bakker.

I

fijn, eerst carnaval. De Uylenspieghels hebben een feestelijk programma
samengesteld. In deze krant vindt u hier alles over. Rest ons u allen een
fijne carnaval toe te wensen. En voor diegenen die absoluut niet van
carnaval houden: dinsdag 8 februari is het al weer afgelopen...

A

Alaaf, De Redactie
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gratis en het zou leuk zijn om deze avond
carnavalssfeer te proeven. Ook al is het niet
verplicht verwelkomen wij u graag deze
avond minimaal met een boerenkiel. Alaaf
en tot ziens bij één van onze activiteiten.
De Uylenspieghels
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2005

paal van het 50-jarig bestaan te vieren worden er allerlei leuke activiteiten en acties
georganiseerd. Houdt u daarom de komende LOV-kranten goed in de gaten!
Bakkerij Bakker gaat van start met een kassabonnen-actie: Bij inlevering van 50 euro
aan kassabonnen ontvangt u een lekkere
weekaanbieding! U heeft genoeg redenen
om langs te komen in onze winkel aan de
Vuurbaak!
Peter en Jola Bakker en medewerkers

Interview met
Ada Baars ___________________ 9
Jubileum Buitenschoolse
opvang On Wijs ___________ 11
Kleurplaat __________________ 12

websites
drukwerk
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vormgeving
opmaak
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Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906 HJ Limmen
Telefoon 072-8500188 - Mobiel 06-40355542

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

oveniersbedrijf
Voor het gras van de buren!
Hogeweg 92, 1906 CV Limmen
Telefoon: (072) 505 29 66

ollander
Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl
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ZOMERDIJK KEUKENS
AKTIEF EN KREATIEF IN KEUKENS
Rijksweg 35-37
1906 BD Limmen
Tel: 072-5053838
CBW-erkend keukenspecialist

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

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

Margareth Beerepoot
Rijksweg 115
1906 BG Limmen
Tel: 072-5020844/ 06-10944798
Hét adres voor:

- Hypnotherapie
- Lichaamswerk
- Mediation (conflict bemiddeling)
- Maatschappelijk werk
Eerste bezoek helft van de prijs!
Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging
van Hypnotherapeuten.
Centrum Meander heeft nog ruimtes
beschikbaar voor therapeutisch werk!
Geïnteresseerden kunnen bellen met
072-5020844 of 072-5054712. Mailen kan
uiteraard ook: info@centrummeander.nl
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Ronald McDonald huis ontvangt 111,- euro
van de Uylenspieghels
Al menig seizoen doet carnavalsvereniging een gift van 111,- euro aan een speciaal doel.
Meestal is het doel dicht bij huis, maar dit seizoen gaat het naar het Ronald McDonald
huis in Leiden. Zoals menig Gorteldonker wel weet, heeft prins Tyl XI len zijn vrouw
enige tijd gebruik gemaakt van dit huis tijdens de zware operatie van hun zoon in de
kinderkliniek van het LUMC. Zijn voorstel was dan ook om daarom dit seizoen de gift
aan dit Ronald McDonald huis te doen. Dit vond meteen bijval en zo zal prins Tyl XI
één dezer dagen naar Leiden reizen om daar aan het bestuur van het Ronald McDonald
huis de 111,- euro te overhandigen. Iets wat zeker gewaardeerd zal worden. De
Uylenspieghels vinden het een doel wat voor ons allemaal klaar staat en wil hiermee
laten zien dat ze ook aan andere dingen denkt dan alleen maar leut en lol.

Noordkopbakkers zamelen 5.000 euro in voor De Opkikker

De kracht
van het ambacht!
Zaterdag 5 en zondag 6 maart a.s.

Expositie Limmen
Artistiek en Creatief
Op zaterdag 5 en zondag 6 maart 2005
wordt voor de 31e keer de expositie Limmen
Artistiek en Creatief gehouden in Boerderij
Vredeburg, Dusseldorperweg 64, van 11.00
tot 17.00 uur. Toegang vrij, deelnemers 5
euro.
Limmen Artistiek en Creatief is al jaren één
van de belangrijkste evenementen die
Limmen Cultuur organiseert. Het blijkt een

HUMOR
Twee belgen moeten een heeeeel eind lopen
naar Antwerpen, gelukkig komen ze een
garage tegen waar alle stadsbussen geparkeerd staan. Zzegt de ene Belg:“Laten we een
bus gaan stelen.”“Goed idee!”, zegt de andere Belg, “dan ga ik wel op de uitkijk staan.”
De eerste Belg naar binnen, de andere Belg
staat te wachten, en te wachten, hoort een
hoop startende motoren en gerij, eindelijk
na lange tijd komt de eerste Belg naar buiten met een bus. “Allee,”, vraagt de andere
Belg, “waar was ge nu zo lang mee bezig?!”
Zegt de eerste Belg: “De bus van Anwerpen
stond helemaal achterin!!”
Komt er een brede vent de kroeg in. Met een
hele grote krokodil. Iedereen valt dit meteen
op en iedereen gaat dus ook aan de kant. De
mensen zijn bang voor de man en voor de
krokodil. waarop de man zegt:“Jullie hoeven
echt niet bang te zijn hoor. Hij doet niks!”
Niemand gelooft hem en hij wil bewijzen
dat de krokodil echt niets doet. Hij haalt zijn
geval uit z'n broek en duwt deze tussen
de bek van de krokodil, slaat deze een paar
keer op z'n kop, maar de krokodil doet niks.
Dan vraagt hij opeens: “Wie wil dit ook wel
eens doen?” Niemand zegt iets, behalve een

unieke manifestatie waarbij kunstzinnigheid en handvaardigheid een goede combinatie vormen. Hobbyisten uit Limmen en
omgeving zetten hun beste beentje voor
met het exposeren van schilderijen, beelden,
foto’s, kaarten, poppen, houtfiguren enz.
Voor inlichtingen en opgave voor deelname
kunt u in de periode van 7 tot 20 februari
bellen : 072 505 39 01 of 505 17 74 of 505 18 25.

Vanaf de Week van het Brood hebben de
Noordkopbakkers - een groep van 16 enthousiaste ambachtelijke bakkerijen uit de kop
van Noord-Holland - zich collectief ingezet
ten voordele van de Stichting De Opkikker.
Hiervoor introduceerden zij het Opkikkertje,
een heerlijk, aromatisch, licht meergranenbroodje. Er zitten heel wat zaden en pitjes in
zoals: sojavlokken, tarwezemelen, zonnebloempitten, lijnzaad, rijstebloem, gierst en
maïsgries, en is gedecoreerd met pompoenpitten en sesamzaad.
Stichting De Opkikker is in 1995 door enkele
initiatiefnemers opgericht, is geheel zelfstandig en bestaat bijna volledig uit vrijwilligers. Hun filosofie en doelstelling is het verzorgen van een fijne dag voor gezinnen
waarvan een kind, in de leeftijd van 0 tot en
met 17 jaar, in verband met een aandoening

oud vrouwtje zonder tanden achter in de
kroeg:“Ikke wil wel, maar dan mag u alleen
niet zo hard op mijn hoofd slaan!”

te houden.”“Maar d'r zijn hier toch helemaal
geen olifanten?!”, vraagt de buurman verwonderd. “Goed poeder he!”

In een geheel leeg cafe stapt een OrangOetan naar binnen en gaat aan de bar zitten en besteld een biertje. De barkeeper
denkt, “ik kan wel wat verdienen aan die
aap”, het cafe liep toch al slecht. Hij brengt
het biertje en zegt: “Da's dan 65 gulden.” De
Orang-Oetan trekt ergens uit z'n vacht 65
gulden. Vervolgens besteld de aap nog een
pilsje en de barkeeper zegt:“Da's weer 65 gulden.” Zo gaat dat een tijdje door tot de
Orang-Oetan 5 biertjes heeft gedronken. De
barkeeper wil nu toch wel eens een praatje
met de aap maken. Hij stapt op hem toe en
zegt:“Dat gebeurt niet vaak, dat een OrangOetan in dit cafe komt”. “Nee” zegt de aap,
“vind je het gek als je 65 gulden voor een
biertje moet betalen.

Een jonge buikspreker heeft een optreden in
een club, met zijn pop op de knie. Hij gaat
door zijn gebruikelijke materiaal van
domme blondjes moppen, tot een grote forse
blondine voor in de zaal opstaat en problemen begint te maken.“Okay eikel, ik heb nu
wel genoeg gehoord van je denigrerende
blondinemoppen! Wat doet jou denken dat
je van vrouwen op die manier een stereotype kan maken? Wat hebben de fysieke attributen te maken met de waarde van een
menselijk wezen? Het zijn klootzakken zoals
jij die ervoor zorgen dat ik niet gerespecteerd
wordt in de maatschappij, dat ik niet mijn
volledig potentieel als mens kan ontplooien... Allemaal omdat jij denkt dat discriminatie in de naam van humor moet kunnen!”
Verbouwereerd begint de buikspreker zich te
verontschuldigen, maar de blondine onderbreekt hem: “Hou jij je erbuiten, ik heb het
tegen die klootzak op je knie!”

Een man komt bij de dokter en na controle
zegt de dokter: “U hebt niet lang meer te
leven.” De man zegt:“Dokter, hoe lang nog?”
“Nog 10”, antwoordt de dokter. “10 wat?”,
vraagt de man, “jaren, maanden?!” De dokter: “9, 8, 7, 6, 5, 4,...”
Een man komt bij de dokter. Hij legt een
briefje op de tafel met daarop de tekst: “Ik
kan niet praten.”“Oké”, zegt de dokter,“leg je
hand maar op de tafel.” De man legt zijn
hand op tafel en de dokter slaat er snoeierhard met een hamer op de duim van de
man. “Aaaaaah!”, roept de man en trekt
gauw zijn hand terug. De dokter legt de
hamer weer weg en zegt: “Kom volgende
week maar terug, dan oefenen we de letter
B!”
Een man staat blauw poeder in zijn tuin uit
te strooien. Zijn nieuwsgierige buurman
snapt er niets van en komt vragen hoe dat
zit.“Nou, dat poeder is om de olifanten weg

Sam komt Moos tegen. Zegt Sam:‘Zeg Moos,
wat kijk je somber?’ ‘Vind je ‘t gek?’ zegt
Moos:‘Mijn beste vertegenwoordiger is overleden: 32 jaar oud!’‘Vreselijk,’ zegt Sam,‘wat
had die jongen?’ Zegt Moos: ‘Brabant en
Limburg.’
Sam opent een winkel tegenover een grote
supermarkt. Op een ochtend staat op de
supermarkt geadverteerd: Roomboter 1,49.
Meteen hangt Sam een bord op: Roomboter
1,29. De volgende dag hangt er bij de supermarkt een bord: Roomboter 99 cent. Sam
hangt op: Roomboter 69 cent. Op de derde
dag adverteert de supermarkt met:
Roomboter 49 cent. En Sam hangt een bord
op: Roomboter 29 cent. Dan stapt de directeur van de supermarkt op Sam af:‘Wat zijn
we nou aan ‘t doen met die roomboter?’

of ziekte langdurig onder behandeling is, in
een met de stichting samenwerkende instellling AMC - VU etc. U kunt ook een kijkje
nemen op hun website: www.opkikker.nl
Op 29-9-2004 werd het eerste Opkikkertje
overhandigd aan Jim Bakkum van Idols, één
van de ambassadeurs van het goede doel ‘t
Opkikkertje. Per Opkikkertje is gedurende
een periode van 3 maanden, een bedrag van
0,25 eurocent per broodje afgedragen aan de
Stichting De Opkikker.
20.000 Opkikkertjes later, zijn de
Noordkopbakkers trots om een cheque van
5.000 euro te kunnen overhandigen aan de
stichting. Dit is gebeurd op 24 januari j.l. En
uiteraard was Jim Bakkum er opnieuw bij!
Bakkerij Bakker uit Limmen was één van de
deelnemende bakkerijen!

‘Wat jij aan het doen bent, weet ik niet,’ zegt
Sam, ‘maar ik verkoop geen roomboter.’
Moos komt bij het woningbureau. Hij zegt:
‘Ik zoek een woning.’ Zegt de ambtenaar:
‘Heeft u een urgentieverklaring?’ ‘Nee,’ zegt
Moos. Zegt de man:‘Komt u dan over twaalf
jaar maar terug.’ Vraagt Moos: ‘’s Morgens
of ‘s middags?’
Ik zit laatst in de trein tegenover een man.
De man vertelt: ‘Ik ggga nnnaar
Hhhhilversum.’‘Wat ga je daar doen?’ vraag
ik. Hij zegt:‘Ssssollocoteren.’‘Waar?’ vraag ik.
Hij zegt: ‘Bbbbij de KKKKRO.’ Ik vraag: ‘Als
wat?’Hij zegt:‘Als omroeper.’Op de terugweg
zie ik die man weer in de trein zitten. Dus ik
vraag: ‘En, hoe is je sollicitatie gegaan?’ De
man zegt: ‘Kkkkklote.’ ‘Hoezo?’ vraag ik. De
man zegt:‘Zzzze hhhebben me nnnniet aangenomen.’‘Nou!’ zeg ik:‘Waarom niet?’ Zegt
de man: ‘Ik ben niet kkkkatholiek.’
Een Amerikaan, een Hollander en een
Japanner spoelen aan op een onbewoond
eiland. De Amerikaan begint meteen de
baas te spelen en zegt: ‘I take care of the
food.’ Tegen de Hollander zegt hij: ‘You take
care of the wood.’ En tegen de Japanner zegt
hij: ‘You take care of the supplies.’ Ze gaan
alle drie weg. Tegen de avond komen de
Amerikaan elkaar weer tegen op de afgesproken plaats, maar nog geen spoor van de
Japanner. Ze besluiten om te wachten. En ze
wachten.... en wachten... en wachten..... Maar
de Japanner komt niet opdagen. ‘Zo, dan
beginnen wij alvast te eten,’ zegt de
Hollander tegen de Amerikaan. ‘Okay,’ zegt
de Amerikaan. Maar dan komt opeens de
Japanner uit de boom gesprongen,‘supplies’
zegt de Japanner......
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ShapeWorksTM
Wilt u aankomen, afslanken of op gewicht blijven?
Met 30 dagen niet goed - geld terug garantie!

Jannie Glorie
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
072 - 5615528 / 06 - 27200007
e-mail: jannieglorie@hotmail.com

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

Met een
accountant
draait u
beter..!

Gemeentehuis
Zonnedauw 4
1906 HA Limmen
Postbus 44
1906 ZG Limmen

Heidy

Tel: 072 - 505 7555
Fax: 072 - 505 7557
Internet: www.valgra.nl
E-mail: info@valgra.nl

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

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

v/h begrafenisonderneming Hoogeboom
Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen Tel. 072-505 30 09
Voor het verzorgen van uitvaarten in Limmen en omgeving,
dag en nacht bereikbaar.

bloembinderij

Met DSH-Schuifwanden
creëert u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden
exact op maat gemaakt, waar
u maar wilt in huis of op

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

kantoor. In de slaap- en
kinderkamer, maar ook in
uw werk- of studeerkamer,
de hal of op zolder. Kortom:
overal waar kastruimte nodig

Frans Punt
Rijksweg 115
1906 BG Limmen
Tel: 072-5054712

is. Geen centimeter blijft
onbenut. Ruimteproblemen
zijn volledig verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

Shiatsu en sportmassage

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

Niet alleen het behandelen van klachten is
belangrijk, maar ook het voorkomen ervan!
U kunt altijd bellen op werkdagen voor
informatie of het maken van een afspraak.
Ook kunt u de website bekijken
www.centrummeander.nl
of mailen naar info@centrummeander.nl
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Initiatiefnemer Elzinga opent ‘t Oude Schoolhuys

Stichting Oud Limmen
gaat van start
De rijke geschiedenis van Limmen heeft definitief een plek in ons dorp gevonden.
Op vrijdag 21 januari om 14.00 uur werd het startsein gegeven door Tewis Elzinga.
Als initiatiefnemer van Stichting Oud Limmen (SOL) viel aan hem de eer te beurt
om, voor het eerst officieel, de deur van ‘t Oude Schoolhuys aan de Schoolweg 1 te
openen.
Doelstelling
Na een lange periode van zwoegen en zweten om dit project van de grond te krijgen,
konden een twintigtal aanwezige bestuursleden en genodigden eindelijk het glas heffen op het tot nu toe behaalde succes.
Voorzitter Ber Hes dankte in zijn welkomstwoord in eerste instantie de heer Elzinga, op
wiens initiatief de Stichting in 1986 is opgericht. Aanleiding indertijd was de regelmatige afbraak van beeldbepalende panden in
Limmen. Inmiddels is de doelstelling van de
SOL een stuk breder van opzet dan oorspronkelijk het geval was en lijkt het enthousiasme van alle betrokkenen grenzeloos te
zijn. Complete archieven werden op periode
en thema aangelegd en nog steeds regelmatig aangevuld met nieuw materiaal.

Historische voorwerpen en geschriften die
van belang zijn voor Limmen worden verzameld, eventueel zorgvuldig in oorspronkelijke staat gebracht en bewaard. Daarnaast
wil de Stichting in de toekomst onder andere exposities organiseren met betrekking op
de geschiedenis van Limmen.
Archeologen uitbundige lui
De voorzitter vervolgde met te melden dat
de onderhandelingen met de gemeente
Castricum, ten aanzien van de ruimte in het
naastgelegen pand, nog steeds gaande zijn.
Grote wens van de SOL is, om hier de archeologische werkgroep onder te brengen.Want,
zo meent Ber Hes: “Een Stichting die kwaliteit uitstraalt, moet ook kwaliteit kunnen
bieden. Gezien de beperkte ruimte van ‘t

Initiatiefnemer Tewis Elzinga opent ‘officieel’‘t Oude Schoolhuys.

Voorzitter Ber
Hes krijgt de
intens
gekoesterde
RuinenWommels Pot
in handen.

Oude Schoolhuys, ontbreekt het ons nog aan
een gedeelte waar we de op handen zijnde
tentoonstellingen kunnen inrichten. Onze
archeologen zijn nu eenmaal uitbundige lui,
die veel ruimte nodig hebben, alles uit willen kunnen stallen en dan weg moeten kunnen lopen”! Meerdere partijen echter zien in
het huidige onderkomen van de brandweer
hun toekomstig adres en daardoor kunnen
er op dit moment geen verdere mededelingen over worden gedaan.
Ruinen-Wommels Pot
Naast de bestuursleden van Stichting Oud
Limmen zelf, waren ook Harrie Vermanen en
Piet Blom, twee afgevaardigden van de
Stichting Werkgroep Oud-Castricum aan-

wezig. Voorzitter Blom sprak zijn bewondering uit voor de enorme prestaties die zijn
geleverd, door de vele mensen die zich hebben ingezet om de SOL te brengen waar het
nu is.Tevens verraste hij iedereen met het in
bruikleen afstaan van een bijzonder object.
Het betreft de Ruinen-Wommels pot, welke
stamt uit de ijzertijd, zo’n 600 jaar voor
Christus. De pot is in 1950 gevonden in het
weiland recht tegenover het ‘t Oude
Schoolhuys en zoals de heer Blom zei,”Hoort
de pot dus aan de Schoolweg thuis, maar
blijft hij van ons!”
Donateursavond en Open Dag
Op vrijdagavond werd in Cultureel Centrum
Vredeburg de jaarlijkse donateursavond
gehouden. Als thema was gekozen voor
“Limmen in de oorlogsjaren ‘40-’45”. Er werd
een film vertoond met beelden van uiteenlopende gebeurtenissen uit de Tweede
Wereldoorlog. Huub Kramer had daarin
tevens een vraaggesprek opgenomen, waarin een aantal Limmers hun belevenissen tijdens deze roerige jaren met het publiek
deelden. De opkomst van de belangstellenden overtrof alle verwachtingen en naar alle
waarschijnlijkheid zal er een tweede avond
worden georganiseerd, om nog meer mensen de gelegenheid te geven deze zeer informatieve film te bekijken. Ook de open dag,
welke werd gehouden op zaterdag 22 januari was een veelbelovend begin. Veel bezoekers namen een kijkje in het prachtige Oude
Schoolhuys en de reacties waren bijzonder
positief. De start is in ieder geval gemaakt en
Stichting Oud Limmen staat te popelen
iedereen die het interesseert te verwelkomen.
Wilt u een kijkje nemen in de geschiedenis
van Limmen of heeft u zelf iets wat goed tot
zijn recht zal komen in ‘t Oude Schoolhuys,
dan kunt u terecht tijdens de openingstijden op maandag van
10.00 – 12.00 uur en 19.00 – 21.00 uur en
donderdag van 19.00 – 21.00 uur. Ook kunt
u contact opnemen met telefoonnummer:
072-5054491.

Het totaal gerenoveerde Oude Schoolhuys tijdens de Open Dag.

Yvette Valkering
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Gaat u niet naar de carnaval
en geniet u thuis
van een borreltje?

Pump up
the Volume!

Wij verkopen heerlijke
Beemsterkaas en franse
kaas of geniet van onze
welbekende kipsaté!!!

Schud, draai, trek, breng het in model met
behulp van een tikje wax of serum.
De textuur voor mannen is zacht en rafelig.

Bestellingen:
Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

Voor haar en
zijn haar.

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

5 RODE
GRAPEFRUITS
voor .........................................

Dusseldorperweg 105,
Limmen
Tel. 072 - 505 24 56

Op de gehele collectie sieraden van Dolce-Luna - Biba

NU 50% KORTING!
GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF

1.98

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

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

1955

50

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

2005

Brood- en banketbakkerij

Bakker

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

GELE COCOSKOEKJES

2.10
1.00
9.40
2.25

250 gram voor ..........................................

KEIZERBROODJES

4 voor .......................................................

CARNAVALS-VLAAI
4 smaken op één vlaai .................voor

CAKE

voor ..........................................................

5 GEVULDE KOEKEN HALEN 4 BETALEN!
Bakker Bakker, al 50 jaar ùw adres voor vers!
Doe uw voordeel met onze kassabonnen-aktie!
Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

FEBRUARI-ACTIE VAN FOTOHOME:
Bij gelijktijdig ontwikkelen en afdrukken van een rolletje worden
alle foto’s in hoge resolutie op CDRom gezet voor slechts 2 2,99!
Voor afdrukken van uw digitale foto’s op echt fotopapier op www.fotohome.nl

2005
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Voor originele en vaak trendy cadeauartikelen

Wereldwinkel
Limmen
Zeer onterecht hebben Wereldwinkels de naam wat stoffig en niet meer van deze
de tijd te zijn. Niets is echter minder waar. Het doel van de Wereldwinkels is, zeker
gezien de recente dramatische gebeurtenissen in Azië, bijzonder actueel. Al meer
dan drieëndertig jaar, sinds in 1972 de eerste winkel werd geopend, is het uitgangspunt eerlijk handel te drijven. Producenten uit derde wereldlanden krijgen
op deze manier de kans een menswaardig bestaan op te bouwen. De
Wereldwinkels draaien voornamelijk op de vaak tomeloze inzet van vrijwilligers,
zo ook de Wereldwinkel in Limmen.
Drukke decembermaand
Op initiatief van Walt Pepping is in 1988 de
winkel aan de Dusseldorperweg geopend.
Jan en Truus Zomerdijk hebben vanaf het
begin de ruimte op hun terrein gratis
beschikbaar gesteld. Een gebaar waar alle
bestuursleden ze nog altijd zeer dankbaar
voor zijn. De kosten voor het draaiende houden van de winkel, worden mede door hun
medewerking, heel laag gehouden. Agnes
Meijer en Froukje Wolkorte, twee van de
bestuursleden van de Wereldwinkel
Limmen, grijpen graag de gelegenheid te
baat hun werkzaamheden onder de aandacht te brengen. Gedreven begint coördinator/secretaris Froukje te vertellen: “We
hebben net enorm drukke maanden
(november/december) achter de rug, waarin we diverse extra activiteiten hebben
ondernomen. Ik noem dan met name verkoop na kerkdiensten, een weekendverkoop
bij de locale supermarkt en we hebben eind
november een presentatie gegeven aan de
Vereniging “Vrouwen van Nu”. De rode
draad van de presentatie was, waarom men
nu eigenlijk zou moeten kiezen voor koffie
van Max Havelaar. Na afloop hadden we een
kleine quiz ingebouwd met een aantal prijsjes uit onze winkel, dit natuurlijk om te checken hoe goed ons publiek had opgelet! Op
deze manier proberen wij regelmatig van
ons te laten horen, maar in deze rustige wintermaanden zijn we erg blij met alle extra
aandacht die we kunnen krijgen.”

Trendy cadeau-artikelen
Samen met Tiny en Karine Briefjes, zijn
Agnes en Froukje de drijvende krachten achter de Wereldwinkel Limmen. Zij verzorgen
de inkoop en de indeling van de winkel, voeren de administratie, zetten extra activiteiten op poten en delen het schema in van de
in totaal elf vrijwilligers. Agnes (75) is al ruim
zeventien jaar actief als vrijwilligster en
heeft in de loop van de jaren toch wel het
een en ander zien veranderen.“Vroeger had
een Wereldwinkel een beetje een geitewollensokken-imago. De hele benadering was
toen nog wat ideëler. Tegenwoordig zijn we
echt een cadeau-artikelenwinkel en kijken
we bij het inkopen toch meer naar de wensen van de klanten. We willen ons aansluiten bij de rest van het hedendaagse aanbod
en spelen zoveel mogelijk op de markt in.
Willen we een beetje verkopen, dan moeten
we echt trendy en originele spullen in huis
halen”. Dit laatste uit zich naast de standaard levensmiddelen, in een ruim assortiment sieraden, kwalitatief goed en uitdagend houten speelgoed en prachtige woonaccessoires.
Inkoop en adviesprijzen
Inkopen doen de bestuursleden per toerbeurt bij verschillende groothandels. Deze
zorgen voor de selectie van producten en
afname bij de producenten in de betrokken
derde wereldlanden. Een van de belangrijk-

De winkel aan de Dusseldorperweg.
ste leveranciers is de Fair Trade Organisatie,
hier betrekken ze bijvoorbeeld het grootste
gedeelte van de food-artikelen, zoals koffie,
thee, honing, wijn, chocolade en rijst.
Daarnaast zijn er nog zo’n twintig kleinere
leveranciers die elk hun “specialiteit” hebben. Alle leveranciers geven een advies verkoopprijs.Wereldwinkel Limmen houdt zich
in de regel aan deze prijzen.Wij zijn blij met
alles wat we kunnen verkopen en proberen

onze prijzen zo laag mogelijk te houden. Als
we ruimte hebben in de winst, zoeken wij
regelmatig naar een goed doel. Ooit hebben
wij tien schapen gekocht voor Burkina Faso,
het ontwikkelingsproject van de WOL hier in
Limmen. Recent hebben wij een bedrag overgemaakt op giro 555. Wij willen trouwens
benadrukken dat wij de landen uit het
rampgebied in Azië: Indonesie, India, Sri
Lanka en Thailand, met de verkoop van hun
producten, het hele jaar door steunen”.
Nieuwe vrijwilligers van harte welkom
Het bestuur heeft twee jaar geleden een
mailing verstuurd aan diverse bedrijven in
Limmen. Daarin gaven zij aan dat de
Wereldwinkel ook periodiek aan hen producten kan leveren. Te denken valt aan
grootverbruik koffie en thee, ook voor automaten. Wereldwinkel Limmen heeft ruime
ervaring met het verzorgen van relatie- en
kerstgeschenken. Op deze wijze proberen de
vier bestuursleden, samen met de andere
vrijwilligers steeds nieuwe bronnen voor
verkoop aan te boren. Want zo vinden de
beide dames tijdens ons gesprek: “Wij zien
het als een uitdaging om te verbeteren en
nieuwe klanten aan ons te binden”.Tenslotte
roeren zij nog even aan, dat zij graag voor de
winkeldienst meerdere nieuwe vrijwilligers
aan hun team toe willen voegen. Op die
manier hopen ze op zaterdag langer open te
kunnen zijn. Ook één of twee vrijwilligers die
zitting willen nemen in het bestuur, zijn van
harte welkom. Agnes is 75 jaar en het is voorspelbaar dat zij in de toekomst haar werk wil
overdragen. Zij zoeken dus in ieder geval een
algemeen bestuurslid die te zijner tijd het
penningmeesterschap wil overnemen.

Froukje Wolkorte (links) en Agnes Meijer

Wereldwinkel
Dusseldorperweg 38A
Openingstijden:
Vrijdag 14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 10.00 – 14.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Coördinator/secretaris Froukje Wolkorte.
Telefoonnummer: 0226-420462
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Brood- en Banketbakkerij

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

Reclame van ma. 31 jan. t/m zat. 5 febr.:
APPELPUNT MET SLAGROOM
voor _____________________________________________

5 KRENTENBOLLEN +
1 ONTBIJTKOEK

1.35

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
Uiterlijk inleveren kopij

Verspreiding

KONINGINNEDAG/
BLOEMENDAGEN-EDITIE

maandag 18 april

23-24 april

3.

VADERDAG-EDITIE

maandag 6 juni

11-12 juni

4.

JAARMARKT-EDITIE

maandag 11 juli

16-17 juli

5.

KERMIS-EDITIE

maandag 29 augustus

3-4 september

6.

HERFST-EDITIE

maandag 10 oktober

15-16 oktober

7.

SINTERKLAAS-EDITIE

maandag 7 november

12-13 november

8.

KERST-EDITIE

maandag 12 december

17-18 december

(onder voorbehoud)

samen van 3.65 ____________________________voor

3.15

Is er één jarig?? Een verjaardagstaart
maakt het nog feestelijker!
Wij hebben een grote sortering!

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

2.

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
STROOIZOUT
nu ..................................................5 kilo €

WINTERSTROOIVOER
nu ..................................................1 kilo €

MEZENBOLLEN
nu .............per stuk €

1,95

25 kilo €

6,50

1,50

5 kilo €

4,50

0,30 10 stuks € 2,25

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

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 T
KBEVE
A
A
R
B
E N IN
BRAND-

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

Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Nieuw in ons assortiment:
DAMES- en HERENHORLOGES
Prima kwaliteit! Met lederen bandjes voor 2 12,95
en met metalen bandjes voor 2 14,95
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Workshops
“De afgelopen jaren heb ik al geregeld korte
workshops gegeven aan enthousiaste geïnteresseerden. Ze beginnen bij mij niet met
zogenaamde vingerpotjes, maar men maakt
echt gelijk beelden. Ik ben er namelijk van
overtuigd dat iedereen kan kleien en met de
juiste aansporingen groeien er onder
iemands handen meestal de fraaiste objecten. Het mooie van mijn workshops vind ik
dat ze vaak worden gevolgd door mensen
met een “verhaal”. En tijdens het kleien
komen ze helemaal los van dit verhaal. De
doorbraak voor mijn idee om dit verder uit
te bouwen, kwam door een echtpaar waarvan de man ernstig ziek was geweest en een
zwaar traject naar genezing achter de rug
had. Zij wilden graag samen iets gaan
ondernemen, om een nieuwe fase van het
leven in te gaan.Via via kwamen zij bij mij
terecht. Het intense contact en te zien dat zij
een stukje konden loskomen van de nare tijd
achter hen, was zo geweldig en dankbaar om
mee te maken. Dat wil ik gewoon veel meer
mensen bieden. Uit ervaring weet ik gewoon
dat het werkt. Je treedt als het ware naar
binnen en dat geeft heel veel rust. Op deze
wijze kun je een gedeelte van emotioneel
ingrijpende gebeurtenissen verwerken. Het
is een natuurlijk proces, dat stapje voor stapje gaat”.

Ada toont een aantal van haar objecten.

Keramiste Ada Baars:

‘Werken met klei biedt
rust en verwerking’
Vroeger was ze er van overtuigd dat ze geen creatieve talenten bezat. Nu weet ze
inmiddels beter: in ieder mens schuilt een creatief talent, zolang je maar werkt
met de materialen die bij je passen. Zo’n vijftien jaar geleden volgde zij met een
goede vriendin de ene cursus na de andere. Van poppen maken tot aquarelleren,
zonder groot succes. Totdat ze zich inschreef voor een introductieles keramiek.
Tijdens die les had ze vanaf het begin het gevoel van:”dit is het helemaal!”. Ada
Baars, inmiddels zeer bevlogen keramiste, wil graag haar verhaal vertellen aan
onze krant en mensen uitnodigen met haar te gaan beleven, wat zij zelf heeft
mogen ervaren bij het vervaardigen van keramiek.

Creatief proces
Ondanks het feit dat zij herstellende is van
een operatie, zit ze fit en geanimeerd aan
tafel. Dezelfde tafel waaraan al diverse mensen hun eigen creatieve uitspattingen in klei
hebben kunnen uiten. “Na die eerste keramiekles ben ik direct doorgegaan met het
volgen van verdere cursussen op dit gebied.
Onder andere bij Nel Koppes aan de
Kerkweg en bij Irene Andrea in Haarlem. Zij
geeft cursussen in glazuurtechniek. Bij haar
heb ik puur het glazuren onder de knie
gekregen en heb ik geleerd mijn eigen glazuur samen te stellen. In de periode dat ik
begon met het keramiek maken, was ik net

een jaar gescheiden van mijn man. Ik realiseerde mij dat, tijdens het werken met de
klei, er een bepaalde rust over mij kwam.
Terwijl ik met de handen
in de klei stond,
kwam er een creatief proces op
gang. De verwerking van mijn echtscheiding en de gevolgen daarvan, kon ik daarmee
symbolisch vormgeven “, aldus Ada.
Vrijwilligster Familiehuis MCA
Mede door haar werk als vrijwilligster in het

Dusseldorperweg 56
Limmen
Tel. 072-505 13 13

ZONDAG 6 FEBRUARI

DJ MAARTEN
Aanvang 18.00 uur.

Familiehuis van het Medisch Centrum
Alkmaar, is Ada altijd erg op mensen gericht
en probeert zij te helpen bij het verwerken
van hun emoties. De afgelopen tien jaar
heeft zij een goed gevoel ontwikkeld te luisteren naar hun nood en kan zij aardig
inschatten waar hun behoeftes liggen. Dit
heeft Ada op het idee gebracht om een
workshop keramiek te gaan geven aan een
groep mensen, die op een of andere manier
een emotionele periode van hun leven doormaken. Dat kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld iemand hebben verloren, zelf ziek
zijn of zijn geweest, een echtscheiding hebben doorgemaakt of om welke reden dan
ook met onverwerkte emoties zitten.

Woonkamer tevens atelier
Tot nu toe zijn de workshops kostendekkend
geweest. Af en toe verkoopt ze één van haar
objecten als iemand echt geraakt is door een
bepaald werk of ze geeft het cadeau. Ada:
“Op zich ben ik hier helemaal tevreden mee,
maar als alleenstaand moeder woon ik niet
heel riant en is mijn woonkamer nu tevens
atelier. Diep in mijn hart zou ik het liefst een
ruimte willen hebben waar ik een bedrijfje
zou kunnen starten en op die manier als
fulltime keramiste aan de slag te gaan” Tot
die tijd neemt ze genoegen met haar doel:
mensen blij maken en hun eigen creativiteit
laten ontdekken, terwijl ze al hun zorgen
vergeten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ada Baars. Telefoonnummer 0725051261.
Yvette Valkering
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Gespecialiseerd jninen
maatwerk kozi
voor nieuwbouw
en renovatie!
Visweg 12 b
1906 CR Limmen
Tel. 072-507 48 58
Fax 072-507 48 59
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

●
●
●
●

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

Rooinap 15, 1906 VJ Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139
Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen
Tel. (072) 505 29 53

KLEVERLAAN B.V.
Garage- en Autoschadebedrijf

Reparatie, onderhoud en verkoop van alle
merken personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Erkend Univé schadehersteller.
Schadeherstel alle verzekeringsmaatschappijen.
Postadres:
Postbus 89
1906 ZH Limmen

Adres:
Rijksweg 154a
1906 BL Limmen

Garage:
Autoschade:
Tel. 072-505 75 15 Tel. 072-505 75 10
Fax 072-505 75 16 Fax 072-505 75 11

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

✃

De volgende krant
verschijnt in het
weekend van
23-24 april.

Schadeherstel personenauto’s en bedrijfswagens.

Inleveren kopij
t/m maandag 18 april

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

Limmen
‘Samen uw ideale
hypotheek bepalen’

H e re n k a p s a l o n
Woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag
geopend!
• ‘s-Morgens op afspraak van
08.00-12.30 uur
• ‘s-Middags zonder afspraak
van 13.15-18.00 uur

SSURANTIEKANTOOR

OTTEVEEL

nbva

betrokken adviseurs

Hogeweg 43, 1906 CB Limmen
Tel. (072) 505 30 61 Fax (072) 505 36 66
E-mail: info@rotteveel.org
Homepage: www.rotteveel.org

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

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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Zaterdag 29 januari zijn wij
de gehele dag gesloten!

VERZEKER OP ZEKER!
Tandprothetische
praktijk

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

NU OOK BEDRI

JFSWAGENS!

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

D. Lens
■ Voor uw nieuwe kunstgebit
■ Tevens rebasingen en reparatie
■ Meer dan 15 jaar ervaring
met implantaten
■ Vergoeding door ziekenfonds en
particulier verzekering

(wordt elke dag aangepast!)
• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

Werkplaats:
Boekel 29-30, 1921 CE Akersloot
Tel. (072) 505 34 67 - Fax (072) 505 21 70

Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

aan uw bestaande prothese

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!

kozijnen - ramen - deuren
trappen - schuifpuien

Dusseldorperweg 6 Limmen
Te l e f o o n 0 7 2 - 5 0 5 5 5 9 2

I N S TA L L AT I E B E D R I J F

JAK vof
GAS • WATER • SANITAIR • VERWARMING • DAK
ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ Limmen
Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14
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5 jarig Jubileum Buitenschoolse
opvang On Wijs
Alweer 5 jaar geleden is
Kinderopvang Limmen gestart
met de enige buitenschoolse
opvang in Limmen voor kinderen van de basisscholen. Dit was
van het begin af aan een groot
succes. Dagelijks komen er tientallen kinderen naar de buitenschoolse opvang om daar hun
vrije tijd, voor, en na school, op
een leuke en uitdagende manier
door te brengen.
De buitenschoolse opvang biedt
voor ieder kind wat wils. De kleinere kinderen worden van
school gehaald en worden daarna in een huiselijke omgeving
opgevangen met een kopje thee,
een koekje en uiteraard voldoende tijd om hun verhaal
kwijt te kunnen. Daarna kunnen
zij wat uitrusten of juist, samen
met vrienden en vriendinnen,
een keuze maken uit het uitgebreide spelaanbod. Voor de
oudere kinderen, die meestal
zelfstandig naar de buitenschoolse opvang komen is er een
uitdagend spelaanbod en voldoende ontplooiingsvrijheid. De
grote en natuurlijke buitenruimten zijn voor elk kind een
genot.

kers hadden hun uiterste best
gedaan om er feestelijk uit te
zien.Ter plekke was er een makeup hoek om nog meer glitters en
glamour aan te brengen bij
jezelf en natuurlijk bij je vader,
moeder, opa of oma. Hierdoor
werd het steeds fraaier!!!!
Directeur, Esther Hollenberg, liet
tijdens haar informele toespraak
duidelijk merken trots te zijn op
de jarige buitenschoolse opvang
en feliciteerden de kinderen en
medewerkers met hun betrokkenheid en inzet om er echt een
eigen thuis van te maken voor
alle basisschoolkinderen uit
Limmen.
Bij het feest hoorde natuurlijk
een cadeau. De kinderen hadden
hiervoor zelf een aantal ideeën

aangedragen. Uit al deze ideeën
is de keuze gevallen op een driedelig duikelrek. Deze zal volgende maand in de voortuin van de
buitenschoolse
opvang
geplaatst worden.
Enthousiast kijken de kinderen
hier naar uit en kunnen zij net
als de leiding zeggen:“We gaan,
vol leuke ideeën, op naar het volgende jubileum”
Voor informatie over buitenschoolse opvang On Wijs van
Kinderopvang Limmen, kunt u
op werkdagen terecht tussen 916 uur bij het Centraal Bureau
van Forte BV op nummer 0251
658058 of u kunt een kijkje
komen nemen bij de buitenschoolse opvang welke is gehuisvest aan de Sportlaan 25 in
Limmen.

Het feest ter ere van het 5 jarige
bestaan was geheel verzorgd
door de kinderen en kreeg daarvoor een ongedwongen en gezellig sfeer.
Alles stond in het teken van
`Glitter en Glamour`. Alle bezoe-
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Kinderopvang Limmen biedt
méér dan opvang alleen.
De opvang is professioneel, persoonlijk en kindgericht.
Elke dag opnieuw! Kwaliteit en sfeer. Een veilige plek
waar kinderen het leuk hebben en waar ze zich kunnen
ontplooien. Allemaal bij de uurprijs inbegrepen.

Kinderopvang Limmen let op de kleintjes.
Reken maar!
Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Locatieadres:
Sportlaan 25, Limmen
Centraal Bureau:
Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres:
Postbus 401
1900 AK Castricum
Telefoon:
0251 658058
Kinderopvang Limmen is onderdeel
van Stichting Forte.

CVB DUBBELRENTEREKENING:
Vier jaar gegarandeerd
5% rente
en vier jaar kans op maximaal
8% rente!
Intermediair

C.V. B. bank

Univé
Verzekeringen

Dusseldorperweg 65 - Limmen - Telefoon 072-505 24 35
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Nét even meer service,
óók in 2005!

Kerkweg 13
Postbus 123
1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505 14 64
Fax: (072) 505 33 48
http://www.era.nl/rietveld

Een krant leidt een ander leven dan een glanzende brochure. Ze komen
van drukkers met verschillende machines en kwaliteiten. Handig als je
die kent. Als je weet waartoe ze in staat zijn. Dan kun je voor elke soort
drukwerk de ‘ideale’ drukker inschakelen. Degene met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kwaliteit waar Studio Welgraven nauwlettend op toeziet. Studio Welgraven regelt dat drukwerk voor u; hebt u
weer een zorg minder.
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CARNAVALS-KLEURPLAAT

Naam:

................................................................................................

Adres:

................................................................................................

Leeftijd:

................................................................................................

De vijf mooiste kleurplaten krijgen een aardigheidje.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht!

Inleveren bij Bakkerij Bakker, Vuurbaak 3, Limmen

