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Moderne techniek...
et had weinig gescheeld of deze LOV-krant had deze week niet verschenen. Eens
te meer bleek hoe afhankelijk wij onszelf hebben gemaakt van de moderne techniek.‘En hoe vreselijk kwetsbaar we ons daarmee hebben gemaakt. Een enkele blikseminslag in Limmen heeft een aantal huishoudens de afgelopen twee weken danig
ontwricht. Ook bij ons toonde de televisie enkel sneeuw, hoorde wij op de radio
slechts ruis, zweeg de telefoon in alle talen en verscheen op de computer het woordje ‘error’ . En dan is daar ineens de deadline van de krant die je in elkaar moet draaien.

H

et is maar goed dat er een back-up aanwezig was... Wij raden dan ook iedereen aan die met computers werkt (en wie doet dat tegenwoordig niet?) om te
zorgen voor een dagelijkse back-up. Want geloof ons, met één flits van boven kunnen alle bits en bytes danig van slag raken...

H

et is ons uiteindelijk toch gelukt! De krant ligt weer bij alle Limmenaren in de
bus (de NEE-NEE stickers uitgezonderd natuurlijk...) Een krant die er volgens ons
weer wezen mag. Wij wensen u allen veel leesplezier en schrijf alvast in uw agenda:
De Sinterklaaskrant is alweer in aantocht. Inleveren kopij kan tot maandag 7 november a.s.!
De redactie

H

De kleine Welpen en de grote Kabouters komen elke week samen op dinsdagavond. Voor deze gelegenheid
poseren zij met zijn allen in de grote zaal van het clubgebouw.

Tijd voor een feestje!

Scouting Limmen 60 jaar
In 1946 kwamen hier al leden van de katholieke padvinderij bij elkaar om praktische zaken
te leren en aan lichaamsbeweging te doen. De doelstelling was “een plezierige beleving van
vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de
vorming van hun persoonlijkheid”. Aan deze doelstelling is weinig veranderd, maar de
Scouting is een organisatie die zich continu aanpast aan de ontwikkelingen in onze samenleving. Waar vroeger de jongens zich vooral “ridderlijk” moesten gedragen en de meisjes
geacht werden “beleefd en voorkomend”te zijn, is tegenwoordig de sfeer stukken minder
formeel. De ouderwetse discipline, de commando’s en strenge gedragsregels behoren allang
tot de verleden tijd. De nadruk ligt tegenwoordig op het respect hebben voor jezelf, anderen en de natuur, open staan voor andere culturen en door middel van samenwerken een
sociaal verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen.
Lord Baden-Powell (1857-1941) zou beslist
trots zijn geweest als hij wist dat de jeugdbeweging die hij ooit onbedoeld in gang
heeft gezet, door het schrijven van een boek
voor verkenners in het leger, nog steeds zo
veel enthousiaste leden heeft. In alle hoeken
van de wereld komen wekelijks kinderen en
jongelui met hun begeleiders samen om de
natuur in te gaan, creatief bezig te zijn, spelletjes te doen, te pionieren en vooral veel

“Learning by doing” was het motto van de oprichter Lord Robert Baden-Powell, vrij vertaald als:
“leren door te doen”. Hij achtte het onontbeerlijk
voor de jeugd – in eerste instantie gericht op jongens – zich te ontwikkelen door vooral praktisch
bezig te zijn.

leren met en van elkaar. Limmen is zo’n
hoekje in deze wereld waar Scouting
Limmen volgend jaar haar 60-jarige bestaan
viert!
Opening feestjaar
Om volgend jaar stil te staan bij deze feestelijke gebeurtenis staan tal van activiteiten
op het programma. Op zondag 16 januari
2006 vindt de opening van het feestjaar
plaats met een groots opgezette playbackshow. Voordat alle playbacktalenten acte de
présence maken, zal er een ochtendmis zijn
in de Corneliuskerk, welke in het teken zal
staan van het 60-jarige jubileum van
Scouting Limmen. Vervolgens zal koffie,
gebak en lunch worden geserveerd in de
Burgerij, waarna men de playbackshow kan
bijwonen. De show zal in het teken staan van
“wereldnummers”. Elke speltak van Scouting
Limmen heeft een land gekozen waar vandaan een lied ten gehore wordt gebracht.
Aan de playbackshow en de rest van de festiviteiten die gedurende het jaar plaats gaan
vinden is een goed doel gekoppeld. De extra
opbrengsten van dit jaar zullen worden
besteed aan het realiseren van een nieuw
klaslokaal voor het King Jesus Charity Home
in Boadi, Ghana in Afrika. Om een en ander
tastbaar te maken voor iedereen, zal een
maquette van de school en het nieuwe klaslokaal worden gemaakt door de heer Cees
Min.
Op kamp met Hemelvaart
Waar alle leden van de vereniging halsreikend naar uitkijken is een grandioos hoog-

tepunt: een gezamenlijk kamp. Tijdens dit
kamp zullen alle circa 150 leden (van jong tot
oud) met Hemelvaart vier dagen lang plezier met elkaar beleven op locatie
Naaldenveld in Bentveld. De organisatie van
dit kamp vergt de nodige voorbereiding en
is nu al in volle gang gezet.Wat er precies op
het programma staat wordt nog angstvallig
geheim gehouden, maar dat het gezellig
wordt staat reeds vast! De kampen die normaal plaatsvinden in de zomervakantie
komen hierbij te vervallen. Om de kosten van
het kamp onder andere te kunnen bekostigen, zullen de scoutingleden tijdens de
actieperiode van Jantje Beton de deuren
langs gaan om te collecteren. Vijftig procent
van wat tijdens deze collecte wordt opgehaald komt ten bate van Stichting Jantje
Beton, de andere vijftig procent wordt aan
de Scoutingvereniging toebedeeld.

Promotie
Natuurlijk zal Scouting Limmen ook in 2006
zichtbaar aanwezig zijn tijdens de jaarmarkt. Dit keer zal de nadruk liggen op het
goede doel King Jesus Charity Home in
Ghana én het promoten van de vereniging.
De vereniging kent periodes met ups en
downs. Het ene jaar is er sprake van wachtlijsten met potentiële leden, het andere jaar
kenmerkt zich door mondjesmaat belangstelling voor bepaalde speltakken. Om toch
een continuïteit in het ledenbestand te hebben wordt regelmatig aandacht gevestigd
op deze gezellige, leuke, maar ook leerzame
manier van vrijetijdsbesteding. Het voortbestaan van een scoutingvereniging valt of
staat overigens bij het enthousiasme van de
vele leidinggevenden die het nodig heeft.
Vervolg op pagina 9

Scouting Limmen bedankt Limmen
Ludiek voor een geweldig
evenement in juni en een
super bijdrage aan de vereniging!

Jeugdschaatsen bij Limmer IJsclub
De Limmer IJsclub organiseert dit winterseizoen net als voorgaande jaren voor de
lagere schooljeugd (6 tot 12 jaar) schaatsles
onder auspiciën van de KNSB, op ijsbaan ‘de
Meent’ in Alkmaar. De bedoeling is kinderen
op een speelse wijze met het ijs vertrouwd
te maken waarbij spelelementen de belangrijkste lesvormen zijn.
De lessen worden gegeven door een groep
ervaren jeugdschaats begeleiders waarbij de
kinderen worden ingedeeld in 5 niveaus
zodat elk kind zo goed mogelijk schaatsles
krijgt. In de jongste categorie kunnen kinderen deelnemen die het schaatsen nog niet
beheersen, de hoogste groep heeft het
schaatsen elementair al onder de knie en
wordt meer geoefend op snelheid en
behendigheid. Het schaatsseizoen begint op
8 oktober 2005 en loopt tot 13 maart 2006.
Het lesgeld en toegang tot de baan is een ‘all

in’ tarief en bedraagt Euro 65,-.
Voor dit seizoen zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar, tijd: zaterdags van 11:00-12:00
en voor vervoer naar de ijsbaan moet zelf
gezorgd worden. Een aanmeldingsformulier
is verkrijgbaar via de website www.limmer
ijsclub.com of telefonisch opgeven via
P.Mink tel. 0251-656434 te Castricum.
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Voordeel&Voordeel
Hartevelt
99
9,

Jonge Jenever - 1 liter ___________12,29
zoekt een SECRETARIS voor het bestuur

Sonnema
Berenburg - 1 liter______________12,99

Conquista is het jongerencentrum van Limmen. Wij verzorgen al meer dan 30
jaar activiteiten voor de jeugd van Limmen. Het bestuur bestaat uit vier vrijwilligers waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Op
korte termijn zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Dujardin

SECRETARIS M/V

Cabernet Sauvignon _____________3,89

Naast het verzorgen van de correspondentie van de stichting, denkt en praat
de secretaris mee over allerlei bestuurlijke zaken van Conquista.
Wil je je graag inzetten voor de jeugd? Help ons dan het bestuur weer compleet te maken. Wanneer je interesse hebt of meer informatie wilt, neem dan
contact op met onze voorzitter Jos Hollander, Hogeweg 92, 1906 CV Limmen,
tel. 072-5052966. Mailen kan ook. Ons email-adres is: info@conquista.nl.

Vieux - 1 liter _________________13,29

10,99

20% KORTING

11,79

op Nivea For Men
gezichtsverzorging

Don Miguel - Chili
Heineken Bokbier
6 halen = 4 betalen!

Echte mannen...
Echte verzorging!!!

_______4,19

2,99

– ALLE CREMES EN REINIGERS –

2,79

Aanbiedingen geldig t/m 2 november 2005.

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

Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

STOMERIJDEPOT

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen KIALA SERVICE
Tel. 072 - 505 31 38 (Geldig t/m 2 weken na verspr.) PASFOTO’S

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Tandprothetische
praktijk

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■ Voor uw nieuwe kunstgebit
■ Tevens rebasingen en reparatie
aan uw bestaande prothese
■ Meer dan 15 jaar ervaring
met implantaten
■ Vergoeding door ziekenfonds en
particulier verzekering

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

Met DSH-Schuifwanden
creëert u een zee aan

bloembinderij

bergruimte. Kastenwanden
exact op maat gemaakt, waar
u maar wilt in huis of op
kantoor. In de slaap- en

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

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

●
●
●
●

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
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LIMMER KROOST
‘BABY’S VAN DE MAAND’

De ooievaar lijkt rustige tijden door te maken, we kunnen slechts
twee kersverse Limmertjes aan u voorstellen...
Maar het is dan wel een prachtig stel. De broertjes Mats en Mees
vallen daarmee direct in de prijzen en zijn beide
‘Baby van de maand’ geworden. Samen met papa, mama, Beau
en Sam mogen zij deze keer bij Kroone Liefting een fietsstoeltje
in ontvangst nemen! Namens de redactie van harte gefeliciteerd
met deze kanjers en de prijs.

Mats en Mees Hendrikszen
– Geboren op 31 augustus 2005 –
Zoontjes van Roy Hendrikszen
en Sandra Groot.
Broertjes van Beau en Sam.

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar de redactie van
de LOV-krant (lov@studiowelgraven.nl). Ook is het mogelijk een foto met gegevens te sturen naar
Redactie LOV-Krant, Middenweg 28, 1906 AR, Limmen. Voor vragen kunt u contact opnemen met
Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één
van hen wordt –middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.
De “Baby van de Maand” kan met zijn trotse papa of mama een Bobike fietszitje in ontvangst
nemen bij Rijwielhandel Kroone-Liefting.

‘Het is weer herfst in Limmen’
Op mijn Kachel Kroone-karretje trotseer ik de
gure westenwind die door de Kerkweg giert.
Ik steek mijn hand op naar Fred en Evert Zeeman, die nog snel even een tuintje winterklaar maken. In de verte staat engelse Niek
tot aan zijn kruis in het afgewaaide blad met
zijn hondje te praten. Limmers zitten massaal
onder de schemerlamp om het schaarse daglicht te compenseren. Voor onze mooie
groentebabe Rina is het Sint Janskruid niet
aan te slepen en op het spreekuur van de
Limmer Huisartsen zit het vol met lusteloze
en chagrijnige plaatsgenoten, die het even
niet meer zien zitten. De één krijgt een kuurtje om de donkere dagen door te komen en de
ander wordt voor een poosje opgesloten in de
streekhotels Willibrord of Duin en Bosch. De
Limmer kasteleins hebben geen last van de al
eeuwen oude herfstblues. Zij hebben de zakken weer rondom gevuld tijdens de kermis en
staan thuis heimelijk hun pakken geld te strijken.

We stonden gezellig met z’n allen te huppelen op de dansvloer, tot plotseling de stem van
Nico Haak uit de versterkers bulderde. Honkie
tonkie pianissie, op je sinaasappelkissie, ga
maar verder, ga maar verder, galmde het
door de houten keet aan de Visweg. Als een
bom sloeg de stem van Haak in op onze benevelde lijven. Als jonge bokken stonden wij te
springen op de Nederlandstalige hit, toen er
iets vreselijks gebeurde.

Ook wij jongeren hadden vroegen wel eens
last van wat najaarspanningen. Gelukkig
hoefden wij niet naar de huisarts voor een
kuurtje, wij hadden ons eigen medicijn. Wij
gingen altijd naar Conquista aan de Visweg.
Hier werd namelijk in het najaar altijd een
heerlijk Herfsbokje geschonken. Dit biertje
werkte uitstekend op ons jonge gestel, geen
depressieve klachten. Integendeel, wij werden
hier juist heel vrolijk van. Dit tot grote woede
van de toen nog jonge plattelandsdokter,
Jaap van der Dussen.

Naast ons zakte één van onze vrienden als
een kaarthuis in elkaar en bleef roerloos liggen.“Stop de muziek”, schreeuwden wij naar
de broertjes Sassen, “er is iemand onwel
geworden”. Binnen mum van tijd stroomde
de dansvloer vol met allerlei halfdronken
hulpverleners, die onze gevelde vriend op één
of andere manier wilden verlossen uit benarde houding.
“Wat zal hij mankeren, hij zal toch niet de pijp
uit zijn?”, vroegen wij ons af.
“Blaas hem eens in het gezicht”, riep een aankomend verpleegstertje, “wie weet reageert
hij”.
“Dat is een goed idee”, riep een omstander,
“dat is een mooi klusje voor S., hij heeft de
slechtste adem”. Vriend S. haalde in één keer
diep adem en blies vervolgens zijn zwaar vervuilde levenslucht bij onze bewusteloze makker in het gezicht. “Hoe is het mogelijk, hij
reageert niet eens”, riep de op één na oudste
zoon van smid Mous verbaasd, met zo’n geur
breng je een mummie van duizend jaar oud
nog tot leven”.

Het was op een donkere zaterdagavond in
oktober ergens halverwege de jaren ’80. We
gingen in die tijd bijna iedere week naar onze
gezellige Limmer dorpsdisco. In het begin van
de avond zaten we meestal in een verlegen
hoekje aan de bar, naar de mooie meisjes op
de dansvloer te gluren. Met een lekker Bokkie,
een dobbeltje en een slap gesprek vloog de
tijd voorbij en kregen we naar gelang de
avond vorderde steeds meer praatjes. De
gebroeders Sassen draaiden gezellige plaatjes en de barman at zoals gewoonlijk weer uit
onze hand. Hij was niet benauwd. Integendeel, hij proostte regelmatig op kosten van
burgemeester Molhoek en schreeuwde daarbij dat onze ouders al genoeg gemeentebelasting betaalden.

“Ik heb het”, riep de jongste zoon van Max
Nuyens,“We proberen zijn beurs te rollen, die
is hem heilig. Dat laat hij nooit gebeuren.
Vriend A. de G. was de aangewezen persoon
voor dit uitermate lastige klusje. Hij had van
ons clubje de meeste ervaring op het gebied
van zakkenrollen. A. sloop als een kat in de
nacht naar de kontzak van onze vriend en
nam het lederen knipje behendig uit zijn achterzak.“Ja, hij heeft hem. Hij flikt het weer. Het
is hem gelukt”, fluisterden Frank en José hebberig.
“Hoe is het mogelijk, die jongen geeft geen
krimp”, jammerde beheerder Van Dijk geëmotioneerd.“Dit ziet er niet best uit. Geef me
de telefoon, we moeten een dokter bellen”.

Rond twaalven begon het meestal te leven in
ons clubje met verlegen pubers. De oude houten vloerdelen van Jan de Sloper kraakten
onder gewicht van de swingende jongens en
meiden. En de gebroeders Sassen genoten van
het succes dat zij hadden. Ook ons groepje
waagde zich rond deze klok nog wel eens op
het swingplankier. Dankzij de vele lekkere
Bokbiertjes was de angst om te falen finaal
verdwenen en konden wij met opgeheven
hoofd de Limmer meisjes ten dans vragen.

“Limmer huisartsen, met Jaap”, klonk het versuft aan de andere kant van de lijn.
“Ja, met Van Dijk hier, je moet naar Conquista
komen. Het is een spoedgeval. Ik heb hier een
bewusteloze vent op de dansvloer liggen”.
“Wat is er gebeurd dan?” riep Van der Dussen
geschrokken.
“Dat leg ik je straks wel uit”, mekkerde de
beheerder ongeduldig, “je moet nu komme,
straks gaat die vent de pijp nog uit”.
Binnen vijf minuten was de piepjonge

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

geneesheer ter plaatse. Op zijn pantoffels en
in zijn pyjama kwam hij het pikdonkere jongerenhol binnengestormd.
“Waar is de patiënt?”, bralde Jaap met slaperig hoofd.
“Daar op de dansvloer, dat zie je toch”, blerde
Van Dijk klaarwakker.
De jonge plattelandsdokter snelde zich naar
onze bewusteloze vriend en knielde naast
hem neer. Wij stonden gespannen en met
ingehouden adem te kijken naar wat onze
dokter-bij-nacht voor ons en onze makker kon
betekenen. Jaap legde koelbloedig zijn ijskoude wijsvinger op de halsslagader van onze
vriend, om te voelen of hij nog leefde. Op dat
moment gebeurde er een mirakel in het
muisstille jongerencentrum. Onze vriend
sprong als een raket omhoog en begon luid
de hit van Nico Haak te kwelen. Jaap was nu
klaarwakker en rende woest naar de uitgang.
Op de dansvloer was het een feest van jewelste. Iedereen liep luidt te joelen van plezier en
onze springlevende vriend werd door ieder-

maandag 7 november
maandag 12 december

een gefeliciteerd met zijn spannende optreden.
“Het is een schandaal!!!””, schreeuwde de
huisarts ons toe, “Dit consult zal jullie nog
lang heugen”, brulde hij erachteraan. “Waar
kan ik de rekening naar toe sturen?!”
“Stuur hem maar naar Molhoek, die weet er
wel raad mee”, riep de barman hem luid
lachend na.
Gelukkig hebben we tegenwoordig het
alarmnummer 112 voor uiterste noodgevallen en hoeven we de Limmer huisartsen niet
meer uit hun nachtelijke doktersromannetjes
te halen voor dit soort onzin. Dus beste
Limmer jeugdigen, mochten jullie één dezer
dagen nog naar Conquista gaan voor een
Herfstbokje: Geniet en drink niet te veel met
je maten. En haal het niet in je botte hersens
om voor Jan-met-de-korte-achternaam een
dokter uit z’n nest te bellen!!
Tot de volgende keer,
Cor van den Nieuwenhuysen

Bliksem leidt tot grote schade

Echtpaar in slaap verrast
door blikseminslag
Op zondag 2 oktober kregen de heer en
mevrouw Peppng uit Limmen de schrik van
hun leven. Omstreeks vijf uur in de ochtend
sloeg de bliksem in de schoorsteen van hun
vrijstaande huis aan de Middenweg. Door de
kracht van dit natuurgeweld ging deze
dwars door het dak heen en veroorzaakte
een gat in het plafond van hun slaapkamer,
waar zij op dat moment lagen te slapen.
Enigszins van de schrik bekomen,
vertelde mevrouw Pepping later
dat zij dachten dat er een bom op
het huis terecht was gekomen. De
knal waardoor zij uit hun slaap
waren gerukt was oorverdovend
hard geweest en direct was de
gehele kamer voor korte tijd
gehuld in een oogverblindend
licht. Daarna kwamen enkele
vrlammen uit het gat in de slaapkamaer. Na alarmering van 112 was
de brandweer snel ter plaatse en
deze had de situatie snel onder
controle. De brandweer die de
woning direct inspecteerde, stelde
vast dat de inslag het hele huis had
geraakt via de electrische bedrading en was geeindigd in de meterkast.
Het echtpaar Pepping is flink gedupeerd door de inslag en de schade
loopt op tot enkele duizenden

euro’s. Er is schade aan het dak, de schoorsteen, de meeste appratuur en de plafonds.
De gehele electrische installatie en bedrading dient te worden vervangen en de
woning moet van boven tot onder gereinigd
om van alle roet te ontdoen. Ook is bij diverse omwonenden de nodige schade geconstateerd.
Yvette Valkering
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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

Voor al uw
verzekeringen

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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

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

NU SPAARRENTE

3,75%
C.V.B. Bank
Dusseldorperweg 65
1906 AJ Limmen
Tel. 072 505 24 35

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

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

Gespecialiseerd jninen
maatwerk kozi
voor nieuwbouw
en renovatie! UISD!

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

Veelzijdig
in alle merken..!
Verkoop van nieuw en gebruikt.
Voor onderhoud en vakkundige reparatie.

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

KLEVERLAAN B.V.
RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505 17 51

GARAGE- EN AUTOSCHADEBEDRIJF
RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15
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Conquista zoekt medewerkers
Na de zomerstop zijn wij weer volop begonnen met onze activiteiten voor kinderen, tieners
en jongeren. Hierbij doen wij een groot beroep op onze vrijwillige medewerkers. Omdat wij
vaak open willen zijn en veel willen organiseren kunnen wij heel goed nieuwe vrijwilligers
gebruiken die medewerker bij ons willen worden.
Bij de Conquista Kids gaat het om hulp tijdens de activiteit op zaterdag-ochtend. Dit betreft
veelal knutselactiviteiten voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar. Nu zijn wij noodgedwongen
om de activiteiten tot eenmaal in de veertien dagen te beperken. Met wat extra handen kunnen we iedere week weer open. Lijkt het je leuk om met kinderen actief bezig te zijn? Meld
je dan bij ons aan. Het is hartstikke leuk om te doen.
Club X-tra is er voor de tieners van 12 tot en met 15 jaar. Wij zijn iedere zaterdagavond open
van zeven tot elf uur.We organiseren disco’s, filmavonden, thema-feesten, game-avonden en
nog veel meer. Je bent vanaf 12 jaar van harte welkom als medewerkers maar we zoeken vooral 16 plussers als nieuwe medewerker. Kom ons helpen, dan maken we er weer een geweldig
seizoen van!
Conquista Café is iedere vrijdag- en zaterdagavond open voor jongeren vanaf 16 jaar.Wij zoeken hiervoor nog mensen die af en toe een bardienst willen staan en we zoeken mensen die
naast de bardiensten ook willen helpen met het organiseren van bijzondere activiteiten.Voor
medewerkers van de jongerenwerkgroep geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Lijkt het je wat om bij één van de werkgroepen medewerker te worden of wil je er meer over
weten? Mail dan naar medewerkers@conquista.nl. Wij nemen dan contact met je op.
Je kunt natuurlijk ook langskomen als we open zijn.

Twintig vragen aan...
…..Gert Meijer
Bescheiden, betrokken en onmisbaar voor meerdere verenigingen in ons dorp. Zo zou je Gert Meijer kort kunnen
beschrijven. Hij is werkzaam als hoofd financieel beleid
bij de gemeente Langedijk, waar hij leiding geeft aan een
team van ongeveer twaalf medewerkers. Als penningmeester is hij in Limmen een belangrijke schakel voor
Conquista, de tafeltennisvereniging én Limmen Cultuur.
Bij Conquista is hij als bestuurslid ook bij de dagelijkse leiding betrokken, verzorgt hij
een deel van de publiciteit en zet hij zich in voor de tienerwerkgroep, Club X-tra. Bij
deze leeftijdsgroep ligt zijn hart. De elf- tot vijftienjarigen zijn te jong om buiten het
dorp uit te mogen gaan, maar te oud om een paar uur te knutselen. Het is een uitdaging op zich, om voor deze specifieke doelgroep interessante activiteiten te organiseren. Dit jaar ging hij voor de dertiende achtereenvolgende keer met een groep gehandicapte kinderen een week op vakantie naar Hattum. Deze kinderen zijn lichamelijk,
geestelijk of meervoudig gehandicapt. De landelijke Stichting Idefix, die deze vakanties initieert, is mede door zijn inspanningen ontstaan en ook voor deze stichting verricht hij de nodige werkzaamheden als penningmeester.
1.

Waar en wanneer ben je geboren en getogen?
Ik ben in 1965 geboren in Vollenhove (Overijssel) en in 1967 naar Warmenhuizen
verhuisd en daar ook opgegroeid. In 1990 ben ik in Limmen komen wonen.

2.

Als je hobby je werk zou zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen?
Activiteitenbegeleider bij een mythylschool

Activiteiten Conquista 2e helft oktober
Tot het einde van de maand hebben we de volgende activeiten:
Conquista Kids
Zaterdag 15 oktober

Zaterdag 29 oktober
Club X-tra
Zaterdag 15 oktober

Zaterdag 22 oktober

3.
Herfstknutselen
Met heel veel knutselmateriaal gaan we iets maken wat met de
herfst te maken heeft.Wat precies? Daar kom je alleen achter als je
ook komt!

Wat is je favoriete eten?
Niet iets speciaals, ik lust eigenlijk alles wanneer het niet scherp is of vol knoflook
zit.

4.

Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
Squashen, films kijken en natuurlijk de activiteiten bij Conquista en Stichting Idéfix
(vakantiekamp voor gehandicapte kinderen)

Met kralen en een strijkbout (die wij wel voor je vasthouden) gaan
we een geweldig kunstwerk maken.

5.

Naar welke muziek luister je graag?
Ik vind heel veel muziek leuk, ook zogenaamde “foute” muziek. Een tik van mij is
mijn voorkeur voor Boney M. Ik heb (bijna) alles van ze inclusief de solo-cd’s van hun
zangeressen Liz Mitchell en Marcia Barrett.

6.

Hoe belangrijk is wonen in Limmen voor jou?
Ik vind Limmen een tof dorp. Er gebeurt veel, het is er heel gezellig en dat bevalt mij
prima. Ik kwam hier wonen omdat ik hier werkte. Ik werk inmiddels al 12 jaar buiten Limmen maar peins er niet over om naar een ander dorp te verhuizen. Ik voel
me hier prima thuis.

7.

Wat was je eerste baantje?
Mijn eerste baantje was een krantenwijk na schooltijd.

8.

Wie bewonder je?
Ik bewonder heel veel mensen. Vooral mensen die zich belangeloos voor een ideaal
inzetten.

9.

Welk beroep zou je absoluut niet willen uitvoeren?
Rechter, je moet dan altijd oordelen volgens de wet terwijl je gevoel daar dwars
tegenin kan gaan.

Game-avond
De game-avond is er weer. Er komt een playstation 2 op groot
scherm en een playstation 1 op klein scherm. Daarnaast zijn er ook
nog diverse computerspellen en natuurlijk internet waar je online
kunt spelen.
Film-avond
Heb je speciale film die je wilt zien? Mail dit dan naar
clubxtrafilm@conquista.nl.

Woensdag 26 oktober

Herfstvakantie Disco
Omdat het vakantie is, zijn we ook een keer door de week open. DJ
Mark zal weer de beste muziek laten horen.

Zaterdag 29 oktober

Hard-core avond
Vanavond is het weer zover. De hele avond stampen.
Steve D. staat weer garant voor de beste hardcore!

Club op woensdag
Voor iedereen van 9 t/m 11jaar, is er Club op de woensdagmiddag! Van 14.00 tot 17.00 uur
staan de zes spel computers klaar en de muziek aan, deze mag je zelf komen draaien in onze
DJ- hoek! Maar je kunt natuurlijk nog veel meer doen! Je kunt darten, tafeltennissen, poolbiljarten, computerspelletjes spelen, internetten, knutselen maar ook met de Play-Station
op groot scherm spelen! In de herfstvakantie zijn wij ook gewoon open. Dan zullen we ook
een gave film draaien.
Conquista Café
Iedere vrijdag- en zaterdagavond is ons café open voor jongeren vanaf 16 jaar. We draaien
goeie muziek en je kunt lekker poolen, darten en internetten.

Excursie ‘In het donker gezien’
Het KVG heeft vrijdag 7 oktober een interessante excursie gemaakt. In een rustiek kerkje in Velsen-Noord zijn alledaagse situaties
levensecht nagebouwd in het volslagen donker.
De tocht begint in een park: grind knarst
onder je schoenen, planten verspreiden hun
geur en vogels zingen ‘t hoogste lied. Met
behulp van een taststok en aanwijzingen
van een blinde of slechtziende gids gaat het
langs verschillende objecten die pas zichtbaar worden als je met je hand voelt, wat of
dat is. Ook in een winkeltje moet je voelen
wat er op de toonbank ligt. Dan het verkeer.
Durft u over te steken met behulp van de
rateltikker? Via een pad van ribbeltegels
,langs muren en deuren (het vinden van een
deurbel is nu niet zo gewoon meer)
kom je in een bar. In de bar kan je een drankje bestellen en afrekenen! Zoek de goede
euro munten maar eens uit je portemonnaie.
Het project wordt jaarlijks door 10.000 men-

sen bezocht en is voor iedereen die een bijzondere ervaring op wil doen. De volgende
excursie die we gaan maken is in ons eigen
dorp bij Stichting “Oud Limmen”. Daarvoor
kunt u zich opgeven op de ledenavond van
19 oktober.

10. Wat denk je dat je dorpsgenoten van je vinden?
Ik probeer altijd vriendelijk en aardig te zijn en iedereen in zijn waarde te laten en
hoop ook dat de Limmers dat van mij vinden
11. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Aan mijn hele jeugd bewaar ik goede herinneringen. Ik heb een hele leuke familie
waar ik nog steeds heel blij mee ben.
12. Naast wie wil je zitten in het vliegtuig en wat is de bestemming?
Ik heb het niet zo op vliegtuigen. Je zult mij er ook niet gauw in zien. Maar als ik er
dan toch in zit dan met mijn wintersportvrienden naar zo’n groot Amerikaans
wintersportgebied.
13. Waar ben je trots op?
Op mijn huidige leven. Ik heb een leuke baan, leuk huis en een druk sociaal leven.
14. Wat is de grootste blunder in je leven?
Net als iedereen denk ik, blunder ik regelmatig. Maar wat nou de grootste is? Om
eentje te noemen; ik heb een keer de cavia stukjes spaanse peper gegeven uit een
groentepakket omdat ik dacht dat het paprika was. Hij heeft er gelukkig niets aan
over gehouden.
15. Welk boek heb je het laatst gelezen?
Hartjeuk en Zieleczeem van Youp van ’t Hek. Ik vind het geweldig hoe hij de mensen
een spiegel voor houdt.
16. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
In Limmen gaan wonen.
17. Wat is je slechtste eigenschap?
Ik ben nogal chaotisch en slordig en niet stipt.
18. En welke je beste?
Ik ben heel geduldig en word zelden kwaad.
19. Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Vriendelijk, rustig, betrouwbaar, een doorzetter en een beetje eigenwijs.
20. Wat is jouw doel in dit leven?
Gewoon lekker verder gaan op de huidige weg en veel met mensen omgaan.
21. Reservevraag: Aan wie geef je deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
De 21 vragen wil ik graag doorgeven aan Cees Kroone van de Rijksweg omdat het
een hele aardige man is en voor iedereen klaar staat. Hij helpt bijvoorbeeld
Conquista met het maken van het informatieboekje.
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Nieuw in Limmen
en omgeving!

Plant nu bloembollen
en geniet in het voorjaar
van prachtige
en bijzondere bloemen!

AXI MAKELAAR

ANNEMARIE DE HAAN
Wilt u een huis kopen of wilt u uw eigen huis
verkopen, dan ben ik u hierbij graag van
dienst. Bel voor een vrijblijvend gesprek.
RE/MAX AXI
Makelaars
Gedempte Nieuwesloot 7
1811 KN Alkmaar
072-533 33 33
06-54 96 34 93
www.remax.nl/axi

De ‘R’ is weer in
de maand...
dus tijd voor wild!
Wij kunnen alle soorten wild
leveren maar bestel op tijd!

Ons assortiment bloembollen is geheel vernieuwd en
gesorteerd op kleur. Tevens vele aanbiedingen waaronder:

25 TULPEN CONCERTO

2.25
kleur roze/wit, hoogte 15 cm................slechts 1 2.25
25 NARCIS TETE A TETE
kleur geel, hoogte 20 cm ......................slechts 1 2.50
kleur wit, hoogte 15 cm .......................slechts 1

25 TULPEN JOB’S MEMORI

Al onze bloembollen
zijn van groot
formaat voor meer
groei en bloei!

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

NIET PANDGERICHT MAAR KLANTGERICHT!®

Er is weer
’SNERT’
uit eigen
keuken!

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

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

Wat fijn,
dat lekker
ook zo gezond
kan zijn!

•
•
•

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud

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

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

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

Visweg 31, 1906 CN Limmen

JAK vof

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

GAS • WATER • SANITAIR • VERWARMING • DAK
ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ Limmen
Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14

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

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

room op:
w
o
h
s
s
r
u
u
4
e2
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Koop nu uw
toegangsbewijs
voor de AH Limmen
Music Night
Limmen maakt zich op voor het volgende
grote evenement, de AH Limmen Music
Night.
Er wordt verschrikkelijk hard gewerkt aan de
voorbereidingen voor de AH Limmen Music
Night op 5 november aanstaande. In deze
laatste periode zal er bij veel leden van de
vereniging nog menig zweetdruppel vallen
voordat alles, zowel organisatorisch als
muzikaal, aan ieders wensen voldoet. En wij
hebben hoge eisen gesteld aan het slagen
van deze avond want deze bijzondere muzikale avond zal de afsluiting zijn van het jubileum jaar van de harmonie.
Programma 5 november
De avond wordt geheel georganiseerd rond
de harmonie Excelsior. De harmonie zal
samen met de popband Full Circle, de slagwerkgroep van Excelsior en een voor deze
avond speciaal geformeerd koor, bestaande
uit leden van de familie Mooy, optreden. Het
thema van deze avond zal net als voorgaande keren “pop ontmoet klassiek” zijn. U kunt
luisteren en vooral meezingen en meedeinen met vele bekende klassieke en hedendaagse muziekstukken zoals Mamma Mia
(Abba), Slavische dans nr. 8, of Conquest of
Paradise. Er wordt op dit feest weer een compilatie vertolkt van klassieke werken terwijl
er nu ook een compilatie van musicalwerken
ten gehore wordt gebracht.
De harmonie staat onder leiding van
Liesbeth Zonneveld. Zij heeft de algemene
muzikale leiding over deze avond in handen,
waarbij zij uiteraard geassisteerd wordt
door de dirigent van de slagwerkgroep
Harold Versteege.
De sporthal d’enterij zal voor dit bijzondere
concert omgetoverd worden tot een feestzaal, met en groot podium en prachtige verlichting en bloemversiering. Het licht en
geluid worden verzorgd door M-sound.
De zaal zal om 20.00 uur open gaan, en om

exact 21.00 uur zal het concert aanvangen.
Om ongeveer 24.00 uur zal het muzikale
gedeelte al weer ten einde lopen waarna
nog tot 1.00 uur gelegenheid is om na te praten . In de sporthal is er de mogelijkheid om
de jassen op te hangen. Mocht U vanuit
Limmen komen verzoeken wij U vriendelijk
om dit niet met de auto te doen, daar er een
beperkt aantal parkeerplaatsen is.
Kaarten en Vip-arrangement
Kaarten voor dit evenement à Euro 15,- zijn
te verkrijgen bij Albert Heijn Limmen, hoofdsponsor van dit concert en natuurlijk bij
ieder lid van de vereniging.
Voor bedrijven en particulieren is er ook de
mogelijkheid om een VIP-arrangement te
kopen. Dit unieke arrangement bestaat uit
een entreekaart voor de avond, onbeperkt
binnenlands gedestilleerd drinken en diverse hapjes. U hebt in dit arrangement, vanaf
de VIP-tribune, een prachtig uitzicht over het
podium en de zaal. Voor Euro 75,- per kaart
kunt u het evenement niet alleen op een bijzondere manier meemaken, maar ontvangt
u als aandenken ook nog een DVD van het
concert. U ondersteunt op die manier de
vereniging enorm met de organisatie van de
AH Limmen Music Night.
Voor meer informatie over de VIP kaarten
kunt u terecht bij het secretariaat van de
vereniging, Mevr. A Levering, tel: 0725054175.
De beide voorgaande keren dat wij dit organiseerden waren alle toegangsbewijzen verkocht, de eerste keer was er zelfs enkele
weken voor het evenement al geen kaartje
meer te krijgen. Daarom adviseren wij u om
er snel bij te zijn om een kaartje te kopen of
minimaal bij een van de leden te reserveren
want zoals overal geldt Op is Op. En wij
hopen dat ook u dit feest niet wilt missen.

De spaaractie van Albert Heijn Limmen
voor muziekvereniging Excelsior
De spaaractie van Albert Heijn Limmen voor
muziekvereniging Excelsior loopt nog
steeds! Weet u het nog?? Albert Heijn heeft
het initiatief genomen om, in samenwerking met een aantal grote leveranciers, een
spaaractie te ontwikkelen om als extraatje
aan de harmonie in het feestjaar een storting te doen in het instrumentenfonds.
Grote leveranciers zoals Heineken, Unilever,
Coca-Cola en Heinz verlenen hun medewerking aan deze spaaractie voor de harmonie
en terwijl het u niks extra’s hoeft te kosten
helpt u wel mee aan het cadeau voor de harmonie.
Hoe werkt deze spaaractie?
Als u bij Albert Heijn Limmen een artikel
koopt van één van de deelnemende leveranciers is daar een muzieknootje aan

bevestigd. Dit muzieknootje kan alleen door
de muziekvereniging in contanten worden
omgezet door inwisseling bij Albert Heijn
Limmen. U vindt deze artikelen in een speciaal daarvoor ingerichte stelling in de winkel. De stelling is te herkennen aan de instrumenten die daar boven hangen. En
natuurlijk aan de actiestickers op de artikelen.
Daarnaast stelt Albert Heijn, twee klanten
in de gelegenheid om de waardecheque, die
de klanten zo bij elkaar sparen, te overhandigen op 5 november aanstaande. U dient
hiervoor uw volle spaarkaart met naam en
adres in te leveren bij Albert Heijn in de
trommel die staat bij de servicecounter. U
maakt zo dan kans op twee gratis entreekaartjes voor dit bijzondere concert.

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak

Jazzdance gevraagd voor optreden in
Monnickendam!
De 2 oudste groepen van het vorige seizoen
hebben op zaterdag 10 september opgetreden bij Gymnastiekvereniging Brinio in
Monnickendam. Onze meiden waren
gevraagd om een optreden te verzorgen bij
een feest ter ere van het 100-jarig bestaan
van deze vereniging.
De meiden van woensdag 4 van vorig jaar
hebben hun dans “Home alone” van Special
D. laten zien. Dit is een dans met chearleaderpompoenen.
De oudste meiden van TIOS deden een dans
van Fosse genamd “Steam Heat” (originele
dans uit de musical van Joop van den Ende)
en een dans op een mix van Britney Spears.
De dans van Britney Spears is pas na de
zomervakantie afgemaakt en het optreden

met deze dans was dan ook een primeur!
Het ging ontzettend goed!
Omdat de röhnradgroep, die de middag zou
openen, in de file stond, werden wij
gevraagd om de middag te openen. De meiden van beide groepen dansten de sterren
van de hemel en stonden echt te stralen op
de vloer. Ze kregen dan ook een gigantisch,
en zeker dik verdiend, applaus van het
publiek. Het leukste voor de meiden was
waarschijnlijk nog wel dat veel kleine jongens en meisjes van gymvereniging Brinio
handtekeningen aan de meiden van TIOS
kwamen vragen omdat ze vonden dat ze zo
goed waren. Ze hadden allemaal handtekeningenboekjes mee en kwamen met hordes
op de meiden af.

TIOS Jazzdance in muntjesactie
Het TIOS jazzdance is ingeloot voor de sponsoractie van supermarkt Deen in Castricum.
Elk jaar worden verschillende sportverenigingen uit de omgeving middels deze actie
gesponsord. Het winkelende publiek krijgt
muntjes die zij aan verschillende sportclubs
kunnen geven om hen te sponsoren. De verschillende verenigingen presenteren zich in
de winkel door middel van posters. De jazzdance meiden verzorgen op zaterdag 5
november van 11.00-12.00 uur een optreden
voor de winkel aan de kant van de Brink en

zij zullen mensen helpen met het inpakken
van de boodschappen.
Omdat het aantal leden van het jazzdance
de afgelopen jaren sterk is gegroeid en nog
steeds groeit is er een nieuwe verrijdbare
spiegel nodig en is er veel meer showkleding
nodig voor de verschillende optredens die de
meiden elk seizoen verzorgen. Dit zijn dan
ook de doelen waar het TIOS Jazzdance de
opbrengst van de actie voor willen gaan
gebruiken.
De actie loopt in oktober en november.

TIOS verwelkomt Pegasus
Lang verwacht en dan toch eindelijk gekomen. Het lijkt sinterklaas wel, maar nee het
betreft een springtoestel genaamd
“Pegasus”. Vrijdag 23 september werd de
Pegasus in de sporthal neergezet. De maandag daarop werd hij ingesprongen. De meisjes van de keurploeg moesten eerst geholpen worden met de overslag er overheen,
maar daarna sprongen ze zonder hulp. Alle
meisjes waren zeer tevreden met het toestel.

Ook de oudste recreatiegroepen hebben
inmiddels met het toestel kennis gemaakt.
De Pegasus komt in de plaats van het paard
(Pegasus is het griekse woord voor paard).
Het paard wat in de berging staat, stamt nog
uit 1964. Hoog tijd dus voor vervanging.
De eerstkomende wedstrijd voor de keurploeg is op 26 november en vindt plaats in
Beverwijk. Dan kunnen de meisjes echt laten
zien wat ze op de Pegasus geleerd hebben.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker

1955

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

50

2005

Verlichting in
donkere dagen!
100 st. THEELICHTEN,
kwaliteit nl .......... van 3.89 voor

TEA TREE OLIE 10 ML,

DE ‘R’ IS WEER IN DE MAAND...
HET IS TIJD VOOR SPECULAAS (DIV. SOORTEN) EN TAAI-TAAI!
WEEKRECLAME (geldig van 17 oktober t/m 22 oktober):

STUKJE DIKKE SPECULAAS +
STUKJE TAAI-TAAI ......................................................SAMEN VOOR 4.95

2.99

preventief tegen hoofdluis
nu met gratis pleistersetje.............
U kunt vanaf vandaag ook uw
IRISCHEQUES bij ons inleveren!
Zo kunt u uw cadeaubon omzetten
in een prachtig cadeau!

6.95

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

DROGISTERIJ AKER

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

Kerkweg 29a, 1906 AV Limmen KIALA SERVICE
Tel. 072 - 505 31 38 (Geldig t/m 2 weken na verspr.) PASFOTO’S

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
EUKANUBA KATTENVOER
••• MET GRATIS SPEELMUIS T.W.V. 1 3,75 •••

SCIENCE KONIJNENVOER
••• MET GRATIS SPEELBAL T.W.V. 1 2,50 •••
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PROLINE KIPSTICKS VOOR DE HOND
••• MET GRATIS PLUCHE BEERTJE •••
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

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

ollander

Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906 HJ Limmen
Telefoon 072-8500188 - Mobiel 06-40355542

Geef je haar

60 DAGEN LANG
T R E N D Y G O LV E N
met

DREAM WAVES

VOOR

“Synchrone”

NATUURLIJK
GLAMOUR

De nieuwe service bij MARGAʼs HAARMODE
Bel of kom langs vo or en vrijblijvend advies
Marga’s Haarmode - Dusseldorper weg 105 - 1906 AJ Limmen - Tel. 072 - 505 24 56

‘SYNCHRONE’ ...de nieuwe service
bij MARGA’S Haarmode
Soepele beweging, glamour-golven...
Fashionmagazines staan vol met levendige,
verleidelijke, vrouwelijke kapsels. Geïnspireerd door de nieuwste couture-collecties
van (inter)nationale catwalks.
Maar ook door celebrities als Jennifer Lopez,
Kylie Minogue, Madonna, Jennifer Anniston,
Uma Thurman en Renate Verbaan. Vrouwen
met goed gekleurd haar, met of zonder highlights. Mode, beauty, celebs,kleur, golven en
verzorging. Alle trends en ontwikkelingen
lopen synchroon aan elkaar en aan L’ORÉAL
PROFESSIONEL SYNCHRONE.
Meer dan ooit is het kapsel een weerspiegeling van de persoonlijkheid. Een
uitroepteken achter de eigen verschijning.
Ondanks een druk bestaan stelt de
Nederlandse vrouw strenge eisen aan haar
look. Haar kapsel moet persoonlijk, origineel
en veranderlijk zijn. En intussen wil ze ook
de conditie van het haar niet in gevaar brengen en beschadigingen beperken.
Vrouwen willen maar één ding... sexy haar!
Kleur en highlights zijn immens populair en

beschikbaar in veel variaties. Niet voor niks
kleurt circa 60 procent van de Nederlandse
vrouwen het haar (bron: intomart/gfk ’05).
Ook wil ze lichte golven in het haar en
onregelmatige effecten, die niet blijvend zijn
en makkelijk te restylen. Kortom: sexy haar!
Van de Nederlandse vrouwen heeft 64 procent steil tot soepel haar. Om het haar een
extra golvende beweging te geven, gebruikt
gebruikt 20 procent van hen materialen als
krultangen, warme luchtborstels, rollers en
een Carmen-set. Nadeel is dat het resultaat
niet lang genoeg houdt en de behandelingen niet altijd goed zijn voor de conditie van
het haar. Maar gezond haar is wel degelijk
van belang.
Kortom: er is een grote behoefte aan beweging in het haar. Beweging die lang houdt,
maar ook veranderlijk en tijdelijk is. Ook
moet de conditie van het haar optimaal
gerespecteerd blijven, met name bij gekleurd haar. Daarom introduceert L’Oréal
Professionel SYNCHRONE: 60 dagen natuurlijke, soepele, verleidelijke beweging.
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Scouting Limmen 60 jaar!
Vervolg van de voorpagina
Dit zijn stuk voor stuk vrijwilligers, die in de
meeste gevallen als kind ook scoutinglid
waren en het leuk vinden om hun energie,
fantasie én leidinggevende capaciteiten te
bundelen en te gebruiken binnen dit sociale clubverband.
Reüni 2006
In oktober staat voor leden een kampvuur
met vossenjacht gepland. Hiervan is alleen
nog niet exact bekend wanneer en hoe dit
ten uitvoer zal worden gebracht. Op 15
december 2006 kunnen leden, maar vooral
ook oud-scoutingleden een terugblik werpen op het verleden tijdens de reünie in het
clubgebouw aan de Kapelweg. Aangezien er
geen oud-ledenbestand bestaat, kunt u dit
artikel als uitnodiging zien. Iedereen die
interesse heeft, is over ruim een jaar van
harte welkom.
Kerstmusical
Ter afsluiting van een jaar vol terugblikken,
organiseren, blije gezichten en verrassingen,
zal door de leiding en oudere stamleden een
weergaloze musical worden opgevoerd. De
nog immer actuele kerstmusical “Scrooge”
is door een aantal scoutingleden herschreven en in een “passend”jasje gegoten. Er zullen twee voorstellingen worden gegeven op
16 en 17 december 2006. Alle scoutingleden
zullen van de eerste voorstelling vrij kunnen
genieten, terwijl voor de tweede voorstelling
kaartjes in de verkoop komen.
Iedereen die foto’s, film en/of videomateriaal heeft met betrekking tot Scouting
Limmen en dit beschikbaar wil stellen of uit
wil lenen ten behoeve van het jubileumjaar,
kan contact opnemen met Toon Könst, telefoonnummer 06-122 69 722.
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E-mail: archief.60jaar@gmail.com. Stichting
Oud Limmen heeft toegezegd geschonken
materiaal te archiveren, zodat dit materiaal
niet verloren zal gaan.
Draagt u Scouting Limmen een warm hart
toe, dan kunt u een donatie doen aan de vereniging. Rekeningnummer 33.64.60.678
t.n.v. Scouting Limmen te Limmen, o.v.v.
Scouting Limmen 60 jaar.
Degene die een rol voor zichzelf ziet weggelegd als vrijwilliger binnen de vereniging:
schroom niet en meld u aan!
Voor meer informatie over de Scouting activiteiten: www.scoutinglimmen.nl of bel
naar Carla Freriks (secretariaat) 0725053688.
Verdeling der speltakken
In de volgende edities van de LOV-krant zal
dieper worden ingegaan op de verschillende speltakken van de scouting. In een
column komt telkens een bestuurslid of een
leider(ster) aan het woord, die uitlegt welke
activiteiten bij zijn of haar speltak plaatsvinden. Op deze manier wil Scouting

Limmen een duidelijk beeld schetsen van de
inhoud van de vereniging.
Regelmatig blijkt dat mensen een verkeerd
beeld hebben van de scouting, in de meeste
gevallen gebaseerd op ervaringen of verhalen van vroeger. De scouting is het padvinderstijdperk ruim voorbij en het wordt tijd
voor een hernieuwde kennismaking.

geheel vrijblijvend drie bijeenkomsten meedraaien in de groep.
Yvette Valkering

jongens en meisjes
van 5 tot 7 jaar
• Welpen
jongens van 7 tot 11 jaar
• Kabouters meisjes van 7 tot 11 jaar
• Verkenners jongens van 11 tot 14 jaar
• Gidsen
meisjes van 11 tot 14 jaar
• Rowans
jongens van 14 tot 17 jaar
• Sherpa’s
meisjes van 14 tot 17 jaar
• Stam
jongeren van 17 tot 23 jaar
• Takkatara ‘oudere jongeren’ van 23+ tot
zolang je je er fit voor voelt!
• Bevers

Op dit moment hebben de Bevers, Kabouters
en Welpen laten weten ruimte te hebben
om een aantal enthousiaste jongens en
meisjes in hun midden welkom te heten. Als
een kind nog niet zeker weet of scouting de
juiste plek voor hem of haar is, kan het

Extra opbrengsten van dit jaar zullen worden
besteed aan het realiseren van een nieuw klaslokaal.

Globale geschiedenis van de Scoutingbeweging
1857
1858

Geboortejaar van London Robert Powell, later bekend als Lord Baden-Powell.
Publicatie van het boek “Aids to Scouting” bedoeld als handleiding voor militaire verkenners, geschreven door Baden-Powell. Al
snel bleek dat de jeugd in Engeland het boek gebruikte voor het verzinnen voor allerlei spellen.
1907 Het eerste verkennerskamp in Engeland onder leiding van Baden-Powell.
1910 Oprichting van het Spel van Verkennen in Nederland.
1911
Baden-Powell maakt wereldreis met als doel de start van Scouting in alle vijf werelddelen te stimuleren.
1920 Eerste Wereld Jamboree vindt plaats in Londen. Een internationale bijeenkomst waarbij de scoutingbeweging als vredesbeweging bedoeld is, gericht op onderlinge verstandhouding en wederzijds begrip.
1941 Padvinders/stersverenigingen werden door Duitse bezetter verboden. Lord Baden-Powell overlijdt op 83-jarige leeftijd.
1945 Na de bevrijding van Nederland na de tweede wereldoorlog blijkt dat de verboden verenigingen nog springlevend zijn. De jeugd
is enthousiast en het kader is er nog steeds.
1985 Jubileumjaar van Scouting Nederland: 75 jaar geleden is het spel van verkennen begonnen.
2004 De overheid heeft besloten subsidies aan de Scoutingverenigingen de komende jaren terug te brengen tot nihil.
2005 In navolging van Koningin Juliana en Prins Claus, wordt Prinses Maxima beschermvrouw der Nederlandse Scouts.

Goede Doelen verrast door Limmen Ludiek

Opbrengst maar liefst
19.000 Euro...
Limmen - Na het piramide hoogte punt
met de 63.365 bierkratten van juni dit jaar
volgde er ook nog eens een financieel hoogtepunt voor Limmen Ludiek . Tijdens de
gezellige reünie-filmavond werd dan eindelijk het eindbedrag bekend gemaakt voor
de goede doelen van Limmen Ludiek.
Maar eerst werd ‘Limmen Ludiek the Movie’,
gemaakt door Kees Bos, getoond aan de
goed gevulde Burgerij van Robin en
Annique. Iedereen ging er eens goed voor
zitten. Jong en oud genoot met volle teugen
van de nu al historische piramidebeelden. Er
zijn nog steeds een aantal DVD’s te koop met
de nu al unieke historische beelden er op
voor Limmen. Hier een aantal reacties ;
‘Prachtige film jongens’ (Johan Olling), ‘Wat
heb ik gelachen’ (Joop Koppes), ‘Super leuke
film mannen’ (Boer Welboren), ‘dit worden
echt historische beelden’ (Peter Bakker).
Na de filmvoorstelling nam voorzitter Koopman van Limmen Ludiek het woord. 1 voor 1
kregen de 7 goede doelen een cheque variërend tussen de E 1.000 en E 3.000. De Ooo´s
en Aaa´s waren niet van de lucht. De meeste goede doelen konden op de avond zelf al
zeggen waar ze het geld voor gaan gebruiken. Totaal had Limmen Ludiek maar liefst
19.000 euro te verdelen. De reacties...:
De Nederlandse Brandwonden stichting gaat
contactdagen organiseren voor mensen die
brandwonden hebben. ‘Dit helpt de slachtoffers enorm om er samen met elkaar over te
kunnen praten, Limmen Ludiek bedankt voor
deze riante gift.’
E 3.000,00

Scouting Limmen gaat volgend jaar in hun
jubileum jaar met de hele club op zomerkamp. ‘Alle leeftijden gaan mee, van 5 tot 50
jaar. Dit kost ontzettend veel geld dus jullie
donatie komt ons erg goed uit, we gaan het
goed besteden.’
E 3.000,00
TIOS Gymnastiek ging ook uit hun dak toen
ze hoorde hoeveel geld ze kregen. ‘En ja, we
weten ook al waar we het aan gaan besteden.
We willen in 2006 een Tumbling baan kopen.
Dit is voor onze vereniging een zeer kostbare
investering, dus Limmen Ludiek bedankt. Als
we hem hebben willen we dat jullie hem als
eerste in gebruik komen nemen.’ E 3.000,00
Stichting Bloemendagen Limmen gaat iets
leuks proberen te verzinnen waar de gift van
E 1.000,00 aan besteed gaat worden.‘We willen iets extra’s voor de prikkers gaan verzinnen volgend jaar. Wat weten we nog niet
maar dat laten we jullie zeker weten. Limmen
Ludiek bedankt.’
Castricumse Redding Brigade was met een
grote delegatie naar Limmen gekomen. Ze
wisten totaal niet wat ze konden verwachten.
‘Wat een enorm bedrag voor ons, hier zijn we
erg blij mee. Als jullie over 5 jaar weer wat
gaan doen dan zijn we zeker weer van de partij om jullie te helpen.’
E 3.000,00
Carnavalsvereniging De Uylenspieghels liet
ook luidkeels horen dat ze erg blij waren met
de gift. ‘De bodem van onze geldkas kwam
alweer angstig in zicht en dat is nooit zo fijn
als je voor een jubileumjaar staat. Jullie

donatie komt dus echt als een geschenk uit de
hemel, Allllaaaaaffffff.’
E 3.000,00
JOC Conquista waren ook zeer in hun nopjes
met de donatie van Limmen Ludiek. ’We zitten nu alweer een aantal jaren hierboven in
de Burgerij. We willen jullie mooie gift gaan
besteden om ons interieur eens goed onderhanden te nemen. We houden jullie op de
hoogte.
E 3.000,00
Tijdens de film werd ook duidelijk dat een
‘ludiek’ persoon in de nacht van 12 en 13 juni
het laatste kratje van Tatjana heeft gewisseld voor een Hertog Jan kratje. Limmen
Ludiek roept de dader in kwestie op om het
kratje in te leveren bij de Kerkenveiling van
dit jaar zodat er op geboden kan gaan worden. ‘Dan levert je ludieke actie waarschijnlijk ook weer geld op, dan heeft het zeker zin
gehad.’ Ook het stro hoedje van voorzitter
Koopman zal hoogst waarschijnlijk zijn weg
gaan vinden naar de Kerkenveiling. Enkele
ludiekelingen wilden hem namelijk op de
feestavond al ritueel verbranden.‘Koop hem
maar tijdens de Kerkenveiling en steek hem
daarna in de hens’ waren de woorden van

voorzitter Koopman. Na de groepsfoto gingen de voetjes van de vloer met zangeres
Ruby en de band De Polderjongens on Tour.
Het zou nog lang onrustig blijven in de
Burgerij, tot in de late uurtjes werd er volop
gedanst.
Limmen Ludiek gaat nu in een lange winterslaap van 5 jaar. Pas in 2010 zullen zij weer
groots van zich laten horen. Wat, waar en
hoe dat is ook voor Limmen Ludiek nog een
groot vraagteken.
Limmen Ludiek wil nogmaals een ieder van
harte bedanken voor alle steun in de afgelopen maanden. Zonder de steun van al deze
bedrijven en vrijwilligers was het wereldrecord event natuurlijk nooit mogelijk
geweest. ‘Wij hopen dat we over 5 jaar ook
weer op zoveel steun mogen rekenen. We
doen het met z’n alle voor anderen.Wanneer
alle neuzen de goede kant op staan dan zijn
we tot veel instaat met ons mooie dorp
Limmen dat is wel gebleken. Tot over 5 jaar’
waren de laatste officiële woorden van voorzitter Koopman.
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a) een lamp met een schemerschakelaar.
Deze gaat aan als het donker wordt.

Preventietip!

Monteer
verlichting
bij uw huis!
Eigenlijk moet je denken als een inbreker:
Dat valt niet mee……..
Als inbreker heb je een hekel aan licht.
Ik loop daardoor de kans door omwonenden gezien te worden en in zo’n politiecel?
Dat is geen pretje!
Wist u al waar een lamp moet hangen?
• Bij de achterdeur
• Bij de zij- en voordeuren als de openbare verlichting tekort schiet.

b) een lamp met een sensor.
Deze gaat aan als er iemand langs
loopt.
Met name de laatste is een aanrader als
er weinig sociale controle is. Het valt dan
erg op als de lamp aanspringt. Zeker aan
de achterkant van uw huis is en dergelijke lamp een aanrader.

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

Kijk op www.harrylevering.nl
voor ons uitgebreide aanbod!
(wordt elke dag aangepast!)

c) hang de lamp voldoende hoog, zodat
een inbreker er geen petje of een jas
overheen kan hangen. De voorkeur is
tenminste 2,7 meter.

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

Uit onderzoek blijkt dat verlichting inbrekers afschrikt!
zie ook www.politiekeurmerk.nl

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

Regiobureau Veiligheid

p.s.: Als er echt niemand (buren,verkeer)
op de achterkant van je huis kan kijken dan hoeft u daar geen lamp. De
inbreker moet immers denken dat
hij door het licht gezien kan worden
door de achterburen of langsrijdend
verkeer.

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

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

Wat voor soort lamp kan ik het beste
gebruiken?

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Fotohome actie voor de maand oktober:

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

2,99

Kijk ook eens op www.fotohome.nl voor het afdrukken
van uw digitale foto's op echt fotopapier.

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

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
7.
8.

SINTERKLAAS-EDITIE
KERST-EDITIE

Uiterlijk inleveren kopij
maandag 7 november
maandag 12 december

LIMMEN

Verspreiding
12-13 november
17-18 december

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Thalia 35, 1906 XZ Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53 28 52 93
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Bakkerij P. Bakker 50 jaar jong!

1955

50

2005

Bakkerij P. Bakker bestaat 50 jaar en dat heeft jong en oud Limmen de afgelopen dagen geweten!
In de “Week van het Brood” van maandag drie tot en met zaterdag acht oktober, pakte de jubilaris uit met tal van verrassingen
en actie-aanbiedingen. Van zakkenvulactie naar suikeroublieverwennerij tot de oliebollenstunt op zaterdag.
1955-2005
Peter Bakker vertelt in het kort het verloop
van de afgelopen vijftig jaar: “Mijn vader
Kees Bakker kwam uit een groot bakkersgezin uit Schoorl. Hij wilde graag een eigen
bakkerij, maar er was geen mogelijkheid de
zaak van zijn vader over te nemen. Hier in
Limmen aan de Dusseldorperweg was destijds Bakker Breed gevestigd en deze bakker
had geen kinderen. De opvolging werd buitenshuis gezocht en de dag na hun trouwen,
op 5 oktober 1955, namen mijn ouders Kees
en Riet de zaak van Bakker Breed over. Vanaf
dat moment heet de zaak Bakkerij Bakker. Ik
ben er op mijn achttiende bijgekomen en in
1987 heb ik de bakkerij volledig overgeno-

men. Dertien jaar terug hebben we ervoor
gekozen een tweede winkel te openen aan
de Vuurbaak. Deze locatie bleek enorm succesvol en drie jaar geleden hebben we besloten de winkel aan de Dusseldorperweg te
sluiten. Economisch gezien was dat rendabeler. Nu wordt daar uitsluitend de productie van onze artikelen gedaan en is de
Vuurbaak ons enige verkooppunt. Logistiek
gezien zouden we wel liever de bakkerij en
de winkel op één plek hebben. Om wat meer
bewegingsvrijheid te hebben, is de winkel
aan de Vuurbaak vorig jaar verbouwd.
Zodoende hebben we daar nu een aparte
entree voor de aanvoer van onze spullen en
voorraadruimte gecreeerd”. “Mijn vader is

vier jaar geleden vrij onverwacht overleden
en wij vinden het zo jammer dat mijn moeder dit jubilieum niet meer samen met hem
kan beleven. Zij is ontzettend trots op het
bereiken van deze mijlpaal en mijn vader
zou dat ook zijn geweest. Zonder hen waren
we natuurlijk niet gekomen waar we nu
zijn.”
Woord van dank
De manier waarop Jola en Peter hun 50-jarig
jubileum hebben willen vieren is kenmerkend. Zij houden beiden van gezelligheid en
staan dicht bij hun klanten. De feestvreugde hebben ze de afgelopen dagen met al hun
klanten, klein en groot, willen én kunnen

delen.“Wij kijken terug op een fantastische
feestweek, maar het feestgebeuren is nog
niet over! Er zal nog iets gebeuren rond
Sinterklaas en als klanten bij ons hun kerstbestelling doen, ontvangen ze een speciaal
voor hen ontworpen, blijvende attentie! Het
is lastig om iedereen persoonlijk te benaderen, maar bij deze willen Jola en ik, mede
namens ons personeel alle mensen bedanken voor de attenties, bloemen en felicitaties
die hebben bijgedragen tot een onvergetelijke week”, aldus een stralende Peter Bakker.
Yvette Valkering

Volgende generatie?
Dochter Inge (18) volgt haar opa en
vader in de voetsporen. Zij wil het
bakkersvak in en studeert aan het
ROC in Amsterdam, in de richting
Management/Ondernemen. Door
middel van stages bij bakkers en banketbakkers doet zij de nodige praktische ervaring op en het is zeker niet
uitgesloten dat zij de toekomst van
Bakkerij Bakker zal zeker stellen.

Feestelijk onthaal
Op dinsdag hadden Peter en Jola Bakker wel een heel speciale verrassing in petto. ‘s Ochtend
draaiden zij, met hun met broodtrommeltjes volgeladen, bestelauto de speelplaatsen van de
basisscholen Sint Maarten en Pax Christi, waar zij feestelijk werden onthaald door de luidkeels
zingende kinderen en hun leerkrachten.

Oliebollen en een dweilorkest
Op zaterdag was het echt feest! Voor de winkel aan de Vuurbaak stond Peter in zijn eigen kraam
oliebollen te bakken, terwijl een dweilorkest het winkelend publiek vier uur lang trakteerde op
een grandioos optreden. Er scheen een behaaglijk najaarszonnetje, de sfeer was opperbest en
de vele felicitaties waren niet van de lucht.

Toespraak
Adjunctdirecteur Trudy Mooij spreekt de jubilarissen toe namens de hele school en benadrukt
de leerzame rol die Bakkerij Bakker regelmatig speelt. Peter en Jola zijn altijd bereid groepen
leerlingen in de bakkerij te verwelkomen en ze daar kennis te laten maken met het ambachtelijke bakkersvak. Ook hebben de beide basisscholen nog nooit tevergeefs een beroep op hen
gedaan wanneer ze kant en klaar deeg nodig hadden, zodat zij er op school broodjes van konden bakken!
Broodtrommel met Moutbink
Alle kinderen van de Pax Christi en de
Sint Maarten ontvingen van Peter en
Jola een mooie, stevige broodtrommel.
In de meer dan 850! broodtrommeltjes
zaten twee sneetjes van een nieuw soort
brood: Moutbink. Een functionele en
gezonde traktatie ineen en na de vele,
overweldigend positieve reacties van
kinderen en hun ouders, heeft Peter
besloten Moutbink aan zijn toch al uitgebreide assortiment toe te voegen.

Collages en bloemen
Peter en Jola nemen bloemen en de collages in ontvangst die de kleuters van de Pax Christi
school voor hen hebben gemaakt. Deze collages zijn te bewonderen in de etalage aan de
Vuurbaak.

PAG . 1 2

LOV-KRANT – OKTOBER 2005

Haal meer uit de tuin...
Met het aanbreken van de herfst zullen we minder
in de tuin kunnen zitten. Met het mooie herfst weer
genieten we optimaal van alle prachtige herfstkleuren van verkleurend blad, de siergrassen met
hun vaak zilveren bloemaren en laat bloeiende
vaste planten. Zij hebben de tuin omgetoverd in
een palet vol kleuren. We beleven de tuin als we er
nog eens goed naar kijken. De ochtenddauw voegt
daar nog een vleugje mistiek aan toe.
Als u bij het lezen niet wegdroomt met de situatie
van uw eigen tuin dan kan uw tuin misschien wel
een re-styling gebruiken of zou u met meer kennis
(lees ook plezier) uw tuin willen onderhouden, hier
is uw kans:

van 20.00-21.30 uur. Neem deze kans, ik zie uw aanmelding met belangstelling tegemoet.
Voor informatie over alle tuinactiviteiten kunt u
terecht op www.tuincursussen.nl of bellen naar
Tuincursussen Jeanine Jonker 072 -5053646 te
Limmen

Cursus Tuinieren: ervaar, beleef en geniet van wat
tuinieren met kennis van zaken u brengt.
Verrassende oplossingen voor al uw tuinvragen. In
slechts 5 lessen alle ins en outs van het tuinieren.
Planten juist toepassen, voeding voor uw tuin,
snoeien zijn enkele onderwerpen die op het programma staan.
Speciaal voor alle lezers van de LOV krant kan bij
voldoende aanmeldingen de cursus tuinieren starten op maandag avond 31 oktober aan de kerkweg
in Limmen.
Lesdata zijn 31/10, 7/11, 14/11, 28/11 en 12/12 ’s-Avonds

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

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Lever nu bij ons uw printercartridge in om
deze professioneel te laten vullen.
U BESPAART TOT 80% OP UW PRINTKOSTEN.
De hervulde cartridge is na 4 dagen weer op te halen. Ook kunt u nu
bij ons weer uw *Lotto* en *Toto* formulieren inleveren. Kom langs
in de winkel voor nadere informatie of een spelformulier of
kies eens uit een van de 8 soorten *Krasloten*

Kokend water uit de kraan..?
Dat kan!
Koffie en thee, dat maak je met kokend water. Maar
er zijn nog talloze zaken waarvoor je het dagelijks
nodig hebt. Je staat er niet zo gauw bij stil, maar
ook voor de rijst, de groente, de pasta, het ontvellen
van een tomaat of het schoonmaken van een babyflesje is het onontbeerlijk. QUOOKER heeft hier dan
ook de oplossing voor ontwikkeld.
QUOOKER heeft een systeem ontwikkeld wat een
klein, electrisch verwarmd reservoir verbindt met
een z.g. ‘kokend water kraan’ op het aanrecht. Het
reservoir is aangesloten op de waterleiding, en in
staat om in no time maximaal 3 liter water op kookpunt te brengen.

voor kwaliteit en veiligheid: Het water wordt even
goed doorgekookt en gezuiverd, en dat proef je!
Maar omdat kokend water ook gevaarlijk kan zijn
heeft Quooker een kindveilige ‘druk-en-draai’
bedieningsknop geintegreerd, en het water komt
niet als een massieve straal, maar als een soort
nevel uit de kraan.
Ook aan het energieverbruik is gedacht door een
maximale isolatie van het reservoir.
De QUOOKER VAQ heeft door zijn thermosflesconstructie een energieverbruik van slechts 3 eurocent
per dag! Een ander voordeel is dat iedere keer de
juiste hoeveelheid water wordt getapt, en geen
energie aan teveel gekookt water verloren gaat.

Als je moet kiezen tussen een pan water op het
fornuis zetten en wachten tot het kookt, of water
van 100 graden celsius zo uit de kraan te tappen, is
de keuze snel gemaakt. Dit is een tijdsbesparende
en veilige manier van keukengemak, die inmiddels
al thuis hoort in het rijtje van de keukeninbouwapparatuur zoals magnetron en afwasmachine.

Uiterlijk
Omdat de kraan uiteraard ook in uw keuken-design
moet passen, is er een keur van modellen van basic
via country-style tot design, in zes verschillende
materiaaluitvoeringen: (mat) chroom, RVS-look,
staal, verguld en brons.

Veilig, snel en zuinig
QUOOKER staat naast gebruiksgemak ook garant

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Zomerdijk
keukens, Rijksweg 35/37, Limmen, tel. 072 - 505 3838.

OKTOBER=WOONMAAND-ACTIE:
Bij aanschaf van een keuken

GRATIS QUOOKER

De volgende
LOV-krant
is alweer de
SINTERKLAASEDITIE!
Uiterlijk kopij
inleveren op
maandag
7 november!

ZOMERDIJK 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
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Nieuwe demonstratielessen en cursussen
Nordic walking
Wie nog even voor de winter en in het mooie
herfstbos de sensatie van nordic walking wil
ervaren, krijgt weer de kans op vrijdag 21
oktober en maandag 31 oktober. Lea Dam
begint dan weer met demonstratielessen
met daarop volgend een aantal clinics. De

demonstratielessen en clinics zijn op dezelfde tijden, nl: vrijdag 9.30 u. en 11.00 u. en
maandag 15.00 u.
De clinics starten vrijdag 4 nov. En maandag
7 nov. Naast Med. Kindertehuis Antonius in
Bakkum.

OPROEP! Sportief wandelen
in onze prachtige duinen o.l.v. Lea.
Leden gevraagd voor onze enthousiaste
groep actieve wandelaars op de maandagmiddag. Deze dames lopen al vanaf 1998 en
hebben al een aardig niveau. Lekker een uurtje power walken is inspannend en geeft een
heerlijk voldaan gevoel na afloop. Wie komt
deze groep versterken? Vrijblijvend een keer

proberen. Tijd: maandag 13.30 u. tot 14.30 u.
Starten bij duiningang naast Med.
Kindertehuis Antonius aan de Herenweg in
Bakkum.
Voor
meer
informatie,
Email:
leadam@quicknet.nl, Tel: 072-5052768.

Na watertrappelen volgt ijspret
Zwembad ‘Dampegheest’ wordt ijspaleis
Maurice Rood van ’t Ei-Sportief Ontspannen
kan terugkijken op een succesvol seizoen.
Ondanks de aanhoudende regenval in de
eerste drie weken van de zomervakantie,
hebben ruim 15.500 mensen “zijn”zwembad
aan de Dampegheestlaan bezocht. Dat zijn
er 3500 meer dan hij er in de zomer van 2004
heeft geteld. En, nu het zomerseizoen ten
einde is, staat deze bevlogen beheerder van
het Limmer Zwembad te popelen om zijn
plannen voor de komende winterperiode
ten uitvoer te brengen. Al langere tijd ziet hij
het helemaal voor zich: een grote ijsbaan op
het terrein van het zwembad, waar iedereen
tijdens de koudste maanden hun rondjes
kunnen rijden.
Aanleg ijsbaan
Maurice legt uit:“Vorig jaar liep ik al met het
idee een ijsbaan aan te leggen.Toen hadden
we alleen geen voldoende materiaal voor de
praktische uitvoering ervan. Dit jaar hebben
we houten steigerdelen gekregen via de
Ontwikkelings Groep Limmen en kan ik binnenkort met de eerste werkzaamheden
beginnen. Deze steigerdelen gaan voor een
deel de grond in, het andere deel steekt
boven het veld uit. Zo ontstaat een enorme
bak, die we vol laten lopen met water om
een ijsbaan te worden bij vriezend weer. Het
idee is om de ijsbaan in een l-vorm te leggen,
langst het Stet en voor ons kantoor- annex
verkoopgebouw. We zullen geen entree heffen, maar hopen door de verkoop van Koek
en Zopie vanuit het loket extra inkomsten te
krijgen”. In het voorjaar gaan de houten
planken er uit en zal veld weer worden
omgetoverd in het grasveld zoals het ons
bekend is.
Nog meer nieuwe activiteiten
Maurice en zijn vrouw Mirjam gaan onverminderd en positief gestemd door met het
bedenken van nieuwe activiteiten. Dat is de
enige manier om het hoofd boven water te
houden en het zwembad ook na 2008
bestaansrecht te geven. De gemeente heeft

begin dit jaar nog drie jaar groen licht gegeven voor de openstelling van het terrein als
recreatiegebied. Daarna wordt de locatie
weer onder de loep genomen en over de toekomst beslist. “Pas geleden heb ik een trailer aangeschaft met twaalf mountainbikes.
Mijn idee is om bijvoorbeeld groepen scholieren te laten kamperen achter de windsin-

gel ten oosten van het zwembadterrein. Aan
deze groepen kan ik dan een heel compleet
programma bieden. Op dit moment is dat
nog steeds het vlotten bouwen, kajakken,
kompas GPS-en en daarnaast kunnen we op
de mountainbikes de duinen doorkruisen.
Verder wil ik een aanvraag indienen om in
de bomenrij/windsingel een touwparcours
aan te leggen. Op maximaal twee meter
hoogte komen diverse touwbruggen en
andere uitdagende houten klimconstructies, waar onze gasten de meest behendige
capriolen uit kunnen gaan halen”. Helaas is
de kampeervergunning in eerste instantie
afgekeurd en zal Maurice met meer argumenten moeten komen om de gemeente op
andere gedachten te brengen. Af en toe zakt
de moed hem wat dat betreft in de schoenen. “Ze verwachten wél dat ik met allerlei
activiteiten kom om te blijven, maar als ik
een leuk en goed uitvoerbaar plan naar
voren breng, wordt deze door de gemeente
afgeschoten. De ruimte is er, waarom mogen
we er dan niets mee doen?”

organiseren zij de Ijsselmeerloop met een
lengte van 360 kilometer. Het is een estafetteloop waarvan het wisselschema vrij is en
waarbij de teams van wedstrijdlopers uit
acht lopers bestaan. De Toerlopers mogen
een onbeperkt aantal teamleden hebben. De
start en finish is in Purmerend en de kosten
bedragen 25,-- per hardloper.
Op 18 en 19 maart 2006 staat er een loop van
Den Helder naar Maastricht gepland. Deze
wordt gelopen in het kader van een goed
doel: Het Mappa Mondo Huis. In Mappa
Mondo kunnen kinderen verblijven die een
terminale ziekte hebben. De opbrengsten
van dit weekend komen ten bate van deze
prachtige voorziening. Maurice:“Ik hoop dat
we ook een groep lopers uit Limmen enthousiast kunnen krijgen om mee te doen. En ik
ben op zoek naar een sponsor die dit initiatief wil ondersteunen. Bijvoorbeeld met een
stand van de sponsor bij de start en/of finish
of wellicht door financiering van de rugnummers, waarop de naam van de sponsor
staat vermeld.

IJsselmeerloop en Den HelderMaastrichtloop
De mensen van ’t Ei richten hun energie niet
alleen op en rond het terrein van het zwembad. In het weekend van 22 en 23 oktober

Voor meer informatie over de activiteiten
van ’t Ei-Sportief Ontspannen kunt u contact
opnemen met Maurice Rood, telefoonnummer: 06-2525706.
Yvette Valkering

Ken uw dorp...
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen weten. Wie herkent de mensen
op deze foto, die genomen is voor de Burgerij? Of weet U misschien wanneer de foto genomen kan
zijn. U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com of telefonisch op 5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00
uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.
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Masterclass in “Ons Huis”

Gall & Gall nodigt Chivas Regal
uit voor whiskyproeverij
Op maandag 14 november organiseert Gall & Gall Limmen een whiskyproeverij in dorpshuis “Ons Huis” aan de Zuidkerkenlaan. Deze twee uur durende masterclass van Chivas
Regal wordt ondersteunt door een korte film en is toegankelijk voor iedereen die wil kennismaken met of eens op een andere manier wil genieten van diverse producten van dit
wereldberoemde whiskyhuis.
Interessante whisky’s
Richard Booms, in november acht jaar franchisenemer van de Gall & Gall aan de
Vuurbaak, organiseerde niet eerder een dergelijk proeverij in Limmen en hoopt dat dit
nieuwe initiatief vervolg zal krijgen.“Ik vind
het best spannend zo’n eerste masterclass,
maar als deze avond een succes is, kunnen
we dit vaker gaan organiseren. Ook andere
merken zoals bijvoorbeeld Macallen geven
regelmatig masterclasses”.
Chivas Regal neemt een zevental heel interessante whisky’s mee, waarvan de oudste
ongeveer achttien jaar gerijpt heeft. Namen
die hij noemt zijn de Longmorn Single
Highland Malt Whisky van vijftien jaar oud
en The Glenlivet Single Malt Whisky French
Oak Reserve. De meest tot de verbeelding
sprekende is de Aberlous A’bunadh Speyside
Single Malt Cask Strength. Deze whisky kost
in de winkel maar liefst Euro 82,19 per fles.
Een prachtig cadeau voor de kenners en verzamelaars!
Uitgebreide uitleg
Tijdens de masterclass wordt uitgebreid uitleg gegeven over de verschillende whisky’s
die geproefd gaan worden. Men gaat onder
andere in op het totale rijpingsprocédé
(smaakvariaties ontstaan door rijping op
verschillende houtsoorten en lente van rijping) en welk graan gebruikt is. Het is tijdens de masterclass helaas niet mogelijk
whisky te kopen, maar in de week na deze
avond heeft Richard in de winkel een speciale actie voor producten van Chivas Regal.
Maximaal dertig personen kunnen deelnemen en na afloop krijgt iedereen een leuke
attentie mee naar huis. De kosten voor deelname zijn Euro 10,-- én VOL=VOL.

Flexibel inkopen en klantenkaart
Natuurlijk is het niet alleen whisky wat de
klok slaat bij Gall & Gall. Ook voor een enorm
assortiment likeuren, wijn, port, cognac en
nog veel meer, kan men terecht bij Richard.
Doordat hij franchisenemer is, kan hij naast
het vaste Gall & Gall assortiment flexibel
inkopen bij elke willekeurige leverancier. Hij
biedt daarmee de klanten een extra service,
door buiten het standaardassortiment in te
kopen of op bestelling te kunnen leveren.
Veel klanten maken inmiddels gebruik van
de Gall & Gall kaart. De kaarthouders krijgen tien procent korting op de wijnaankopen en tien procent korting op de Wijnen
van de Maand. Verder zijn er aantrekkelijke
aanbiedingen op andere dranken als whisky of cognac. In de nieuwsbrief die elke
maand aan de kaarthouders wordt verstuurd, staan exclusieve aanbiedingen en
speciale activiteiten vermeld en men ontvangt vier keer per jaar het magazine Taste!
Thuis. Hier staat alles in over drank, proeverijen en recepten. Klanten die geen kaarthouder zijn, kunnen dit magazine ophalen
in de winkel.
Gall & Gall, puur genieten
Gall & Gall staat voor genieten, niet voor
hoeveelheid. Richard: “Echt genieten van
drank doe je niet door grote hoeveelheden
te nuttigen. Veel lekkerder is het om af en
toe een kwalitatief betere wijn te kopen,
waar je echt plezier aan beleeft. Het genieten, dat willen wij bij Gall & Gall uitstralen.
Om mensen te adviseren en met de juiste
fles de deur uit te zien gaan, dat maakt het
werken hier leuk! Ik probeer echt door te vragen en te luisteren voor welke gelegenheid
een keuze moet worden gemaakt. Voor wijn

Richard Booms in de winkel aan de Vuurbaak in Limmen, met in zijn handen een enorme fles Ierse
whiskey, van het merk Jameson.

geldt in ieder geval dat iemand die al
vaker wijn drinkt, smaak heeft ontwikkeld. Voor zo iemand kan je een
een zwaardere wijn adviseren.
Andersom geldt dan dat ik voor een
matig wijndrinker een lichte, makkelijk te drinken wijn aanbeveel”.
Trends
Op mijn vraag of er in zijn branche
sprake is van trends, geeft Richard
aan dat er een stijgende belangstelling bestaat voor dessertwijnen.
Steeds vaker kiezen klanten bij speciale etentjes voor verschillende wijnen bij de verschillende gangen. Het
dessert heet daar lange tijd een
ondergeschikte rol gespeeld, maar
ook daar wordt tegenwoordig een
goede wijn bij uitgekozen. Wat ook
opvallend is, is dat het gebruik van de
kurk enigszins op zijn retour is. Vaker
wordt de kurk vervangen door een
schroefdop. De consument vindt dit
makkelijker, frisser en als de fles niet
helemaal op is, eenvoudiger te hersluiten.
Yvette Valkering

Whisky&Whiskey
Vat 69
99
Blended Whisky - 1 liter _________16,99

Ballantine’s
Blended Whisky - 70 cl__________17,19

Johnnie Walker
Red Label - 1 liter ______________22,49

Johnnie Walker - 12 years
Black Label - 1 liter_____________38,99

Glen Grant
Single Malt Whisky - 70 cl _______19,79

Laphroaig - 10 years
Single Islay Malt Whisky - 1 liter __39,99

Bushmills - 10 years
Single Irish Malt Whiskey________30,99

13,

14,99
16,99
28,49
16,99
34,99
24,99

Aanbiedingen geldig t/m 2 november 2005

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

websites
drukwerk
idee
vormgeving
opmaak
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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Stichting WOL zamelt 60.000 Euro in:

Actie voedselhulp Burkina
Faso groot succes!
De afgelopen maanden heeft de Stichting WOL een noodhulpactie gehouden om de bevolking van de provincie Yatenga in Burkina Faso door een zeer moeilijke tijd heen te helpen.
Yatenga ligt in het deel van West Afrika dat vorig jaar is getroffen door een slecht regenseizoen en een sprinkhanenplaag. Als gevolg hiervan is er in het gebied een ernstige voedselcrisis ontstaan, de ergste sinds de grote droogte in de jaren zeventig. Samen met de
Burkinese partner Développement Sans Frontière (DSF) ondersteunt de Stichting WOL al
jaren onderwijsprojecten in Yatenga. Door de voedselcrisis dreigden veel investeringen verloren te gaan. Hierom heeft de WOL de noodklok geluid, met het onvoorstelbare resultaat
dat in 2 maanden 60.000 Euro beschikbaar is gesteld voor de voedselhulp.
Ontwrichte dorpsgemeenschappen
Yvonne Zomerdijk van de WOL:“20 juli hoorden we voor het eerst hoe penibel de situatie was. Veel mensen aten al maanden niet
meer dan één maaltijd per dag. In juli was
er in de dorpen geen graan meer te vinden
en bestond de maaltijd slechts uit een waterig soepje van eetbare bladeren. Dit zou nog
tot eind oktober duren, tot het nieuwe graan
geoogst kan worden. Om aan voedsel te
komen hadden plattelandsbewoners al hun
reserves aan geld, vee en bezittingen opgebruikt. In de dorpen waar wij projecten uitvoeren zijn de mensen ontzettend arm. Ze
leven van de opbrengst van hun land en vee.
Geen oogst betekent geen eten, maar ook
geen inkomsten om elders voedsel te kunnen kopen. Door de honger raakten hele
dorpsgemeenschappen ontwricht. Mensen
trokken weg in de hoop elders aan voedsel
te kunnen komen. Het akkerland was wel
ingezaaid, maar werd niet onderhouden. De
achterblijvers, meestal vrouwen, kinderen en
bejaarden, waren te zwak om al het werk op
het land te doen. Als we nu niet ingrepen,
zouden we het risico lopen dat er volgend
jaar weer een voedselcrisis zou ontstaan.”

met succes bemiddeld bij Cordaid en deze
stelde 10.000 Euro beschikbaar.
Voor het bedrag van totaal 30.000 Euro is
75.000 kilo voedsel gekocht en in augustus
en september verdeeld over 27.000 schoolkinderen, moeders met kleine kinderen,
bejaarden, wezen en gehandicapten in 40
dorpen.
ICCO
Echter, de honger was nog niet voorbij en
DSF vreesde het ergste voor de aanvang van
het nieuwe schooljaar dat op 3 oktober zou
beginnen. De verwachting was dat weinig
kinderen zouden terugkeren naar school
omdat ze te zwak zouden zijn om te leren en
hun ouders zelfs geen cent hadden om een
krijtje voor het leitje te kunnen kopen. De
WOL heeft deze angst voorgelegd aan ICCO,
net als Cordaid een Nederlandse medefinancieringsorganisatie en tevens de groot-

Cordaid
24 juli verschenen de eerste stukjes in de
regionale kranten en werden e-mails met
een noodoproep verzonden. Dit leidde tot
ontzettend veel positieve en hartverwarmende reacties. Eind juli vonden de eerste
voedseldistributies in Yatenga al plaats. De
WOL heeft zelf zo’n 20.000 Euro ingezameld.
Een bevriende organisatie, het Equal
Opportunity Fund (EOF) uit Schaijk, heeft

7.000 schoolkinderen kunnen weer eten

ste geldschieter van DSF. ICCO besloot daarop het bedrag dat de WOL reeds naar
Burkina had overgemaakt te verdubbelen.
Met dit geld is DSF op dit moment bezig de
schoolkantines van de 39 DSF scholen van
voedsel te voorzien. Ook zullen in 52 dorpen
in Yatenga voedseldistributies gehouden
worden voor de meest kwetsbaren uit de
samenleving: zwangere vrouwen, moeders
met kleine kinderen, bejaarden, gehandicapten en weeskinderen.
Het regenseizoen verloopt tot nu toe normaal. De verwachting is dat eind oktober het
nieuwe graan geoogst kan worden en dan is
het ergste leed geleden.
Trots
De WOL is ontzettend trots op haar partner
DSF, die in staat is gebleken binnen een week
een werkend distributiesysteem op te zetten. 25 september heeft DSF, in een grote
ceremonie in het dorp Tangaye, de 25.000
kilo graan die met subsidie van Cordaid is
gekocht overgedragen aan vertegenwoordigers van de 35 DSF dorpen. De voorzitter van
de oudervereniging riep DSF uit tot regering
van het volk. Dhr. Sodré, coördinator van DSF,
riep iedereen op luid te applaudisseren voor
de partners in Nederland die dit mogelijk
hadden gemaakt. De actie heeft het vertrouwen van de plattelandsbevolking in DSF
enorm versterkt. 4 oktober meldde DSF dat
veel ouders alsnog besloten hebben hun kinderen naar school te sturen. In het dorpje
Nangho heeft men zelfs 129 nieuwe leerlingen ingeschreven, honderd meer dan voorgaande jaren. De school werd meteen met
een nieuw probleem geconfronteerd: er zijn
niet genoeg schoolbanken voor alle leerlingen!

16 oktober Wereldvoedseldag
Zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag,
een dag waarop wereldwijd aandacht is voor
armoedebestrijding en voedselzekerheid.
Mensen die in extreme armoede leven zijn
zo kwetsbaar. Jaren van moeizame vooruitgang kunnen door een mislukte oogst teniet
worden gedaan. De ontwikkeling stagneert
als mensen niet de zekerheid hebben over
voldoende voedsel te beschikken. De WOL
hoopt dat u in de oktobermaand even stil
wilt staan bij al die mensen die van minder
dan 1 euro per dag moeten rondkomen. De
WOL zet zich in om in een klein deel van de
wereld de armoede te verminderen door
onderwijsprojecten te ondersteunen. Want
onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. 10 jaar
geleden ging nog maar 10% van de kinderen
in Yatenga naar school. Nu gaat inmiddels
52%. Help mee om ook de andere 48% op
school te krijgen en hun ouders te alfabetiseren zodat zij zelf mogelijkheden kunnen
ontwikkelen om de armoede te bestrijden.
Namens DSF en de mensen in Yatenga wil de
WOL iedereen heel hartelijk bedanken die
een bijdrage heeft geleverd aan de voedselactie. We hebben hiermee de schade aan 10
jaar moeizame vooruitgang beperkt kunnen
houden.
Wilt u meer weten over deze actie en de
ontwikkelingsprojecten van de WOL in
Burkina Faso, stuur dan een mailtje naar
yvonnezomerdijk@quicknet.nl of kijk op de
website www.stichtingwol.com.
Telefonische informatie: 072 5052680
(‘s avonds). Donaties zijn welkom op
96.97.79.267 t.n.v. Stichting WOL te Limmen.

Het voedsel is aangekomen op een dorpsschool

Ceremonie in Tangaye: 25 ton voedsel wordt verdeeld over 35 dorpen

Moeders met kleine kinderen komen hun deel halen

Het kantoor van DSF diende tijdelijk als graanopslagplaats

Infrarood cabine met kleurentherapie
Sinds kort is er bij Fitcentrum de Winter in de infrarood
cabine een kleurentherapie unit ingebouwd. De effecten
van de infrarood warmte is al algemeen bekend, die van
kleurentherapie echter niet. Kleurentherapie is een oude
oosterse geneeswijze waar al eeuwenlang mee gewerkt
wordt. Nu krijgt u de mogelijkheid om kleurentherapie
aan uw infrarood sessie toe te voegen
Kleurentherapie of chromotherapie is in staat door middel van verschillende kleuren de vibraties van het lichaam
te stabiliseren of te wijzigen. Deze vibraties bepalen
gezondheid, rust en harmonie.
Werking van de vier basiskleuren:

Blauw: is koel, en ideaal om te ontspannen en je gedachten te laten gaan. Daarnaast werkt het in op chronische
toestanden zoals verminderde weerstand, remming van
virusinfecties, verkoudheden, verslechterde doorbloeding
van de bloedvaten, reuma en jicht.
Rood: is stimulerend en wekt levensenergie op. Daarnaast
is het werkzaam tegen spanningen, spierpijn, infecties en
koorts.
Geel: maakt alles vriendelijker en vrolijker en roept onbezorgde en zomerse gevoelens op.
Daarnaast heeft geel invloed op het zenuwstelsel en de
ademhaling en verzacht het hoofdpijn, stembandproble-

men, (chron.) bronchitis en ademhalingsproblemen.
Groen: is rustgevend en doet denken aan een natuurlijke
omgeving.
Daarnaast is het werkzaam op de spijsverteringsorganen
zoals de maag en de darmen. Tevens bestrijdt het blaasproblemen, bloedarmoede, duizeligheid en koorts.
U kunt privé of met twee personen gebruik maken van de
infrarood cabine. U vindt Fitcentrum de Winter aan De
Drie Linden 2 in Limmen. Indien u gebruik wenst te maken
van de cabine, dient u wel een afspraak te maken.Tel.: 0725054605.
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PEPERDURE
BENZINE?
De benzine-prijzen rijzen de pan uit.
Om u een beetje tegemoet te komen hebben wij onderstaande
ZUINIGE AUTO’S aantrekkelijk afgeprijsd....

WEES ER SNEL BIJ, WANT WEG=WEG!

★

★ ★ ★

1 OP

1 OP

17

1 OP

17

1 OP

16

19

Hyundai Atos 1.0 i Sx Spirit

Daewoo Matiz 0.8 S 5-drs

VW Polo 1.4 16v 74kw 3-drs

Toyota Yaris 1.0 16v Vvt-i Terra

Carrosserievorm:
Transmissie:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
Brandstof:
Kleur:
Aantal deuren:

Carrosserievorm:
Transmissie:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
Brandstof:
Kleur:
Aantal deuren:

Carrosserievorm:
Transmissie:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
Brandstof:
Kleur:
Aantal deuren:

Carrosserievorm:
Transmissie:
Bouwjaar:
Kilometerstand:
Brandstof:
Kleur:
Aantal deuren:

MPV
Handgeschakeld
2000-12
49.449 km
Benzine
Grijs
5

Hatchback
Handgeschakeld
2000-6
29.987 km
Benzine
Goud Metallic
5

Hatchback
Handgeschakeld
1999-07
78.658 km
Benzine
Blauw
3

Hatchback
Handgeschakeld
2001-04
42.607 km
Benzine
Zilver Metallic
3

OPTIES:
airbag bestuurder, centrale deurvergrendeling, deelbare achterbank (gelijke delen),
elektrisch bedienbare voorportierramen,
metallic lak, startonderbreker, stuurbekrachtiging. DEZE AUTO IS DOOR ONS
INGERUILD EN ONDERHOUDEN EN IS EEN
HEERLIJKE HOGE INSTAP-AUTO!

OPTIES:
Benzine, Hatchback, 5 Deurs, Handgeschakeld, airbag bestuurder, metallic lak,
startonderbreker.
VAN EERSTE EIGENAAR DOOR ONS INGERUILD MET LAGE K.M. STAND.

OPTIES:
ABS, airbags voor, c.v., el. bedienbare voorportierramen, l.m. velgen, metallic lak,
mistlampen voor, open dak mechanisch,
startonderbreker, stuurbekr., in hoogte verstelbaar stuur, sportstoelen, el. bed. buitenspiegels. VAN EERSTE EIGENAAR DOOR
ONS INGERUILD MET LAGE K.M. STAND.

OPTIES:
Benzine, Hatchback, 3 Deurs, Handgeschakeld, ABS, airbags voor, deelbare achterbank (ongelijke delen), metallic lak, radio
cassette speler, startonderbreker, stuurbekrachtiging, in hoogte verstelbaar stuur,
boordcomputer, IN NIEUW STAAT INCL.
ORIGINELE TOYOTA RADIO/CASSETTE.

NORMALE PRIJS 1 6.450,-

NORMALE PRIJS 1 5.450,-

NORMALE PRIJS 1 7.450,-

NORMALE PRIJS 1 10.950,-

NU

1 5.700,-

UW VOORDEEL 1 750,-

NU

1 4.700,-

UW VOORDEEL 1 750,-

NU

1 6.700,-

UW VOORDEEL 1 750,-

NU

1 10.200,-

UW VOORDEEL 1 750,-

GENOEMDE VERBRUIKEN ZIJN INDICATIEF EN GEBASEERD OP EEN GECOMBINEERD VERBRUIK.

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

