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Kermisrun Limmen:

‘Bikkelen en enorm genieten’
De Kermisrun van Limmen was weer
een fantastisch evenement om mee
te maken. Van ’s ochtends vroeg toen
de opbouw van de hindernissen begon tot aan het startsein om 16.00
uur gonsde het in Limmen. Prachtig
weer en hilarische hindernissen zorgden voor spektakel en een geweldige
stemming onder de deelnemers en
het publiek. De hindernissen werden
gesponsord, bedacht en opgebouwd
door enthousiaste bedrijven uit de
regio. De runners moesten modder,
schuim en modderige slootjes trotseren en er werd veel geklauterd, geplonsd, gebuffeld en vooral genoten.
Onderweg was er vrolijke aanmoediging van muziek en heel veel publiek.
Aan het eind van elke ronde werd iedereen ‘fijn’ schoongespoten door het
Limmense brandweercorps.
Veel respect voor iedereen die zijn of
haar grenzen heeft verlegd, door één,

twee of drie keer het parcours van 3
km af te leggen. Prijzen zijn er uiteraard ook gewonnen.
De wisselbeker voor de eerste man die
na 3 rondes de finish bereikte is naar
Boi de Moel gegaan. Ook dit jaar was
Marion Dekker weer de snelste vrouw.
Bij de teams won team B.E.V. Kees v/d
WC’s voor het 4e opeenvolgende jaar
de hoofdprijs. De prijs voor de meest
ludieke runner ging naar de mannen
met de roze dirndolls - Jac Kaandorp
en zijn zoons. De Kermisrun 2016 was
zeer geslaagd en stond weer helemaal
in het teken van plezier, sportiviteit
en samenwerken.

Piet en Rutger, Groente & Fruitmarkten

Verse biologische
groente en fruit

Sinterklaasshow in Limmen
“Ohkommuruskijkun!” onder deze titel vindt er weer een Sinterklaasshow
voor volwassenen plaats in de Burgerij, in navolging van de succesvolle
voorstellig van vorig jaar.
Talenten en interessante personen uit
Limmen en omstreken treden op met
muziek, dans, cabaret en entertainment.
Dit alles onder het toeziend oog en
luisterend oor van de Goedheiligman
(Geen onbekende in de Limmer artiestenkringen) die uiteraard ook zelf
aan deze voorstelling zal bijdragen.
De muzikale begeleiding wordt ver-

zorgd door het huisorkest onder leiding van Gerard van der Schaaf.
Kaarten à 12,50 euro (incl. koffie/
thee met gebak) zijn verkrijgbaar bij
bakker Bakker en op de Oudeweg 1
in Limmen en ook (zolang voorradig)
aan de zaal.
De opbrengst komt ten goede aan de
Stichting “Zelfstandig Wonen Heiloo”
voor personen met een lichte verstandelijke beperking. Dit ter realisatie
van een appartementencomplex voor
deze mensen. De bewoners zelf ontvangen een minimale uitkering (Wajong). Vandaar dat de Stichting op

zoek is naar fondsen om het project
te kunnen voltooien. De extra’s die de
bewoners zelf niet kunnen financieren zijn bijvoorbeeld: de meerkosten
voor een gemeenschappelijke keuken,
meubels en verdere inrichting van de
gemeenschappelijke ruimte, de inrichting van de tuin, een te planten
haag etc.
Daar het project zijn voltooiing nadert
is dit tevens de laatste voorstelling.
De avond vindt plaats op Vrijdag 18
november in de Burgerij te Limmen.
Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.30 u.

Limmen - Alweer enkele jaren staan
Piet en Rutger met veel plezier aan de
Vuurbaak. Rutger is inmiddels aardig
ingeburgerd in Limmen en enthousiast vertelt hij ons over de vernieuwde
strategie van deze bijzondere groente
& fruitmarkt: “Onze focus is nog meer
op kwaliteit en versheid komen te liggen” aldus Rutger. “Dat doen wij door
rechtstreeks bij kwekers en boeren in
te kopen en zo garanderen wij hele
korte lijnen en onze producten komen
zo van het land... Verser kan niet!”
“Wat ook nieuw is dat wij elke maandag met een heerlijk en makkelijk
recept komen en zo hopen wij dat we
op de maandag heel Limmen bijvoorbeeld aan de boerekool, bloemkool of
andijvie krijgen. Uiteraard wisselt het
menu elke week... Kom langs en laat
u verrassen!”

Biologisch
“De vraag naar biologische groenten
wordt steeds groter. Ook wij spelen
daar op in met een biologische hoek
in onze kraam. Deze producten worden zoveel mogelijk lokaal ingekocht.
Wij kopen alleen in bij erkende biologische boeren waardoor je ook zeker
weet dat biologisch ook echt biologisch is. Die kwaliteit garanderen wij.”
“Velen weten ons al te vinden op de
maandag aan de Vuurbaak of op vrijdag bij Mull Mode in Castricum en wij
hopen ook ú te mogen begroeten!”
Wij van de redactie gaan dit ook zeker
doen en we zijn nu al benieuwd wat
wij maandag gaan eten...
Met een gezonde groet!

Kom naar de lezing van Kees Druijven

Mysterie veldnamen
in de polder Over Die opgelost
De polder Over Die, voorheen van de
banne Limmen nu in Akerslootse handen, heeft prachtige maar voor velen
onverklaarbare veldnamen.
Sommigen herkennen bijvoorbeeld de
naam Zodehoop maar ken je de naam
Altgeringeland, destijds eigendom
van de Egmondse Abdij? Met een klein

beetje verbeeldingskracht kun je daar
de betekenis: al te gering ofwel een
klein stukje land aan geven. De naam
die men ooit aan een stuk grond gaf
was niet zomaar uit de lucht gegrepen. Men ‘zag’ hem als het ware aan
het land af. Was het aanzicht hoog,
laag of droog? Dan kon je er zeker van

zijn dat de namen ven, vijf morgen,
hemel of hoop in de naam zou verschijnen.
Kees Druijven heeft onderzoek gedaan en gaat op dinsdag 22 november
om 20.00 uur in Ons Huis de boel nader verklaren. Tijdens de lezing staat
Kees stil bij de gebruiksgeschiedenis
van het gebied, de wateringen rondom maar vooral de namen die de percelen dragen. Die namen waren vooral
belangrijk voor boeren bij zoal de
koop en verkoop van land totdat het
kadaster in 1832 de namen overbodig
maakte door de percelen van een sectienummer
en nummer te voorzien.

Maak een afspraak voor zaterdag 15 oktober...

Geboeid en klaar voor een stukje
Limmense geschiedenis?
Kom dan 22 november om 20.00 uur
naar Ons Huis aan de Zuidkerkelaan 1
in Limmen door je in te schrijven via
telefoon:
072 - 5052708 of mail c.n.druijven@
hetnet.nl. De toegangsprijs is € 5,incl. gratis koffie/thee.

Oktober staat bekend als DE woonmaand! Buiten verandert het weer en
we gaan ons weer richten op het binnen wonen.
Melanie Lamers heeft veel ervaring
met het geven van korte adviezen op
beurzen en in bouwmarkten. Heb jij
een korte woonvraag? Op zaterdag 15
oktober kun je terecht bij Huisvanbinnen voor een flitsadvies gesprek van

Flitsadvies bij
Huis van Binnen

20 minuten voor slechts € 15,-. Koffie
thee en iets lekkers staat de hele dag
voor u klaar en we hebben weer leuke
nieuwe accessoires ingekocht. We
maken er een gezellige woondag van!
Schrijf je nu in via email:
melanie@huisvanbinnen.nl
of loop de winkel binnen
om een afspraak te maken!

PA G . 2

LOV-KRANT

OKTOBER 2016

Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

Gezond en lekker!
l
Kijk op:
drijfjonker.n
e
b
s
r
e
m
e
n
n
www.aa

KIST MET EETBARE
POMPOENEN
incl. boekje met heerlijke gerechten!!
slechts........................ €

14.95

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑1751

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

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

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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De r u br i ek L i m m er Kroos t
i s powered by
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welgraven.nl

Waren het in de kermiskrant nog zeven baby’s... voor deze krant is er geen enkele aanmelding voor onze rubriek binnengekomen.
Een gemiste kans want wij kunnen ons niet voorstellen dat er de afgelopen maand geen baby in Limmen is geboren!
Dus... voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer
072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Proeflokaal ‘Dampegheest’
gaat 16 oktober weer open!
In het schitterende gebouw “De Oude
School”, in de museale hoek nabij
de Protestantste Kerk en de Hortus
Bulborum vond onlangs de tweede
proefmiddag plaats op zondag 17 september. De belangstelling was iets
minder, waarschijnlijk te wijten aan
het feit dat het een week na de kermis in Limmen was..., daar had het

19 oktober van 10.00-14.00 of 14.00-16.00 uur

Kom gezellig proefspelen
bij Kinderopvang Kits Oonlie!
Wanneer u uw kind toevertrouwd
aan de kinderopvang is dat een hele
stap. Diverse vragen kunnen bij u op
komen, bijvoorbeeld; “Gelden er dezelfde normen en waarden als thuis?”
of “Hoe zit het met de veiligheid? En
wordt uw kind optimaal begeleid?”
Daarop kunnen wij maar één antwoord geven: een volmondig ja!
Kits Oonlie biedt veiligheid, structuur
en mogelijkheden tot ontwikkeling,
maar vooral: plezier! Wat bij Kits Oonlie centraal staat is betrokkenheid.
We bekijken samen met u, hoe wij
uw kind het beste kunnen begeleiden
en wat u, als ouder, belangrijk vindt
rondom de opvang.
Om de stap naar de opvang makkelijker te maken opent ons kinderdagverblijf in Limmen (Middenweg 26A)
op woensdag 19 oktober haar deuren

voor alle kinderen tussen de 0 en 4
jaar. U kunt uw kind(eren) op deze
dag laten proefspelen tussen 10.00 en
12.00 of tussen 14.00 en 16.00 uur.
Door middel van het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl kunt
u uw kind(eren) aanmelden voor het
proefspelen op 19 oktober. Telefonisch
aanmelden kan uiteraard ook, u kunt
dan bellen naar de Centrale administratie van Kits Oonlie, 072-5323576.

Filmavond Limmer Die
en Sport uit het verleden
Op vrijdagavond 28 oktober wordt er
door de Stg. Oud Limmen een film
vertoond over het Limmer Die, waarin
Piet Buur vertelt hoe mooi het er is.
Na de pauze is het onderwerp, Limmer sport uit het verleden:
• Schaatsmarathon in Limmen 2013

• Tinus Metselaar Speedway
• Triatlon 1991
•	VV Limmen kampioenswedstrijd ‘78
De avond wordt gehouden in de Burgerij. Het begint om 20.00 uur en de
zaal is om 19.30 uur open.

Lezing door Henk Brandsma

‘Het verhaal van onze taal’
“Het verhaal van onze taal”. Onder
deze titel houdt Henk Brandsma een
lezing namens de Stichting Oud Limmen over de oorsprong en ontwikkeling van het Nederlands van nu.
Aan de hand van begeleidende voor-

beelden, schema’s en illustraties
wordt op begrijpelijke wijze duidelijk
gemaakt hoe vanuit het Indo-Europees van zo’n 4000 jaar geleden
via het Germaans, Oudnederlands en
Middelnederlands onze huidige moe-

Conquista Limmen presenteert:

Halloween party & spookhuis!
Heb jij stalen zenuwen, en hou jij van
een feestje? Dan is de Halloween party van Conquista wat voor jou! Deze
keer met een spookhuis om alvast in

de stemming te komen. Feesten, griezelen, en vooral heel veel plezier zijn
de hoofdpunten van deze avond. Dus
heb jij zin in een feestje? kom dan 15

bier reeds rijkelijk gevloeid onder de
meest ideale weersomstandigheden.
De volgende zondag is 16 oktober, en
dan gaat het vooral om Dampegheest
Herfst Bock, een heerlijk robijnrood
bier, typisch voor de herfst. Heerlijk
van smaak.
Ga voor meer informatie naar:
www.dampegheest.nl
De kaartverkoop start op 10 oktober
in de Oude school. Waar we altijd op
maandag zijn geopend van 10.00 tot
12.00 en s’ avonds van 19.00 tot 21.00
uur. De kaarten kosten € 5,00 per stuk
incl. koffie.
Het is niet alleen voor donateurs, dus
iedereen is welkom.
Tot dan.
Stichting Oud Limmen.
dertaal is ontstaan. Daarbij wordt ook
ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met de ons omringende
talen.
De lezing vindt plaats op donderdag 3
november in de Oude School, Schoolweg 2. Aanvang 20.00 uur. De zaal
is om 19.30 open. Toegang € 5,00 incl.
koffie.
oktober 2016 om 20.00 uur naar Conquista in Limmen! Het feest duurt
tot 23.00 uur en is voor 10 tot 14 jaar.
De entree is € 2.00. Durf jij het aan?
Dan zien we je graag bij de Halloween
party van Conquista en maken wij er
een groot feest van! Adres: Conquista,
Kerkweg 50, 1901 AW, Limmen.

Verhuisplannen? Rietveld Makelaars
begeleidt u van A tot Z
Twee vliegen in één klap
De week van 18 t/m 24 september was
het ‘de week tegen pesten’ en dit viel
samen met ‘de Nationale Sportweek’.
Dat deze twee onderwerpen prima
samengaan, heeft groep 1/2 van De
Sokkerwei mogen ervaren! Ze hebben volop genoten van de tennisles

die aangeboden werd door Dennis
Boontje van Sportpark ‘De Voetel’ in
Limmen. Tijdens de les stond samen
spelen en samen bewegen centraal.
Na de les hebben alle kinderen hun
school-tennis diploma gehaald!

Kerkeveiling Limmen
op vrijdag 4 november
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de volgende veiling voor
Jeugd en Kerk in november. Inmiddels zijn in het dorp de enveloppes
verspreid waarin gevraagd wordt of
u mee wikt doen aan de veiling en
een kavel wilt of kunt aanbieden. Er
komen heel veel leuke reacties op
binnen. De veiling zal weer een grote
variatie te zien geven in het aanbod,
met veel gezellige, plezierige en vaak
leerzame uitjes of bijeenkomsten.
BBQ en diners bij bekende mensen
thuis en nog heel veel meer. Daar-

naast natuurlijk traditionele gerookte
paling, vlees, drankpakketten en veel
geschenkbonnen.
Er staan een aantal zeer ervaren veilingmeesters klaar om hun beste
beentje voor te zetten. Binnenkort
wordt de catalogus huis-aan-huis in
Limmen verspreid. Er is ook altijd de
mogelijkheid om een koopopdracht
af te geven indien u verhinderd bent.
De toegang is als altijd gratis en voor
iedereen. De veiling begint om 19.30
uur.

Misschien heeft u tijdens de afgelopen zomervakantie nagedacht over
een nieuwe (droom)woning. Is het
verstandig om nú een nieuw huis te
kopen? Dat hangt uiteraard af van uw
persoonlijke omstandigheden.
Wij zien op dit moment aantrekkelijke omstandigheden om een huis te
kopen. Zo is de hypotheekrente historisch laag, de overdrachtsbelasting
voor woningen bedraagt thans 2% en
de aankoop van een woning blijkt op
lange termijn vrijwel altijd een goede
investering te zijn. Daarnaast biedt
verhuizen u de mogelijkheid om uw
hypotheek boetevrij af te lossen. Op
deze manier is het mogelijk om van
een duur rentecontract af te komen
en een goedkopere hypotheek af te
sluiten voor de nieuwe woning waardoor uw maandlasten lager uitvallen
of met dezelfde maandlasten een grotere woning te kopen.
Dan is het uiteraard van belang om
de juiste woning te vinden die aan
uw wensen voldoet. En daar kan Rietveld Makelaars u uitstekend bij helpen; Rietveld Makelaars is sinds jaren
marktleider in Limmen. Rietveld kan
ook optreden als aankoopmakelaar.
Een aankoopmakelaar kan voor u veel
werk uit handen nemen in het aankoopproces. Daarbij kent Rietveld de
lokale huizenmarkt als geen ander,
kan voor u onderhandelen en ten-

slotte helpen bij het opstellen van de
koopovereenkomst.
Loopt u met (aan)koopplannen voor
een nieuwe woning, dan kunt u nu
een gratis waardebepaling van uw
huidige woning aanvragen bij Rietveld
makelaars. Deze is geheel vrijblijvend
en kan de start zijn van de aankoop
van uw droomhuis.
Wilt u meer weten over de huizenmarkt in Limmen, komende nieuw-

bouwprojecten in Limmen of wilt u
een gratis waardebepaling aanvragen? Neem dan contact op met dé
makelaar van Limmen, Rietveld Makelaars en kom langs aan de Rijksweg
102 in Limmen voor een vrijblijvend
oriënterend gesprek. Ook het adres
voor uw financieel advies op dit gebied bij Gerard Tool.
Rietveld makelaars; deskundig, betrouwbaar en betrokken in Limmen.
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15 oktober gaat
IJsbaan de Meent
open!

Schrijf je nu in voor schaatsles
via www.limmerijsclub.nl
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Ruimte voor herdenken,
condoleren en afscheid nemen
In huiselijke sfeer afscheid nemen.
U kunt dag en nacht uw dierbare
bezoeken wanneer u daar behoefte aan heeft.
Wie de uitvaart ook verzorgt, iedereen is welkom om het
afscheidscentrum te gebruiken, ongeacht bij wie u verzekerd bent.

Uitvaartverzorging

Afscheidscentrum de Swaen

Schipperslaan 4k | 1906 BG Limmen
www.afscheidscentrumdeswaen.nl
Telefoon: 072 202 90 64
Email: info@afscheidscentrumdeswaen.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
072-5055740
/ 06-23582577
dag
en nacht
bereiken
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
072-5055740
0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Jan Jaap

Ralph

Peter

...Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Joehoe...!
Zie je wel... U heeft dit gelezen. Adverteren werkt.
U kunt ook in de volgende LOV-krant staan.
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar
adverteren@lovkrant.nl

studio

welgraven

controle.beyuna.nl
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Gezellige herfstactiviteiten
bij Forte Kinderopvang
Nu de dagen weer korter worden en
de blaadjes na een heerlijke nazomer
toch echt beginnen te vallen neemt
de gezelligheid bij Forte Kinderopvang
nog meer toe. Bij kinderdagverblijf
Eigen Wijs aan de Lage Weide wordt
druk geknutseld, en de kinderen van
BSO’s Het Avontuur en Hogeweg maken zich op voor een herfstvakantie
vol activiteiten en uitjes!
Binnen mag er dan wel heerlijk aan

pompoenen geknutseld worden,
toch betekent het aanbreken van het
herfstseizoen niet dat er niet meer
buiten gespeeld wordt. Bij Forte Kinderopvang wordt er zoveel mogelijk
buiten gespeeld, want bewegen in
de buitenlucht is belangrijk: niet alleen als de zon schijnt, maar ook bij
minder weer. Bij Forte hanteren ze het
motto “Slecht weer bestaat niet, alleen…slechte kleding!”. Als het regent

gaan de kinderen lekker stampen in
de plassen met regenlaarzen,-broek
en -jas.
Tijdens de herfstvakantie gaat het er
op de BSO weer actief aan toe. Om de
kinderen een echt vakantiegevoel te
geven kiezen ze de hele vakantie lang
uit gezellige uitstapjes en leuke activiteiten, zoals uitjes naar De Hoep en
schaatsen. Daarnaast staan alle activiteiten in het teken van het nieuwe
coole thema: Noord- en Zuidpool!
Bent u benieuwd naar hoe kinderen
bij Forte Kinderopvang worden opgevangen? Kom dan langs bij de open
dag van kinderdagverblijf Eigen Wijs:
elke eerste woensdag van de maand
van 7.30 tot 18.30! Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag en maken
bovendien kans op een gratis dag extra opvang! Naast de open dagen zijn
ouders van kinderen van 0-12 jaar ook
altijd welkom bij Forte Kinderopvang:
via www.fortekinderopvang.nl/aanbod/rondleidingen/ is een afspraak te
maken voor een rondleiding.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.fortekinderopvang.nl of bellen
met 0251-658058.

Zeer geslaagde Kermisrun
Lifecontrole en team stonden heel
strategisch net over de brug bij het
Stet. En dat was een groot succes,
vele van jullie hebben even geproefd
van deze Natuurlijke Energy drank. De
meningen waren over het algemeen
erg enthousiast, ook reageerde mensen verrast, want de meeste verwachten een zoete drank. En dat is juist
deze natuurlijke Energy drank niet,
dus dan krijg je een andere smaak in
je mond dan je verwacht.
De winnaars van de Kermisrun kregen een mooi tasje met het logo van
Beyuna erop, met daarin folders van
onze producten, een bidon die biologisch afbreekbaar is en natuurlijk een
doosje met de Energy zakjes erin. Boi
de Moel was eerste geworden bij de
mannen en eerste bij de groepen was
de groep Kees van de WC’s. En super
leuk om te melden, dat Marion Dekker gebruikster van de Beyuna pro-

ducten eerste is geworden bij de dames!! Allemaal gefeliciteerd met jullie
eerste plek!
De natuurlijke Energy Formule
Het is een veelgehoorde klacht: energiedranken werken eerder uitputtend
dan opbouwend. Vaak geven de aanwezige, stimulerende ingrediënten
een verhoogde hartfrequentie. Dit
lijkt op energie, maar in feite put het
je lichaam eerder uit. Ook het hoge
suikergehalte van deze drankjes heeft
een negatief effect: het maakt dik en
is maar moeizaam af te breken door
het lichaam.
Beyuna Energy is ontwikkeld vanuit
het besef dat alleen gezonde ingrediënten goed genoeg zijn om energie
op te bouwen. Bij de ontwikkeling
van dit nieuwe product is er daarom
nadrukkelijk voor gekozen om ingrediënten te gebruiken die plantaardig
zijn. Beyuna Energy bevat daarom

Powergrape, Cereboost, Acerola kers
en de vliesjes van rijst, die verwerkt
zijn in Nu-Flow. Informatie over de
ingrediënten, zoals bijvoorbeeld de
Powergrape en de Acerola kers, zie de
website: lifecontrole.beyuna.nl.
Sporters meeting
As zaterdag 8 oktober is er van 10.00
tot 12.00 uur in Hoofddorp een sporters meeting, de meeting word gegeven door degene die de producten
ontwikkeld en bedenkt. Ook heeft hij
een (top)sporters achtergrond en als
fysio de begeleiding hiervan. Deze
sporters meeting is 1 x in de maand
op zaterdag, mocht je daarbij aanwezig willen zijn. Meld je dan bij Laura
Meijland.
Lifecontrole
M 06 54 69 63 28
E lifecontrole@outlook.com
W lifecontrole.beyuna.nl

ZonStijl-eigenaar Ruud Goeman in zijn showroom.

ZonStijl heeft stijl voor
alle soorten zonwering
Molenwerf 36E Uitgeest
Tel. 06-49099818
info@zonstijl.nl
ZonStijl, gevestigd in Uitgeest, is een
klein gespecialiseerd zonweringsbedrijf die de klant altijd voorop stelt.
Met succes bedient ZonStijl vanaf februari dit jaar de zonweringsmarkt in
de regio.
Met ruim 20 jaar ervaring in deze
branche weet Ruud Goeman (38),
waar hij het over heeft als het om
zonwering gaat. “We weten ons te
onderscheiden met een uitgebreide
collectie kwaliteitsmerken en grote
vakkennis met betrekking tot advies,
levering en montage. De uitgebreide
vakkennis en klantvriendelijkheid
maken het mogelijk om voor de klant
het juiste advies te geven en daardoor
maatwerk te leveren. Geen project is
te gek en we doen geen concessies
aan kwaliteit.”
De knusse, overzichtelijke showroom
van ZonStijl bevindt zich op de eerste
etage van een bedrijfsunit op de Molenwerf. “Omdat de showroom van
ZonStijl alleen op elke zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur open is (of op afspraak) en zich niet op een A-locatie
bevindt, kunnen wij de zonwering
extra voordeliger aanbieden. De klant
heeft ook als voordeel dat ze altijd
met mij te maken hebben, omdat
ik zowel de montage doe, als in de
showroom sta. Hierdoor blijven de

lijntjes kort, wat een stuk prettiger is
voor de klant,” aldus Ruud.
Voor iedere smaak en in verschillende
prijsklassen heeft ZonStijl een uitgebreid aanbod in binnenzonwering,
zoals (duo)rolgordijnen, zowel houten als aluminium jaloezieën, plissé
en duettes, lamelgordijnen en horren. Aan buitenzonwering zijn er de
knikarm-schermen, uitvalschermen,
markiezen, screens en rolluiken. Van
elk product hangt een showmodel in
de showroom. ZonStijl verkoopt deze
producten niet alleen, ook de montage, reparaties en onderhoud vallen
onder dit dak.
Geheel vrijblijvend kan er een afspraak gemaakt worden en gratis,
zonder verplichtingen, een passende
prijsvriendelijke offerte worden gemaakt.
Ruud: “Ik ben er door mijn ervaring
van overtuigd dat ik een perfect aanbod van prijs-kwaliteitsverhouding
in mijn showroom heb. Niet alleen
particulieren zijn aan het juiste adres
voor scherp geprijsde zonwering, ook
bedrijven zoals Van der Valk Akersloot
en Oostzaan, Stam Bouw en Aannemersbedrijf Piet Putter blijken erg tevreden klanten.”
ZonStijl heeft van oktober t/m december 2016 een ideaal aanbod om te
kunnen profiteren van kwaliteitszonwering, dus houd de advertenties van
ZonStijl in de LOVkrant in de gaten!

De collecteweek voor het Prinses Beatrix Spierfonds in Limmen was erg succesvol!

Vrijwilligers halen € 1368,20 op voor onderzoek naar spierziekten

Stichting Oud Limmen

Wie - O - Wie !!
Herkent u nog iemand op deze foto van het zomerkamp uit het jaar 2000? Graag willen wij weten wie er met het
zomerkamp mee waren en waar het zomerkamp werd gehouden. Weet u het? Wij niet! Reacties graag weer naar:
oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van
19.00-21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar. Op de vorige foto van de kermis zijn jammer genoeg geen reacties binnengekomen.

Van 11 t/m 17 september is er door vrijwilligers van het Prinses Beatrix Spierfonds
gecollecteerd Limmen. Samen hebben zij een prachtige opbrengst van € 1368,20
opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar. De collectanten en donateurs maken mogelijk dat het fonds in
het komende jaar meer onderzoek naar spierziekten kan financieren.
Collectant gemist? Hebt u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een bijdrage
overmaken? Dat kan via giro 969 of sms SPIER naar 4333 (eenmalig €1,50).
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het doel is om alle spierziekten de wereld
uit te krijgen door middel van wetenschappelijk onderzoek. De organisatie financiert
en stimuleert onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook
naar verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten nu. Dit is mogelijk dankzij
donaties en de inzet van vrijwilligers.
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Piet en
!
Tot ziens

Volg ons op Facebook

Nu ook Biologische groente, zó van het land!

Welkom
• Kinderdagverblijven
• Buitenschoolse opvang • Peuteropvang
Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058

Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

Van afval naar
grondstoffen en energie
Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
naar wanddec
nieken
ch
te
decoratieve

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

www.gpgroot.nl

oersterkdrukwerk.nl

Bel nu 06-506 484 99

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

ijs?

ew
Snel en betaalbaar je rijb
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N
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Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerk
Snel
ende
voordelig
orkleding Gratis
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service iTheorie-cursus Gratis • Gebruik mot
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Stetlaantje 1,
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
1906 AN Limmen
Stap eensenin
binnen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Telefoon 072 - 505 30 09
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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In gesprek met Judith Bosman-Draai van Academie voor Gevoel...

‘Hoe kun je krachtiger leven
met al die gevoelens?’
De bedrijfsnaam luidt: “Academie
voor Gevoel” en onder Judith’s naam
op het visitekaartje staat: gevoelsdeskundige – coach – inspirator. Ik
bezocht haar aan de Schoolweg 7
te Limmen. Ik ontmoet een leuke
vrouw, vriendelijk en vlot sprekend,
waar je je snel bij thuis voelt.
Judith: Als je het over gevoel en energie hebt vinden sommigen dit al snel
zweverig. Hoe reageer jij daar op?
Als je over materie praat dan is dat
over het algemeen tastbaar voor
mensen. Met onze zeer ontwikkelde
hersenen en in een complexe, snelle
maatschappij overheerst het denken
in ons. Alles wat met gevoel en energie te maken heeft is voor veel mensen minder tastbaar en niet te plaatsen. Het is een levenskunst om vanuit
je eigen eigenheid te praten over je
gevoel. Gevoel is natuurlijk, kijk maar
naar de natuur, die denkt niet. Als er
bijvoorbeeld in een kudde olifanten
een olifant sterft dan rouwen ze net
zo lang als nodig. In ons mensenleven vinden we het nog wel eens lastig
om hier ruimte voor te nemen, voor
onszelf maar ook voor anderen. Een
mens is pijn vermijdend en gaat het
bij voorkeur uit de weg. Dat kunnen
we soms heel lang volhouden. Tot het
lijntje breekt…Het antwoord is eigenlijk; het is te pijnlijk, confronterend en
niet tastbaar.
Je woont nu 14 jaar in het mooie Limmen en het bevalt jullie prima zeg je.
Wil je iets vertellen over hoe je hier
bent gekomen?
Geboren in Haarlem groeide ik samen
met mijn 3 jaar jongere zus op in de
jaren 60’. Een tijd waarin niet gepraat
werd over gevoelens. Men sprak over;
‘’Geen vuile was buiten hangen’’ en
‘’Wat zullen anderen wel denken’’
en ‘’Flink zijn en doorgaan.’’ Als kind
voelde ik van nature wat anderen
voelden en bezighield maar wat niet
werd gezegd. Ik doorzag het wanneer iets werd vertelt wat niet klopte.
Als kind kon ik hier natuurlijk niets
mee. In het gezin waren mijn moeder en zus veelvuldig ziek. Mijn vader
kampte met periodes van somberheid
en overspannenheid. Door o.a. deze

ervaring en mijn van nature sterk
empatisch vermogen leerde ik vooral
anderen centraal te stellen en mijn
eigen gevoelens en behoeftes te ontkennen en onderdrukken. Dat ik op 17
jarige leeftijd als ziekenverzorgende
ging werken was een logisch gevolg.
Om mijn interesse in mensen en hun
gedrag te verdiepen volgde ik rond
mijn 30ste een opleiding maatschappelijk werk. Een onderdeel van deze
opleiding was verdieping in mijzelf.
Voor het eerst sprak ik met anderen
over mijn ervaringen en gevoelens.
Het opende de deur naar meer inzicht
in mijzelf.
En dan komt er een grote ommekeer in
je leven. Wil je daar wat overtellen?
Na jaren werkzaam geweest te zijn
in de wijkverpleging, verschillende
academische ziekenhuizen en het
advies en meldpunt Kindermishandeling kwam er na onze verhuizing naar
Limmen een wending in mijn leven;
Ik bleek een Post Traumatisch Stress
Syndroom te hebben. Voor het eerst
sinds jaren bleek ik niet in staat om
te werken. Al die jaren was ik maar
doorgegaan zonder af en toe stil te
staan en te voelen wie ik was en wat
ik echt wilde. Er lagen al jaren plannen ‘’op de plank” voor het starten
van een zelfstandige onderneming. Ik
voelde inmiddels dat de jas van werken in een organisatie mij niet meer
paste. Ik wilde de vrijheid voelen om
het werken met mensen op eigen
creatieve wijze vorm te geven. Via
mijn toenmalige werkgever kreeg ik
loopbaanbegeleiding en volgde ik een
ondernemersopleiding en langzaam
maar zeker ben ik gestart. Ik had in
de loop van de jaren veelvuldig geïnvesteerd in het opdoen van kennis en
ervaring in het begeleiden en coachen
van mensen. Het was hét moment dat
ik alles wat er in mij zat ben gaan uitpakken. Niet nog meer externe kennis
bijleren maar mijzelf leren kennen! Ik
ontdekte mijn talenten en vond mijn
eigen antwoorden.
Hoe kun je hooggevoeligheid het beste
omschrijven en hoeveel mensen hebben dit?
Hooggevoeligheid is een kwaliteit

en eigenschap die sommige mensen
van nature hebben. Iedereen heeft
gevoel, dat is een natuurlijk en universeel gegeven. Ik zeg wel eens:
hooggevoelige mensen voelen wat de
ander niet voelt. Alles wat onderdrukt
wordt vind een weg in je gedrag en je
energie die je uitstraalt. En bewust of
onbewust wordt dan waargenomen
door anderen. 20 jaar geleden sprak
Elaine N. Aron, een Amerikaanse docent psychologie en psychotherapeut
over ongeveer 25 % van de bevolking
als hooggevoelig. Inmiddels is dit
percentage volgens mij veel hoger.
De toename van prikkels, de snelheid
en de hectiek van de samenleving nemen de afgelopen jaren in rap tempo
toe. In een maatschappij van denken
en doen blijft er weinig ruimte over
voor gevoel en bewustzijn. Een sfeer
waarin men indrukken en ervaringen
niet verwerkt en stress goed gedijt.
De voedingsbodem voor ondermijning van gezondheid en welzijn, levenskracht en vreugde, interne en
externe conflicten. D.m.v. hun zintuigen wordt door gevoelige mensen
gemiddeld meer en intenser dingen
waargenomen. Doorzien zij mensen
in onwaarheden en onechtheid. Ze
hebben een groot empatisch vermogen. Ze zijn nieuwsgierig en leergierig
en hebben behoefte aan diepgang. De
nadruk ligt bij hen op het gevoel en
minder op feitenkennis.
Dat alles maakt ook dat ze zich vaak
al jong anders voelen en sneller dan
gemiddeld overprikkeld kunnen raken. Vermoeidheid en uitputting loert
om de hoek. Wat ik vooral geleerd heb
over mijzelf en waar ik nu anderen in
inspireer en begeleid is dat zelfkennis en zelfinzicht belangrijke factoren
zijn in het herstellen van je natuurlijke evenwicht. Je gevoel er te laten
zijn en het een stem te geven door
het te uiten en te delen. Meer vanuit
mijn eigen wijsheid en kracht te leven
en niet vanuit de afstemming op de
buitenwereld.
Je voelt energie van andere mensen in
je omgeving, wat doet dat met je?
In de loop van mijn leven werd ik
me meer bewust van de invloed van
omgevingsinvloeden. Alles is energie
en resoneert met de omgeving. Van
nature kunnen we ons aangetrokken
voelen tot een persoon en anderen
vermijden we juist. M.n. de emoties
en stemmingen van anderen waar zij
geen aandacht aan besteden, ont-

kennen of gewoon niet herkennen en
onderdrukken voel ik sterk aan. Voorheen nam ik het bij wijze van spreken
over. Nu is dat gelukkig anders; ik ben
mij er bewuster van en voel meer wat
van mij is en wat van een ander en kan
het daar ook laten. Doordat ik meer
toegeef aan gevoel en intuïtie kan ik
mijn eigen energie meer behouden.
Mijn leven heb ik vereenvoudigd met
o.a. een betere balans tussen werk en
ontspanning, te doen waar ik blij van
wordt en waar ik goed in ben en met
mensen om te gaan die iets toevoegen. En vooral meer rustmomenten in
te bouwen.
Hoe help je mensen die bij jou langskomen?
Naast alle kennis en vaardigheden die
ik heb verworven is mijn eigen levenswijsheid de drijfveer in de wijze waarop ik mensen begeleid. Ik leer mensen
hun eigen wijsheid en antwoorden op
hun vragen uit hun eigen zak te halen.
Door het ontwikkelen van bewustzijn,
zelfinzicht en het in al haar facetten
voelen, ervaren en uiten van gevoel.
De vragen waar mensen (volwassenen
en jongeren) mee bij mij komen zijn
eigenlijk altijd gerelateerd aan gevoel
en gaan over; keuzes maken en grenzen trekken. Herstellen en voorkomen
van burnout en depressieve klachten,
relationele vragen, Natuurlijk leiderschap, (assertief) leren uiten van gevoel en Hoe kan ik krachtiger leven
met al die gevoelens?
Werken je met groepen mensen of 1 op
1?
Ik begeleid zowel 1 op 1 als in groepsverband. Na jarenlang op een duf
kantoor mijn werk gedaan te hebben
voelde dat als beperkt en statisch,
Ik ga met mensen de natuur in. Het
lopen tijdens het praten in een natuurlijke omgeving dragen bij aan
een moeiteloos contact. Aan huis
heb ik een heerlijk werkruimte waar
de groepsactiviteiten plaatsvinden. 6
jaar geleden ontwikkelde ik Vrouwen
krachtgroepen waar vrouwen van alle
leeftijden 1 x per maand bij elkaar komen om met en van elkaar te leren en
bezig te zijn met gevoel en eigenheid.
Het krachtige in jezelf te leren kennen
en ontwikkelen. Wat mij betreft zouden mannen ook wat meer van hun
eigenheid laten zien.
Vertel eens over je yogalessen?
Lichamelijke beweging loopt als een

rode draad door mijn leven. Waar ik
vroeger vooral snel en prestatiegericht bezig was ben ik nu veel meer
bezig met bewust en met aandacht te
bewegen. Yoga biedt mij dat. De vorm
die ik geef is Hatha yoga m.n. aan 50+
voor verschillende organisaties. In de
zomer vindt ik het altijd heerlijk om
buitenlessen te geven in de duinen
of op het strand. Die geven een extra dimensie. De yogalessen brengen
balans in het geheel van mijn activiteiten.
Je geeft ook presentaties?
Het geven van interactieve presentaties is op mijn pad gekomen. Mij
werd 7 jaar geleden gevraagd of ik op
een bijeenkomst iets wilde vertellen
over wat hooggevoeligheid is en hoe
je hier krachtig en gevoelig mee kunt
leven. Ik vertel aan de hand van mijn
eigen levens verhaal welke invloed
gevoeligheid heeft gehad en hoe ik
dit omgezet heb in zoals ik er nu mee
leef. De presentaties zijn interactief
wat betekend dat er wisselwerking
is waardoor iedereen zijn energie kan
behouden. Zitten en consumeren van
kennis kan namelijk heel vermoeiend
zijn. Wanneer je op een natuurlijke en
authentieke wijze vertelt en samen
met de mensen in de zaal uitwisselt
geeft dat levendigheid. Nu geef ik
zo’n 5 lezingen per jaar en opvallend
daaraan is dat waar in het dagelijks leven er weinig ruimte voor gevoel lijkt
er tijdens de lezingen tussen de 70 en
100 mensen zijn die zelf ook verbaast
zijn dat zoveel mensen zichzelf hierin
herkennen. Gevoel wordt zo letterlijk
zichtbaar voor ze.
Hoe omschrijf je jezelf als mens? En
denk je dat anderen jou ook zo zien?
Ik zie mijzelf als een krachtige en
gevoelige vrouw die hart heeft voor
mensen en wat ze bezighoudt. Ik ben
gedreven en gepassioneerd. Hou van
humor en diepgang en écht en zuiver
contact met anderen. Of anderen mij
ook zo zien? In het verleden hield ik
mij vooral bezig met wat anderen van
mij zouden vinden. Ik leefde als het
ware aan de buitenkant en niet vanuit
mijzelf. Doordat ik meer vanuit mijn
hart ben gaan leven en eigenwaarde
heb ontwikkeld maakt het mij niet
meer zo uit wat anderen van mij vinden. Belangrijk voor mij is hoe ik naar
mijzelf kijk en mijn directe omgeving
mij ervaart. Een stukje zelfreflectie is
mij eigen. Aan de andere kant weet ik
dat we allemaal naar de ander in onze
spiegel kijken. Daar kun je veel van leren over jezelf.
Wat is je missie in dit leven?
Waar ik vroeger als kind al heel gevoelig leerde het te onderdrukken laat ik
het er nu volledig zijn. Het is echt en
oprecht. Ik heb geleerd dat het kennen
van jezelf en het leren voelen,uiten en
delen van je gevoelens je meer in verbinding brengt met jezelf en anderen
om je heen. Voor wie daar voor open
staat natuurlijk! Want het kan ook
onrust en angst oproepen. Ik geloof
in ruimte scheppen voor gevoel en
eigenheid, de mens achter zijn uiterlijk. Zonder franje of masker. Dat
is eigenlijk wat we allemaal willen in
het leven. Gezien en gehoord worden
en die echte verbinding ervaren met
anderen. Van hart tot hart. Dat is wat
ik met al mijn activiteiten wakker wil
maken in mensen; geef meer ruimte
aan wat je voelt en deel het, dan ontmoet je jezelf en de ander!
Kijk voor meer informatie op de site
www.academievoorgevoel.nl, waar
Bewustzijn en Gevoelsontwikkeling
centraal staan!
Kees G. Kroone
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Maak je sterk tegen MS
Collectanten gezocht!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

MUNTJESACTIE!!

BIJ 20 MUNTJES EN € 1,50 BETALEN

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal
MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder
jaar gaan er weer duizenden collectanten met een
collectebus langs de deur om geld in te zamelen
voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de
ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weten we nog
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het
kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten
voor het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen
subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties
en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken
om MS te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken,
zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur
van je tijd. Hou je van regelen en organiseren en heb
je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als
collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we ons
sterk tegen MS!

•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

EEN HEERLIJKE
SPECULAASSTAAF!
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

6 dagen per week geopend

Wij hebben ook een uitgebreid assortiment
feestartikelen. Van vlaggetjeslijnen met leeftijd tot taartkaarsjes met letters, van huldeschilden tot doorknoopballonnen en van w
at
ijsfonteinen tot luchthoorns. En straks zehebben
eigenlijk
niet...?!
natuurlijk ook voor Sinterklaas!

OPENING NIEUWE
VA N D Y C K E X P E R I E N C E S H O P
IN LIMMEN
EXTRA
KOOPAVOND

g
op donderda
t
6 oktober me
een
een hapje en
drankje!

VANAF
6 OKTOBER
OPEN!
VANDYCK IS HÉT NEDERLANDSE BED
EN BADMODEMERK SINDS 1923.
BIJ SLAAPKENNER LUTE KUNT
U VANAF 6 OKTOBER TERECHT
VOOR BOXSPRINGBEDDEN, EEN
UITGEBREIDE COLLECTIE BEDMODE,
BADGOED, DEKBEDDEN EN KUSSENS.
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM
IN DE MEEST COMPLETE SHOP IN

A LL
IN CL U SI V E
A A N B IE D IN G
Linnengoed, kussen
of dekbed cadeau*

BED EN BADGOED VAN LIMMEN!

LU T E
ervaar het verschil

NIEUW!
VANDYCK BOXSPRINGBEDDEN

DEKBEDOVERTREKKEN

BADGOED

DEKBEDDEN & KUSSENS

ACCESSOIRES

SLAAPKENNER LUTE
RIJKSWEG 108
1 9 0 6 AT L I M M E N
TEL 072 - 505 1454
VA N D Y C K E X P E R I E N C E S T O R E . N L
* vraag in de winkel naar de voorwaarden
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Limmer Plankeniers
vieren 40 jarig jubileum
Na een lange periode van voorbereiding is het bijna zover. De Limmer
Plankeniers gaan de bühne op om het
stuk “ALLO ALLO” te spelen om het
jubileum een extra feestelijk tintje te
geven. Een wereldwijde comedy-hit
van TV, nu ook in een theaterversie.
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de decors. Dit jaar bijzonder
moeilijk, omdat het stuk op verschillende locaties plaats vindt. Een café,
een bioscoop, diverse kantoren van
Duitse officieren en een slaapkamer.
Wel zitten alle spelers al keurig in de
kleren. Prachtige uniformen die het
stuk nog echter doen lijken. En dan
niet te vergeten de spelers die elke
maandagavond hard aan het repeteren zijn in De Burgerij om over enkele
weken te schitteren op het toneel.
De uitvoeringen vinden plaats in De
Burgerij in Limmen op:
•	
vrijdagmiddag 18 november (uitsluitend voor ouderen en gasten
van De Zonnebloem)

•
•
•
•

zaterdagavond 19 november
zondagmiddag 20 november
vrijdagavond 25 november
zaterdagavond 26 november

De avonden starten om 20.00 uur. De
kaarten kosten €8,50.
Op zondagmiddag 20 november
wordt er een middagmatinee om
14.00 uur gespeeld. Na afloop kunt u
aanschuiven aan een stamppottenbuffet. Kaarten voor deze voorstelling
zijn uitsluitend verkrijgbaar inclusief
stamppottenbuffet.
U betaalt voor deze kaarten slechts
€16. Alle kaarten zijn inclusief koffie
en thee. De zaal gaat een half uur voor
aanvang open. De kaarten voor zowel
de middag als de avonden zijn te koop
bij Gall & Gall, Vuurbaak 7 in Limmen
vanaf 12 oktober as.
Het stuk wordt gespeeld door de Limmer Plankeniers onder regie van Stina

Nieuw bij TIOS Limmen
Bij Sportvereniging TIOS in Limmen
is er ook aankomend seizoen weer
veel sportiviteit te beleven voor jong
en oud. Er zijn dit seizoen een aantal
veranderingen. Alle lessen worden gegeven in Sportzaal Hogeweg.
Kleutergym – Turnen gr 1-2
Dit seizoen zijn we weer gestart met
het kleutergym oftewel Turnen groep
1-2. Dit is een mooi vervolg op het
ouder- en kind gym (zie site) om een
mooie start om de basis van het turnen te leren. De les wordt gegeven
door juf Caroline Welboren. Maandagmiddag 15.10-16.00 uur (gr 1-2).
HipHop - Streetdance (gr 4-8)
Dit jaar zal onze Streetdance-les voor
groep 4-8 zich speciaal richten op de
HIPHOP-dansstijl, waarbij je danst op
de nieuwste en hipste nummers. Deze
les zal vol enthousiasme door Denise
van de Putten worden gegeven, die
zich hierin gespecialiseerd is. Aan het
einde van het seizoen wordt er een
dansshow gehouden, waarin de dansers kunnen laten zien wat ze geleerd

hebben. De HIPHOP-les wordt gegeven op woensdagmiddag van 16.3018.00 uur.
Dancehall (Streetdance) (> 12 jr)
Vanaf dit seizoen gaan de Streetdance-lessen voor VGO-ers zich met
name richten op het populaire Dancehall dansstijl. Dancehall is een dansstijl met snelle en energieke dansbewegingen, dat zich afwisselt met
zachte moves afkomstig uit Jamaica.
Deze danslessen wordt gegeven door
een gespecialiseerde Dancehall-dansdocente Richella Uhlenkamp.
Woensdagavond 18.00-19.30 uur voor
leden 12-16 jaar
Woensdagavond 19.30-21.00 uur voor
leden 17+ jaar
Breakdance voor 15+
Voor de Breakdancers is er dit seizoen
een 3e lesuur gestart op de woensdagavond, speciaal voor de oudere
Breakdancers (15+). Dit uur zal ook
door Falko de Graaf worden gegeven.
Woensdagavond 21.00-22.00 uur (15+)

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
ONLINE
EEN AUTO
HUREN

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

ex
tra

1.
Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

Hof. De auteurs zijn Jeremy Lloyd en
David Croft.
Als de 2de Wereldoorlog uitbreekt is
het voorbij met het rustige leven van
René. Was zijn grootste zorg voorheen zijn relatie met de serveersters
geheim te houden voor zijn vrouw, nu
zit hij als spion voor zowel het Franse
verzet als voor de Duitsers wel heel
erg tussen twee vuren, met als grootste inzet het schilderij van De Gevallen Madonna met de Grote Memmen.
Als Hitler besluit in hoogst eigen
persoon een bezoek aan café René te
brengen, is de ellende niet meer te
overzien. Kortom, “ALLO ALLO” is een
bizarre komedie waarin u alle karakters uit de geliefde televisieserie weer
terug zult zien op toneel.
Dus alle ingrediënten voor een gezellige middag of avond in De Burgerij.
Wij zien u graag!

Er zijn ook diverse lessen voor volwassenen (16+), waarin vaak met muziek
wordt gewerkt: Bodyshape, Bodyfit,
Zumba en Zumba/Aerobics.
Bij Bodyshape en Bodyfit ligt de
nadruk op spierversterkende oefeningen. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van materialen om de weerstand te vergroten, zoals gewichtjes
en elastieken. Het is geschikt voor
iedereen die op muziek kan bewegen.
Een simpele en doeltreffende workout
voor het hele lichaam, zonder ingewikkelde choreografie maar wel met
springmomenten.
De lessen Zumba zijn gebaseerd op
Latijns-Amerikaanse dans, zoals de
salsa, merengue, samba en nog veel
meer. Zumba is een stevige cardioworkout, waarbij je tegelijkertijd ook
je spieren traint. Het is een erg gezellige les; er wordt flink gedanst op opzwepende muziek, terwijl je ook nog
veel calorieën verbrandt!
Kom je een keer meedoen? Je mag 2x
proberen, voor je besluit of je lid wil
worden!

Limmen Cultuur
2016-2017
Het nieuwe programma 2016-2017
voor het komend seizoen van Limmen
Cultuur is klaar. Het is een zeer gevarieerd programma geworden met bijna
iedere maand een optreden. Zo beginnen we in oktober met het Westfries
Collectief in Vredebrug. Een avond
vol sfeer, sketches en muziek. In november komt schrijver/bioloog Midas
Dekkers naar Limmen en in februari
2017 schrijver/muzikant Nico Dijkshoorn. Beide heren, bekend van vele
boeken en televisieoptredens, zullen
op eigen wijze de bezoekers verrassen
met hun verhalen. In december hebben we een kerstconcert met de Tata
Big Swingband in Vredeburg. De band
gaat het publiek alvast in de kerststemming brengen met swingende
muziek.
In januari 2017 staat de Ierse folkband O’Branons op het programma,
een middagvoorstelling met een verrassend verloop. Op 2 april eindigen
we het seizoen met het Leids Barok
Ensemble. Dit ensemble komt, op
veler verzoek, weer naar Limmen en
gaat spelen in de PKN kerk.

Achter de schermen bij de Limmer Plankeniers...
In de maand november gaat de toneelvereniging zich weer presenteren met
de prachtige komedie: “Allo, Allo”, gebaseerd op de destijds razend populaire
TV serie.
Er komt acteertalent met duitse, franse
en italiaanse accenten. Op dit moment
is de cast heel drukdoende met het “erin
stampen” van de teksten, de mimiek,
en het aanleren van een onvervalst accent. Tijdens de repetities is er al volop
voorpret door de doldwaze situaties die
er in het toneelstuk ontstaan. Reeds
eerder berichtten wij in deze krant over
het stuk. Ook heeft u tijdens de jaarmarkt kennis kunnen maken met enkele acteurs, die al geheel in de kledij
in de kraam van de toneelvereniging
stonden.
Ik ben in gesprek geweest met een drietal acteurs van jong tot “oud”. Dat zijn
dan respectievelijk Monique Groot (20),
Mark Bonne (30) en Piet van der Steen
(61), de laatste speelt inmiddels al 39
jaar mee op een enkele onderbreking
na. Piet bracht ook een prachtig fotoalbum mee, met foto’s van de stukken
van het eerste uur tot aan het digitale
tijdperk van fotograferen. Het zijn nog
ouderwetse kleurenafdrukken, die door
de tand des tijds soms een ietsje verkleurd zijn. Nu ligt alles messcherp vast
in het digitale archief.
Piet vertelt dat er in de loop de jaren
flinke verandering hebben plaats gevonden. In de beginjaren speelde men
zelfs twee stukken per jaar, een thriller
en een blijspel. Het was altijd een uitverkocht huis. Men speelde tweemaal
per jaar omdat het vertier beduidend
minder was dan tegenwoordig. Als je
wilt kun je nu elk weekeinde wel ergens
naar een feest of festival. Piet zijn eerste
rol staat hem nog scherp voor de geest.
In het stuk “Als de klok waarschuwt”,
speelde hij de huisknecht van een kapitein ter zee. Er werden ook nog echte
borrels geschonken tijdens een optreden…. Er werd toen gerepeteerd in de
voormalige Corneliusschool, achter de
hoofdonderwijzerswoning. Later is er
ook nog gerepeteerd aan de Rijksweg
61 (meubelzaken, Driessen, Dirk van der
Steen – Karperton terrein). Ook herinnert Piet zich nog heel goed de eerste
regisseuse, mevr. Mary Hop. Na haar
kwamen Gerda Kuijper, Ben Lieferink
en thans Stina Hof. Piet verwacht oveNatuurlijk denken we ook aan de kleintjes. Op 27 november is er de jaarlijks
terugkerende Sinterklaasvoorstelling
en we zijn natuurlijk benieuwd wat
de Pieten nu weer voor kattenkwaad
uit gaan halen. Op 11 en 12 maart 2017
onze jaarlijks expositie Limmen Artistiek en Creatief, waar kunstenaars uit
de omgeving hun werk kunnen tonen
aan de vele bezoekers.

rigens dat dit zijn laatste optreden zal
zijn, immers hij maakt hiermee de 40
jaar vol. Ruimte maken voor jongeren
dus. Piet zijn rol is die van Herr Flick,
zijn tegenspeelster is Frau Helga. Piet
kan zich nog goed herinneren dat de
vereniging ook langs diverse bejaardenhuizen trok en ter plekke decors etc.
opbouwde en voorstellingen gaf.
Monique Groot, de jongste van de drie,
speelt voor de derde maal mee. Zij is de
charmante Michelle met frans accent.
Er is al heel veel gelachen vertelt Monique, die overigens haar rol heel serieus
neemt! Monique doet nog een studie
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en moet dus naast haar pittige
studie, deze rol er ook bij doen. Ook
is zij actief in het Limmer damesvoetbal. Echter zij doet alles met heel veel
plezier, met passie en inzet. Wie haar
al eerder gezien heeft, zal met mij beamen: Monique heeft acteertalent!!
Complimenten die zij naast haar studie, haar hobby’s, heel serieus neemt en
met meer dan 100% inzet klaar staat.
Mark Bonne is in het dagelijks leven
makelaar bij Hopman Makelaars Castricum en Heiloo. Hij moet dus ook,
naast zijn werk, evenals Piet (verbonden aan het Bonhoeffer College in Castricum), in de spaarzame vrije tijd zijn
rol leren. En dat terwijl zijn woning aan
de Gele Prins helemaal op zijn kop staat
wegens een ingrijpende verbouwing.
Maar ook Mark staat zijn mannetje en
doet er ook nog andere zaken bij zoals
de Limmer Kermisrun en De Limmer Wereld Draait Door. Hij gaat de rol spelen
van Kolonel von Strohm. Zijn tegenspeler is Bart Winder in de rol van Alberto
Bertorelli, kapitein van het Italiaanse
nazileger van Benito Mussolino, dus
een Italiaans accent. Mark zegt dat hij
heel druk aan het studeren is op deze
bijzondere rol,… Details in je spel zijn
belangrijk. Ook teamgeest staat hoog
in het vaandel bij Mark en de anderen.
Samen maak je er een stuk van dat
klinkt als een klok. En er is natuurlijk
samenspel met de zaal.
Het belooft een mooi spektakel te worden, met diverse bijzondere momenten
en effecten op het toneel. Ook zal er een
accordeon zijn die de echte Franse musette sfeer zal verhogen.
Kees G. Kroone
Op www.limmencultuur.nl staat alle
informatie over tijden, locaties en
toegangsprijzen. Ook zijn wij op zoek
naar vrijwilligers die leuk vinden om
deel uit te maken van het bestuur van
Limmen Cultuur. Lijkt het je leuk om
culturele activiteiten te organiseren,
de communicatie/PR te verzorgen?
Bezoek onze site, laat een bericht achter of neem contact met ons op.
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

BUFFALO OREN + VLEES

5 stuks € 2,95 20 stuks € 9,95

NIEUW! ARION PREMIUM KATTENVOER
probeerprijs 2 kilo € 8,99
FRAP MUIZENKORRELS
50 gram € 5,95 200 gram € 10,75
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

...een ander
geluid!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Lamskoteletjes met honing-tijmsaus
Benodigdheden:
2 uien,
1 kg lamsbotten (even
bestellen bij uw slager)
1 wortel,
½ bosje tijm
2 groentebouillonblokjes,
1 el tomatenpuree
500 ml rode wijn
2 laurierblaadjes
zout en peper
1 el honing
1 el maizena
4 lamskoteletten
1 el olie
1 el boter
schone theedoek

ET EN en GE NI ET EN

Bereiding:
1.	Verwarm de oven voor op 200º C. Halveer de uien, maar laat de schil eraan zitten. Leg de
lamsbotten en de uien in een grote ovenschaal en zet deze ca. 20 minuten in de oven.
Was de wortel en snijd hem in stukken. Was de tijm en schud hem goed droog.
2.	Doe de botten en de uien als ze bruingekleurd zijn in een grote pan en voeg de wortel,
de helft van de tijm, de groentebouillonblokjes, de tomatenpuree, de rode wijn, de
laurierblaadjes en 2 l water toe. Breng het geheel aan de kook en draai het vuur laag.
Schep het schuim dat bovenop komt drijven eraf. Laat de bouillon ca. 2 uur trekken.
3.	Zeef de bouillon door een schone, natte theedoek. Doe de bouillon terug in de pan en
kook hem in tot er ca. ¼ van de bouillon over is. Breng de saus op smaak met zout, peper
en de honing. Rits de overgebleven tijmblaadjes van de takjes en voeg ze toe aan de saus.
Meng de maizena met 2 el koud water en bind er de saus mee.
4.	Bestrooi de lamskoteletjes met zout en peper. Verhit de olie en boter in een koekenpan
en bak er de koteletjes in ca. 5 minuten aan beide kanten goudbruin in. Zet het vuur uit
en leg de deksel op de pan. Laat het vlees ca. 2 minuten rusten. Serveer het vlees met de
saus. Lekker met sperzieboontjes en gekookte krieltjes.
Wijntip: Doe eens gek!!!
VIÑA MAYOR RIBERA DEL DUERO 2011

Eet smakelijk!

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Second life inktcartridges. Goedkoper dan origineel
en meestal met meer inkt. De meest voorkomende
soorten op voorraad en anders te bestellen.
Wij verkopen ook USB sticks, SD en MicroSD
kaarten, GSM kabels, batterijen
en diverse andere electronica.

...Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Zondag 23 oktober 2016 bij Jazz Session Club Vredeburg

Big Swing Band Alkmaar
De BSB Alkmaar (Big Swing Band Alkmaar) bestaat sinds begin 1996 en zal
weer in de Vredeburg in Limmen optreden op 23 oktober a.s.
Dit gezellige en sfeervolle orkest telt
momenteel 22 actieve leden, afkomstig uit de gehele kop van Noord-Holland. Onder de professionele leiding
van Dirk Verhoef doet zij de muziek
van de eerste helft van de vorige
eeuw herleven. Bekende en minder
bekende nummers van de groten op
bigbandgebied, zoals Duke Ellington,
Count Basie, Quincy Jones en Glen
Miller, vormen de kern van het BSBrepertoire. Naast het optreden in de
Vredeburg treedt de band regelmatig
op in en om Alkmaar, bijvoorbeeld
bij het jaarlijkse BOTBouwfestival in

Heerhugowaard, het jaarlijkse BBF
(BigBandFestival) bij Grand Café Koekenbier in Alkmaar en in de Muziektuin in Schagen.
Het wordt zeker een swingend optreden in de Vredeburg in Limmen op 23
oktober.
NB: de komende sessiedata: 23 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart en 23 april.
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7.=
per persoon voor het gehele jaar.
Inlichtingen:
Fred Timmer, tel: 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Werelds jubileumkamp
voor Scouting Limmen
Dit jaar viert de scoutingvereniging
van Limmen haar 70-jarig bestaan.
Net zoals bij de jubilea in 2006 en
2011 is dit gevierd met een groots opgezet zomerkamp voor alle leden. Dit
heeft plaatsgevonden van zaterdag 16
t/m dinsdag 19 juli 2016. Vanuit een
prachtlocatie in de bossen bij Driebergen zijn zo’n 90 leden samen op
wereldreis geweest!

Verkrijgbaar bij Lifecontrole.beyuna.nl

Natuurlijke Zoya Nagellak
Zoya nail polish staat bekend als de
‘BIG5 Free’, want het is de eerste gifvrije, natuurlijke nagellak waar géén
tolueen, kamfer, formaldehyde, formaldehydeharsen of dibutylftalaat
in zit. De focus van Zoya is gericht op
gezondheid en welbevinden.
Laat je volop inspireren door deze
gezonde uitgangspunten én door de
modekleuren van dit seizoen. Dankzij
Zoya geniet je onbezorgd van het leven én van de nieuwste modetrends!
Waarom Zoya een goede keuze is
Als aanstaande moeder heb je, meteen nadat je hoorde dat je zwanger
was, natuurlijk een aantal gezonde
beslissingen genomen. Niet alleen
voor jezelf, maar vooral voor het kindje dat in je buik groeit.
Houdt dat in dat je een tijdlang moet
afzien van mooi verzorgde nagels?
Gelukkig niet. De nagelverzorgingsproducten van Zoya staan de gezondheid van jou en je kindje niet in de
weg!
ZOYA nagellak is Big5Free, wat inhoudt dat het vrij is van de schadelijke chemicaliën Formaldehyde,
Formaldehyde-hars, Dibutylftalaat,
Tolueen en Kamfer.
Je vraagt je misschien af waarom je
deze chemicaliën het beste kunt vermijden, met name tijdens je zwangerschap. Daarom vroegen we de Chief
Scientific Officer van ZOYA, dr. Irene
Reyzis, om uitleg.
Invloed op de ontwikkeling
Twee stoffen hebben volgens dr. Reyzis een aantoonbare invloed op de
ontwikkeling van ongeboren baby’s.
Irene Reyzis: ‘Veel nagellakmerken
gebruiken tolueen als oplosmiddel.

Net als dibutylftalaat (DBP), dat ook
in veel nagellakken voorkomt, heeft
tolueen een negatieve invloed op de
ontwikkeling van het ongeboren kind.
Dit is onderzocht door de Amerikaanse milieubeschermingsorganisatie
EPA.’
Kans op een miskraam
Kamfer in nagellakken zorgt voor een
flexibele laag na het drogen. Volgens
dr. Reyzis is dit niet zonder risico’:
‘Kamfer wordt niet tegengehouden
door de placenta. Foetussen missen
namelijk de enzymen die kamfer afbreken. Het is aangetoond dat kamfer
om een aantal gevallen een rol heef
gespeeld bij miskramen. Ook al is het
risico niet groot, je kunt het daarom
maar beter vermijden.’
Formaldehyde en formaldehydehars
Hoewel er meer onderzoek nodig is
om een relatie tussen formaldehyde
en geboorteafwijkingen aan te tonen,
wil dr. Reyzis graag wijzen op de risico’s van deze stof. ‘Mensen die hieraan zijn blootgesteld menen dat het
de kans op kanker, zoals leukemie en
sommige zeldzame kankersoorten in
neusholtes of de bovenste luchtwegen, verhoogt.’ Volgens het Agency
for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) is er in elk geval een
verband tussen de stoffen en flinke
irritaties aan ogen, neus, en/of keel.
Dr. Reyzis: ‘Formaldehyde wordt gebruikt in allerlei harssoorten, waar
flinke hoeveelheden andere chemicaliën worden bijgemengd. Mijn advies
is dus: niet gebruiken!’
Lifecontrole
M 06 54 69 63 28
E lifecontrole@outlook.com
W lifecontrole.com

Voor dit jubileumkamp was er namelijk gekozen voor het thema: ‘Reis om
de wereld in 4 dagen’.
De uitvalsbasis van deze reis was het
mooie scoutingterrein van de Hermansgroep in Driebergen, waar maar
liefst vier grote blokhutten waren afgehuurd voor de groep. Midden in de
bossen konden de kinderen zich lekker konden uitleven. Op vrijdagavond
hadden alle leden hun bagage ingeleverd en was er alvast een groep leiding
afgereisd naar het kampterrein om de
boel voor te bereiden. Bij aankomst
op zaterdag ontving ieder een eigen
paspoort waar gedurende het kamp
stickers in verzameld konden worden.
De oudere jeugdleden begonnen hun
kamp met een stevige wandeling: zij
werden namelijk als verrassing gedropt bij een ander scoutcentrum in
de omgeving, en moesten de weg met
een kaart en kompas verder zoeken.
Strijd der continenten
Toen iedereen zich zaterdagmiddag
goed en wel verzameld had op het
terrein, was het tijd voor de officiële
start van het thema. Er werden acht
groepen gemaakt, die vanaf dat moment te herkennen waren aan gekleurde bandana’s. Elke groep representeerde één van de continenten en
bestond uit kinderen van alle leeftijden door elkaar, met elk twee oudere
jeugdleden als groepshoofden.
Zo zouden de groepen Afrika, Antarctica, Azië, Europa, Noord-Amerika,
Noordpool, Oceanië, en Zuid-Amerika
het de komende dagen tegen elkaar
opnemen in de strijd om de punten
die bij elke activiteit te verdienen

waren. Die middag was het meteen tijd voor het eerste onderdeel:
Japanse minigames, een parcours
van maar liefst 32 korte spelletjes,
waarbij direct veel punten konden
worden gescoord voor het team. Na
een heerlijke maaltijd, verzorgd door
het hardwerkende kookteam, werd
die avond het grensoverschrijdende
smokkelspel gespeeld. Ook in dit spel
ging iedereen fanatiek op en de sfeer
zat er goed in!
Zo nu en dan kwam gedurende het
kamp het speciaal ontworpen scorebord tevoorschijn, waarop de punten voor elk continent bijgeschreven
werden. Niet alleen de eindwinst was
hierbij van belang; er maakte ook elke
dag een groep kans op de speciale
gouden ontbijtkoffer. Het continent
dat de koffer won kon rekenen op een
uitgebreid ontbijt met extra lekkernijen.
Wereldproeverij
Zondagavond stond ook in het teken
van lekker eten, en wel door de groepen zelf bereid! Eerder die dag had
elke groep een picknicktafel versierd
en aangekleed in de stijl van hun
continent, compleet met mascottes,
vlaggen, landschappen, enz. ’s Avonds
kregen ze de opdracht om een gerecht
te bereiden dat ook bij hun continent
paste, en vervolgens mocht iedereen
bij elkaar langs om te proeven. Zo
maakte Afrika bijvoorbeeld broodjes
shoarma en tropische fruitspiesjes,
kon je in Azië een rijstgerecht proeven, en bij Noord-Amerika natuurlijk
een lekkere hamburger. Voor het toetje ging de Noordpool Express langs
met ijsjes. Wat zag het er leuk uit en
wat was het smullen!
Vanwege het prachtige weer tijdens
het hele kamp konden overigens echt
alle activiteiten heerlijk buiten plaatsvinden. Scouts kunnen toch al niet
stilzitten, en dus werd er ook nog een
complete speeltuin gepionierd tussen de bomen op het terrein, inclusief zelfgemaakt zwembad! ’s Avonds
met z’n allen liedjes zingen rond het

kampvuur kon natuurlijk ook niet
ontbreken. Van zo’n sfeervol scoutingmoment wordt altijd erg genoten.
Wandelend op wereldreis
Maandag was het tijd voor een hike.
Een uitgebreide route, waarbij de
groepen aan de hand van verschillende aanwijzingen hun weg moesten vinden. Gelukkig kwamen ze
ook genoeg rustmomentjes en leuke
spelletjes tegen onderweg. En omdat
elke post ook een continent vertegenwoordigde, maakte iedereen deze dag
een complete wereldreis. Bij terugkomst wachtte voor de groepen een
schaal warme, versgebakken wentelteefjes als beloning, nog voor het
avondmaal geserveerd werd.
Toen was het alweer tijd voor de befaamde bonte avond! Die ochtend
voor vertrek van de hike had iedere
groep een brief ontvangen met een
unieke opdracht voor de bonte avond,
die ook geheel in het thema paste. De
jury was enorm onder de indruk van
het feit dat de groepen in de korte
voorbereidingstijd die ze tussendoor
hadden zulke leuke acts hadden bedacht! Na de prijsuitreiking was er
nog tijd om met z’n allen te dansen
en de polonaise te lopen.
De afsluiting
Dinsdagochtend werd alles alweer gereed gemaakt voor vertrek. Na het opruimen vertrok iedereen in een stoet
naar het zwembad van Driebergen.
Het weer zat nog steeds enorm mee
en iedereen kon een kant op in het
mooie zwembadcomplex. Rond 15.00
uur vertrok iedereen weer richting
Limmen. In colonne kwamen de auto’s terug het terrein op waar ze weer
werden verwelkomd door nieuwsgierige en verwachtingsvolle familie en
vrienden. Bij de gezamenlijke afsluiting kreeg iedereen een badge voor op
het uniform als aandenken.
Het was voor de organisatie weer een
zeer waardevolle ervaring om alle leden zo samen te zien genieten. Dit
kamp in één woord omschreven? Werelds!!
Een vereniging als Scouting Limmen
is er trots op dat zij mag bouwen op
de steun van vele geweldige sponsors
en vrienden, en zou ook dit kamp niet
georganiseerd kunnen hebben zonder hun hulp. Daarom onze hartelijke
dank aan:
• GP Groot voor de benzine
•	Bakkerij Bakker voor het heerlijke
verse brood
•	De Boer Transport, die een prachtige oldtimer beschikbaar stelde
voor het bagagevervoer
•	Fa. Hoogland Heiloo, voor de gezonde komkommers
•	Alle overige ouders, familie en
vrienden die een bijdrage hebben
geleverd aan het kamp
Nieuwsgierig geworden naar scouting? Het nieuwe seizoen gaat weer
van start! Je bent van harte welkom
op Kapelweg 72 in Limmen. Kijk op
de website www.scoutinglimmen.nl
voor meer informatie.

PA G . 1 2

LOV-KRANT

OKTOBER 2016

Ga naar de showroom voor
een voordelige offerte
De showroom is elke zaterdag geopend
van 11.00 tot 16.00 uur.

Niels Zomerdijk
06 46004933

U kunt de showroom ook op afspraak
bezoeken. Belt u dan naar: 06 - 49 099 818

•
•
•

Molenweg 2
1906 DD Limmen

Tot en met:

31-12-2016

15% korting
op alles

incl. gratis montage
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Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en

Van der Lem
Groente

Tel. 06 - 49 099 818
Mail info@zonstijl.nl
Web www.zonstijl.nl

weg

Reparaties & Onderhoud

Molenwerf 36E
1911 DB Uitgeest

Gee
ster

Buitenzonwering

Geesterweg

Binnenzonwering

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

30|32
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36E

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

Mo

werf
Molen

Uw specialist in zonwering

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

RIETVELD Huis aan- of verkopen?
M A K E L A A R S

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Rijksweg102,
102,1906
1906BKBKLimmen
Limmen
Rijksweg
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

www.dampegheest.nl
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Erik Nieman

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk
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Ons team!
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RIETVELD

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Ons team!
Ons team!

Gerard Tool

Proef de unieke
smaken van onze
ambachtelijk
gebrouwen bieren...

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
Erik Nieman
Erik Nieman

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
Gerard Tool
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
Gerard Tool
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.
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• Manus • Bockbier
• Ut 1e Kieft-ai
• Merakels • Skoftig
• WinterWit
• Zware Hufter
• Alkmaars Blondje

Gadverdamme wat lekker..!

