OKTOBER 2009

- 75 jaar LOV Feestweek van 4 tot 10 oktober
met festiviteiten en
spetterende aanbiedingen!

Bij dit artikel treft u zeven venters die
actief in Limmen waren. Weet u wie het
zijn? Schrijf de namen op het invulformulier op pagina 5 en lever het voor 31
oktober in bij Stichting Oud Limmen
aan de Schoolweg 1.
Onder de goede inzenders worden 5
LOV bonnen van € 10,00 verloot.

U zult het allemaal wel al meegekregen hebben: dit jaar bestaat de LOV 75 jaar, en natuurlijk kan daar niet ongemerkt aan voorbijgegaan worden! Dat is al duidelijk geworden in de
laatste twee LOV kranten waarin we in het verleden van verschillende Limmer ondernemingen hebben kunnen kijken door middel van oude foto’s en anekdotes.
Naast deze nostalgische doorkijkjes uit ‘de oude
doos’ wil de vereniging echter ook laten zien dat
de leden ook (of misschien wel juist) in deze moderne tijd met onverminderd enthousiasme hun
mannetje (of vrouwtje natuurlijk!) staan. Om de
feestvreugde dus compleet te maken worden er
door de ondernemers in de week van 4 tot 10 oktober verschillende activiteiten georganiseerd.
Naast een speciale ‘ondernemersfeestavond’ voor
de leden en hun aanhang zijn er natuurlijk door
de hele week heen festiviteiten voor alle inwoners uit Limmen van groot tot klein en van jong
tot oud.

de kinderen die ook zijn komen kijken een ballonnenwedstrijd gehouden wordt.
De ondernemers zullen deze week ook het dorp
een extra feestelijk tintje geven door hun winkels
van 4 t/m 10 oktober speciaal voor deze gelegenheid te versieren, en extra aantrekkelijke speciale
feestweekaanbiedingen voor u als klant te hebben. Wat die aanbiedingen zullen zijn kunt u verderop in deze jubileumkrant ontdekken.
Wij wensen iedereen een hele gezellige week, en
hopen dat u in groten getale dit 75 jarig bestaan
komt meebeleven!

Op zondag 4 oktober wordt het startsein gegeven
met een H.Mis om 10.00 uur in de Corneliuskerk.
Aansluitend is het dan tijd voor de meer wereldse
genoegens in de vorm van een feestelijk ontbijt
in ‘d’Enterij’ waar jong en oud zich tegoed kan
doen aan een heerlijke broodmaaltijd naar Limmerse traditie.
Speciaal voor de ‘oudste klanten’ is er op dinsdag
6 oktober een feestelijke middag in ‘De Cameren'
met hapjes, drankjes en bijvoorbeeld een optreden van een orkest met maar liefst 11 vrouwelijke
accordeonisten!
Ook aan de jongere Limmertjes is gedacht: woensdag 7 oktober is er een speciale poppenkast-middag in ‘Vredeburg’ voor de kinderen van groep 1,2
en 3 zowel als voor de groepen 4,5, en 6. Na van de
poppenkast genoten te hebben kunnen de kids
dan met een ‘echte trein’ een ritje door het dorp
maken met als afsluiter een heerlijke traktatie.
Wat dat zal zijn, verraden we nog niet!
Op zaterdag de 10e volgt dan voor jong en oud
een geweldig openlucht-optreden in het park
door Harmonie Excelsior, waarna speciaal voor

Let op!
Profiteer van de vele
spetterende
aanbiedingen
in deze krant!
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Klantenbinding
in de vorige eeuw...
In deze L.O.V. nu eens geen foto’s uit het archief van Stichting Oud Limmen van winkelpanden, maar van bekende Limmers die hun producten bij je thuis kwamen bezorgen. Een bekend fenomeen in de vorige eeuw, toen klantenbinding heel hoog in het
vaandel stond.
Als je in Limmen kwam wonen, of pas getrouwd was, kwamen er bijvoorbeeld wel acht
bakkers aan de deur om te vragen of ze bij je mochten leveren.
Aan de Dusseldorperweg had je bakker Breed, later nam bakker Kees Bakker dat over
en nog geen honderd meter verder woonde bakker Henk Commandeur.
Aan de Rijksweg hoek Kerkweg had je bakker Cor Weijers, later nam zoon Piet dat
over maar dat was niet de enige op de Rijksweg, richting Heiloo had je Piet Commandeur en links richting Castricum bakker Piet v.d. Eem, later overgenomen door zoon
Henk. Dan was er ook nog aan de Rijksweg Lammert de Jong en tenslotte Jo Hageman
die zijn winkeltje had aan de Pagelaan. Hageman werd de ‘kouwe bakker’ genoemd, hij
bakte het namelijk niet zelf maar ventte het wel uit door heel Limmen.
Acht bakkers in zo’n klein dorpje waar iedereen elke bakker kende en zo kon het gebeuren dat de mensen niet konden kiezen en soms twee of drie bakkers hadden die dan
om de paar weken mocht leveren.
Zo ging dat ook met de groenteboeren, Siem Kuijper, Joop Metzelaar, Jaap Morsch en
Niek Dekker, ook die kwamen persoonlijk langs om te vragen of ze bij je mochten leve-

Vervolg op pagina 5
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Samen voor
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Kerkweg 18
1906 AW Limmen
Tel. 072 - 505 1263

KEURSLAGER SNEL

Aantrekkelijke autoactie:
extra no-claimkorting

CTIE!
UNIEKE A
tra
Tot 9% ex ing
rt
no-claimko

Als u vóór 1 november ’09 een
personenautoverzekering bij ons
aanvraagt, ontvangt u een extra
trede cadeau. Hierdoor kan uw
voordeel oplopen tot 9% extra
no-claimkorting. Dit komt bovenop
onze lage premies. Kom dus snel
langs bij onze winkel of bel ons.

De meeste mensen staan er niet bij stil dat de riolering die door
het gehele huis loopt, verstopt kan raken door bijvoorbeeld vet,
maar ook kan afbreken of scheuren. Na het (preventief)
hogedruk reinigen van uw riolering met onze nieuwe
hoge druk ontstopper kunnen wij door middel van
Camera Inspectie mogelijke defecten constateren en indien
gewenst onderhoud plegen om zo herhaling te voorkomen.

* ingangsdatum mag later plaatsvinden.

Univé Noord-Kennemerland
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75

www.unive-noordkennemerland.nl
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Meer informatie? Bel 072 - 505 27 24
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STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn

LIMMEN

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

Wanneer het
Ù uitkomt;

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 888 53 16
Mobiel: 06 - 22 89 49 80
Fax: 072 - 507 09 19

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.nl

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

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

LIMMEN

e is
Onze websit
vernieuwd!

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

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

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

SPECULAAS-AANBIEDING:

Deze week het 2e pakje speculaas

VOOR DE HALVE PRIJS!
(het maakt niet uit wat voor soort je meeneemt!)
Deze aanbieding is geldig van maandag 4 t/m zaterdag 10 oktober.

KRAS & WIN!

Gratis krassen bij aankoop van een Goldwell styling product
vanaf €10,00. Kras het vakje open en zie gelijk wat u gewonnen heeft.

Altijd prijs!
De ‘oude’ nummers nog eens zien?

KIJK OP WWW.LOVKRANT.NL
Kopy insturen: redactie@lovkrant.nl

Met een
accountant
draait u beter..!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

06 506
48 499
info@dicxrijschool.nl
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

• sanitair
• riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93
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LIMMER KROOST

‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat
het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen
zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze
prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Daan Admiraal “Baby van de maand” geworden. Voor
de “Baby van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een
Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van
deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in
Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby

Daan Admiraal

doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u con-

Isa van Duin
– Geboren op 11 september 2009 –

tact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166.
Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

– Geboren op 12 september 2009 –
Zoon van Sander Admiraal en Sandra Admiraal-Van Beek,
broertje van Bram

Dochter van Patrick van Duin en Margret Weijers

LINEDANCEN TE LIMMEN
Het Linedancen in weer begonnen er is nog plaats voor dames en heren die de danspasjes
onder de knie hebben willen hebben. Zij kunnen zich nog aansluiten op onze dansavonden op
dinsdagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur.
De dansen worden voorgedaan op rustige wijze. Het dansen is niet alleen goed voor het lichaam maar ook voor de geest. Het zijn dansen op muziek die je dagelijks op de radio of televisie kunt beluisteren. (o.a. country, walsen, cha-cha’s, tango’s en pop)
De kosten zij 5 Euro per avond.
Kom gezellig met ons mee dansen in de Burgerij (t/o) de kerk te Limmen.
Voor inlichtingen bel of kom gewoon eens keertje kijken in de Burgerij te Limmen.
Annie Beentjes - Tel. 072 - 505 28 23 of 06 - 49 96 64 00

Heeft u een probleem met uw
riolering?

Dan bent u niet uniek. Jaarlijks komen er vele
honderduizenden verstoppingen, lekkages en
breuken van binnen en buitenrioleringen voor
in woningen en bedrijfspanden. Dat is normaal,
echter voor veel mensen onverwacht en natuurlijk ook vervelend. Een riool is een buitengewoon
belangrijk onderdeel van een woning.
Een gemiddelde Nederlander houdt wel rekening
met onderhoud aan zijn woning, zoals periodiek
verfwerk, of het aanbrengen van isolatie, maar
de meesten onder ons staan er niet bij stil dat er
een riolering door het gehele huis loopt die ook
onderhoud behoeft en ook kapot kan gaan: een
riolering kan verstopt raken door frituurvet bijvoorbeeld, maar kan ook afbreken of scheuren.
DIBO is dé specialist die uw rioolproblemen snel
en vakkundig kan voorkomen èn oplossen. Met
de nieuwe hogedruk-ontstopper kan door middel van Camera Inspectie de oorzaak achterhaald
worden, mogelijke defecten geconstateerd worden en indien gewenst onderhoud gepleegd worden om zo herhaling te voorkomen. Met de meest
moderne gereedschappen en ervaren mensen
verhelpt DIBO uw problemen.
Dibo installatietechniek is sinds 2004 gevestigd

aan de Schipperslaan 3 te Limmen. Het is inmiddels een middelgroot Installatiebedrijf, met aan
het hoofd Bart Dirkson en Ruud Boon. DIBO heeft
in de loop der jaren een hele goede naam opgebouwd op het gebied van o.a. dakbedekking, zinkwerk, airco’s, het aanleggen en onderhoud van
centrale verwarming en sanitaire installaties. De
werkzaamheden lopen uiteen van allerlei ‘kleine’
loodgietersklusjes tot het aanleggen van complete installaties
De activiteiten van DIBO Installatietechniek
concentreren zich in en om Limmen, maar zeker
ook buiten de regio. In bijvoorbeeld Amsterdam,
Haarlem, Aerdenhout en Bloemendaal zijn er
diverse projecten uitgevoerd voor verschillende
aannemers.
Voor particulieren verricht DIBO werkzaamheden
op het gebied van sanitair, dakwerk, riolering,
water- en gasinstallaties en centrale verwarming
aanleggen en/of onderhouden. Bij DIBO kunt u
uiteraard service-abonnementen afsluiten voor
de CV-installaties, maar ook bij storingen kunt u
een beroep op hun specialisten doen.

Open huis bij Onze Lieve Vrouw
ter Nood te Heiloo
Op zaterdag 10 oktober aanstaande zet het Heiligdom ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ te Heiloo
haar poorten wijd open voor publiek. De dag begint met een Eucharistieviering om 12.00 uur in
de Bedevaartkapel en wordt afgesloten met een
Lof om 16.00 uur.
Na een intensieve periode van twee jaar is het
op 9 oktober eindelijk zover dat het Heiligdom
officieel geopend kan worden. Op deze dag zal ’t
Julianaklooster in het bijzijn van de genodigden
worden ingezegend door bisschop Mgr. J.M. Punt.
Op 10 oktober van 13.00 tot 16.00 uur kunnen
mensen een kijkje komen nemen in dit prachtig gerenoveerde Julianaklooster. In de tuinzaal
zullen mensen, vanuit kerk en samenleving uit
eigen ervaring vertellen wat het Heiligdom kan

betekenen. Bij de Genadekapel hangen foto’s van
Mariabeelden uit de kerken vanuit heel Noord
Holland. In ’t prachtig verbouwde Oesdom is een
foto expositie met beelden van bedevaarten tussen 1905 en 2009. Koren zullen zingen in de Bedevaartkapel.
Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen. Er
worden speciaal voor hen ook activiteiten georganiseerd.
Onze Lieve Vrouw ter Nood nodigt een ieder uit
het eigen Mariabeeld van thuis mee te nemen.
Tijdens het Sluitingslof om 16.00 uur in de Bedevaartkapel zullen alle Mariabeelden worden
gezegend. Mensen kunnen het Mariabeeld in de
Bedevaartkapel aan medewerkers afgeven bij
aankomst.

Univé Noord-Kennemerland
verhoogt feestvreugde!
Het 75-jarig jubileum vormt een mooie gelegenheid voor Univé Noord-Kennemerland om alle
Limmenaren in het zonnetje te zetten met een
mooie aanbieding. En dan is de personenautoverzekering bij uitstek een geschikt product.
Niet voor niets heeft ruim een half miljoen Nederlanders hun autoverzekering bij Univé ondergebracht. Als u vóór 1 november een autoverzekering bij ons aanvraagt, ontvangt u een extra
trede cadeau. Uw voordeel kan hierdoor oplopen
tot 9% extra no-claimkorting. Dit komt bovenop
onze standaard lage premies en bespaart u blijvend tientallen euro’s per jaar.
De autoverzekering van Univé ligt blijvend gunstig in de markt. Niet alleen vanwege de scherpe

premie, maar ook door de aantrekkelijke voorwaarden, goede service, snelle schadeafhandeling en het vertrouwde aanspreekpunt bij u in de
buurt. Omdat wij zonder winstoogmerk werken,
staat úw belang voorop. Dat betekent méér kwaliteit voor minder geld. Kom dus snel langs bij
onze winkel aan de Drie Linden 1 in Limmen of bel
(072) 505 35 81. Wij helpen u graag verder.
Uw voordelen:
- ruime verzekerde bedragen
- uitstekende nieuwwaarderegeling
- vlotte en zorgvuldige schadeafhandeling
- altijd snel en persoonlijk geholpen
- altijd een Univé winkel bij u in de buurt
- tot 15% pakketkorting

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar
Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl
k i n d e r o p v a n g

Alkmaar-Heiloo-Limmen
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Heeft u thuis iets te vieren?
Ook dat kunnen wij versieren!
• Hapjes • Salades
• Warm en koude buffetten
• Dranken
Bel ons gerust voor een vrijblijvende offerte!

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

• WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

nd
Informeer vrijblijve es
ati
naar wanddecor nieken!
tech
en decoratieve

Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

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

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

e
Kijk voor onz
room op:
24-uurs show
Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360

20 STUKS FRUIT
•
•
•
•
•

4
4
4
4
4

KIWÍ’S
SINAASAPPELS
HANDPEREN
APPELS(DELBA)
MANDARIJNEN

VOOR DE
BIJZONDERE
PRIJS VAN

€

7.50

Geldig t/m 17 oktober 2009
en zolang de voorraad strekt.

ersteen.nl

d
www.dirkvan

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

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30
en vrijdagmiddag van 13.30
tot 18.00.
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Vervolg van voorpagina
ren. In ons kleine dorp waren ook nog vier melkboeren en ook die wilden graag het hele
dorp als klant. Dat waren Han v.d. Peet, Piet Groot, Jan Rijs en Annie Kraakman, later
Emma Tijm. Melkboer zijn was in die tijd een zwaar beroep, al die zware melkbussen op
hun kar en vandaar uit werd dan je litertje melk geschept met een maatbeker. Daarnaast
werden er ook boter kaas en eieren verkocht.
Ja mensen, vroeger kwam de hele middenstand bij je aan de deur, het had ook wel wat een
praatje hier een nieuwtje daar en soms ergens een ‘koppie doen’ en af en toe een geintje.
Had je Piet Groot bijvoorbeeld als melkboer en er was een baby geboren, dan wilde hij
die altijd even bewonderen. Piet had zelf rood haar en hij kon het nooit laten om te zeggen ‘gelukkig, hij is niet rood, gefeliciteerd, hier heb je een pakje roomboter’ een pikante
opmerking voor die tijd.
Van de bakker kreeg je dan een zakje koek, en de groenteboer verraste je met wat fruit.
Over klantenbinding gesproken…..
Dan waren er ook nog diverse kruideniers in het dorp o.a. Jaap Admiraal, Frans de
Groot, Piet Koomen, Max Nuijens en Wub v.d. Eng. Deze kruideniers kwamen eerst je
bestelboekje ophalen en een paar dagen later werd het dan thuis bezorgd.
Dit waren niet alle kruideniers er waren er nog meer bijvoorbeeld, Jan v.d. Peet aan de
Hogeweg die wil ik niet onvermeld laten. Jan was gehandicapt en reed met een speciale
fiets door Limmen waarbij het trapstel bovenop zat zodat hij dat met zijn handen kon
bedienen. Achter op zijn fiets was een grote kist gemonteerd waarin hij zijn koopwaar
had, en een groot reclamebord van Van Nelle was goed te zien.
Tot slot de slagers, die waren er ook genoeg in het dorp. Op de Dusseldorperweg had
je heel vroeger slager de Boer gevestigd in het pand waar nu JAK zit en van recentere
datum had ook Klaas Meegdes er zijn slagerij. Verder aan de Kerkweg had je slager Snel
die trouwens begonnen was in het pand van fotograaf de Rooij aan de Dusseldorperweg.
Gelukkig zijn er nog een paar beste slagers, Krom en Snel, nog steeds actief in ons dorp.
Vroeger was er ook nog een slagerij van Henk Metzelaar aan de B.N. straat waar nu Piet
Winder woont.

2

3

Wat een enorm aantal middenstanders waren er in de vorige eeuw actief, alleen al in de
foodbranche. In de jaren zestig heeft de middenstandsvereniging toen besloten om de
bakkers en de melkboeren te saneren. Dat hield in dat elk zijn eigen wijk kreeg in zijn
eigen buurt en dus niet meer klanten mochten hebben in iemand anders zijn wijk.
Dat bracht rust in de tent, ook voor de Limmers zelf, die zich niet meer hoefde af te vragen wie ze in hemelsnaam moesten vragen om brood of melk te leveren.
Die sanering was een grote stap vooruit.

4

Hierbij (en 1 foto op de voorpagina) treft u een aantal venters die actief in Limmen waren. Weet u wie het zijn? Schrijf de namen op en lever het voor 31 oktober in bij Stichting
Oud Limmen aan de Schoolweg 1. Op maandagochtend van 10 tot 12 en maandagavond
van 19.00 tot 21.00 uur staat de koffie klaar. Op andere tijden mag u het in de bus deponeren. Onder de goede inzenders worden 5 LOV bonnen van € 10,00 verloot.
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Foto 1: ......................................................................................................................
Foto 2: ......................................................................................................................
Foto 3: ......................................................................................................................
Foto 4: ......................................................................................................................
Foto 5: ......................................................................................................................
Foto 6: ......................................................................................................................
Foto 7: ......................................................................................................................
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Naam:.......................................................................................................................
Straat:.......................................................................................................................
Postcode + plaats: ....................................................................................................

Danspaar Maurice Philipoom en
Marieke van Londen finalisten!

Felicitaties
van
Muziekvereniging
Excelsior
Limmen
Limmen – Heel graag wil Muziekvereniging Excelsior deze gelegenheid aangrijpen om de Winkeliersvereniging van Limmen van harte te feliciteren met haar 75-jarig bestaan.
We vinden het prettig dat de samenwerking tussen onze beider verenigingen al jaren naar tevredenheid verloopt, getuige o.a. de wederzijdse
bijdragen aan de jaarlijkse Braderie.
We zullen dan ook met veel plezier onze muzikale
felicitaties aan de LOV ‘overhandigen’ op 10 oktober aanstaande, tijdens de feestweek van 75 jaar
LOV.
Daarnaast kunnen wij ons eerstvolgende concert
aankondigen: het Najaarsconcert op 7 november.

7

In partycentrum de Vredeburg zal om 20.00 uur
de aanvang zijn van een concert, waarbij alle orkesten die Excelsior rijk is van zich zullen laten
horen: het Opleidingsorkest, de JeugdSlagwerkGroep, de Harmonie en de Slagwerkgroep, onder
leiding van onze dirigenten Liesbeth Zonneveld
en Floris van Tol.
De toegangsprijs voor dit leuke en gezellige concert is vastgesteld op € 2,50 en kinderen mogen
gratis naar binnen. Ook voor donateurs van Excelsior is de toegang gratis!
Graag tot ziens op 10 oktober tijdens de feestweek en op 7 november voor ons Najaarsconcert!

Hilversum/Limmen: Afgelopen zondag 27 september jl. stond de allereerste wedstrijd van het
nieuwe seizoen weer op het programma voor het
Limmer danspaar Maurice Philipoom en Marieke
van Londen.
In Hilversum bij danssportcentrum Alberto werd
weer de jaarlijkse NDO danscup georganiseerd
onder auspiciën van de N.A.D.B. Nederlandse Algemene Danssport Bond).
Aan de start van de Hoofdklasse Ballroom (de allerhoogste dansklasse bij de amateurs van Nederland) stonden dan ook weer Maurice en Marieke
van de Castricumse dansschool Luut Griffioen,
voor de Limmers toch altijd weer even spannend
om na de zomerstop in Nederland weer de eerste
wedstrijd te moeten dansen, nadat zij alle voorrondes goed door wisten te komen behaalden
Maurice en Marieke wederom de grote finale
waar zij uiteindelijk op een hele mooie 4e plaats
eindigden en een mooie beker mee naar huis
mochten nemen.
De eerst volgende wedstrijd die zij weer gaan
dansen is op 4 oktober, dan dansen Maurice en
Marieke wederom in Hilversum waar dan wordt
gestreden om de najaars trophy 2009 georganiseerd door danssportcentrum Alberto.

Maurice Philipoom en Marieke van Londen tijdens de finale in Hilversum
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LOV - 75 jaar

1934

WOL OF DONSDEKBED

75.00
150.00

2009
orting!

Sheridan’s

4 x 75 ct. k

1 persoons .................................................................. nu

koffielikeur met 2 kleuren .....................................13,49

lits-jumeaux ........................................................nu

Gulpener

p!

op=o

orting!
4 x 75 ct. k
zacht Limburg pilsner, 24x 30 cl. ...................12,99

Slijterij R. Booms
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

Half zwaarkrentenbrood +
zakje amandelkoek

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

2 Kaasstengels
Hazelnoottaartje

7.

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

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

9,99

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

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. GELDIG T/M 31 OKTOBER 2009

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

Brood- en Banketbakkerij

10,49

50

0.75
7.50

Maandag tot 13.30 uur
geopend. Dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag
en zaterdag tot
16.00 uur geopend.

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. GELDIG VAN 5 T/M 10 OKTOBER.

20 ROZEN € 3.50
OP=OP

FEESTAANBIEDINGEN:
● 20% KORTING OP DE WINTERJASSEN!
● BIJ IEDERE BESTEDING VAN 50 EURO
KRIJGT U 7,50 EURO KORTING! (m.u.v. aanbiedingen)
● DUBBELE STEMPELS OP DE KLANTENKAART!
Let op! ZaterDAG 24 OKT.:

PINEAPPLES OUTLET!
in sporthal ‘de enterij’
VOOR SUPERKOOPJES!!

KERKWEG 44 • LIMMEN

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft

*****STUNTPRIJS*****

B I O C A T ' S C L A S S I C K A T T E NB A K V U L L I NG - 20 KI LO
N ORMAAL € 9,95 ( m a x . 3 z a k k e n p e r k la n t )

NU € 6 ,9 5

dusseldorperweg 105a, limmen
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
Maandag van 13.00-18.00 uur / Dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
Zaterdag 8.30-16.00 uur / Vrijdagavond open tot 20.00 uur
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

4 WITTE PISTOLETTEN
VOOR ........................................ €

0.75

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

Wij steken u graag in het pak!!
Bij aanschaf van € 75,- aan werkkleding, truien, laarzen,
werkschoenen en klompen:

GRATIS:
3 paar Tracking Socks
t.w.v. € 5.99

Ook iets te vieren?
100 koude hapjes voor € 75,bij u thuis bezorgd (in Limmen)

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511

INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

• WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

DEZE ACTIE LOOPT TOT 31 DECEMBER 2009.

Mega kanjeractie:

Bio-Quinon q10 150 stuks van € 107,- nu tijdens feestweek €
Poly vital haarverf van € 11,99 nu voor € 7,50

Ludiek? Iedere klant die met onze bigshopper van de drogist komt winkelen,
krijgt 7,5% directe kassakorting op alles!!*
DROGISTERIJ
(uitgezonderd reeds bestaande acties, waardebonnen, fotowerk
en babyvoeding tot 6 maanden en geneesmiddelen)

nt
Kom eens langs,u ku
!
ur
de
de
or
vo
en
parker

DROGISTERIJ AKER

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

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. GELDIG TOT 17 OKTOBER.

75,-

HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

Profit eer van deze
Profiteer
de ze un
unieke
ieke aanbiedin
aanbiedingen!!!
gen!! !
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1934

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

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

Alleen tijdens de feestweek:

ALLE DVD'S 75% KORTING!
Grote zak drop van 750 gram
voor 3 x 75 cent!
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

20 stuks fruit (4 soorten)
nu slechts € 7,50!
Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

2009

GROOT SPIJSBROOD
(amandel of kaneel)
nu van € 8,95
voor de feestprijs van €

7,50

Putter’s Specialiteiten
Bakkerij

Uitgeest,
tel. 0251-312342
Krommenie,
tel. 075-6285579

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

MAGERE
RUNDERLAPPEN
750 gram .....................................

7.50

KEURSLAGER SNEL
Kerkweg 18, 1906 AW Limmen. Tel. 072 - 505 1263
Dusseldorperweg 75 1906 AJ Limmen tel: 072 - 5051360
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. GELDIG T/M 17 OKTOBER

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u in de week van 4 t/m 10 oktober

een gratis mini (50 ml)
van L’oreal professionnel
t.w.v € 4,95 cadeau.*

...een begrip in Limmen en omstreken!
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

DOL DWAAS DOBBELEN...
GOOI UW EIGEN KORTING!!!
In het reisbureau vindt u twee grote gekleurde dobbelstenen waarmee u één keer mag
gooien. Elk oog dat u gooit is goed voor een korting van EUR 5,= op een nieuwe reis.
Iedereen mag meedoen! Dus kom snel langs en dobbel uw korting!

* geldig vanaf 16 jaar

Dusseldorperweg 105 • Limmen • 072 505 2456
Abdijlaan 2b • Egmond-Binnen • 072 5065303
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

LIFESTYLE KINDERWINKEL TROEL VOOR KIDS
Kerkweg 40a • 1906 AW Limmen • tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl
Openingstijden: di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur
zat 10.00 - 16.00 uur

Kerkweg 2 • Limmen
Tel. 072-5053456 • E-mail: limmen@zonvaart.nl
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

FEESTWEEK
4 T/M 10 OKTOBER
ZONDAG 4 OKTOBER

Diverse kleding en kado-artikelen
met een winkelwaarde van € 8,95 tot € 15,00
nu voor € 7,50 op onze speciale tafel!
AANBIEDING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLEEN TIJDENS FEESTWEEK

H.Mis om 10.00 uur in de Corneliuskerk
aansluitend feestelijk ontbijt

DINSDAG 6 OKTOBER
Feestelijke middag in de Cameren voor onze
oudste klanten met een hapje en drankje
en optreden van 11 vrouwelijke accordeonisten

WOENSDAG 7 OKTOBER
Poppenkast in Vredeburg voor de kinderen van groep 1,
2 en 3 en groep 4, 5 en 6. Hierna mogen de kinderen met
een treintje door het dorp en is er een lekkere traktatie!

ZATERDAG 10 OKTOBER
Optreden vanaf 16.15 uur van Harmonie Excelsior in het park
en aansluitend ballonnenwedstrijd voor de kids.
's-Avonds feestavond voor de ondernemers en
oud-ondernemers

Profite e r van deze
Profiteer
d eze unieke aanbiedin
aanbiedingen!!!
gen!! !
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PROGRAMMA LIMMEN CULTUUR 2009-2010
Zondag 13 december 2009 in de PKN Kerk, Zuidkerkenlaan Limmen . Aanvang 15.00 uur, entree € 10, -.

CAMERATA MUSICA EN BLOKFLUITKWARTET DAMACLES

Zondag 1 november 2009 in de PKN Kerk, Zuidkerkenlaan, Limmen. Aanvang 15.00 uur, entree € 10,-.

DUO JET VAN HELBERGEN, SOPRAAN
en DANIEL VECHT, BARITON

Eten en genieten!
HEERLIJKE HACHEE
Ingrediënten:
• 1 kg uien
• 600 gram runderstooflappen of hacheevlees
• zout en vers gemalen peper
• 1 dl. runderbouillon
• 30 gram boter (1 eetlepel)
• plantaardige olie
• paar laurierblaadjes
• enkele kruidnagels
• 1 eetlepel rodewijnazijn

Bereiding:
Pel de uien en snijd ze in ringen. Snij het vlees in niet te kleine blokjes. Zout en peper deze. Verwarm de bouillon op laag vuur. Verhit een
koekenpan op hoog vuur smelt de boter hierin en voeg de olie toe. Fruit
de uien 10 min. tot ze lichtbruin zijn. Bak het vlees in porties bij de uien
aan.
Neem een braadpan met dikke bodem giet de bouillon in de pan doe
het vlees en de uien hierbij en de kruidnagels en laurierblaadjes en laat
het vlees op laag vuur met de deksel bijna dicht op de pan. Ongeveer
3 uur zachtjes gaarstoven. Giet een half uurtje voor het einde van de
stooftijd de azijn erbij.
Tip: Hachee is lekker bij elke koolsoort maar ook bij “hete Bliksem” een
stamppot van aardappelen met moesappelen en zoete stoofappeltjes
Eet smakelijk!

Een muzikale reis door West-Europa door de sopraan
Jet van Helbergen en de bariton Daniël Vecht. Zij brengen samen met hun begeleider, Jaap Kooi, een gevarieerd programma van liederen en duetten uit verschillende West-Europese landen door de eeuwen heen.
Zij vertolken werken van o.a. Mozart, Brahms, Wolf, Debussy en Quilter. Jet van Helbergen (1979) studeerde
zang aan het Conservatorium te Den Haag en studeert
momenteel bij Frans Huyts en Carolyn Watkinson aan
het Conservatorium van Rotterdam waar zij in 2010
haar masterstudie zal afronden. Naast solistische projecten zingt zij ook in diverse koren. In mei j.l. heeft zij
de rol van Dido vertolkt in de opera Dido and Aeneas
van Purcell in het Concertgebouw De Doelen en bij het
festival van de Rotterdamse Operadagen.
Daniël Vecht (1979 studeert zang bij Maarten van Koningsbergen en Luciënne Bouwman. Hij is lid van o.a.
het Bach Koor Holland waar hij in het najaar solistisch
optreedt. Als solist is hij verder te horen in cantates en
oratoria van Bach; hij vertolkte o.a. bij verschillende
koren de Christusrol in de Johannes Passion. Met zijn
vaste begeleider Jaap Kooi treedt hij regelmatig op
met een romantisch programma van liederen van o.a.
Schubert, Schumann en Brahms .
* * *
Zondag 29 november 2009 in De Burgerij, Dusseldorperweg 103. Aanvang 12 uur, entree € 3,-.

SINTERKLAASSPEL VOOR DE JEUGD
VAN 4 TOT 9 JAAR
Traditiegetrouw gespeeld door de gezamenlijke toneelverenigingen Forento en Pancratius uit Castricum. Het
sinterklaasverhaal voor 2009 staat dit jaar in het teken
van de sterren! De pieten komen in aanraking met een
TV show. Zij krijgen sterallures en vergeten dat er nog
héél véél gedaan moet worden. Het wordt weer een
waar spektakel maar uiteindelijk gaan ze toch weer
gewoon aan het werk want dat hoort natuurlijk zo.
Sinterklaas is immers jarig en de kinderen zitten met
smart op hun pakjes te wachten.
* * *
Dinsdag 8 december 2009 in Vredeburg, Dusseldorperweg 64. Aanvang 19.45 uur, entree € 6,-.

DE LIMMER TAALTEST 2009
Dit jaar al weer de zevende editie van De Limmer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor de liefhebbers
van onze moedertaal. De test doet een beroep op kennis, vernuft, taalgevoel en creativiteit op het gebied van
het Nederlands. De test bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moeten de deelnemers een goed Nederlands
woord vinden voor een aantal regelmatig voorkomende “moeilijke” woorden (b.v. exploitant=uitbater).
Vervolgens wordt de kennis van spreekwoorden en
gezegden getoetst aan de hand van zinnen die elk zijn
samengesteld uit gedeelten van twee spreekwoorden
of gezegden die dus moeten worden achterhaald (b.v.
Roeien met andermans veren). Het derde onderdeel
bestaat uit een aantal zinnen waarvan moet worden
vastgesteld of ze goed of fout zijn (b.v. De restauratie
is op een oor na geveld). Tenslotte wordt het vernuft en
de creativiteit van de kandidaten op de proef gesteld
bij het oplossen van cryptische omschrijvingen (b.v.
Applausmeubel=klapstoel). In de opgaven zelf zitten
wat hulpmiddelen om tot de oplossing te komen.
Uiteraard worden de winnaars beloond met een prijs
en de beste ontvangt bovendien de Multicopy Van
den Boogaard-wisselbokaal. Ook dit jaar is de mogelijkheid om per team deel te nemen. Dat kan een
bedrijfsteam, een familieteam, een buurtteam of een
vriendenteam zijn. Zo’n team bestaat uit drie of vier
personen die individueel aan de test meedoen waarna
het resultaat gemiddeld wordt. Het beste team ontvangt de wisselbeker die door het autobedrijf Dirk van
der Steen beschikbaar is gesteld.
Deelnemers kunnen zich aanmelden bij Henk Brandsma, telefoon 072 5052052, e-mail tibra@quicknet.nl
of per e-mail limmencultuur@hotmail.com . Zij dienen
om kwart vóór acht aanwezig te zijn. Het inschrijfgeld
bedraagt zes euro per persoon. Het maximale aantal
deelnemers is 50. Als dit aantal bereikt is kan niet
meer worden ingeschreven.

Het vocale kwartet Camerata Musica bestaat uit vier
amateur-zangers en heeft zijn oorsprong in Limmen.
De groep heeft zich in de afgelopen jaren vernieuwd
en is nu niet meer woonachtig in Limmen. Toch blijft
de bijzondere band met Limmen en vooral het N.H.
kerkje (nu PKN kerk) bestaan, want hier werd de muzikale basis gelegd.
Sinds 2008 bestaat het kwartet uit: Nicoline Sijpheer,
sopraan, Barbara Hogenboom, alt, Harry Marechal,
tenor, Marko Draisma, bas. Hun grote voorbeeld zijn
The King’s Singers, zij maken muziek die hun erg aanspreekt. Net als zij richten zij zich op het a capella repertoire en zingen vooral oude muziek; liedjes waarin
zowel de tekst als de harmonische samenzang op de
voorgrond staat. Componisten uit die tijd zijn o.a. Thomas Morley, John Dowland en Hans Leo Hassler. Camerata Musica treedt regelmatig op en zoekt daarbij
muzikale samenwerking met instrumentalisten, zoals
nu met de groep Damacles. Het blokfluitkwartet Damacles onder leiding van Claudia Veenstra bestaat uit
Daan Jacobs, Marieke Brakkee, Daniëlle de Ruiter en
Claudia Veenstra.
Voor de zangers staat het plezier in de samenzang
hoog in het vaandel en zij hopen dat dit plezier afstraalt op het publiek.
* * *
Zondag 31 januari 2010 in de PKN Kerk, Zuidkerkenlaan te Limmen. Aanvang 15.00 uur, entree € 15, -.

LA LUNA
De Alkmaarse Muziekgroep La Luna bestaat uit vijf
gedreven musici, die een open oor delen, luisteren,
zoeken en afstemmen. De muziek die zij brengen is
een mix van folk, jazz, fado, chansons, pop en wereldmuziek van eigen composities en songs van internationale singer/songwriters met één verbindend element:
pure hartstocht zonder grenzen. De uitvoeringen van
La Luna worden gekenmerkt door enerzijds een passievolle energie en anderzijds intieme gevoeligheid.
De groep verstaat de kunst om uiteenlopende stijlen
en talen met elkaar te verbinden.
De magie van La Luna blijkt uit het spel van saxofonist
André van der Hoff, toetsenist Rob Stoop, bassist Ton
Nieuwenhuizen, drummer Andries Eleveld en zangeres Helen Botman.
Helen zingt met haar lijf, haar handen, haar hart en
haar ziel. Haar presentatie is ontwapenend, theatraal
en humoristisch.
La Luna – vijf bevlogen muzikanten met een grenzeloze passie voor muziek uit alle windstreken. Samen
duiken ze vergeten parels op uit het wereldrepertoire.
Samen componeren ze originele songs. Samen zoeken ze voortdurend naar verrassende muzikale wegen. Samen veroveren en betoveren ze hun publiek in
intieme thuisconcerten en op bijzondere theaterlocaties. La Luna is een belevenis; wij zijn er trots op u dit
in Limmen aan te kunnen bieden!
* * *
Vrijdag 12 februari 2010 in Vredeburg, Dusseldorperweg 64. Aanvang 20.00 uur, entree € 6,-.

OP AVONTUUR MET RALPH TUIJN
Sinds 1971 heeft beroepsavonturier Ralph Tuijn veel
extreme prestaties geleverd. In het bijzonder startte
hij in maart 2007 zijn solo-roeioversteek (Zeeman
Ocean Challenge) van Zuid-Amerika naar Australië. Na
veel tegenslagen en ontberingen bereikte hij na 201
dagen en 15000 roeikilometers de Fiji eilanden en in
juli 2008 Australië. Informatie over deze tocht is te vinden op www.ralphtuijn.nl en www.zeemanoceanchallenge.com, en op www.speakersacademy.nl , en met
name in zijn boek “Zes miljoen slagen: in 281 dagen
de Stille Oceaan over”.
In de lezing van vanavond zal Ralph ingaan op zijn
lotgevallen en ervaringen tijdens de oversteek, en op
zijn vermogen om tegenslagen te verwerken en te
overwinnen. Tijdens zijn lezing zal ook uniek beeldmateriaal worden getoond.
* * *
Zondag 28 februari 2010 in de PKN-Kerk, Zuidkerkenlaan, Limmen. Aanvang 15.00 uur, entree € 10, -.

LEIDS BAROK ENSEMBLE MET JUDITH
STEENBRINK, BAROKVIOOL
Het in 1988 opgerichte Leids Barok Ensemble bestaat
uit 14 strijkers en klavecimbel. Het orkest brengt muziek tot leven uit de tijd van de barok en de vroege
romantiek van circa 1600 tot 1850.
Om het klankideaal van destijds zo dicht mogelijk te
benaderen, spelen de strijkers op darmsnaren en zijn
de instrumenten een halve toon lager gestemd dan
in de moderne concertpraktijk gebruikelijk. Daardoor
ontstaat een warme klank, temeer daar met authen-

tieke barokstrijkstokken wordt gewerkt.
Het LBE treedt op als een zeer hechte groep, zonder
dirigent. De inspirerende leiding van concertmeester
Roelof Balk leidt tot overtuigende interpretaties, maar
laat tevens ruimte voor individuele inbreng. Dit heeft
tot grote waardering van pers en publiek geleid tijdens
enkele honderden concerten en bij buitenlandse tournees in onder meer Italië, Engeland, Denemarken en
Frankrijk; de meest recente in Spanje in de zomer van
2009 was weer erg succesvol.
Het repertoire omvat het gehele scala van de Barokmuziek, van Bach tot Von Gluck en van Van Wassenaar
tot Scarlatti. Tal van solisten uit binnen- en buitenland
verleenden hun medewerking aan de concerten.
Het LBE treedt op als een zeer hechte groep, zonder
dirigent. De inspirerende leiding van concertmeester
Roelof Balk leidt tot overtuigende interpretaties, maar
laat tevens ruimte voor individuele inbreng. Dit heeft
tot grote waardering van pers en publiek geleid tijdens enkele honderden concerten en bij buitenlandse
tournees in onder meer Italië, Engeland, Denemarken
en Frankrijk; de meest recente in Spanje in de zomer
van 2009 was zeer succesvol. Het repertoire omvat
het gehele scala van de Barokmuziek, van Bach tot
Von Gluck en van Van Wassenaar tot Scarlatti. Tal van
bekende solisten verleenden hun medewerking aan
even zovele concerten.
Het LBE houdt van spektakel; uitgevoerd in Limmen
worden een nader te bepalen vioolconcert en werken
van Locatelli, Rameau, Händel, Scarlatti, en Franz Xavier Richter.
* * *
Zaterdag 6 en 7 maart 2010 in Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64
Van 11.00 uur tot 17.00 uur, entree gratis

LIMMEN ARTISTIEK EN CREATIEF
Deze expositie is al jaren een belangrijk evenement,
dat wordt georganiseerd door Limmen Cultuur. Het
is een druk bezochte en gezellige manifestatie van
kunstzinnigheid en handvaardigheid. De kunstenaars
komen vooral uit Limmen, maar ook uit de omgeving.
O.a. schilderskunst, beeldhouwen, keramiek, foto’s
maar ook allerlei andere vormen van creativiteit worden hier tentoongesteld. De meeste kunstwerken
worden ook te koop aangeboden.
Voor inlichtingen over deelname aan deze expositie
kunt u van 18 jan. tot 1 febr. 2010
bellen naar: 072-5051337 of 072-5051378.
* * *
Zondag 21 maart 2010 in de PKN Kerk, Zuidkerkenlaan, Limmen. Aanvang 15.00 uur, entree € 10,-.

LA BRISE VOCALE
La Brise Vocale is een klassiek geschoold vocaal
kwartet. Het ensemble streeft een hoog peil na en
draagt met elke individuele stem op eigen wijze bij
aan een luisterrijk geheel in klank en kleur, ondersteund door pianiste Eva Scholtens, die tevens de
artistieke leider is.
Het kwartet bestaat uit: Jean Groothuizen, bas/ bariton, Arjen van der Meer, tenor, Nancy Hensbergen ,
mezzo sopraan, Wil Groothuizen-Edsen, sopraan. Het
kwartet wordt begeleid door Eva Scholtens, piano.
Het repertoire van La Brise Vocale bestrijkt diverse
stijlperiodes, van opera tot musical. Op het programma staan o.a. werken van Schubert, Rossini, Verdi,
Beethoven en Brahms. Naast het optreden als kwartet
zingen zij ook solo’s, duetten en terzetten.
* * *
Maart/april 2010

LEZEN MET TOMMY WIERINGA EN
QRUUN SCHRAM JR.
Op het moment van het drukken van deze krant was
de exacte plaats en datum van deze lezing nog niet
bekend. Wij zullen u op onze website en via de media
tijdig informeren.

DODENHERDENKING 4 MEI 2010
Dinsdagavond 4 mei om 18.30 uur begint in de Corneliuskerk de jaarlijkse dodenherdenking. Na afloop
van de herdenking, om ongeveer 19.10 uur gaat vanaf
het plein voor de kerk de stille tocht beginnen naar het
monument tussen Limmen en Castricum.
Deze tocht duurt ongeveer 25 minuten, waarna de
herdenking bij het monument plaats vindt.
Einde van de herdenking 20.20 uur.
Wij rekenen op een grote opkomst van de bevolking.
De organisatie van de herdenking in de kerk berust bij
Limmen Cultuur.

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl
Openingstijden:
di t/m vrij 9.30 - 17.30 uur
zat 10.00 - 16.00 uur

€ 7,50 kadootjes...?

Alvast voor 5 december...!
Kom lekker inspiratie opdoen!!!
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Jos Admiraal van Diervoeders Admiraal vertelt over het Limmerse familiebedrijf

‘Verwennen met mate en verstand!’
en katten hadden. “Ik niet, maar mijn moeder
heeft altijd gezegd dat ik een vent moest zoeken
die gek is van dieren,” voegt Alinda lachend aan
het gesprek toe, “want ik wilde vroeger alles maar
ik kreeg niets.” Gelukkig heeft Alinda nu genoeg
dieren om zich heen. Is er qua soort dierenvoer
veel veranderd in de loop der jaren? “Een jaar of
twintig terug had je gewoon simpel voer voor de
kat, je had een paar smaken: vis, vlees en gemixt.
Dan had je twee, drie hoogwaardige voeders. Nu
is dat helemaal andersom en heb je eigenlijk alléén nog maar hoogwaardige voeders,” zegt de
specialist op het gebied, “als je nu kijkt, dan heb
je per merk vaak enorm veel keus.” Jos kent een
kattenvoermerk met dertig verschillende soorten voer en een hondenvoermerk met wel vijftig
verschillende soorten. Jos: “Waar eindigt het?”
Alinda: “Je hebt nu zelfs voer voor de indoor kat
en voor de outdoor kat.” Maar met het hoogwaardiger worden van de voeders kan het dier tegenwoordig wel langer bij de dierenarts vandaan
gehouden worden.

Links op de foto medewerkster Sandra, daarnaast Alinda en Jos.

Een stukje geschiedenis: Sint Franciscus van Assisi was vroeger, rond de 13e eeuw, erg begaan met zwervers
en mensen die het niet rijk hadden. Maar belangrijker voor dit stukje is dat deze heilige zich naast het
lot van de mensen zich ook het lot van planten en dieren aantrok. Hij had bijzondere ontmoetingen met
dieren en de legende is dat Franciscus zelfs met hen kon praten. Zo riep hij met succes de luid fluitende
vogeltjes tot de orde tijdens zijn ochtendgebed, werd hij iedere ochtend op tijd gewekt voor de vroegmis
door een valk en temde hij een wolf die in de buurt van het stadje Gubbio geregeld mensen aanviel en
opat. Pas eeuwen na zijn dood, in 1929, werd tijdens een internationaal congres van de vereniging voor
de bescherming van dieren in Wenen zijn sterfdag, 4 oktober 1226, uitgeroepen tot Werelddierendag. De
eerste dierendag werd gevierd op 4 oktober 1930 en tot heden verwennen wij op deze dag onze dieren een
beetje extra. Dus zoals wij Sint Nicolaas kennen als grote kindervriend, zouden wij Sint Franciscus moeten
kennen als dierenvriend.
Sint Franciscus is hij niet, maar een dierenvriend is hij zeker wel, Jos Admiraal van Diervoeders Admiraal.
Met dierendag in het vooruitzicht schuif ik bij hem aan voor een interview.
Terwijl ik mijn fiets neerzet bij de schutting achter het huis, gaat de poort al open. Jos Admiraal
komt naar buiten, gevolgd door zijn zoontje Kees
en een grote zwarte Bouvier. De winkel is vandaag, op maandagmorgen, gesloten. Ik gluur
nog even naar binnen. Alles is donker en de deur
zit op slot. We nemen dus plaats in de kamer
van het woonhuis, want Diervoerders Admiraal
is een bedrijf aan huis. “We staan ingeschreven
bij de kamer van koophandel sinds 1900,” begint
Jos zijn verhaal, “de datum was 00-00-1900, dus
waarschijnlijk bestaan we al langer.” De opa van
Jos heeft de inschrijving geregeld, maar of de opa
of misschien al de overgroot opa van Jos met het
bedrijf begonnen is, weet hij niet zeker. De onderneming is dus al drie of vier generaties in de
familie en daarmee is Diervoeders Admiraal een
echt Limmers familiebedrijf. “En misschien nog
wel een generatie,” voegt de trotse vader toe terwijl hij in de richting van zijn zoon kijkt. “Vroeger
waren we eerst een graanmaalderij,” gaat Jos verder, “daarbij had mijn opa nog wat vee; koeien en
varkens.” Van opa is het bedrijf overgegaan op de
vader van Jos. In die tijd ging, de van oorsprong,
graanmaalderij zich meer en meer specialiseren
in voer voor de boeren. Het vee werd weggedaan.
“In het begin werd het voer per boot geleverd, opgeslagen en vervolgens uitgeleverd aan de boeren. Later kwam alles met de vrachtwagen aan.”
Vanaf 1979 is de moeder van Jos begonnen met
een winkeltje, de huidige dierenspeciaalzaak, dat
in de loop der jaren groeide van 25 m2 tot 100 m2.
Ondertussen nam Jos het bedrijf, onverhoopt op
jonge leeftijd, over na het overlijden van zijn vader in 1986. “Mijn moeder bleef toen nog enige
tijd de winkel draaien. Inmiddels heeft mijn moeder afscheid genomen van de dierenwinkel en
draai ik het bedrijf samen met mijn vrouw.”

‘t Achterom
Alinda, de vrouw van Jos, komt kort nadat we het
interview begonnen zijn binnen. Naast haar baan
op een accountantskantoor werkt ze in de winkel
op de dagen dat Jos rondrijdt om voer te bezorgen. Waarvoor kunnen mensen bij Diervoeders
Admiraal terecht? “Wij zijn een groothandel voor
vee, dus vooral naar de boeren toe,”antwoordt
de diervoeder, “ dus hetzij bulken, hetzij zakvoer.”
Het zakvoer wordt direct vanuit het bedrijf geleverd en kan op aanvraag bezorgd worden door
Jos. Het bulkvoer, voer dat in silo’s wordt opgeslagen, wordt door de fabrikant direct bij de boeren
afgeleverd. “Voor bulkvoer ben ik een tussenhandelaar.” Naast het leveren van grotere hoeveelheden voer aan agrariërs, kunnen particulieren
terecht in de dierenspeciaalzaak van het bedrijf.
“We hebben hier diervoeders voor honden, katten, kippen, konijnen, vogels en paarden, we hebben levende have zoals hamsters, konijnen, vissen
en in de zomer vijvervissen. Daarnaast hebben we
aanverwanten zoals honden- en kattenmanden,
speeltjes, vogelkooien, goudviskommen,” somt
Jos op, “ook hebben we een afdeling hengelsport
waar de basisbenodigdheden voor vissers te krijgen zijn.” Dus anders dan de naam verraadt kun
je bij Diervoeders Admiraal ook andere zaken krijgen dan enkel voer. “Vroeger haalde je gewoon
voer bij Admiraal,” begint de ondernemer de
verklaring van de naam van zijn bedrijf, “daarna
heette de winkel ’t Achterom omdat je hier het
pad opliep, dan liep je door ons straatje heen en
dan was daar de winkeldeur. Je kwam dus eigenlijk achterom. Toen het bedrijf later groter werd,
kreeg het twee namen: Foeragehandel Admiraal
en dierenspeciaalzaak ’t Achterom. Dat wilde ik
in één naam hebben vandaar Diervoeders Admiraal.”

Indoor kat, outdoor kat
De grote zwarte bouvier ligt ondertussen rustig
op de grond. “Een Bouvier is een heel lief ras,” zegt
Jos, “dit is onze derde.” Jos is opgegroeid met dieren en vertelt dat zij vroeger thuis altijd een hond

Broodje leverworst?
Kees vraagt tussendoor, spelend met een speelgoedauto, wat van onze aandacht. “Het is ook eigenlijk zijn morgen, op maandag, als de winkel
gesloten is,” bekent vader. Met het toegenomen
assortiment aan voeders voor beesten vraag ik
me eigenlijk af of de dieren de laatste jaren niet
te veel verwend worden. “Nou, dat is leuk dat je
dat vraagt,” zegt Jos, “want het is bijna dierendag.
Je moet de dieren dan eigenlijk niet verwennen
met enorm veel snoep, soms tot een broodje leverworst aan toe.” Alinda: “Je hebt echt honden
en katten met overgewicht omdat ze teveel tussendoor krijgen. Ook dieren kunnen dan bijvoorbeeld diabetes krijgen.” Jos:“Je kunt je huisdier
wel wat lekkers geven, een kluif bijvoorbeeld,
maar dan moet je hem wel wat minder van het
andere voer geven. Bij mensen werkt dat ook zo.”
Het echtpaar is duidelijk. Maar hoe moeten we
onze dieren dan verwennen op dierendag? “Ga
een lekkere strandwandeling maken,” tipt Jos, “je
mag natuurlijk best iets lekkers kopen voor je dier,
maar zorg dan ook dat de voeding daar die dag
op aangepast wordt.” “Of koop gewoon een leuk
speeltje,” voegt Alinda daar aan toe, “verwennen
met mate en verstand!” Mochten de huisdieren
toch te veel verwend worden met dierendag, dan
is er voor het dikke dier tegenwoordig altijd nog
een speciaal dieet te koop. “Heb jij eigenlijk dieren?” vraagt Alinda als we het interview aan het
afronden zijn. “Ik heb een kanarie,” antwoord ik.
Verder houd ik mijn mond, want met al het lekkers dat ik iedere dag in zijn kooi hang, is het voor
mijn vogel iedere dag dierendag. Maar natuurlijk
zorg ik wel dat hij keurig aan zijn dagelijkse vlieguurtjes komt!
Lucia Valkering
Contact
Stetlaantje 5
Limmen
Tel. 0725051225

Hernieuwd bestuur zet schouders
onder Ronde van Limmen
Met twee nieuwe leden zet het bestuur van de Stichting Ronde van Limmen zich weer in voor een
wielerronde in 2010. De inzet is om deze in augustus te laten plaats vinden. Met een aantrekkelijk
programma, waarin zeker de jeugd van Limmen niet vergeten wordt, worden weer veel toeschouwers langs het parcours verwacht.
Door agendatechnische redenen vanuit de KNWU, kon de ronde van Limmen dit jaar helaas geen
doorgaan vinden. Dit is allerminst een reden om de handdoek definitief in de ring te gooien. Peter Könst en Frans Punt hebben besloten een stapje terug te doen. Dat is jammer, maar door het
aantreden van Richard Bloedjes en Emile Dekker wordt dit verlies ruimschoots gecompenseerd.
Richard heeft als wielrenner al menig criterium gereden en weet wat er leeft bij de fietsers. Emile
heeft zijn organisatorische talenten bij de VV Limmen laten zien.
Otto Bruschke heeft de voorzittershamer
overgenomen. Elly Koot, Lenie Zomerdijk
en Arie Zoon behouden hun functie binnen het bestuur. De eerste bestuursvergadering is inmiddels geweest en vele
leuke ideeën zijn ter tafel gekomen. Het
is nu zaak om een datum op de agenda
te krijgen. We willen dit doen in samenwerking met de wielervereniging WestFrisia. De eerste contacten met deze
club hebben ons veel vertrouwen gegeven. Zodra er een datum bekend is zult
u het horen en/of lezen.
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Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact
op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal
of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.

IJs Briefjes en Tiny Briefjes-Verdonk

Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

zijn 15 oktober 2009

45 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd namens de hele familie!

JE MAAKT HET MET FIXET

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97
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Het team van “Marga’s Haarmode” feliciteert de LOV
met hun 75-jarig jubileum!

Daarom de hele maand oktober actie!

H A N D T E K E N I N G

D e z e b o n k u n t u b e s t e d e n b i j a l l e a a n g e s l o t e n LOV w i n k e l i e r s

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

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

Dusseldorperweg 105 • Limmen • 072 505 2456
Abdijlaan 2b • Egmond-Binnen • 072 5065303

limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het
tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20
euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de sns-regiobank in het unive kantoor.

In deze maand krijgen de heren bij de volgende complete behandeling:
• Coupe knippen samen met een Cover kleuring
(slechts 5 minuten voor het verminderen van grijs haar )
Een travelpack cadeau t.w.v. € 7.50, die bestaat uit een stevige gel samen
met een shampoo speciaal voor de heren.
Ook aan de dames is gedacht, voor de gehele maand oktober een feestelijke actie!
Bij inlevering van deze advertentie:
Krijgt u boven een besteding van € 75,- een verzorgende shampoo
(250ml) l’Oreal professionnel voor maar € 7,50!

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!
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Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

Heeft u zojuist iets verkocht via internet? Verstuur deze
pakketjes voordelig door heel Nederland al vanaf € 4,95.
Kijk op www.dhlforyou.nl voor alle mogelijkheden.

Schipperslaan 13 • 1906 BG Limmen • 072-5315127 • E-mail: info@pmpadvies.nl

O

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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Help de WOL aan de

Oud-voorzitter Elfstedentocht
Henk Kroes komt naar Limmen!

Het bruist van de activiteiten in Limmen voor Burkina Faso! Stichting Fietsen voor Burkina is hard
aan het trainen om in perfecte conditie te komen
om in september 2010 van Limmen naar Burkina te
fietsen. Daarnaast organiseert FvB allerlei feesten
en acties om sponsorgelden voor de onderwijsprojecten in Burkina in te zamelen. En natuurlijk het jaarthema “Op de pedalen” van de Corneliuskerk.
Hierin staan de acht millenniumdoelen centraal. Kroon op al deze activiteiten is de nominatie van de
WOL voor de Millenniumdoelen Award. De WOL zet zich vanuit Limmen en omgeving al jaren in voor
onderwijs in Burkina Faso. Die Award willen we natuurlijk winnen! Het is prachtige publiciteit voor de
projecten en alle mensen die zich daarvoor inzetten. De Award bestaat uit een geldprijs van 2000 euro
voor het project, een advies van de Rabobank en mogelijk een reportage in het ontwikkelingsland door
een verslaggever van het Noord-Hollands Dagblad. Help ons daarom om die Award te winnen en stem
op de WOL! Tot 11 oktober 2009 kunt u stemmen via www.nhd.nl/millenniumaward, het stembiljet in
het Noord-Hollands Dagblad of SMS nhd wol naar 4999. Met uw stem kan het lukken!

Vrijdag 30 oktober komt Henk Kroes op uitnodiging van Stichting Fietsen voor Burkina naar de
Burgerij in Limmen. Hij zal een lezing geven over
een fietstocht van een groep fietsers uit Friesland.
In 2006 heeft deze groep een sponsorfietstocht
van honderd dagen gemaakt van Bolsward naar
Accra, de hoofdstad van Ghana. Hun stichting
Fietsen voor Onderwijs heeft destijds geld ingezameld voor onderwijs in Ghana.
Henk Kroes was één van de deelnemers aan de
tocht.
Naast zijn passie voor de Elfstedentocht op de
schaats had hij een grote liefde ontwikkeld voor
het fietsen van lange afstanden.
De stichting Fietsen voor Burkina uit Limmen
wilde hem graag uitnodigen om te horen wat

Millenniumdoelen Award!!!

Millenniumdoelen
De Millenniumdoelen Award is een initiatief van
het COS Noord Holland in samenwerking met het
Noord Hollands Dagblad en de Provincie. Zij willen kleine particuliere ontwikkelingsorganisaties
in het zonnetje zetten vanwege hun inzet voor
de Millenniumdoelen. De millenniumdoelen zijn
acht doelstellingen die de Verenigde Naties in het
jaar 2000 met elkaar afgesproken hebben om te
zorgen dat er in 2015 minder armoede in de wereld is.
Waarom op de WOL stemmen?
Stichting WOL richt zich op millenniumdoel 2 en
3: Iedereen naar school en gelijke kansen voor
jongens en meisjes. Al vanaf 1995 zetten WOL en
haar partner DSF zich in voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de provincie Yatenga Burkina Faso. Met veel resultaat: het
aantal schoolgaande kinderen in Yatenga is verdrievoudigd en er gaan bijna net zo veel meisjes
als jongens naar school. Onder de leus “Onderwijs
voor Ontwikkeling” zorgt DSF er voor dat het oude
(koloniale) onderwijssysteem zodanig wordt hervormd dat het een sleutelrol kan vervullen bij de
bestrijding van de armoede en de ontwikkeling
van het land.
Burkina Faso is het een na armste land in de wereld met de grootste populatie analfabeten. Het
analfabetisme en de daar uit volgende onwetendheid is een groot struikelblok bij armoedebestrijding en ontwikkeling. Door ook de volwasse-

nen te alfabetiseren doorbreekt DSF doorbreekt
de traditionele denkpatronen die ontwikkeling in
de weg staan.
Onderwijscomplex Zoodo
DSF wil de opgedane kennis graag bundelen en
doorgeven aan andere scholen en leraren. Ook wil
DSF onderwijsvoorzieningen creëren waar alle
leerplichtige leerlingen een plekje kunnen vinden. Daarom zijn WOL en DSF in 2006 begonnen
met de realisatie van onderwijscomplex Zoodo.
Zoodo moet een kenniscentrum worden met experimentele scholen en trainingsmogelijkheden
voor leraren. Hiermee wordt de kwaliteit van het
onderwijs verbeterd en wordt het onderwijs afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften van de
bevolking.
Aan het einde van het eerste schooljaar zijn
op Zoodo de eerste resultaten al zichtbaar. Alle
leerlingen van de basisschool zijn overgegaan.
De examenklas voortgezet onderwijs telde het
hoogste percentage geslaagde leerlingen van de
provincie. In een spetterende show toonden de
leerlingen uit het beroepsonderwijs wat zij het
afgelopen jaar geleerd hebben. De filmpjes hiervan zijn te zien op de website van de WOL www.
stichtingwol.com
Dus stem op de WOL omdat onderwijs en gelijke
kansen voor meisjes en jongens voorwaarden
zijn voor duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding!

zo’n monstertocht nu eigenlijk inhoudt. Ook is er
van die Friese tocht een boek verschenen met als
titel: “Dansend gras in de savanne”. Daarin staat
beschreven wat voor avonturen de deelnemers
meemaakten en hoe ze hebben moeten afzien.
Ook komt in het boek naar voren, dat het een
enorme ervaring is om zoiets, al is het maar één
keer in je leven, mee te maken.
Fietsers, schaatsers, kortom mensen die van
avontuur houden: houdt deze datum vrij en kom
naar de avond waarop Henk Kroes het allemaal
persoonlijk komt vertellen!
Kaarten van € 5,- zijn vanaf 15 oktober a.s. verkrijgbaar bij Albert Heijn en Gall & Gall in Limmen en op de avond van de presentatie bij de
ingang van de Burgerij.

‘Kaarten Feestweekend in Limmen
zijn NU te koop!
Vrijdag 27 en zaterdag 28 november staat er een
feestelijk weekend op het programma! Als deze
avond nog niet in je agenda staat genoteerd,
wordt het nu hoog tijd! Vanaf vandaag zijn namelijk de kaarten te koop voor deze feestavonden.
Vrijdagavond 27 november wordt de Burgerij in
Limmen omgetoverd in een groot feesttheater,
waarbij je getrakteerd wordt met een avondvullend programma met o.a. daverende playback- en
live optredens, cabaret van Peter Dekker en afsluitend komen The Garlics samen met Ruud (bekend van Pip & Ruud) de avond compleet maken!
(Aanmeldingen voor playback- of liveoptreden
zijn nog steeds welkom, maar reageer wel snel!)
Zaterdag 28 november staat in het teken van
‘Dance 4 Burkina Faso’. Deze avond zullen R2
Dance en de Stichting Fietsen voor Burkina alles
uit de kast halen om een knaller van een feest te
geven, met de muziekstijlen House, Electro, Progressive, Eclectic, Techhouse, Techno en Minimal.
De sound van Dance Valley, Sensation en Mysteryland op een donkere winteravond. Uit de hele
omgeving zijn de beste DJ’s geboekt, de Burgerij
zal verbouwd worden tot ware danceclub zoals
alleen in Limmen kan!
Beide avonden zijn het initiatief van Stichting
Fietsen voor Burkina. De opbrengsten van de
avond worden ingezameld voor dit goede doel.

Meer info? Check www.fietsenvoorburkina.nl
De kaarten bedragen € 10,00 per stuk en zijn vanaf vandaag te koop op de volgende kaartverkooppunten: Servicedesk van Albert Heijn Limmen,
Stuifbergen en VVV Castricum.
Kom en steun ook het goede doel!
Meer informatie bij Laura Koot tel. 0646285547
2

dance

4
Burkina faso
DANCE

28 NOVEMBER 2009

BURGERIJ // LIMMEN
RICO DA LUCCI / STEVE-D / JOHNNY BLACK / SONNY
CHOCO BAREIRO / JIMMY TRICKZ / ROB T RAW
BOOTH / RENTEMPEN / MIKE ROCKS
ƟĐŬĞƚƐĂƚƚŚĞĚŽŽƌϭϬĞƵƌŽƉƌĞƐĞůůϴĞƵƌŽͬͬƌϮͲĚĂŶĐĞĞǀĞŶƚ

////

more info check: www.fietsenvoorburkina.nl

Gezellig struinen in d’Enterij...
Zondag 18 oktober wordt een rommelmarkt gehouden in sporthal d’Enterij in Limmen, van 10.00
tot 16.00 uur. Vindt U het leuk om wat rond te struinen, te kijken of U iets van uw gading kunt
vinden, dan bent u van harte welkom.
Slecht weer kan geen roet in het eten gooien, want het is overdekt. Een drankje of hapje is ook
verkrijgbaar. Daarnaast hoopt de organisatie vooral dat het een gezellige dag wordt. De entree
bedraagt € 2,- . Alles wat na aftrek van de kosten overblijft, gaat naar Fietsen voor Burkina.
(Er zijn nog kramen te huur á €22,50 tel.072-5053449)

J.O.C. Conquista
Wat te doen in oktober?
20 oktober (19.00-22.00): Guitar Hero
21 oktober (19.00-22.00): Clubavond
22 oktober (19.00- 22.00): Bingo

Zondag 18oktober 2009 vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen

Opnieuw een topper bij de
Jazzsessionclub ‘Vredeburg’

Kids (4-9 jaar)
Iedere zaterdag, van 10.30 tot 12.00, zijn er verschillende activiteiten voor kinderen van 4 tot 9
jaar. De entree is 1 euro.

Na het fantastische gastoptreden van de Lola
Garcia Band in september jl. met als gastzangeres Francina van Batum, moest de organisatie
natuurlijk op zoek naar een gastorkest van minimaal gelijk niveau. En dat is gelukt.

3 oktober: Schilderen
10 oktober: Fotospeurtocht
17 oktober: Bieslook en tuinkers monsters
24 oktober: Rommelmarkt, vóór en dóór kinderen
31 oktober: Conquista’s kookclub

Zondag 18 oktober 2009 verzorgt het Johan Baartscheer Quintet met zangeres Elma Nijhuis een
gastoptreden tijdens de jazzsessie. Zelf duiden
de muzikanten van dit combo hun muziek aan
als easy jazz.
Het repertoire bestaat vooral uit jazz-standards,
voor het merendeel zangnummers, waarin zangeres Elma Nijhuis - het boegbeeld van het kwin-

tet - de andere muzikanten en het publiek meesleept in haar enthousiasme.
Bij alle leden van kwintet staat het plezier in het
muziek maken voorop. Zij hebben zeer uiteenlopende muzikale achtergrond en ervaring, die
loopt van big-band tot klassiek en van bluesband
tot jazz-combo’s in allerlei samenstellingen.
Het kwintet is ongeveer acht jaar geleden opgericht.
De bezetting is als volgt:
• Elma Nijhuis, zang;
• Johan Baartscheer, saxofoons;
• Joop Slager, bas;
• Don Spitsbergen, slagwerk;
• Jaap Timmerman, piano.

Club (9-12 jaar)
Iedere woensdag, van 14.00 tot 17.00, is Conquista
geopend voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Wij hebben computers voor multiplay spellen, een DJhoek, spelcomputers, poolbiljart, je kunt het zo
gezellig niet bedenken of het is de woensdagmiddag in Conquista. Kom eens langs. In de vakanties
zijn we extra open, ook in de avonden, en hebben
we diverse activiteiten.

Meidenclub (vanaf 9 jaar)
We gaan weer van start met de meiden! Wij willen speciaal voor de meiden een ruimte creëren
waar zij hun eigen activiteiten kunnen organiseren. Dit zal plaatsvinden op de woensdagmiddag (van 14.00-17.00). Eens per maand zal er dan
een activiteit voor de meiden zijn in hun eigen
ruimte.
De volgende middag is op 14 oktober, kom gezellig langs en vertel wat jij graag zou willen doen
bij Conquista.
Club X-tra (12-16 jaar)
Op vrijdag en zaterdag, van 19.00-22.00, zijn we
open voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Wanneer wij
geen activiteit hebben, hebben wij open inloop.
Hangen met je vrienden bij Conquista, met computers, DJ-hok, groot scherm voor tv en films of
gewoon gezellig samenzijn.
3 oktober: Pool-competitie
10 oktober: Dart-competitie
24 oktober: DROPPING, schrijf je nu in via
janneke@conquista.nl
30 oktober: Halloween; griezelfilm
31 oktober: Halloween; spel ‘Weerwolven’
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75 jaar

75 jaar
Palingworst

Kant en klare
Hachee

100 gram

Beenhamsalade
100 gram

750 gram

750

075
075

Gebraden gehakt
100 gram

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

075

Kerkweg 18
1906 AW Limmen
Tel. 072 - 505 1263

Kerkweg 18
1906 AW Limmen
Tel. 072 - 505 1263

KEURSLAGER SNEL

KEURSLAGER SNEL

75

De redactie van de LOV-krant feliciteert alle leden van de Winkeliersvereniging Limmen
met het 75-jarig jubileum...! Op naar de 100 in veel voorspoed!

75

DOL DWAAS DOBBELEN

GOOI UW EIGEN KORTING
In het reisbureau vindt u twee grote gekleurde
dobbelstenen waarmee u één keer mag gooien. Elk
oog dat u gooit is goed voor een korting van EUR 5,=
op een nieuwe reis.

Iedereen mag meedoen! Dus kom snel langs en
dobbel uw korting! Vraag naar de voorwaarden

Kerkweg 2
072-5053456

Stabiliteit lijkt vanzelfsprekend.
En dat is het ook.
Tijden veranderen. Als coöperatieve bank die al ruim 100 jaar bestaat, hebben we altijd een actieve rol gespeeld om de
vele veranderingen een toekomstbestendige vorm te geven. In Nederland, en tegenwoordig ook steeds meer wereldwijd.
Van Limburg tot Groningen. Van Zeeland tot Nieuw Zeeland. En van de Verenigde Staten tot China. Daarin houden wij
vast aan onze principes: we zijn een coöperatie van leden, waarin we door onderlinge samenwerking bouwen aan de
toekomst van onze klanten. Als Rabobank kijken we altijd verder dan het huidige moment. Een duurzame ontwikkeling
van welvaart en welzijn staat voorop. Deze aanpak heeft geleid tot de triple A-status, als hoogst mogelijke bewijs voor
een solide bank. De Rabobank is een stabiele partner op elk moment.

Het is tijd voor een bank
die zichzelf blijft.

Kijk op www.rabobank.nl

Limmen
limmen@zonvaart.nl

