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Nieuwe medewerkers

Beste lezer
2018 ligt bijna achter ons. Dat is zo die tijd van het jaar om even achterom te kijken naar wat geweest is en om
vervolgens de uitdagingen van 2019 en de daaropvolgende jaren in de ogen te kijken.
Dit jaar hebben we, nog meer dan ooit tevoren, vastgesteld dat onze klanten ons (bijna letterlijk) vooruit stuwen.
De economische groei die bij hen tot uitbreidingen en investeringen leidt, zorgt ervoor dat wij met hen kunnen
meegroeien. Een rechtstreeks gevolg daarvan, is de uitdaging om mensen te blijven zoeken en vinden die onze
projecten mee gestalte kunnen geven. In dit nummer van Limoco News maakt u weer kennis met enkele nieuwe
gezichten.
Nieuwe mensen aantrekken en opleiden, vraagt niet alleen tijd maar ook geduld. Een
belangrijke focus ligt daarbij op de veiligheid van onze mensen tijdens de uitvoering van
hun job. We zijn dan ook best wel trots dat we het jaar kunnen afsluiten zonder
noemenswaardige ongevallen.
Veiligheid gaat hand in hand met kwaliteit. Ook daar zetten we hard op in bij Limoco. We
hebben met succes onze ISO-hercertificering voor een periode van 3 jaar gehaald en ook
het VCA*-attest werd verlengd.
Mocht u recent onze website nog bezocht hebben, dan hebt u wellicht vastgesteld dat
deze nu ook in het Engels beschikbaar is. Ook dat is een strategische keuze. Het is niet
onmiddellijk onze bedoeling om te focussen op (meer) export, maar sommige van onze
klanten hebben ook vestigingen of zelfs hun hoofdkantoor in het buitenland. Wanneer er
dan beslissingen moeten genomen worden in het kader van investeringen in vb. een
ventilatiesysteem, dan is het essentieel dat zij zich een correct beeld kunnen vormen van
ons bedrijf en onze manier van werken.
Dat brengt ons naadloos bij de afsluiter van dit jaar, een heuglijke gebeurtenis in onze
familie. Het gezin van Tim en Sarah is uitgebreid met een zusje voor Charlotte: Félice.
Verderop in deze nieuwsbrief stellen we haar voor!
Afronden doen we met een bijzonder dankwoord aan al onze klanten voor hun
vertrouwen. Maar ook voor onze leveranciers, die samen met ons de vele projecten tot een
goed einde hebben gebracht en uiteraard ook voor onze medewerkers die telkens weer het
beste van zichzelf geven.
Wij wensen u alvast een fijne Kerst, een sfeervol eindjaar en een sprankelend 2019!

JAN en TIM STINKENS
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Testimonial Houtbewerking

Houthandel Carlens (Aarschot):
“Keuze voor leverancier dicht bij huis.“
Houthandel Carlens in Aarschot is een familiebedrijf van de 3de generatie. Een team van 32 mensen is
dagelijks druk doende om hun liefde voor hout ten dienste te stellen van hun klanten. Ze zijn gespecialiseerd in hout voor bouw- en renovatieprojecten en dan voornamelijk in timmerhout voor dak- en gevelwerken. Bij de uitbreiding van hun machinepark, was er nood aan een nieuwe stofafzuiging.
Carl Carlens vertelt hoe de samenwerking met
Limoco tot stand kwam : “In eerste instantie
hebben we ons oor te luisteren gelegd bij collega's en klanten in de sector en bij leveranciers
van machines. Op basis van die referenties hebben we enkele spelers gecontacteerd voor een
prijsofferte. Ondanks het feit dat Limoco niet
de goedkoopste oplossing had voorgesteld,
hebben we toch voor hen gekozen. Wat dan de
doorslag gaf? Het vertrouwen dat ze uitstralen
én de positieve feedback die we eerder over hen
gekregen hadden. Daarbij komt nog dat het
bedrijf niet zo ver van het onze gevestigd is, wat
toch een verschil maakt wanneer een dringende
interventie nodig zou zijn.”
“Even de situatie schetsen. Voor de uitbreiding
konden we een bestaande hal, waar voordien de
boomzagerij gehuisvest was, recupereren. Daar
hebben we alle machines gecentraliseerd zodat
we konden investeren in een centrale afzuiging. Qua machines gaat het om 2 schaafmachines, een opdeelzaag,
een CNC-machine, 2 paneelzagen en nog een aantal andere, kleinere machines. Limoco heeft een berekening
gemaakt van de capaciteit die we nodig zouden hebben, rekening houdend met uitbreidingsmarge. Bovendien
wilden we ook een oplossing waarmee we het stof van hout en dat van vezelplaten apart konden afzuigen. We
beschikken nu over 2 torenfilters: één voor de stofafzuiging van rood en wit hout, de andere voor de afzuiging van
het stof van de vezelplaten. Het stof wordt opgevangen in 5 containers: 2 voor het rode hout, 2 voor het witte hout
en de laatste voor het plaatmateriaal. In de
toekomst willen we de installatie nog uitbreiden met een 3de torenfilter, zodat we ook op elk
moment het rood en wit houtstof gescheiden
kunnen afzuigen.”
“Het installeren van de filters en het aansluiten
op de machines gebeurde in stappen. De mensen van Limoco hebben, volgens afspraak, doorgewerkt tijdens ons bouwverlof. Eerst werd
alles 'voorgeïnstalleerd' om vervolgens de
machines te verhuizen en ze aan te sluiten.
Eigenlijk is alles zo goed als vlekkeloos verlopen,” besluit de heer Carlens.

LIMOCO NEWS
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Project Houtbewerking

Houtland breidt machinepark uit
Houtland, met hoofdzetel in Dendermonde is
reeds jaren toonaangevend als leverancier en
fabrikant van kwalitatieve tuinhoutproducten, tuinpoorten, speeltoestellen en straatmeubilair. Drogen en schaven gebeurt in eigen huis.
De stofafzuiging met zakkenfilters in hun vestiging in
Dendermonde was aan vervanging toe, o.a. wegens
uitbreiding van het machinepark en investering in een
nieuwe, grote CNC-machine. Zodoende maakte de oude
installatie plaats voor een torenfilter met een capaciteit van 40.000 m³/u.
Bij de berekening van de capaciteit is rekening gehouden met een reserve, zodat uitbreiding van het machinepark in de toekomst mogelijk is. De nieuwe filter
bedient 5 aparte lijnen, verdeeld over 2 werkplaatsen.
Het is net het gegeven van die 2 werkplaatsen dat een
bijzondere oplossing vroeg. De nieuwe CNC-machine
staat in de ene werkplaats, terwijl de oude zakkenfilters te vervangen waren in de andere werkplaats. Om
de twee te combineren, werd een leiding geplaatst van
de nieuwe installatie naar de 2de werkplaats, zodat het
geheel van de machines op de stofafzuiging aangesloten kon worden.

Project Houtbewerking

Compacte stofafzuiging bij
Daniël Decadt
Dit familiebedrijf is een regionale speler in de streek rond Poperinge (WestVlaanderen). Naast een houthandel, met materiaal voor doe-het-zelver én
vakman, kunnen klanten hier ook terecht voor maatwerk constructies
(tuinhuis, houten carport, houten garage, poolhouse, houten en
composiet terras, houten poort, gevelbekledingen, brievenbus, buitenkeuken,
keuken, dressings, badkamermeubelen, tafels, deuren, enz.)
Het project bij Decadt verliep in twee fasen. Omdat het bedrijfsgebouw werd
uitgebreid, moest de bestaande doorblaasfilter eerst tijdelijk verplaatst worden. In
een tweede fase, na afronding van de uitbreidingswerken, installeerde Limoco een
nieuwe stofafzuiging met een capaciteit van 34.000 m³/u. Om de oppervlakte van
het betonnen platform te beperken, werd geopteerd voor een zeer compacte
opstelling (afmetingen platform +/- 6x3 m).
Ook hier werd bij de investering toekomstgericht gedacht en een reservecapaciteit
voor 3 lijnen ingebouwd.
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Project interieurafwerking

Stofafzuiging voor zagen gyproc panelen bij
Jansen Products
Nog een bekende naam in ons projectoverzicht is die van Jansen
Products. In de afdeling 'Algemene Binnenafwerking' mocht
Limoco opnieuw een installatie voor stofafzuiging plaatsen. Dit
gebeurde in een nieuwe hal, die gebouwd werd voor het verzagen
van gyproc panelen.
De installatie met een onderdruk blowerfilter heeft een capaciteit van
25.000 m³/u. Daarmee wordt het gipsstof afgezogen en naar 2 gesloten
containers afgevoerd. Het systeem is uitgerust voor recuperatie van de
warme lucht.
Typerend voor de onderdrukfilter is dat hij sneller of langzamer kan draaien
i.f.v. de werking van de machines.
Om de continuïteit van de productie zo weinig mogelijk te storen, werd de
installatie geplaatst voordat de machines naar de nieuwe hal verhuisden. Na
de verhuis moest enkel nog de aansluiting op de afzuiginstallatie gebeuren,
waardoor de totale stilstand beperkt bleef tot 1 week.

Project interieurafwerking

Fase 2 investeringsproject Group Nivelles
In onze vorige nieuwsbrief kon u al lezen dat bij Group Nivelles een investeringsproject werd uitgerold in
verschillende fasen. De tweede fase omvatte de verhuis van de activiteiten uit Sint-Truiden en Tilburg
naar Gingelom. Die activiteiten werden ondergebracht in de gerenoveerde hal, na de verhuis van de
'Solid Surface' productie naar een nieuwe hal.
In de gerenoveerde hal, waar nu dus o.a. badkamermeubilair geproduceerd wordt, installeerde Limoco een
onderdrukfilter met een capaciteit van 30.000 m³ en 5
ingebouwde ventilatoren. De installatie kan 4 afzuiglijnen
bedienen en de 5 ventilatoren kunnen afzonderlijk
aangestuurd worden door de bijhorende machines. Bij de
dimensioner ing is rekening gehouden met een
reservecapaciteit van +/- 6.000 m³/u. Het afgezogen stof
wordt getransporteerd naar een stofcontainer met
recuperatie van de warme lucht.
Op de installatie zijn o.a. een CNC-gestuurde machine voor
plaatbewerking, een kantenlijmer, een opdeelzaag en een
paneelzaag (voor kleine badkamermeubelen) aangesloten.
De installering van een afzuiging voor de spuitcabine is
zeker ook nog het vermelden waard.
LIMOCO NEWS
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Project Logistiek

Mobiele én permanente installatie voor
Katoennatie
De site van Katoennatie in Kallo is geen onbekend terrein voor Limoco. We hebben er al vaker maatwerkprojecten uitgevoerd en ook de filters die we dit keer plaatsten, waren volledig op maat van de situatie en
volgens de wensen van de klant.
Het gaat om één mobiele en één permanente filter. Ze worden
gebruikt voor het afzuigen van stof, afkomstig van een afvulstation voor vrachtwagens.
De mobiele filter werd geïnstalleerd op een stalen platform. Hij
kan zowel ter plaatse als vanop afstand bediend worden. De
afzuigkap en de 5 meter lange afzuigarm zijn volledig op maat uitgetekend en geconstrueerd in ons atelier. Het voordeel van deze
constructie is dat ze kan reiken tot boven de vulopening van de
vrachtwagens. De afzuigarm werd expliciet op verzoek van de
klant gebouwd, omdat ze in het verleden al een dergelijk systeem
hadden en daar bijzonder tevreden over waren.
We hebben tevens een extra afzuigpunt met kleine, flexibele leidingen voorzien boven op het platform.
De installaties zijn volledig explosieveilig gebouwd, voorzien van
brandexplosiekleppen, terugslagkleppen en geaarde leidingen.

Project Voedingssector

Weg ammoniakgeur bij AB Inbev (Hoegaarden)
Volgens een historisch document wordt in Hoegaarden al (minstens) sinds 1318, precies
700 jaar dus, bier gebrouwen. Dat dit vandaag niet meer op exact dezelfde manier
gebeurt als toen, daar zijn we vrij zeker van. Zo zullen er in die tijd waarschijnlijk geen
waterzuiveringsinstallaties geweest zijn zoals die er nu zijn, en natuurlijk ook geen
ventilatiesystemen om vieze geuren te elimineren.
Gelukkig wordt het water, waarmee bier gebrouwen wordt, vandaag wel gezuiverd, maar het
afval van dat proces (een ammoniaksubstantie) veroorzaakt flink wat geur. Om de hinder
daarvan te beperken, installeerde Limoco 2 grote inlaatroosters (die handmatig geopend
kunnen worden) en 3 wandventilatoren (die eveneens handmatig in werking gesteld kunnen
worden). De ventilatoren staan rechtstreeks bij de bron van de geur, voor maximale
effectiviteit. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit inox of kunststof, voor maximale resistentie
tegen de agressieve werking van de ammoniaksubstantie.
Ook nog even vermelden dat de brouwerij eind jaren '80 werd opgenomen in het concern
Interbrew, dat vandaag AB InBev heet. Dankzij die schaalvergroting wordt het Hoegaarden
Witbier vandaag wereldwijd in meer dan 70 landen verkocht en de naam van het Haspengouwse
dorp is bekend van Australië tot Canada.
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Project afvalafzuiging - bouwsector

Altez: oplossing ontwikkeld in testlab Limoco
Altez in Meeuwen is een allround bouwpartner voor agrarische en industriële bouwprojecten. Denk maar
aan stallen, loodsen, kantoren, winkels, bedrijfsunits en garages.
Zij maken voor hun constructies o.a. gebruik van 'sandwichpanelen' die op
maat gezaagd worden. Bij het verzagen van de panelen, valt er altijd wel wat
isolatie uit. Dat afval wordt afgezogen, maar de bestaande filterinstallatie,
waar dat tot nu toe mee gebeurde, kon dit stof niet goed verwerken. Het systeem voor het ledigen van de opvangzakken was bovendien niet gebruiksvriendelijk: ze waren snel vol en moesten dus ook vaak geledigd worden.
Limoco slaagde erin om een oplossing uit te werken waarbij de kosten toch
tot een minimum beperkt bleven. Een cycloon én een extra ventilator zorgen
voor een voorafscheiding. Daardoor wordt de eigenlijke filter minder belast.
De oplossing kwam tot stand na uitgebreide testen in het 'testlab' bij Limoco.
De situatie van de klant werd gesimuleerd (mét materiaal van de klant) en
zodoende kon theoretisch bepaald worden welke opstelling het beste resultaat zou opleveren. Vandaag kunnen we stellen dat minimum 95% van het
afval vooraf wordt afgescheiden, hetgeen bijzonder efficiënt is. Het afval
wordt nu ook getransporteerd naar big bags, en dat is dan weer veel gemakkelijker om af te voeren.

Project afvalafzuiging - voedingssector

Afzuiging papierafval bij Tereos - Syral
Tereos - Syral, beter gekend als Amylum is een tarwezetmeelfabriek in het Oost-Vlaamse Aalst met al meer
dan 140 jaar ervaring in graanverwerking. Sinds 2007 maakt het bedrijf deel uit van de Franse coöperatie
Tereos, nummer twee in de wereld op het vlak van suikerproductie en Europese nummer drie voor de
productie van zetmeel en glucose.
Het tarwezetmeel wordt in Aalst verwerkt tot een uitgebreid gamma geraffineerde glucosestropen (dextrose,
maltose, fructose, maltodextrines) of gedroogd tot natief of gemodificeerd zetmeel.
De gedroogde producten wordt afgevuld in zakken en vervolgens 'geseald'. Het sealen is een nieuw procedé, ter
vervanging van het stikken van de zakken. Nadat een zak
gesloten is, wordt een smalle strook van de verpakking
gesneden. Voor het verzamelen en afvoeren van dit restafval
ontwikkelde Limoco een afzuiginstallatie op maat. De
strippen van +/- 60 cm lang worden ter plaatse aan de
sealmachine afgezogen. Papier en lucht worden van mekaar
gescheiden. Het papier wordt getransporteerd naar een
(pers)container buiten de productie. De afgezogen lucht
wordt vervolgens nog eens gescheiden (lucht en stof). De
lucht wordt gefilterd en die warme, gezuiverde lucht wordt
gerecupereerd door ze opnieuw in de fabrieksproductiehal
te blazen.
Buiten de fabriekshal, boven de afvalcontainer, werd een
gegalv aniseerde cons tr uctie me t kooiladder en
veiligheidspoort geplaatst.

LIMOCO NEWS
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Project Industrie

Explosieveilige oplossing voor
aluminiumstof ChromaLuxe
Universal Woods is een wereldspeler als producent van harde substraten (zeg maar 'panelen') bestemd
voor bedrukking d.m.v. sublimatie. Het hoofdkantoor met productie-eenheid in Boom bedient Europa,
het Midden-Oosten en Afrika (kortweg EMEA). Daar worden panelen in aluminium, staal, MDF,
hardboard en natuurhout, die reeds voorzien zijn van een hoogtechnologische coatinglaag,
afgewerkt volgens de wensen van de klanten.
Het nieuwe pand in Boom, met o.a. een nieuwe CNC productielijn, werd in 2015 in gebruik genomen. Limoco installeerde er in 2016 een testfilterinstallatie voor de afzuiging van aluminium
zaagsel en stof. Dit jaar maakte de testinstallatie plaats voor en definitieve filter, een cyclonale
patroonfilter met een debiet van 2.000 m³/u.
De freesmachine in kwestie is voorzien
van 6 freeskoppen die tegelijk werken.
De kleine mondjes van de afzuiging vroegen een hoge onderdruk, hetgeen niet
evident was voor de reiniging van de filterinstallatie. Om het gewenste resultaat te bekomen en om optimaal te kunnen reinigen terwijl de machine in
dienst is, was een filter met een speciaal
roterend reinigingssysteem nodig. Door
te kiezen voor een roterende reiniging,
kan het filterpatroon drukloos gereinigd worden.
Omwille van de specifieke eigenschappen van het aluminiumstof, werd de filter (die stofexplosieveilig is volgens de ATEX-normen) tevens voorzien van
een explosiepaneel.

Nieuws van onze medewerkers

Verlof Kick-Off, de ultieme
teambuilding om het zomerverlof
goed in te zetten!
De Verlof Kick-Off is een 'beestig' event,
georganiseerd door FarmFun, waarbij
teambuilding, netwerken, personeelsfeest, zomer BBQ en verlof inzetten
gecombineerd worden. Teams van 10
bedrijven namen het op 29 juni tegen
mekaar op in Bocholt en dat zorgde voor
een extra boost!
Limoco nam voor het eerst deel en
kaapte meteen de eerste prijs weg!
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Woningventilatie

Nieuwe ventilatiesystemen type D
van VASCO: DX4 | DX5 | DX6
Met de DX-generatie legt VASCO de lat alweer een stuk hoger, o.a. op het gebied van fluisterstille ventilatie. In het
streven om de lucht en luchtkwaliteit in woningen verder te perfectioneren, staan comfort en woongenot bij de
ontwikkeling van de nieuwe DX generatie centraal. Maar ook rendement, efficiëntie en energieverbruik zijn
natuurlijk belangrijke criteria.
De voornaamste kenmerken van de nieuwe unit:
Ÿ 3 modellen: 400, 500 en 600 m³/u
Ÿ Zeer laag opgenomen vermogen
Ÿ Unieke Octogon-warmtewisselaar
Ÿ Hoge reductie E-peil
Ÿ Uiterst laag geluidsniveau
Ÿ Automatische en constante debietregeling
Ÿ Modulerende bypass voor optimaal comfortgevoel
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

(zomernacht-ventilatie)
Hoog installatiegemak: zowel horizontale als verticale montage mogelijk
Maximale flexibiliteit: omkeerbaar voor- en achterzijde
2 binnenaansluitingen aan boven- en onderzijde
Digitaal afleesdisplay optioneel te voorzien
Compacte strakke vormgeving

Dit nieuwe systeem staat opgesteld in
onze toonzaal in Oudsbergen.

Hebt u vragen over onze ventilatiesystemen? Kijk op www.woningventilatie.info.
Of contacteer Jeffrey Lemmens via 089 85 55 21 of jeffrey.lemmens@limoco.be.

LIMOCO NEWS
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Onze medewerkers

Nieuwe collega’s
Arno Kiggen (21, Molenbeersel) en Nick Vliegen (25, Zutendaal) kwamen
allebei in september ons team vervoegen.
Arno heeft zijn diploma Professionele Bachelor Klimatisering behaald aan
de Thomas More Hogeschool in Geel. Nadat hij afgestudeerd was, ging hij
zich spontaan voorstellen bij een aantal bedrijven op de industrieterreinen in de buurt. Alhoewel er op dat moment geen vacature was bij
Limoco, waagde Arno toch zijn kans. En met
succes. “Uit al mijn sollicitatiegesprekken
sprong Limoco er bovenuit. Ik was op zoek
naar een job in de richting van berekenen of
Arno Kiggen
tekenen, iets wat een beetje aansloot bij
mijn studies. Tijdens mijn gesprek werd al duidelijk dat de job die ze voor mij in
gedachten hadden, veel breder ging en veel meer afwisseling bood. In september ben
ik begonnen als Assistent-projectleider. Ik voelde me meteen goed bij Limoco. Ik ben
direct goed opgenomen in het team en met de ondersteuning van mijn collega's hoop
ik een meerwaarde te kunnen betekenen voor het bedrijf.”

Nick Vliegen

Voor Nick, Bachelor in lichamelijke opvoeding, was Limoco géén onbekend terrein:
“Ik ken het bedrijf van toen ik nog jobstudent was. De familiale sfeer tussen de
collega's is aangenaam. Een tijd geleden heeft Tim me gecontacteerd en uitgenodigd
voor een gesprek. Op dat moment was ik aan het werk als baliemedewerker bij een
handel in auto-, garage- en industrieonderdelen, maar was ik op zoek naar een
nieuwe uitdaging. Sinds eind september ben ik hulpmonteur bij Limoco en ik hoop
dat ik in de toekomst kan doorgroeien in het bedrijf.”

In deze rubriek richten we de spots op onze medewerkers en hun (bijzondere) hobby's

Buiten Johan Geerkens ziet ze vliegen
de
Het gebeurt wel vaker dat ouders de smaak van de hobby van hun kinderen ook te pakken krijgen. Bij Johan
uren Geerkens was dat eveneens zo, al was het in zijn geval eerder de shuttle weer oppikken waar hij ze jaren geleden
had laten liggen. We hebben het dan over een badminton-shuttle, u weet wel, zo'n gevederd balletje dat met een
racket over en weer over een net geklopt wordt.
Johan speelde als tiener al badminton in competitie, maar stopte daar op een gegeven moment mee. Toen zijn zoon een 10-tal jaren geleden met de sport begon, ging
Johan in eerste instantie gewoon mee naar de training. Maar al snel werd hij aan zijn
mouw getrokken om hulptrainer te worden, omdat hij erg vertrouwd was met het
spelletje. En zo kreeg hij de smaak weer te pakken. Vader en zoon gingen zelfs op een
gegeven moment samen competitie spelen, als dubbelpartners.
Niels, de zoon van Johan, stopte 3 jaar geleden met de sport, wegens nog moeilijk te
combineren met zijn studies.
Johan bleef doorgaan: “Ik heb dit altijd graag gedaan. Ik speel nu nog 1 maal per
week, gewoon als recreant. Het is niet alleen leuk om mijn conditie op die manier te
onderhouden, het is plezant om dat samen met de kameraden te kunnen doen.”
“Badminton is niet alleen een leuke sport, het is ook erg betaalbaar. Qua uitrusting
heb je enkel een racket nodig. In ons lidgeld bij de club DIBAD in Dilsen is het gebruik
van de shuttles inbegrepen. Onze club telt zo'n 150 leden en er wordt in competitie
gespeeld in verschillende categorieën”, geeft Johan nog mee.
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Onze medewerkers

Collega’s op citytrip
Behalve meer dan 30 jaar dienst, hebben deze 'anciens' van
Limoco nog iets anders gemeen: ze houden van genieten, lekker eten en actieve vakanties in de zon. We hebben het over
Johan Geerkens, Freddy Schuermans, Jacky Vandeurzen en
Nicole Jaeken. Ze hebben een afspraak: elke 5 dienstjaren
bekronen ze met een gezamenlijke citytrip.
Nicole laat ons mee genieten van hun reis naar Portugal.
“Na Parijs en Barcelona trokken wij eind oktober met onze partners
voor een citytrip naar Lissabon, hopende er nog een korte Indian
Summer te mogen beleven. Terwijl in België de herfst zijn intrede
deed, genoten wij van 4 dagen bij meer dan 25°C.
Na dag 1 de wijken Bairro Alto en Chiado verkend te hebben, kozen we
de 2e dag voor een fietstocht met gids. Nu is Lissabon een vrij compacte stad, maar wel gebouwd op 8 heuvels! Vandaar een tocht met vertrekpunt boven aan het Parque Eduardo VII, om zo af te dalen naar de
oude wijk Baixa en via Ribeira onze weg te banen naar het mooie
Belém. Onderweg een tussenstopje met een lokale Ginjinha kersenlikeur, en natuurlijk mochten ook de beroemde Pastéis de Nata niet ontbreken.
Dag 3 stond de wereldberoemde Tram 28 op het programma. De moeite
waard om op deze manier de idyllische wijken Graça en Mouraria te ontdekken. Na een bezoek aan Castelo de São Jorge en de Sé kathedraal,
konden we in het schilderachtige Alfama als bonus nog ons koningspaar op staatsbezoek voorbij zien rijden. De
laatste dag sloten we af met een bezoek aan de São Roque, een prachtige kerk met plafondschilderingen van
Vlaamse hand. Indrukwekkend veel pracht en praal, zeker aan te raden mocht je Lissabon bezoeken.
Met ruim 72.000 stappen op de teller, tientallen foto's vanaf de verschillende miradouro's en ontelbare herinneringen aan deze wondermooie stad, trokken we na 4 dagen moe maar voldaan terug naar huis. Kunnen we beginnen nadenken over onze volgende bestemming.”

Welkom, Félice!
Op 16 november is onze familie opnieuw uitgebreid! Félice is het 2de dochtertje van Tim en
Sarah, en de kleine zus van Charlotte.
Met haar 3,200 kg en 49 cm weet ze nu al de
harten van de ganse Limoco-familie te stelen!
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Een stralende familiedag in Walibi!

Met een groep van 99 personen, groot en klein, trokken we op
zaterdag 8 september naar Walibi.
De weergoden hadden een stralende dag voor ons in petto en
iedereen genoot met volle teugen.
En omdat je van pret maken wel heel grote honger krijgt, was
er ’s avonds een heus hamburgerbuffet voor iedereen!

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat het ons weten via info@limoco.be en wij doen het nodige!

