
In dit nummer, o.a.:

Limmer kroost _____________ 3

Limmen viert week
bevrijdingsfeest ___________ 5

Politieberichten _______ 5

GP Groot in Close-up _____ 7

Wereldrecordpoging
kratten stapelen __________8/9

Zwembad blijft open_____ 11

Gerton Interieur-
specialist ____________________ 11

Thuis in Limmen_______ 11

Twintig vragen aan... ____ 14

Wielerronde Limmen ____ 14

Nieuw: Krea-Idea _________ 14

Demonstratielessen
Nordic Walking ____________ 15

Ken uw dorp __________ 15

APRIL 2005

Wat is t’ie dik……!!!!
Onze uitnodiging in de vorige editie aan uw adres, om zelf eens in de pen te

klimmen, was niet tegen dovemansoren gezegd. De ingezonden stukken
bleven binnenstromen en hebben ervoor gezorgd dat we weer een echte lekke-
re, dikke LOV-krant kunnen voorschotelen. En zo willen we het houden ook……..
Dus houd vast die voorjaarsenergie en laat ook de komende maanden uw
ongebreidelde taalkunsten over het scherm dansen richting ons adres!:
lov@studiowelgraven.nl 

Wij hebben gemeend u te verblijden over twee nieuwe rubrieken. De ene is
bedoeld voor onze allerjongste medeburgertjes en hun trotse ouders, in

de andere krijgt een Limmer de gelegenheid iets meer van zichzelf te laten zien.
In deze krant blijkt tevens dat Lea Dam met twee stokken loopt, heeft GP Groot
eindelijk de Close-Up bereikt en maken we kennis met nieuwkomer Krea-Idea.

Verder vraagt Stichting Oud Limmen uw aandacht voor een klassenfoto uit
de ‘oude doos’, halen motorfanaten ongetwijfeld hun hart op bij het lezen

over het jaarlijkse motorweekend en worden TIOS-aanhangers getrakteerd op
foto’s van hun kampioenen. Degenen die nu al slapeloze nachten hebben over
het wel of niet halen van het Guiness Record kratten stapelen, worden na deze
krant alleen nog maar onrustiger en Stichting Limbon heeft de afgelopen
maanden keihard gewerkt om iedereen in de week rond 4 en 5 mei een grandi-
oos programma aan te bieden. Over dit alles en nog veel meer kunt u lezen als
u de volgende bladzijden omslaat.

Wij wensen u een geweldige Koninginnedag, zonnige Bloemendagen en een
bijzonder geslaagde feestweek toe!!!

De Redactie.

Voor de enkeling die het nog niet wist: In het
Dorpspark zal in het weekend van 11 en 12
juni een piramide van  maar liefst 75.000
(zegge: vijfenzeventig duizend!)  bierkratten
verrijzen De stichting Limmen Ludiek heeft
daartoe wat organisatie betreft al een stevi-
ge basis gelegd. Wat begon als een wild idee
is uitgegroeid  tot een doortimmerd scena-
rio waarin iedere Limmer wordt uitgeno-
digd een prominente rol te vertolken..

Vanaf het begin heeft de organisatie een
tweeledig doel voor ogen gehad: Een ludiek
evenement dóór en vóór de bewoners van
Limmen en omstreken. Dit laatste houdt in
dat de bevolking een feestelijk weekend te
wachten staat met tal van attracties en
optredens voor jong en oud met als letterlijk
hoogtepunt de plaatsing van het laatste
kratje op zondag 12 juni door een bekende
Nederlander. Voor de schooljeugd  is er een

Limmen, een dorp
van wereldrecordhouders
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. Dat geldt zeker voor de op handen
zijnde wereldrecordpoging  die op 11 en 12 juni in Limmen zal plaats hebben. Via krant, radio
en televisie (zelfs in Duitsland!) is dit evenement uitgebreid wereldkundig gemaakt. Nog
6 weken en dan is het zover, dan  gaat het in Limmen gebeuren!

??
Binnenkort in Limmen:

...een fonkelnieuwe winkel
...met een verrassende naam
...op een vertrouwde plek!

Het gehele dorp is alweer in rep en roer voor
de Bloemendagen. Dit weekend wordt er
begonnen met het prikken/plakken/leggen
van de mozaïeken. De stratenversieringen
worden in elkaar gezet en de voorbereidin-
gen voor de bloemsierkunst worden getrof-
fen. De meeste tuinen zien er alweer ver-
zorgd uit. Oftewel iedereen in Limmen is wel
op de een of andere manier bezig met de
Bloemendagen.
Ook de Burgemeester van Castricum is erg
enthousiast over de Bloemendagen en zal
dan ook samen met de voorzitter van de
Stichting Bloemendagen Limmen enkele
prikploegen komen bezoeken. Dit zal op vrij-
dag 29 april gebeuren. De volgende dag, op
30 april, zal zij ook de opening van de
Bloemendagen verrichten.
De Stichting Bloemendagen doet er alles aan
om iedereen zo goed mogelijk te informe-
ren, dit jaar is dit gedaan met behulp van
nieuwsbrieven. Er zijn er dit seizoen al 3 uit-
gestuurd naar alle ploegen die meegedaan
hebben in 2003 en 2004. Hierin heeft nutti-
ge informatie gestaan. In de laatste ook wat
tips van de vakman:
- Als de nagels zijn opgehaald dan zo spoe-

dig mogelijk overstorten in een schone
bak.

- Zorg ervoor dat er maar één bodem in de
bak ligt.

- Witte bloemen als laatste verwerken. Deze
smetten het eerste.

Voor alle nieuwe inwo-
ners van Limmen of
bewoners die hier al
langer wonen en met
het idee spelen om vol-
gend jaar een mozaïek
te maken is er iets
nieuws in het leven
geroepen: Neem eens
een kijkje achter de
schermen van een prik-
ploeg. Heeft u altijd al
eens willen weten hoe-
veel werk er nou eigen-
lijk verricht wordt voor
een mozaïek klaar is,
wilt u ideeën opdoen voor volgend jaar, bent
u nieuwsgierig hoe een andere prikploeg het
doet, dan kunt u nu in de prikweek een kijk-
je nemen bij de volgende ploegen:
• Otto Bruschke van de Gaasverwerkers

06-30585863
• Arjan Kaandorp van Effe Biere na Viere

06-22999311

Alle hulp kan gebruikt worden dus wellicht
kunt u meteen meehelpen. U zult zien dat
ook u aangestoken wordt en wellicht vol-
gend jaar ook mee doet.

We hopen weer op een mooie Bloemen-
dagen week en wensen alle deelnemers
heel veel succes toe.

Bloemendagen
Limmen

speciale kleurwedstrijd met mooie prijzen.
Dat geldt ook voor de  Kruiswoordpuzzel die
voor deze gelegenheid is ontworpen.

Hiermee is de profijtelijke kant van de doel-
stelling nog maar ten dele ingevuld.
Het andere deel betreft het feit dat alle
baten van dit festijn gaan naar goede doe-
len in Limmen en omgeving  waardoor die
revenuen direct of indirect weer terugvloei-
en  naar de gemeenschap.

Het slagen van deze grootse onderneming
is voor een groot gedeelte afhankelijk van de
collectieve inzet van zoveel mogelijk men-
sen. Het bedrijfsleven van Limmen en om-
streken ging daarin al voor door het royaal
beschikbaar stellen van diensten, goederen
en giften.
Naast deze financiële steun is de organisa-
tie ook nog op zoek naar sportieve lieden
boven de 18 jaar die op 10,11,12 en 13 juni
beschikbaar zijn om te helpen op verschil-
lende gebieden. Interesse om mee te werken
aan een heus wereldrecord ? Meldt je dan
aan op info@limmenludiek.nl of bel 06
51797160. Realiseer je dat dit niet vaak meer
zal voorkomen.

Zie onze speciale bijlage op pag. 8 en 9



Hogeweg 92, 1906 CV Limmen

Telefoon: (072) 505 29 66

oveniersbedrijf

ollander
Voor het gras van de buren!
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Kapsalon Kim
Ratelaar 11, 1906  HJ Limmen

Telefoon 072-8500188 -  Mobiel 06-40355542

schildersbedrijf peter dekker
schilder-, glas- en behangersbedrijf

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

Informeer vrijblijvend 
naar wanddecoraties en
decoratieve technieken

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

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

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

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

Kerkweg 13
Postbus 123

1906 ZJ Limmen
Telefoon: (072) 505 14 64

Fax: (072) 505 33 48
http://www.era.nl/rietveld

Nét even meer service,
óók in 2005!

Kinderopvang Limmen biedt
méér dan opvang alleen.
De opvang is professioneel, persoonlijk en kindgericht.
Elke dag opnieuw! Kwaliteit en sfeer. Een veilige plek
waar kinderen het leuk hebben en waar ze zich kunnen
ontplooien. Allemaal bij de uurprijs inbegrepen.

Kinderopvang Limmen let op de kleintjes.
Reken maar!

Kijk voor meer informatie op website: www.fortebv.nl 

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
Locatieadres: Sportlaan 25, Limmen
Centraal Bureau: Verlegde Overtoom 24, Castricum
Postadres: Postbus 401 

1900 AK Castricum
Telefoon: 0251 658058

Kinderopvang Limmen is onderdeel
van Stichting Forte.

‘Tijdelijk op woensdag en vrijdag plaats voor 1 dag

kinderopvang per week’

Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Zaterdag 30 april zijn wij geopend tot 12.30 uur.

Onze nieuwe voorjaarsfolder is nu uit! Als u deze niet gekregen
heeft kunt u ook kijken op www.stuifbergen-limmen.nl
voor de laatste folder en nog veel meer!
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In deze editie van de LOV-krant maakt u ken-
nis met onze nieuwe rubriek Limmer Kroost.
De doorsnee Limmer is over het algemeen
nieuwsgierig en leeft mee met alles wat er
om hem of haar heen plaatsvindt. Natuurlijk
wil de gemiddelde Limmer ook weten waar,
wanneer en bij wie er een blijde gebeurte-
nis heeft plaatsgevonden. Via deze rubriek
krijgen ouders van pasgeboren of net thuis-
gekomen (geadopteerde) kindjes de gele-
genheid hun prachtige prinsje of prinsesje
bij iedereen die deze krant leest te introdu-
ceren.

Baby van de Maand
Zij kunnen een digitale foto van hun baby
voor plaatsing doorsturen naar de redactie
van de LOV-krant (lov@studiowelgraven.nl).
Alle baby’s worden geplaatst, maar één van
hen wordt -geheel willekeurig-, geplaatst als
Baby van de Maand. De baby die als Baby van
de Maand wordt geplaatst, kan met zijn trot-
se papa of mama een leuke verrassing opha-
len bij Drogisterij Aker aan de Kerkweg.

Officiële oproep
Ondanks het feit dat we nu pas een eerste
officiële oproep hebben gedaan, zijn wij ver-
heugd in deze editie drie nieuwe wereld-
burgers aan u te kunnen voorstellen. De eer-

Iedere zaterdagavond organiseren wij in
Conquista een activiteit voor tieners in de
leeftijd van 12 tot 16 jaar. Dit is een groot suc-
ces. Kijk maar eens naar de foto’s op onze
website (www.conquista.nl) en je ziet dat de
tieners zich prima vermaken.

De tieners vermaken zich echter ook buiten
Conquista. Ze lopen in en uit, gaan even naar
Stolp, hangen voor de kerk etc. Het is voor
ons onmogelijk om hier allemaal toezicht op
te houden.Wij zijn geregeld buiten, spreken
de tieners aan als ze veel lawaai maken
maar op een gegeven moment houdt onze
verantwoordelijkheid op.Wij kunnen niet de
hele Kerkweg en Dusseldorperweg in de
gaten houden.

Als Conquista doen wij er alles aan om onze
activiteiten goed en netjes te laten verlopen,
ofwel volgens de algemeen aanvaarde nor-
men en waarden. Zo is het tijdens de tiener-
activiteiten niet mogelijk om alcohol te
kopen (ook niet aan tieners boven de 16) en
is roken in de tienerruimte niet toegestaan.
De bedoeling van dit stukje is, dat met name

de ouders van kinderen die de tieneravon-
den van Conquista bezoeken  weten dat hun
kinderen ook buiten Conquista rondhangen
en we hopen, dat ze dan van thuis uit mee-
krijgen, dat je buiten niet te veel lawaai
moet maken omdat mensen daar last van
kunnen hebben, dat je niet door tuinen
moet lopen, dat je op het kerkhof ’s avonds
niets te zoeken hebt, dat je buiten geen
troep moet maken etc. Kortom we hebben
hierin een gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid. Op deze wijze kunnen we
Conquista voor iedereen, de tieners, onze
medewerkers en de buurt leuk houden.

Om te weten welke activiteiten wij organi-
seren, verwijzen wij u naar de eerder
genoemde website of naar ons program-
maboekje dat één keer in de twee maanden
uitkomt. Dit boekje wordt uitgedeeld op de
basisscholen en is verder verkrijgbaar in
Conquista en op diverse andere plaatsen in
Limmen. Het is herkenbaar aan de gele kaft.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Conquista

D R I E  N I E U W E  W E R E L D B U R G E R S
L I M M E R K R O O S T

Lotte 6 april 2005

Alissa 17 juni 2004

Jesse 22 augustus 2004

ste en jongste van het stel is Lotte, dochter
van Bert en Clasien van der Velden-Groot. De
andere twee kinderen zijn Jesse, zoon van
Monique en Pieter Buur-Boersen en Alissa,
dochter van Linda en Dick Ruinaard-Boersen.
Jesse en Alissa zijn beide enige weken gele-
den in Limmen aangekomen én - leuk detail-
neef en nicht van elkaar.

Beproeving in Dominicaanse Republiek
Aan Jesse besteden wij voor deze keer wat
extra aandacht, omdat voor Monique, Pieter
én hun wederzijdse familieleden, de afgelo-
pen maanden een behoorlijke beproeving
zijn geweest. Begin december vorig jaar ver-
trokken ze naar de Dominicaanse Republiek,
het land waar de kleine Jesse het levenslicht
mocht aanschouwen. Daar hanteert men
echter een zeer traag verlopend bureaucra-
tisch systeem en het gevolg was dat Jesse,
Monique en Pieter bijna vier maanden de
Dominicaanse Republiek niet konden verla-
ten. Reden hiervoor was, dat de benodigde
afronding ten aanzien van de adoptie-
papieren, om onduidelijke redenen steeds
werd opgehouden.

Wanhoop nabij
Ondanks het feit dat er veel naar Nederland
werd gebeld en gemaild, konden ze al die

tijd niemand direct laten delen in de vreug-
de van hun kersverse en zo gewenste ouder-
schap. Ook waren ze er niet bij toen de zus
van Monique, Linda en zwager Dick dolge-
lukkig afreisden naar China en deze binnen
drie weken terug waren met hun schattige
dochtertje Alissa.
Bijna de wanhoop nabij, kregen ze eind
maart eindelijk het fiat om terug te keren
naar de eigen vertrouwde omgeving, waar
familie, vrienden en buren met smart op ze
zaten te wachten. Op zondag 27 maart kon
iedereen hen, na een lange vlucht, in de
armen sluiten.

Omdat het de eerste Limmer Kroost betreft
en we de enthousiaste deelname van de

ouders zo waarderen, hebben wij besloten
alle drie de kinderen te betitelen als Baby

van de Maand!!
Voor hen ligt bij Drogisterij Aker een verras-

singspakketje klaar.
Vanaf deze plaats feliciteren wij de ouder-

paren met deze prachtige kinderen.
Heel veel geluk, gezondheid en plezier

gewenst!

De redactie

Zoals u wellicht heeft vernomen, zal in de
week vanaf Koninginnedag tot en met acht
mei een aantal festiviteiten gehouden wor-
den in Limmen om te vieren dat ons land
zestig jaar geleden is bevrijd. Een onderdeel
van deze bevrijdingsfeesten is de Motordag
Limmen.

Waarom zo’n dag, zult u misschien denken?
Veel Limmers zijn de trotse bezitter van een
motorfiets. Een groot aantal van hen rijdt
ieder jaar mee met het motorweekend, geor-
ganiseerd door M.C. De Zuchtende Man. De
thuisbasis is Café - Bar   De Lantaarn. Na elke
tocht kwam ter sprake, onder het genot van
een biertje, hoeveel mensen in Limmen er
wel niet een motor in hun schuur hebben
staan. En dat het toch wel erg mooi zou zijn
om ook met deze motorliefhebbers in con-
tact te komen. Misschien daar een aparte
dag van te maken met evenementen. Deze
motoren, waaronder waarschijnlijk diverse
Oldtimers, eens op te poetsen, een ritje
maken en elkaar ontmoeten ?
Wij kwamen in contact met de Stichting
Limbon en als resultaat zijn we opgenomen
in hun programma, uitmondend in het vol-

gende initiatief voor een motorevenement
in ons dorp.

Programma:
11.00-13.00 uur Sterrit,

thema Monumenten
na 13.00 uur behendigheidsoefenin-

gen, begeleid door DICX
auto- & motorrijschool  

11.00-16.00 motorshow
regionale dealers

Speciale gast : motorcoureur Alwin Hes       

Plaats: Café-Bar De Lantaarn aan de Dussel-
dorperweg. Het evenement wordt opgeluis-
terd door muziek en voor de inwendige
mens kunt u ook terecht. Een deel van de
weg zal voor de motoren worden afgezet.

Wij nodigen u , als motorliefhebber of als
belangstellende, uit uw motor tentoon te
stellen en/of deel te nemen aan deze dag.
Bezitters van OLDTIMERS krijgen een pro-

minente plaats bij het opstellen !
Graag tot zaterdag 7 mei, inschrijving vanaf
10.00 uur . Motorgroet Elles en José   (inl. 072-
5053008).

7 mei Motordag Limmen!

Ook motorcoureur
Alwin Hes

zal aanwezig zijn
op 7 mei a.s.

OPEN COUNTRY LINEDANCE-AVOND
IN “DE BURGERIJ” OP DINSDAG 26 APRIL T.O. DE R.K. KERK AAN DE DUSSELDORPERWEG,

AANVANG  20.00 UUR. DANSEN KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD. HET IS VOOR
BEGINNERS EN GEVORDERDEN. EVENTUEEL WORDEN DE DANSEN KORT VOORGEDAAN.

ENTREE EURO 3,-.
DJ EN INFO MEINTJE GUYT, TEL. 072 5051374

Bericht aan ouders
Conquista bezoekers...

L I M M E R K R O O S T

MAAK KANS OP LEUKE ATTENTIE 

OPROEP
NIEUWE RUBRIEK 

Is uw baby geboren, thuisgekomen of wordt het verwacht tussen 25 april en 5 juni 2005
en vindt u het leuk om uw prinsje of prinsesje te introduceren  in de LOV-krant?

In de nieuwe rubriek ‘Limmer Kroost’ krijgt u daarvoor  - kosteloos - de gelegenheid.

Stuur vóór maandag 6 juni een foto van uw baby, onder vermelding van de naam,
geboortedatum en uw telefoonnummer naar lov@studiowelgraven

en uw prinsje of prinsesje krijgt een mooie  plek in de krant van 11 juni.

Indien uw baby wordt geplaatst als BABY VAN DE MAAND, kunt u bij Drogisterij Aker aan
de Kerkweg in Limmen een LEUKE ATTENTIE in ontvangst nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvette Valkering, telefoonnummer 072-5051445.
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Met DSH-Schuifwanden

creëert u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden

exact op maat gemaakt, waar

u maar wilt in huis of op

kantoor. In de slaap- en 

kinderkamer, maar ook in

uw werk- of studeerkamer,

de hal of op zolder. Kortom:

overal waar kastruimte nodig

is. Geen centimeter blijft

onbenut. Ruimteproblemen

zijn volledig verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

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

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

b l o e m b i n d e r i j

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

Shiatsu en sportmassage
Wees eens origineel en geef een
massagebon cadeau!

Lid van het Nederlands genootschap voor sportmassage.

U kunt altijd bellen op werkdagen voor
informatie of het maken van een afspraak.
Ook kunt u de website bekijken of mailen
naar info@centrummeander.nl

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

Pedicuresalon Heidy
Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

v/h begrafenisonderneming Hoogeboom
Stetlaantje 1, 1906 AN Limmen Tel. 072-505 30 09

Voor het verzorgen van uitvaarten in Limmen en omgeving, 
dag en nacht bereikbaar.

DROGIST AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

Solgar nieuw
in het assortiment!
Vanaf heden kunt u ook bij ons terecht voor
een topkwaliteit aanvullende voeding. Naast
de reeds bekende merken, denken wij u nu 
een nog beter supplement aan te kunnen bieden.

De meest gangbare producten hebben wij direct 
voor u klaar staan. Eventuele adviesproducten
bestellen wij direct voor u en kunt u één dag later 
ophalen. Wilt u advies? Kom eens langs en maak 
gebruik van onze kennis! Wij staan graag voor u klaar!

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505 30 72 • Fax (072) 505 34 00

Zaterdag 30 april zijn wij gesloten,
dus vrijdags weekendverkoop!

Uw adres voor: oranje-gebak, -vlaaien en -schnitten.
Zie onze reclame op de oranje folder die bij u in de bus valt!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

1 9 5 5           2 0 0 550
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Houdt u van zingen en bent u jonger dan 50
jaar kom dan bij het gemengd koor De
Vredeburgers!

Dit koor bestaat bijna 30 jaar. Er is in die
jaren veel veranderd en het koor is aan ver-
jonging toe. Daarom zijn de Vredeburgers op
zoek naar nieuwe, jonge leden voor alle
stemgroepen. Er is een concertrepertoire
opgebouwd met muziek van diverse com-
ponisten uit verschillende stijlperioden.
Jaarlijks vindt een concert plaats met bege-
leiding van piano en/of ensemble. Hoewel
het repertoire voornamelijk uit operamu-

ziek bestaat schuwt het koor ook het lichte-
re genre niet. Momenteel worden b.v. enke-
le Russische volksliederen  ingestudeerd.
De repetities vinden plaats op donderdag-
avond in de bovenzaal van Cultureel
Centrum Vredeburg te Limmen.
De Vredeburgers nodigen u van harte uit om
geheel vrijblijvend tijdens de open repetities
van 12 en 19 mei a.s. de sfeer te komen proe-
ven van dit gezellige koor.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Clementine Bruschke, tel: 072-
5052087 of Ria Hooijboer, tel: 072-5052235.

Onze vereniging bestaat al meer dan 55 jaar.
Van januari tot april en van september tot
december hebben we iedere 3e woensdag
van de maand onze ledenavond in de
Burgerij. We hebben veel verschillende
onderwerpen, voor ieders smaak is er vast
wel wat bij. Een kleine greep uit onze the-
ma’s: levens-, medische- en reisverhalen,
doe-het-zelf-avonden, kienen en muzikale
avonden, ook is er 2 keer per jaar klaverjas-
sen. We hebben ook een reiscommissie die
verschillende excursies organiseert waar je

anders nooit komt. 1x per jaar gaan we met
de bus mee voor een geheel verzorgde dag
en hebben we de jaarlijkse fiets- en wandel-
tocht. Lijkt het u leuk om eens bij ons te
komen kijken, kom dan gerust binnen om
het mee te maken. De avonden staan ver-
meld in de Uitkijkpost en in de kleine
Castricummer. Hier volgt het resterende pro-
gramma van 2005: 21 september, Koken voor
moeder en dochter; 19 oktober, jaarthema ‘de
levensloop’; 16 november, geschiedenis van
het huwelijk; 21 december, kerstavond.

Sinds kort is er in Limmen een nieuwe auto-
& motorrijschool werkzaam. Onder de naam
DICX auto & motorrijschool is onze plaats-
genoot Dick Sassen gestart met het verzor-
gen van rijopleidingen voor het autorijbe-
wijs (B) en het motorrijbewijs (A). Dick
Sassen, zelf een zeer gedreven auto- en
motorrij-instructeur, met als specialiteit de
motorrijopleiding, werkt hierbij samen met
Jents Hengst. Eveneens een zeer ervaren rij-
instructeur, die als specialiteit de autorijop-
leiding heeft. Beide heren hebben reeds een
zeer lange ervaring, waarbij Dick reeds bij
vele mensen in een rond Limmen bekend-
heid geniet als doorgewinterde motorrijder,
die zijn kennis en ervaring graag op andere
mensen wil over dragen. Zijn collega Jents
een bijzonder gedreven instructeur die

reeds 25 jaar ervaring heeft met het oplei-
den van mensen voor hun autorijbewijs en
een groot deel van deze tijd als autorij-
instructeur in Amsterdam heeft gewerkt en
al zeer velen met zijn stimulerende werk-
wijze aan het autorijbewijs heeft geholpen.
Dus als u vindt dat nu de tijd is aangebro-
ken om uw auto- of motorrijbewijs te gaan
halen, dan kunt u bij DICX auto- & motorrij-
school terecht. Misschien handig om te
weten, er is geen wachtlijst. Dus u als u wilt,
kunt u direct beginnen met de lessen en
wellicht rijdt u dan nog deze zomer met de
auto of op de motor door ons mooie dorp.
Voor meer info, bel. bel Dick Sassen 06-
50648499 of neem een kijkje op de website;
www.dicxrijschool.nl

Als de zon weer gaat schijnen komt de
ommekeer. Alles komt opnieuw tot leven. De
natuur ontwaakt, bloemen en bomen gaan
bloeien en de vogels keren terug van warme
oorden. Ook de mensen ontwaken weer. De
meeste mensen willen naar buiten om de
zonnestralen te pakken. De zon is ook goed
voor een mens. Eenieder wordt er blijer van,
je humeur knapt op, je ziet er beter uit en
zelfs je botten worden er sterker van. Teveel
zon in een korte tijd is echter niet goed voor
ons. Onze huid moet de kans krijgen zelf zijn
bescherming tegen het zonlicht op te bou-
wen. Op vakantie gaan naar zonnige oorden
zonder de huid er op voor te bereiden is zeer
schadelijk voor de huid. Verbranden brengt
namelijk grote schade toe aan de huid. Het

is verstandiger een deel van het vakantie-
budget te besteden aan het voorbereiden
van de huid op de zon. Men kan dan ook veel
intenser en langer genieten van de zon tij-
dens de vakantie. Een goede manier om je
huid voor te bereiden is gaan zonnen bij een
zonnestudio die aangesloten en erkend is
door de SVZ, de Samenwerking Verantwoord
Zonnen. Hier wordt u goed geadviseerd en
begeleid in een verantwoorde kuuropbouw
op professionele zonnebanken waarmee u
ook werkelijk bescherming opbouwt.

In onze regio kunt u hiervoor terecht bij
Fitcentrum de Winter op De Drie Linden 2 in
Limmen (072-5054605). Dus geniet van de
zon, maar doe het wel verstandig.

Dinsdag 26 april start traditiegetrouw de
SWOL-prikploeg met een spectaculair
mozaïek-project. Er is in de afgelopen maan-
den veel vergaderd, getekend, gezaagd en
getimmerd. De hyacintennagels zijn besteld
en worden zondag 24 april ter beschikking
gesteld. d.w.z. het grote werk kan beginnen!
Evenals vorige jaren wordt het vast weer een
gezellige steek- en prikweek in het cultureel
centrum Vredeburg, waar de mozaïek-koorts

zal uitbreken. Het bestuur van de S.W.O.L.
doet een dringend beroep op alle 55-plussers
om massaal medewerking te verlenen. Aan
koffie, hapjes en drankjes zal het niet ont-
breken. Dinsdag 26 april vanaf 09.00 uur
bent u van harte welkom en vergeet niet
naast een goed humeur een schaar mee te
nemen. Ons motto voor de 53ste editie van
de bloemendagen luidt: ‘een politieke klus
door de 55-plus’.

POLITIEBERICHTEN
Aanrijdingen:
Op 03 april kwam een 70-jarige inwoner uit
Limmen door onbekende oorzaak met zijn fiets
op de Oosterzijweg ten val en brak hierbij zijn
jukbeen. Hij werd door te ter plaatse gekomen
ambulance even meegenomen naar het zieken-
huis maar mocht na behandeling weer naar huis.

Op 07 april raakte een 51-jarige racefietser uit
Alkmaar gewond bij een aanrijding welke was
ontstaan doordat een afslaande automobilist
hem geen voorrang verleende. De 59-jarige
autobestuurder uit Beverwijk verleende bij het
inrijden van een inrit geen voorrang aan de op

het fietspad rijdende fietser. Deze kwam ten val
en liep enkele lichte verwondingen op.

Mestuitrijden:
Eveneens op 07 april werd een 36-jarige inwo-
ner uit Limmen bekeurd omdat hij niet op de
juiste wijze mest aan het uitrijden was. Het uit-
rijden van mest dient emissiearm te geschieden
hetgeen betekent dat de mest meteen in of onder
de grond gebracht moet worden. Het vrijelijk
rondsproeien van mest is niet toegestaan.

Diefstal:
In de vroege ochtend van maandag 11 april werd
er vanaf de Achterweg een aanhangwagen weg-
genomen. De zilverkleurige aanhangwagen van

het merk Humbauer was met een disselslot
afgesloten en voorzien van het kenteken WJ-TS-
32. De restanten van het disselslot werden op
de plaats van de diefstal teruggevonden.

Bloemendagen 2005:
Met de bloemendagen in aantocht wil de politie
U er nog even op wijzen dat het innemen van
een standplaats langs de openbare weg om
bloemen en/of andere zaken te verkopen, even-
als voorgaande jaren aan een vergunning
gebonden is. Dat betekent dus dat U niet zo
maar langs de weg kunt gaan staan en een
kraampje kunt inrichten om uw spullen en/of
eten en drinken te verkopen. Hieronder valt ook
het verkopen vanaf eigen terrein. Voor het aan-

vragen van een vergunning kunt U terecht bij de
gemeente Castricum.

De politiekantoor van Limmen is geopend op:
Maandagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Buiten deze uren kunt U elke dag terecht aan het
politiebureau te Castricum of bellen:
0900 – 8844 en in geval van spoed 112.
De wijkcoördinator van Limmen, P. van der
Maas, is te bereiken op telefoonnummer 072-
5494775 of e-mail:
pim.van.der.maas@noord-holland.politie.nl 

Een nieuwe lente, een nieuwe muzikale start

Nieuwe auto- & motorrijschool in Limmen

Fitcentrum de Winter:
LEVE DE ZON!

Oproep voor mozaïekenklus-55 plus

Weet u wat het KVG doet?

Stichting Limbon organiseert ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding vanaf zaterdag 30 april
tot en met zondag 8 mei een week lang feest!!! Het startsein wordt gegeven op Koningin-
nedag, wanneer ook de Bloemendagen hun aanvang zullen hebbben. Zoals gebruikelijk zul-
len de festiviteiten op 30 april plaatsvinden in  het park aan de Vuurbaak en ’s avonds afge-
sloten worden met het Oranjebal in De Burgerij. Aan het einde van de avond wordt het feest-
gedruis omgezet in het jaarlijks terugkerende Prikkersbal, waarbij de prijsuitreiking van de
Bloemendagen zal plaatsvinden. Vanaf 1 mei kan de Limmer jeugd zich uitleven in het
Timmerdorp, opent Stichting Oud-Limmen  de expositie “Limmen in Oorlogstijd” en wordt
de dag opgeluisterd met een openluchtconcert van Harmonie Excelsior. Afsluiting vindt plaats
in de Burgerij, waar de beentjes van de vloer gaan, onder aanvoering van een heuse D.J.

Om een indicatie te geven van de rest van de festiviteiten volgt hieronder een opsomming
van alle activiteiten:
Dinsdag 3 mei Bingo-middag voor senioren met live muziek; lokatie De Burgerij

Bingo-avond met after-party in Funcenter Kart World.
Woensdag 4 mei 18.15 uur herdenkingsbijeenkomst Corneliuskerk, vervolgt met stille tocht
Donderdag 5 mei 9.45 uur klokgelui en trompetgeschal op het kerkplein van de

Corneliuskerk
10.00 uur kerkdienst Corneliuskerk met aansluitend een aubade
Na de aubade start bevrijdingsoptocht met versierde fietsen en andere
voertuigen
17.00 uur Bevrijdingsbal in De Burgerij, bevrijdingsvuur als afsluiting

Vrijdag 6 mei Western Style feest bij Funcenter Kart World
Zaterdag 7 mei Motorclub “De Zuchtende Man” sterrit en behendigheidsdemonstratie.

Zeskamp voor jeugd van 11-15 jaar op en om zwembad Dampegheest
Zondag 8 mei 11.30 uur afsluiting van feestweek met rijtoer legervoertuigen   

15.00 uur Bigband- en Jazzfestival in De Burgerij

Tijdens de bloemendagen zijn alle horeca-gelegenheden geopend, waarbij in Vredeburg t/m
4 mei onderdak biedt aan een  Woon en Decoratie Outlet en in de grote zaal van De Lantaarn
films over vroegere Bloemendagen worden vertoond.
Het volledige programma wordt in de vorm van een paspoort aan huis in Limmen verspreid
zodat de bewoners voor dit document nu eens niet naar het gemeentehuis in Castricum hoe-
ven. Dit boekje bevat behalve het volledige programma tal van gegevens en wetenswaar-
digheden omtrent de bevrijding, de organisatie en de sponsors. Degenen die van deze publi-
katie gebruik willen maken of anderszins informatie wensen kunnen contact opnemen met
Stichting Limbon e-mail: kramerjg@quicknet.nl

Limmen viert een week bevrijdingsfeest
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LET OP! LET OP! LET OP!

Wij staan op
donderdag 28 april

op de Vuurbaak
want zaterdag 30 april

vieren wij Koninginnedag!
Bestellingen:

Buurtweg 43, Akersloot, tel. 0251 - 315112

Wat fijn,
dat lekker 
ook zo gezond
kan zijn!

Er zijn weer HOLLANDSE ASPERGES
en HOLLANDSE AARDBEIEN!

PERSSINAASAPPELS
2 kilo........................................2.50

DUSSELDORPERWEG 75 
LIMMEN 072-5051360 

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

VERSIER UW TUIN
VOOR DE LIMMER
BLOEMENDAGEN!!

10 ZAKKEN BEMESTE
TUINAARDE
ASEF 30 LITERZAK

SLECHTS 2 9,-

Limmers kruidenbitter
Kruidenlikeur
70 cl __________________10,99 8,99 

Hartevelt
Jonge jenever
1 liter__________________1229 10,99 

Flügel
10 flesjes in een blikje ______9,90 7,99

Oranje bitter
De Kuyper - 50 cl _________7,49 6,49

Safari
Likeur - 70 cl____________12,79 10,99

KONINGINNEDAG ZIJN WIJ GESLOTEN!
Aanbiedingen geldig t/m 3 mei 2005.

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

Voor de Prikkers

Margareth Beerepoot
Rijksweg 115
1906 BG Limmen
Tel: 072-5020844

Hét adres voor:
- Hypnotherapie
- Lichaamswerk
- Mediation
- Maatschappelijk werk

Lid van de Nederlandse Beroepsvereniging 
van Hypnotherapeuten.

Bel rustig voor info, advies of het maken van
een afspraak van maandag t/m
vrijdag tussen 8.00 en 9.00 uur.
en/of kijk op www.centrummeander.nl of
mail naar: info@centrummeander.nl

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

seizoenskaarten 2005
Zwembad Dampegheest
Op vrijdag 6, zaterdag 7, maandag 9 en dinsdag 10 mei houden wij

abonnementen voorverkoopdagen. Alléén tijdens deze dagen geldt er
een korting van Euro 2,50 per abonnementskaart.

Dus vul onderstaande lijst in, knip hem uit en neem hem mee op één
van bovenstaande dagen. 

✁

NU VOOR NORMAAL

Naam 1 pers.: .......................................................€ 40,00 € 42,50

Naam 2 pers.: .......................................................€ 45,00 € 50,00

Naam 3 pers.: .......................................................€ 50,00 € 57,50

Naam 4 pers.: .......................................................€ 55,00 € 65,00

Naam 5 pers.: .......................................................€ 60,00 € 72,50

Naam 6 pers.: .......................................................€ 65,00 € 80,00

Naam 7 pers.: .......................................................€ 70,00 € 87,50

Achterna(a)m(en): ......................................................................................................................

Straat + Nr. ...................................................................................................................................

Postcode ..................................................Plaats:........................................................................

Tel. .................................................................................................................................................
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Rood/geel is huisstijl
Om wat meer inzicht te krijgen in een aan-
tal activiteiten, heb ik een gesprek met Guus
Hulsebosch. Hij is van oorsprong afkomstig
uit Assen, vanaf 1972 werkzaam bij GP Groot
en destijds begonnen als hoofduitvoerder.
Hij weet als geen ander welke aspecten heb-
ben bijgedragen tot de groei en het succes
van GP en vertelt met veel warmte en
respect over het bedrijf. “Toen ik in 1972 bij
GP Groot binnenkwam, waren we al actief in
de aanneming, containerservice en in de
vrije benzine- en oliehandel. De gehele werk-
wijze was nog niet zo eenduidig en dat
kwam onder andere tot uitdrukking in ons
wagenpark. Voorheen kochten we bijvoor-
beeld vaak tweedehands vrachtwagens en
materieel, die we zelf opknapten. Later
besloten wij dat wij meer kwaliteit konden
uitstralen met een duidelijke toonzetting.
Dat werd zichtbaar gemaakt in de kleuren
rood en geel. Rood staat bij ons voor vervoer
en geel voor materieel. Geleidelijk aan orga-
niseerden wij ons professioneler en dat
wierp zijn vruchten af. Zeven jaar geleden
hebben we de totale huisstijl onder handen
genomen en deze in het hele bedrijf strak
doorgevoerd.”

Landelijke werkzaamheden en hoog kwali-
teitsgehalte
GP Groot was tot tien jaar geleden voorna-
melijk werkzaam binnen een straal van tien
kilometer rond Limmen en Heiloo, tegen-
woordig opereren de verschillende sectoren
landelijk. Noordholland is nog steeds het
kerngebied en daar bevinden zich de kanto-

ren aan de Hoogeweg, de Vennewatersweg
in Heiloo en de Boekelerdijk in Alkmaar.
Daarnaast zijn er verschillende kantoren
elders in het land. In Beverwijk, Harlingen
(Friesland) en Grootegast (Groningen) hangt
inmiddels ook de rood/gele vlag te wappe-
ren, met het voor iedereen zo herkenbare
beeldmerk. In Grootegast zit een aanne-
mings- en betonbedrijf, Harlingen is onder-
deel van BOHA Oliemaatschappij en in
Beverwijk is het zusterbedrijf Eco support
gevestigd. Hulsebosch: “Het geheim achter
ons succes schuilt erin, dat wij erg kritisch
op onszelf zijn. Wij stellen hoge eisen aan
het kwaliteitsgehalte van het bedrijf en wer-
ken alleen maar met kwaliteitsmensen.
Onze werknemers krijgen veel vrijheid om
hun kennis en innoverende ideeën te uiten.
Innovatie hebben wij hoog in het vaandel
staan, we willen het bedrijf zoveel mogelijk
in ontwikkeling laten zijn. Mede hierdoor
ontstaan steeds weer nieuwe inzichten in de
mogelijkheden van GP Groot. Het zegt
genoeg, dat de kern van het bedrijf bestaat
uit mensen met een dienstverband van min-
stens tien of vijftien jaar. De vrijheid en ver-
antwoordelijkheid die de mensen hebben,
maken dat de meeste van hen GP zien als
hun bedrijf!”

Sociaal bedrijf
Guus Hulsebosch benadrukt nogmaals dat
de directie er naar streeft de kwaliteitsge-
dachte uit te dragen naar de klanten, waar-
van 50% particulieren en bedrijven zijn en
50% opdracht wordt gegeven vanuit over-
heidsorganen. Het bedrijf voldoet aan alle

GP Groot draagt kwaliteitsgedachte uit naar klant

‘Vrijheid en innovatie:
dat is onze kracht’

Het bedrijf GP Groot is zo’n omvangrijke onderneming, dat je er gerust een hele krant
mee zou kunnen vullen. Met zijn circa 450 medewerkers is het een van de grootste
werkgevers in de omgeving. De ontwikkeling die het sinds de oprichting in 1917 tot nu
heeft doorgemaakt, is niet in een pagina te vangen. Heel kort gezegd houdt het zich
bezig met alles op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, het gescheiden inza-
melen van afval en hergebruik van verschillende afvalstromen en is het een groot-
handel in Texaco olieproducten en exploitant van benzineverkooppunten. Het bedrijf
is verdeeld in drie sectoren en wordt geleidt door een vierkoppige directie, bestaande
uit Guus Hulsebosch (sector aanneming), Bob Leeftink (sector afval), Johan Schikker
(sector brandstoffen) en financieel directeur Marcel Wester.

ISO-normen en beschikt over twintig certifi-
caten, waaruit blijkt dat men voldoet aan
alle eisen op onder andere het gebied van
ARBO en Milieu. “GP Groot wil niet alleen
kwaliteit voor zijn klanten, maar ook voor de
werknemers is het een goed bedrijf op soci-
aal gebied.Verder doen we veel aan scholing
en hebben van het SPG en het Horizon
College vijftien tot twintig mensen in dienst
via scholingsfondsen.Wij willen mensen sti-
muleren hier te werken én te blijven. Na de
scholingsperiode valt slechts 10% af, de rest
kunnen wij intern altijd plaatsen, hetzij in
verband met uitbreiding of vanwege
natuurlijk verloop. Voor ons is het een pré
wanneer iemand uit plaatsen als Limmen,
Heiloo of Egmond solliciteert. De no-nons-
ense mentaliteit in deze van oorsprong agra-
rische gebieden en het feit dat het over het
algemeen mensen zijn die de handen uit de
mouwen willen steken, hebben GP Groot
mede gebracht waar het nu is.”

Eenheid en coninuïteit
Ondanks het grote aantal werknemers
behoudt GP Groot zijn eenheid. Vanuit
Heiloo bezoeken de daarvoor verantwoor-
delijke personen minstens tweewekelijks de
zusterbedrijven, om feeling te houden met
alles wat gaande is. Dit waarborgt een zeke-
re continuïteit. “We versterken ons ook nog
steeds in Noordholland. We proberen dat te
doen met zoveel mogelijk eigen mensen. De
ondersteuningen komen in ieder geval alle-
maal vanaf deze kant. Verder is er één per-
soneelsvereniging, die regelmatig activitei-
ten organiseert en iedereen op de hiervan
op de hoogte houdt middels het interne per-
soneelsblad ‘Grootspraak’.”

Ondergrondse containers
De houding zoals hiervoor uiteengezet, heeft
erin geresulteerd, dat constant nieuwe
werkzaamheden kunnen worden uitge-
voerd en producten worden afgezet. Een van
de meest recente en in de toekomst belang-
rijke ontwikkelingen waar wij als burger
direct mee te maken krijgen, is de plaatsing,
lediging en reiniging van ondergrondse
afvalcontainers. De sectoren Afval en Aan-
neming ontwikkelden een systeem, waarbij
containers met een inhoud van enkele dui-
zenden liters onder de grond worden

geplaatst. Enkel de bovenbak, waar men het
vuil in deponeert, is zichtbaar. Op deze wijze
wordt de openbare ruimte gespaard, over-
matig zwerfvuil voorkomen en hoeft men
niet meer de eigen, volle rolcontainers aan
de weg te zetten. De verschillende contai-
ners zijn geschikt voor reststoffen als glas,
papier, textiel en verdere huishoudelijke
afvalstoffen. Momenteel worden circa 60
van deze ondergrondse containers per week
geplaatst, vooral in de verstedelijkte gebie-
den van Noord- en Zuidholland.

Grote projecten
Hulsebosch: “Wat ik je nu heb verteld,
beslaat nog niet een fractie van alle werk-
zaamheden die wij verrichten. Leuk om te
melden zijn misschien een paar grote pro-
jecten waaraan GP Groot zijn medewerking
heeft verleend en die duidelijk zichtbaar zijn
voor de lezers. Dan noem ik bijvoorbeeld het
Golfterrein in Heiloo, de renovatie van de
Egmondse Boulevard en heel actueel: de
realisatie van het bedrijventerrein langs de
Rijksweg ter hoogte van de Nieuwelaan. Dit
project wordt momenteel in samenwerking
met Tervoort Projecten CV uitgevoerd. GP
Groot aanneming verzorgt in dit geval het
bouw- en woonrijp maken van het
betreffende terrein.”

Ontwikkeling Lokatie Boekelerdijk
Een ander omvangrijk project betreft de
Boekelerdijk. Een speciaal daarvoor gefor-
meerd team houdt zich al enige tijd bezig
met het vraagstuk van deze locatie. Veertig
hectare grond wordt daar benut voor stor-
ting en recycling van afvalstoffen. Het stor-
ten van afval is echter eindig. Rond het jaar
2030 zal het hoogst toegestane punt worden
bereikt. Al voor die tijd, maar zeker daarna
zal geleidelijk aan afsluiting van de afval-
berg middels folie en grond plaatsvinden. Na
sanering en totale afsluiting, is het de
bedoeling dat dit gebied wordt ingericht als
bedrijventerrein en recreatiegebied, dat
aansluit op het ecologisch deel van de
Boekelermeer. Ook bestaat het plan om daar
meerdere windmolens neer te zetten én
gebruik te gaan maken van zonne-energie.

Yvette Valkering
Wie meer wil lezen over het bedrijf GP Groot kan terecht op
de zeer duidelijke en informatieve site www.gpgroot.nl.

Directeur Guus Hulsebosch bij de ondergrondse afvalcontainer van het golfterrein in Heiloo.

Werkzaamheden tijdens het plaatsen van een ondergrondse container.

Geschiedenis GP GROOT (Bron: GP Groot, 2005)
1917 Het bedrijf werd in 1917 opgericht door Gerardus Petrus Groot en zijn vrouw Ursula Groot-Vlaming. Hij is dan werkzaam als land-

bouwer en vrachtrijder. 
1921 De eerste wagen, een T-Ford, wordt aangeschaft in 1921
1925 Cor Groot, de oudste zoon, treedt in 1925 in vaders voetsporen en wordt vrachtrijder.
1928 De familie Groot verhuist in 1928 naar de Hoogeweg in Heiloo. Vanaf dit adres zal GP Groot zich verder ontwikkelen. Naast het

vrachtvervoer werd er een brandstoffenhandel opgericht, deze laatste zal zich als één van de pijlers van het bedrijf ontwikkelen.
1935 Zoon Jaap neemt in 1935 het melkvervoer van zijn vader over. De crisisjaren en Tweede Wereldoorlog zijn voor GP Groot een ont-

wrichting van de dagelijkse gang van zaken. De aanvoer van brandstof stagneert en de vrachtwagens worden gevorderd door de
Duitsers. 

1945 Na de oorlog zet de hele familie zich in om het verloren terrein zo snel mogelijk terug te winnen en de draad weer op te pakken. De
zonen Gert, Piet en Wub nemen het transportbedrijf van hun vader over.

1946 In 1946 overlijdt oprichter Gerardus Groot. In datzelfde jaar brandt het hele bedrijf tot de grond toe af en beginnen de zonen van
voor af aan.

1947 De brandstoffenhandel gaat in 1947 officieel van start.
1954 De jongste zoon van de oprichter, Niek Groot, treedt toe als vennoot in 1954. GP Groot begint in dit jaar kleinschalig met het uit-

voeren van aannemingswerk.
1956 In 1956 komt Dick Wester in dienst als administrateur, tot aan zijn pensioen in 1988 is Dick Wester in hoge mate verantwoordelijk

geweest voor de naoorlogse groei en bloei van het bedrijf.
1958 In 1958 worden de eerste betonmixers aangeschaft. Het machinepark wordt in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid. Naast vracht-

wagens behoren ook bulldozers en hijskranen tot het materieel.
1963 Start aannemingsbedrijf, BOHA en recycling. G.P. Groot & Zonen wordt in 1963 officieel een aannemingsbedrijf op het gebied van

grond-, weg en waterbouw. Gerrit Groot (derde generatie) treedt toe tot de staf.
1965 In 1965 begint GP Groot onder de naam BOHA een vrij benzine- en oliehandel.
1971 GP Groot start in 1971 met de containerservice.
1973 Om voorsprong te krijgen op de concurrentie koopt GP Groot in 1973 30 hectare grond in de Boekelermeer en begint hier een eigen

stortplaats.
1984 In 1984 wordt een dertigtal benzinestations overgenomen door Texaco. Met deze aankoop komt de handel in smeeroliën van de

grond. De algemene directie bestaat in die tijd uit Gerrit Groot en Kees Admiraal.
1992 In dit jaar wordt GP Groot opgedeeld in 4 werkmaatschappijen: GP Groot aannemingsbedrijf (Grond-, Weg- en Waterbouw), GP

Groot containerservice, GP Groot recycling en BOHA Oliemaatschappij. In dat zelfde jaar gaat BOHA een joint-venture aan met
Texaco. De werkmaatschappijen worden ondersteund door de stafafdelingen administratie en werkplaats en magazijn. Inmiddels
bestaat in 1992 het personeelsbestand uit 200 mensen.

1996 Als vijfde werkmaatschappij wordt GP Groot milieutechniek opgericht tbv bodem- en tanksanering en nieuwbouw en renovatie van
tankstations. De activiteiten van de vijf werkmaatschappijen worden  in 1996-1997 gebundeld in drie sectoren: afval, aanneming en
brandstoffen. De sectoren worden ondersteund door de stafdiensten: Centrale Administratie , personeelszaken, Kwaliteit-, Arbo
en Milieuzorg en de inmiddels zelfstandig opererende Technische Dienst. Inmiddels is er de stafdienst PR aan toegevoegd.

2005 Op dit moment werken er bij GP Groot meer dan 450 mensen en bestaat de directie door een collegiaal directieteam, bestaande uit
de huidige drie sectordirecteuren: Guus Hulsebosch (aanneming), Bob Leeftink (afval) en Johan Schikker (brandstoffen) en de
financieel directeur Marcel Wester.



VUURBAAK/KERKWEG – Tijdens het wereldre-
cordweekend van 11 en 12 juni zullen er naar ver-
wachting 200 vrijwilligers actief zijn in het park
aan de Vuurbaak/ Enterij. Deze  enthousiaste
vrijwilligers zullen als team gaan voor een ver-
melding in het prestigieuze Guinnessbook of
Worldrecords. Vanaf het krieken van de dag zal
er in 2 dagen tijd veel werk verzet moeten wor-
den om het wereldrecord überhaupt te kunnen
verbeteren. En van hard werken krijg je natuur-
lijk trek, heel veel trek.
Peter Bakker van Bakker Bakker en John de
Boer eigenaar van Slagerij Snel zullen er samen
voor zorgen dat het de vrijwilligers aan niets zal
ontbreken op het gebied van belegde broodjes/
brood. Alle twee reageerde ze zeer enthousiast

op de toch wel brutale vraag van Limmen Ludiek. 
John de Boer eigenaar Slagerij Snel; ...dit is zo
leuk en goed voor Limmen, daar wil ik graag deel
van uitmaken als Keurslager. Op mij kun je reke-
nen. Peter Bakker van Bakker Bakker; ...natuur-
lijk krijgen jullie het brood van mij, er moet toch
goed gegeten worden door die wereldrecord
kanjers uit Limmen.
Er gaan zelfs geruchten door het dorp dat deze
twee superondernemers met nog iets anders
bezig zijn wat betrekking heeft op de aanstaan-
de Wereldrecord Piramide van Limmen Ludiek.
Ze houden u via de media op de hoogte. Peter en
John namens de 200 vrijwilligers hartelijk
bedankt voor jullie sponsoring, we zullen van jul-
lie belegde broodjes gaan smullen.

Peter Bakker met een Slagerij Snel outfit aan en voor de afwisseling worsten in de hand. John de Boer promoot
hier heel ludiek het heerlijke brood van Peter Bakker in voor hem een veel te ruime bakkersjas.

LIMMEN -  Er zal in het park tijdens het wereld-
recordweekend van 11 en 12 juni een BGL
Feesttent verschijnen van 600 m2 met daarbij  het
LOV Piramide Panoramaterras.

De Bedrijven Groep Limmen en Winkeliers-
vereniging ‘LOV’ Limmen waren gelijk erg
enthousiast over het wereldrecordinitiatief van
Stichting Limmen Ludiek. Een wereldrecord ver-
breken met heel Limmen doe je immers niet ieder
jaar was de redenatie. Tijdens speciale leden-

vergaderingen werd besloten om de kosten van
de tent geheel over te nemen van de Stichting
Limmen Ludiek.
De BGL Feesttent en het LOV Piramide
Panoramaterras gaan gebruikt  worden voor het
wel bekende natje en droogje met daarbij natuur-
lijk ook het nodige vermaak voor jong en oud.

Bezitters van een Wereldrecord Krataandeel zijn
van harte uitgenodigd voor de speciale aandeel-
houders/sponsoravond op zaterdag 11 juni.

TIOS LOOPT WARM
VOOR HET
WERELDRECORD
TIOS staat voor Turnen Is Ons Streven en u zult
begrijpen dat er wekelijks hard gewerkt wordt
aan onder andere lenigheid en evenwicht bij
onze vereniging. Nu zullen dit juist de ingrediën-
ten zijn die hard nodig zijn om deze leuke en
ludieke actie te laten doen slagen. 
Ook wordt er bij TIOS jazzdance en aerobics op
muziek gedanst wat natuurlijk op de zondag in
het park, als de piramide eenmaal staat, natuur-
lijk ook zal worden gedaan.  En dan niet alleen
door leden van onze vereniging, maar door alle
Limmers die naar wij hopen er een groot feest
van zullen maken.  
Elke week turnen, gymmen en dansen er meer
dan 300 kinderen in de gymzaal aan de Hogeweg
en in ‘d Enterij. Dit gaat niet met een paar matten
en banken die er standaard in liggen, daar is
meer voor nodig. 
Heel blij zijn wij dan ook dat wij door de Stichting
Limmen Ludiek bij dit evenement betrokken zijn
en zo ons  ‘kratje’ bij kunnen dragen. Een mooie
bijkomstigheid is dat er misschien wel wat geld
overblijft wat wij kunnen besteden aan nieuwe
materialen.
Laten we hopen dat we nog jaren met veel ple-
zier kunnen terug kijken op dit megaspekta-
kel.Wij doen dan ook hierbij een beroep op alle

Limmers om dit
evenement, en
daarbij de goede
doelen, te steunen
door een aandeel
te kopen van deze
toren.
TIOS is 1 van 7
goede doelen van
Limmen Ludiek.

Limmen/Heiloo – Niet alleen de piramide bouwen
zal een hele klus gaan worden in de tweede
week juni in 2005. Ook het park tussen
Middenweg en Vuurbaak record klaarmaken zal
een mega opdracht worden. GP GROOT gaat dit
huzaren stukje geheel voor haar rekening
nemen.

Jessica Groentjes van GP GROOT; ‘Een initiatief
als het Wereldrecord Bierkratten stapelen van
Limmen Ludiek is juist zo leuk omdat het een

feest wordt voor en door Limmers. En daar wil GP
Groot natuurlijk niet bij ontbreken. GP Groot
Aanneming BV en GP Groot Containerservice BV
sponsoren kosteloos het materiaal en de opbouw
van dranghekken, bouwhekken, rijplaten, afval-
containers en de kosten voor de afvalverwer-
king.

Wij hopen dat Limmen Ludiek er in slaagt het
wereldrecord te vestigen en dat het een prach-
tig feest wordt! Succes allemaal!’

Piramide feiten
Wanneer 11 en 12 juni 2005 Aantal 75.000 Bierkratten

Waar Dorpspark Enterij Hoogte 14,49 meter

Waarom Guinness Worldrecord Oppervlakte 23,70 bij 17,70

Goede doelen steunen Gewicht 142.500 kg

Wat Gezellig familieweekend Vrijwilligers 200 Limmers

Wie Stichting Limmen Ludiek Hoeveel 80 vrachtauto´s

Schagen/Limmen  -  Het zangduo Rob Wijngaard
en Dree uit Schagen vonden het een schitterend
plan, een lied maken speciaal voor Limmen
Ludiek. Het bestaande nummer ‘Hup spring
omhoog’ van Rob Wijngaard werd omgevormd
naar ‘Hup stapel maar wat kratten op elkaar.’ De
studio werd opgezocht en het nummer werd in 1
keer ingezongen. Een lekker up-tempo nummer

dat snel meegezongen zal worden als je het een-
maal gehoord hebt. Radio Castricum 105 heeft
deze maand de wereldprimeur gehad in het pro-
gramma Rooie Oortjes Radio op de zaterdag. Wie
weet komt de nieuwe zomerhit van 2005 dit jaar
wel uit Limmen.
Deze prachtige CD krijgt u bij een aandeel van 16
euro, wees er snel bij want op=op!

LAATSTE
WERELDRECORD
AANDELEN ZEER
GEWILD  
LIMMEN  - De laatste unieke Wereldrecord
Krataandelen vliegen nu werkelijk van de hand.
Met de aankoop van dit krataandeel ben je mede
wereldrecordhouder. En hoeveel mensen kun-
nen nu eigenlijk zeggen dat ze wereldrecord-
houder zijn ? Dat zijn er niet zoveel op deze aard-
kloot. Het Krataandeel is ook gelijk het entree
bewijs voor de speciale sponsor/aandeelhou-
ders feestavond in de BGL Feesttent. Een gezel-
lige avond met veel verrassingen en op de ach-
tergrond de contouren van een wereldrecord in
de maak. Voor E 8,00 kunt u al aandeelhouder
worden, met de opbrengst zullen een 7 tal goede
doelen worden gesteund. Voor meer info over de
aandelen kunt u mailen naar info@limmenlu-
diek.nl of bellen naar 072 505 3842.

LIJST SPONSOREN LIMMEN LUDIEK – BAVARIA – GP GROOT CONTAINERSERVICE – CASTEL WIJNEN – SCHREINER AVIATION DEN HELDER – GP GROOT AANNEMING – VAN HAASTEREN KERSTPAKKETTEN – ZANDBERGEN
TRANSPORT – BUZING PUZZLES – WINDER – DIRK VD STEEN – DRIESSEN VASTGOED – KONIJN CARAVANS – UNIVE REGIO+ – MARCEL KUILMAN – BEDRIJVEN GROEP LIMMEN – DIBO INSTALLATIETECHNIEK –
WINKELIERSVERENIGING LOV – TOERKOOP ZONVAART – QUINTEN ADVIESGROEP – WEMPE TRANSPORT – FALCK BEVEILIGING – BAKKERIJ BAKKER – VD STEEN AUTOBEDRIJVEN HEILOO – SPORTHAL  DE ENTERY – RIETVELD
MAKELAAR – BOUWBEDRIJF CG DE NIJS – ZONNEVELD AUTOSCHADE – BOUWBEDRIJF C. BOS – KWARTJE KOFFIE/GOLDEN TULIP HEILOO – MINBOUW – KAANDORP CITROEN – AAD DE WIT VERHUIZINGEN –  `T HEKELTJE
TENTVERHUUR – DE UITKIJKPOST – MIJNSBERGEN ADVIESBURO – KEES WC – NIEUWSBLAD VOOR CASTRICUM – RTV NOORD HOLLAND  – CONFUSION WINES – WC LEEK – ERKAMP VAN LEERSUM – SMIT EN DORLAS
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Wereldrecordpoging
kratten stapelen
BGL FEESTTENT EN LOV PIRAMIDE
PANORAMATERRAS

RECORDKLAAR MAKEN PARK
EEN HELE KLUS VOOR GP GROOT

BELEG SLAGERIJ SNEL OP BROOD
VAN BAKKER BAKKER

Wat zegt het
woordenboek over
de krat?
Bierkrat  -  Een krat is een open kist, waarin
bierflesjes bewaard en getransporteerd kun-
nen worden. Oorspronkelijk waren ze
gemaakt van houten latten, maar tegen-
woordig zie je ze alleen nog maar van kunst-
stof. Het formaat van de kratjes kan variëren.
De bekendste zijn wel de kratjes met 24 of 12
flesjes. Diverse kleuren zie je in de winkels
maar blauw is de laatste tijd erg in trek in
Limmen en omstreken. ‘STAPELLIED’ VOOR LIMMEN LUDIEK



KLEUREN VOOR
EEN NIEUWE FIETS
LIMMEN/RIJKSSTRAATWEG –  In de aanloop
naar het wereldrecordweekend van 11 en 12 juni
toe zullen er verschillende activiteiten plaatsvin-
den in Limmen. Ook de jeugd van Limmen wordt

Spelletje voor op de camping deze zomer. Dit spel
heeft niets met fietsen te maken, hoewel dat wel
een leuke variant zou zijn.

Benodigdheden: - heel veel lege bierkratten liefst
met de blauwe kleur

Het gaat als volgt :
Je zorgt er voor dat je genoeg (20 stuks) lege
bierkratten hebt. Deze kunnen op voorgaande
avondjes al eens leeg gemaakt zijn. Hiermee
bouw je stapels van ongeveer 5 stuks. Elke deel-
nemer legt met 1 bierkrattenstapel een 50 meter
lang parcours af.

Op deze baan kun je verschillende obstakels zet-
ten zoals:
- een vers getapt pilsje bavaria (kijken of ze de

verleiding kunnen weerstaan)
- een kratje alcoholvrij bier (eens zien hoever

ze er vandaan blijven)
- een slalom heuvel af (vooral leuk als je al wat

alcohol in je bloed hebt)
- een slootje of een trappetje
- een obstakel naar eigen keuze (wel veilig

natuurlijk )

TIP van de wedstrijdleiding ; Speel het spel met
lege kratten dus zonder flesjes er in i.v.m. de
breuk van het glas. Stukjes glas voor / rond de
tent wil natuurlijk niemand.

Stuur een leuke vakantiefoto van Tour de
Bierkrat voor 1 september 2005  naar info@lim-
menludiek.nl of Limmen Ludiek vakantiefoto,
Enterij 23 1906 BX Limmen.

De 3 ludiekste foto´s zullen een mooie prijs ont-
vangen, vergeet het ludieke karakter dus niet.
Suc6 deze zomer.

Bakkum/Limmen  - Tijdens de wereldrecord
poging van Limmen en de Stichting Limmen
Ludiek mag er niets aan het toeval worden over-
gelaten. Bovenaan staat natuurlijk de veiligheid
van  alle vrijwilligers en bezoekers.
De Castricumse Reddingsbrigade zal daarom

speciaal voor dit weekend een ‘strandpost’ gaan
bemannen in Limmen. Op professionele wijze zul-
len zij een EHBO post runnen op het wereldre-
cordterrein.
De Castricumse Reddingsbrigade behoort tot 1
van de 7 goede doelen van Limmen Ludiek.

Kabeljauw in bierbeslag (4 pers.)

Ingrediënten:
500 gram (diepvries) kabeljauw, 2 citroenen, 8
eetlepels yogonaise, 4 eetlepels bieslook, zout,
peper, frituurolie, 120 gram bloem, 1 theelepel
viskruiden, 2 ei, 2 deciliter Bavaria Bier.

Bereidingswijze:
Laat de kabeljauw ontdooien. Boen de citroenen
schoon en rasp de gele schil af. Pers de citroe-
nen uit. Snijd de kabeljauwfilet in 12 repen en
sprenkel er 2 eetlepel citroensap over. Roer in
een schaaltje een sausje van de yogonaise, 2
volle theelepel citroenschil, 2 eetlepel citroen-
sap en bieslook. Voeg zout en peper naar smaak
toe. 

Verhit de olie in een frituurpan tot 180 graden.
Roer in een kom de bloem met de viskruiden, het
ei en het Bavaria Bier tot een glad beslag.
Wentel de kabeljauwfilets een voor een door het
beslag en frituur ze in circa 5 minuten goudbruin
en gaar. Laat ze even op keukenpakpapier uit-
lekken en leg de gefrituurde kabeljauw op twee
borden. Schep het sausje erover. Lekker met
aardappelpuree en wortelsalade.

Wat drinken we erbij:
Een goed glas Bavaria Bier past natuurlijk over-
al perfect bij. Een alternatief bij dit gerecht is
een heerlijk glas witte wijn: Chili Casa Silva
Family Wines Chardonnay/Semillon. Verkrijg-
baar bij www.confusionwines.nl voor Euro 27,70
per doos van 6 flessen.

Gorteldonk/Limmen  -  Carnavalsvereniging De
Uylenspieghels staan op de drempel van alweer
een bijzonder jubileumjaar, 40 Jaar Carnaval in
Limmen.

De Uylenspieghels en Limmen Ludiek hebben
veel gemeen. Niet alleen omdat de oprichters
van deze speelse creatieve stichting hun roots in
de Carnaval hebben, maar ook omdat zij het
ludieke welzijn van de Limmers voorstaan.

Bovendien willen zij, echte Limmers als zij zijn,
ons dorp op een positieve manier in de schijn-
werpers plaatsen, door eens in de vijf jaar een
aansprekend evenement te organiseren. De
Uylenspieghels zullen Limmen Ludiek op vele
manieren steunen de komende tijd om er samen
met de andere vrijwilligers en Limmers een groot
en mooi feest van te maken.
Carnavalsvereniging De Uylenspieghels is 1 van
de 7 goede doelen van Limmen Ludiek.

Limmen/Alkmaar – Een evenement organiseren
vergt veel tijd en energie. Aan alles moet natuur-
lijk gedacht zijn. Ieder klein detail moet kloppen
omdat een we allemaal weten dat een ongeluk in
een klein hoekje kan zitten. Na een langdurige
risico analyse gaat UnivE regio + alle verzeke-
ringsaspecten verzorgen.

Frank Admiraal van UnivE regio + ;
‘Omdat wij het heel belangrijk vinden dicht bij  de
klant te staan, steunen wij dan ook het initiatief
van Limmen Ludiek. Limmen staat bekend als een
zeer actief dorp waar zeer veel wordt georgani-
seerd. Het verenigingsleven staat hoog op de
sociale ladder. De doelstelling van Stichting

Limmen Ludiek past daar heel goed bij; de
opbrengsten van de acties worden gebruikt om
lokale verenigingen, stichtingen en goede doe-
len te steunen. 
Hierdoor blijft Limmen een sociale gemeenschap
in beweging, waar inwoners op een fijne en pret-
tige manier kunnen wonen en werken. Wij hopen
dat een ieder die dit gedachtegoed een warm
hart toedraagt, Stichting Limmen Ludiek zal steu-
nen, zodat zij haar verdere activiteiten kan ont-
plooien.
Wij kijken zeer naar het spektakel Bierkratten
stapelen uit. Wij zijn ervan overtuigd dat het een
groots evenement zal worden waar nog lang
over zal worden nagepraat!’

KOFFIE EN THEE – DE VREDEBURGERIJ – BOB EN DE BLUEBAND – SPECIALS DRIVE IN SHOWS – CLOSE-UP – VRACHTWAGENRECLAME.NL – WWW.FIETSPLAZA.COM LIMMEN – AGRARISCH
CENTRUM NUIJENS – TERVOORT EGMOND – JACOB HOOIJ – VELU HEERHUGOWAARD – FIXET LIMMEN – SPRINGKUSSEN RICHARD GROOT – PONTMEYER- OUDKARSPEL – HORECAGROOTHANDEL
JONGENS BV – VALKERING-DE GRAAF – NOORDHOLLANDS DAGBLAD – WIL ROTTEVEEL – ROB WIJNGAARD – GERARD DE NIJS – RADIO CASTRICUM 105 – KLEVERLAAN – KEURSLAGERIJ SNEL
– OPPENHAERD – STUDIO WELGRAVEN – CVB BANK LIMMEN – RBA-VERHUUR.NL – HARRY LEVERING – CAFE DE LANTAARN – RUUD DONKER –  ZANGER MICHEL – DUO ROB EN DREE – DE
CONCEPT STUDIO

Het slagen van deze wereldrecord onderneming
is voor een groot gedeelte afhankelijk van de col-
lectieve inzet van zoveel mogelijk mensen. Het
bedrijfsleven van Limmen en omstreken ging
daarin al voor door het royaal beschikbaar stel-
len van diensten, goederen en giften.

Ook u als echte Limmer hoeft niet achter te blij-
ven. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld
mee te werken aan dit unieke wereldrecord door
het kopen van Krataandelen waarmee 100% de
volgende goede doelen worden gesteund. 
De Nederlandse Brandwonden Stichting te
Beverwijk, De Castricumse Reddingbrigade te
strand Bakkum, Gymnastiekvereniging TIOS
Limmen, JOC Conquista Limmen, Carnavals-
vereniging De Uylenspieghels Limmen,De
Stichting Bloemendagen Limmen, Scouting
Limmen.

Bovendien is ieder Wereldrecord Krataandeel
het entreebewijs voor de aandeelhouders/ spon-
sorfeestavond op zaterdag 11 juni 2005. Slaagt de
recordpoging - en wie twijfelt daar nog aan- dan
kan iedere koper zich aantoonbaar  wereldre-
cordhouder noemen! Bestellen van de
Krataandelen kan via info@limmenludiek.nl of
per telefoon op 072 505 3842.  

Op de BAVARIA BIERKRAT BAROMETER is te
zien hoeveel kratten er nu via aandelen zijn ver-

DE TELLER STAAT NU OP 15.000 KRATTEN
kocht in Limmen. De teller staat nu op 15.000 krat-
ten. Dit zijn heel veel kratten, maar niet genoeg
voor de record piramide van 75.000 kratten. Laten
we zorgen dat wanneer de volgende Barometer
verschijnt de teller op 75.000 kratten staat.

VERZEKERING EVENEMENT IS ROND zeker niet vergeten. Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. Speciaal voor de basisscho-
len van Limmen zal er een kleurplatenwedstrijd
worden gehouden.
De kleurplaten zullen in mei in de verschillende
klassen op de Pax Christi en de Sint Maarten
basisscholen worden uitgedeeld. Vrijdag 3 juni
moeten de tekeningen worden ingeleverd bij de
eigen juf. Een LUDIEKE jury zal objectief opzoek
gaan naar 2 creatieve winnaars.  

FIETSPLAZA LIMMEN  (aan de Rijksstraatweg)
van Mark Jansen geeft 2 prachtige fietsen GRA-
TIS weg, 1 in de kleine categorie en 1 in de wat
grotere categorie. Welke fietsen precies hangt
natuurlijk af van wie er gaat winnen. De feeste-
lijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op zaterdag
11 juni op het Piramide Wereldrecordterrein. Dus
zorg dat je aanwezig bent die middag.
Mark Jansen van FIETSPLAZA ; …. Ik zit natuur-
lijk nog maar net in Limmen maar ik voel me al
helemaal thuis. Wat een klus gaat dat worden
met die Piramide. Fietsplaza Limmen geeft met
alle plezier 2 fietsen weg voor dit leuke ludieke
initiatief. En voor de jeugd van Limmen zeg ik;
maak er wat moois van.

‘ZOMERCARNAVAL’ OP 11 EN 12 JUNI

HORECA LIMMEN SLAAT HANDEN INEEN
LIMMEN – Waar een klein dorp groot in kan zijn bewijst deze wereldrecord poging natuurlijk
wel. Niet alleen het bouwen van de piramide zelf, maar ook andere zaken vallen op. Wat te den-
ken van de Horeca in Limmen die geheel belangeloos meewerken aan dit project. Kwartje
Koffie/Motel Heiloo, De Vredeburg en De Burgerij, Café De Lantaarn en Sporthal d´Enterij  steu-
nen  Limmen Ludiek allen op hun eigen manier. Superrrrrrrrr zonder jullie hadden we het nooit
gered. Annique, Robin, Vincent, Hans, Michel en Erica bedankt.

STRANDPOST MIDDEN IN LIMMEN

TOUR DE BIERKRAT

Limmen – Avonden heeft hij er in het geheim aan
gewerkt. Hij wilde een origineel gebakje verzin-
nen. Maar verzin nog maar eens iets aparts, alles
is al een keer gemaakt. Geïnspireerd door de
wereldrecordpoging van Stichting Limmen
Ludiek ging Peter Bakker van Brood- en
Banketbakkerij Bakker aan de slag. Bakker
kreeg er zowat een piramide punthoofd van. De
vorm van het gebak was op deze manier wel snel
bedacht (een piramide natuurlijk) maar de
opbouw, samenstelling, smaak en kleur dat viel
nog niet mee.

Deze maand was het dan eindelijk zover. Rob
Otte van Stichting Limmen Ludiek kreeg uit han-
den van Peter Bakker het eerste exclusieve
Limmer Piramide Gebakje. In de wandelgangen
nu al het LPGtje genoemd.

Peter Bakker; “Met het leuke eve-
nement van Limmen Ludiek in het
vooruitzicht ben ik aan het denken
geslagen. Met zo’n super initiatief
om het dorp eens extra in de spot-
lights te zetten kun je als Limmer
ondernemer natuurlijk niet achter-
blijven. Ik zelf ben zeer tevreden
over het resultaten. Van ieder ver-
kocht LPGtje gaat er euro 0,10 naar
Limmen Ludiek voor de goede doe-
len. De eerste bestelling van 25

stuks heb ik al bin-
nen voor zaterdag,
goed hè.” Het
LPGtje is een
gebakje met vele
hoogte punten. De
piramidevorm van
het LPGtje is
natuurlijk al zeer opvallend te noemen. Ook de
afwerking mag er wezen. Witte chocolade met
blauwe detail strepen. De smaak is Cassis en laat
zich het beste omschrijven met de termen fruitig
en smaakvol. Het LPGtje zal euro 1,40 gaan kos-
ten en is zeker tot half juni verkrijgbaar bij Brood-
en Banketbakkerij Bakker op de Vuurbaak te
Limmen. “Als het een succes gaat worden blijft
het LPGtje natuurlijk vast in mijn assortiment”,
voegt Peter Bakker nog enthousiast toe.

PIRAMIDE-GEBAK ZIET LEVENSLICHT
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L I M M E N
A D M I N I S T R A T I E K A N T O O R  B V

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

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Tandprothetische
praktijk  

D. Lens
Gediplomeerd tandprotheticus Lid ONT

■  Voor uw nieuwe kunstgebit

■  Tevens rebasingen en reparatie 

aan uw bestaande prothese

■  Meer dan 15 jaar ervaring 

met implantaten

■  Vergoeding door ziekenfonds en

particulier verzekering

D u s s e l d o r p e r w e g  6   L i m m e n

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

JAK vof

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

GAS • WATER • SANITAIR • VER-
WARMING • DAK

ONDERHOUD & SERVICE
Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ  Limmen

Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

Woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag
geopend!

• ‘s-Morgens op afspraak van
08.00-12.30 uur

• ‘s-Middags zonder afspraak
van 13.15-18.00 uur

Herenk apsalon

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

TIMMERFABRIEK

b.v.

KO Z I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N  
T R A P P E N •  S C H U I F P U I E N

Toison d’or
Merlot 2003 - Frankrijk

75 cl _____________________ 4,49 

2e fles halve prijs__ 2,25

Cigogne d’or
Pinot Blanc 2003 - Elzas, Frankrijk

75 cl ___________________4,99 3,99 

Bij 6 flessen ___per fles 3,69

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

Wijn

VERZEKER OP ZEKER!

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

SSURANTIEKANTOOR

OTTEVEEL nbva
betrokken adviseurs

Limmen
‘Samen uw ideale

hypotheek bepalen’

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen
voor nieuwbouw
en renovatie!

Visweg 12 b
1906 CR  Limmen
Tel. 072-507 48 58
Fax 072-507 48 59

Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

RIJKSWEG 154A | 1906 BL LIMMEN | TEL. 072-505 75 15

KLEVERLAAN B.V.
G A R A G E -  E N  A U T O S C H A D E B E D R I J F

Verkoop van nieuw en gebruikt.
Voor onderhoud en vakkundige reparatie.

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

Veelzijdig
in alle merken..!

Kijk voor onze actuele occasions op
www.kleverlaan.nl

Tijdens de bloemendagen
zijn wij ook op zondag geopend!

WIJ VERWELKOMEN U GRAAG IN DE BURGERIJ EN VREDEBURG VOOR UW:

FEESTAVONDARRANGEMENT ALL-IN VOOR EURO 21,00 P.P.
VRAAG VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN!

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEVREDEBURGERIJ –   WWW.DEVREDEBURGERIJ.NL

• HUWELIJKSVOLTREKKING

• RECEPTIE

• BRUILOFTSFEEST

• HIGH TEA

• VERGADERING

• BIJEENKOMSTEN

• THEMAFEESTEN

• EN AL UW ANDERE FESTIVITEITEN

websites
ideevormgevingopmaak

drukwerk

Van paspoort tot lov-krant.
Wij maken het.
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505 33 77

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Afgelopen zondag was het dan weer zover,
het traditionele paasfeest van Kinderdag-
verblijf Kits Oonlie werd gehouden in het
Heilooërbos bij de Kattenberg. Het was heer-
lijk weer, de zon scheen volop en de opkomst
was overweldigend.

Meer dan 120 kinderen (onderbegeleiding
van hun ouders) en twee paashazen stonden
om 10.30 uur klaar met hun paasmandjes.
Deze mandjes hadden de kinderen zelf op
het kinderdagverblijf gemaakt. De hele afge-
lopen week stond bij Kits Oonlie in het teken
van Pasen, er is heel wat afgeschilderd, gete-
kend en geplakt. Eindelijk werd dan het
startsein gegeven en alle kinderen gingen
de eieren zoeken. Ze moesten goed zoeken
want alle eieren zaten goed verstopt, onder
de bladeren, takken en in de bomen en strui-
ken. Elk kind mocht vier eieren zoeken, van
elke kleur één. De hele kleintjes werden door
de grote kinderen geholpen, op die manier
ging elk kind met lekkere chocolade eieren
naar huis.

Als het mandje gevuld was met vier ver-
schillenden gekleurde eieren konden de kin-
deren een cadeautje ophalen bij de paas-
haas. Dit jaar was dat een eischildersetje,
zodat de kinderen thuis ook mooie paasei-
eren kunnen maken.
Na alle opwinding was er natuurlijk tijd om
wat lekkers te drinken en wellicht al een
chocolade-ei te eten. Daarna samen met
papa en mama de Kattenberg op. Even kij-
ken of ze van bovenaf misschien nog wel wat
eieren zagen liggen?

Naast het eieren zoeken werd er ook druk
geschminkt. Een aantal leidsters schminkt-
en de kinderen tot echte paashazen. En wat
is er leuker om daarna met de paashaas op
de foto te gaan. Rond 12.00 uur zat het feest
er op, de kinderen hebben zich kostelijk ver-
maakt in het bos en de ouders hebben onder
het genot van een drankje en een paasver-
snapering lekker kunnen bijkletsen met
andere ouders. Het was een gezellige en
geslaagde ochtend.

Het was weer even spannend, maar eind
februari kwam voor Maurice en Mirjam
Rood, van Het Ei ‘Sportief Ontspannen’, het
verlossende woord van de gemeente
Castricum: Zij mogen zwembad Dampe-
gheest in ieder geval nog drie seizoenen
draaien. Tot en met 2007 zijn zij verzekerd
van de gelegenheid hun activiteiten voort te
zetten en daardoor de vele bezoekers, tijdens
de zomermaanden, menig ontspannen uur-
tje te bieden. Vanaf half mei kan men bij
Maurice en Mirjam niet alleen terecht voor
het trekken van een baantje in het verkoe-
lende water. De kajak- en stepverhuur, het
vlotten bouwen, de barbecues en het vieren
van een feestje behoren wederom tot de
mogelijkheden.

Nieuw dit jaar is het ‘Lunch-zwemmen’.
Gebleken is dat verschillende ouders bij

mooi weer de kinderen tussen de middag
uit school halen en dan lekker bij het zwem-
bad de lunch nuttigen, om vervolgens nog
even het water in te duiken. Indien men dit
een dag van tevoren aangeeft, krijgt men
voor een klein bedrag heerlijk vers gesmeer-
de broodjes en drinken. Ouders of kinderen
hoeven alleen nog maar te denken aan de
juiste zwembroek en een droge handdoek,
voor de rest wordt gezorgd!
Om de veiligheid van hun gasten bij even-
tuele calamiteiten te waarborgen en men-
sen van buitenaf eenvoudig naar hun ter-
rein te loodsen, hebben Maurice en Mirjam
het adres van Zwembad Dampegheest bij de
gemeente laten wijzigen in Kieftenland 45
(voorheen Vaartkant 44a). Ook zijn er sinds
vorig jaar meerdere bewegwijzeringen,
vanaf de Rijksweg richting het zwembad, in
het dorp aangebracht.

2004 was een zeer bewogen jaar voor de
Koninklijke familie, één vol met gebeurte-
nissen die gemengde gevoelens opwekken.
Aan de ene kant het verdriet i.v.m. het over-
lijden van Prinses Juliana en Prins Bernard
en wellicht het nieuws in het tijdschrift
Quote dat de familie kennelijk veel minder
gefortuneerd is dan eerder werd aangeno-
men. Aan de andere kant werd de Koningin
verblijd met de komst van een kleinkind, de
zwangerschap van Maxima en het onver-
wacht (door het postuum uit de school klap-
pen van Prins Bernard) ten tonele verschij-
nen van een halfzus.
Koninginnedag 2005 staat natuurlijk voor-
al in het teken van het 25 jarig jubileum van
de Koningin als staatshoofd van Neder-
land!!!

Koninginnedag valt dit jaar gelijk met de
opening van de Bloemendagen. Na dagen en
vaak zelfs weken van hard werken zijn de
werkstukken gereed en is het tijd voor ont-
spanning. Wat is er dan leuker om naar het
Dorpspark te gaan en deel te nemen aan de
activiteiten die daar zullen plaatsvinden of
te genieten van een drankje in het door ons
ook dit jaar weer uitgenodigde voorjaars-
zonnetje.
Wij denken er namelijk wederom in te zijn
geslaagd een spectaculair en gezellig pro-
gramma voor jong en oud in elkaar te heb-
ben gezet.

Houd uw brievenbus in de gaten voor het
bekende oranjegekleurde programma!! 

Het Ei Sportief Ontspannen

Zwembad Dampegheest tot 2008 open!
Wat er ná het zomerseizoen van 2007 gaat
gebeuren, is nog onduidelijk. De kans
bestaat dat het zwembad gewoon open
blijft. Maar in de planning zit nog steeds de
eventuele bouw van een nieuwe sporthal,
aanleg van tennisbanen en ook woning-
bouw wordt in dit stadium nog niet uitge-
sloten. Voorlopig is van een definitieve slui-
ting nog steeds geen sprake en zijn de enor-
me inspanningen die de afgelopen twee jaar
zijn verricht door Het Ei ‘Sportief
Ontspannen’, beslist niet voor niets geweest.
Maurice en Mirjam staan in ieder geval te
popelen om iedereen vanaf zaterdag 14 mei,
samen met hun dochtertjes Eileen en (de op
16 maart van dit jaar geboren!) Cheyenne,
van harte welkom te heten!

Op pagina 6 van deze krant treft u een
inschrijfformulier aan, welke u kunt gebrui-
ken om abonnementen voor u en uw gezin
voor het komend seizoen aan te vragen.

Yvette Valkering

Stichting Oranjefeest Limmen

Paasfeest Kinderdagverblijf Kits Oonlie

( I N G E Z O N D E N )

THUIS IN LIMMEN
Toen ik in de vorige LOV krant een oproep las om in de pen te klimmen bedacht ik mij geen
moment. Niet dat ik iets heb te verkopen of te organiseren waaraan publiciteit moet worden
gegeven, maar gewoon een onderwerp waar velen van ons wel eens over praten, je eigen leef-
omgeving. 
Het is al weer 12 jaar geleden dat ik in Limmen ben gaan wonen. Toen nog de nieuwe buurt,
maar inmiddels de nieuwste buurt niet meer is, ben ik tot de ontdekking gekomen dat als ik
mij hier thuis wil voelen dat ik daar zelf iets aan moet doen. De Limmers is een zeer actief
volkje en houden zich vooral bezig met sport-, culturele- en maatschappelijke evenementen
en niet te vergeten de traditionele feesten. Daarnaast is het ook een zeer hechte gemeenschap.
Daar kom je als buitenstaande niet gemakkelijk tussen, dacht ik!
Tja; waar moet je dan beginnen als je import bent? Na een tijdje de kat uit de boom gekeken
te hebben ben ik op zoek gegaan naar een zinvolle bezigheid. Het maakte mij niet zoveel uit
wat dat moest zijn. Daarbij heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de vele lokale bladen. Deze
bladen maken je weg wijs in en rondom Limmen. Het is mij dan ook niet ontgaan dat er in
Limmen veel instanties zijn waar je je zinvol kan inzetten; dus het was eigenlijk niet zo moei-
lijk om mij ergens bij aan te sluiten.
De eigen buurt komt als eerste om de hoek kijken. Door de buren werd ik al snel attent gemaakt
op de traditionele bloemendagen. Nu zit ik elke maand februari in een huiskamer van één van
onze buren om met elkaar te bespreken wat wij dit jaar weer als thema zullen kiezen voor de
bloemendagen. Het is een zeer leuke happening waarbij dan het hele dorp in de ban is van de
bloemetjes. Het is ieder jaar weer een geweldig evenement. Je kunt niet vertellen hoe leuk het
is dat moet je gewoon meemaken.
Een ander traditioneel feest is de Carnaval. Velen worden er door besmet, zelfs ik. Prachtige
zelf gemaakte carnavalswagens gaan luidruchtig door de straten en wordt er feest gevierd tot
laat in de avonduurtjes.
Toen ik hoorde over het jaarlijkse voetbaltoernooi wilde ik meteen meer weten. In dit toernooi
spelen de voetbalteams hun competities in zeer fraaie en gekke kledij. Het is echt lachen. Zelf
heb ik geen enkele training gehad of kennis van voetbal, maar een balletje trappen kunnen wij
toch allemaal. En ja, ik doe volgende jaar weer mee ik kan bijna niet wachten. 
De Limmer Jaarmarkt is ook zo iets.  Dat is toch geweldig z´n markt voor ieder wat wils en
dat op loopafstand van je huis. Voor mij een hele openbaring.
Natuurlijk hebben jullie ook kunnen lezen wat er binnenkort weer staat te gebeuren.  De
Stichting Limmer Ludiek organiseert in juni een groot festijn. Dan zal er in het hart van Limmen
door het stapelen van kratjes bier een piramide verschijnen.  Weer z´n geweldig initiatief. De
Limmers gaan opnieuw volledig uit hun dak. 
Weet je waar ze ook uit hun dak voor gaan dat is tijdens de kermis, het eerste en laatste deun-
tje. Velen nemen daar een vrije dag voor. Toen ik hierover voor het eerst hoorde en een uit-
nodiging kreeg om naar de kermis te komen heb ik daar dankbaar gebruik van gemaakt. Alleen
ik was te vinden op de kinderkermis. Wist ik veel. Nu weet ik wel beter en hang net als elke
Limmer de beest uit.
Tja; zo kan ik nog wel even doorgaan over de vele activiteiten die te beleven zijn en waar je
deel van kan uit maken. Het is dan ook niet zo gek dat men spreekt over dat Limmen een feest-
dorp is. Het is toch geweldig dat met en door eigen inwoners activiteiten worden georgani-
seerd waar iedereen op zijn eigen wijze van mag mee genieten. 
Wat ik ook bemerkt heb is de grote bereidheid van de eigen ondernemers en de winkeliers.
Zij zijn altijd bereid om mee te werken aan acties voor bijvoorbeeld goede doelen. Ik hoef
alleen maar te denken aan het weekend van 15 en 16 januari bij Conquista onder de noemer
De jeugd van Conquista voor de jeugd van Sri Lanka. Mede daar door werd het een succes-
vol weekend. Ons dorp kan niet zonder onze eigen ondernemers zij zijn de drijfveren van ons
dorp. Jij zoekt toch ook zoveel mogelijk een ondernemer uit je eigen dorp. Daardoor maken
wij ons dorp economisch sterk.
Nu zult u zich afvragen waarom ik dit schrijf, ik wil alleen maar zeggen dat je als inwoner van
Limmen je handen mag dicht knijpen dat je hier mag wonen. Een prachtige en feestelijke leef-
en woonomgeving met als extra het strand en de duinen om de hoek. Wil jij ook net zoals ik
je draai vinden in Limmen dan is aansluiting bij een groep, instantie een goede start. Ik zou
maar oppassen als ik jou was, want voor je het weet voel jij je net zo thuis als ik.

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

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

(wordt elke dag aangepast!)

NU OOK BEDRIJFSWAGENS!
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Afgelopen zaterdag deden negen turnsters
van TIOS mee met de laatste LOS B wedstrijd
van dit seizoen en deze wedstrijd werd
gehouden in sporthal d’Enterij.
Onder leiding van Samantha Droog deden
Maaike Talsma , Bianca Castricum, Marlu
van der Linden en Daniëlle Dam heel erg hun
best op het eerste toestel: de brug. Maaike
zwaaide het hoogste en kreeg een 9.10. Bij de
balk ging Marlu er met het hoogste cijfer
vandoor: een 8.20. Ook Daniëlle turnde heel
stabiel op de balk en werd beloond met een
8.00. Met een 9.00 voor vloer en een 9.40
voor sprong turnde Marlu zich vervolgens
naar de derde plaats. Een uitstekende pres-
tatie die nog eens bevestigd werd doordat
ze ook als derde eindigde in het totaal klas-
sement.
Daniëlle liet zien dat zij in een stijgende lijn
turnt en eindigde op de zevende plaats, weer
een aantal plaatsen hoger dan de vorige
keer. Zij werd op de voet gevolgd door
Bianca, die een goede wedstrijd had
geturnd. Het was jammer dat Maaike een
onderdeel miste op de balk, ander had zij
zeker hoger geeindigd dan de tiende plaats
waar ze nu genoegen mee moest nemen.
Aan de andere kant van de zaal turnden
Sanne Pepping en Joyce Mous onder leiding
van Caroline Welboren. Sanne draaide een
uitstekende wedstrijd en gooide alles in de
ring wat ze had. Ze werd beloond met hoge
cijfers voor brug (9.05) en balk (8.20). Ze
belandde op de zevende plaats wat een stij-
ging van acht! plaatsen betekent in vergelij-
king tot de voorgaande wedstrijd. Joyce
Mous turnde met een geblesseerde enkel
maar wist evengoed goed te scoren op brug
(9.25) en balk (8.00). Zij bereikte een vijfde
plaats.
In de tweede wedstrijd wist wederom een
turnster van TIOS zich te plaatsen voor de
medailles. Aileen Boersen wist haar positie
van de vorige wedstrijd te handhaven en
belandde wederom op de tweede plaats met
een enorme hoge score op de brug (9.65).
Ook in het totaal klassement wist zij de zil-

Bloemendagen bij Kinderopvang Limmen

Onlangs is Gerton Interieurverzorging toe-
getreden tot het collectief van vakspecialis-
ten in de woninginrichting in Nederland. Op
15 maart is de onderneming erkend als de
Interieurspecialist van Limmen. Om dit
heuglijke feit kracht bij te zetten, ontvingen
de heer en mevrouw Otte recentelijk uit
handen van de heer van de Belt, afgevaar-
digde van het collectief van vakspecialiten,
een officieel certificaat.
Voor Gerton zijn ‘puur vakmanschap, een
goed advies, maatwerk, een goede service en
betaalbare kwaliteit’, al jaren vanzelfspre-
kend. Gerton is gevestigd in Limmen sinds
1976. Ooit begonnen in een bollenschuur en
tegenwoordig gevestigd in een sfeervolle,
ruime showroom aan de Rijksweg 127.
Deze ‘wapenfeiten’ hebben Gerton de afge-
lopen jaren dan ook een grote en trouwe

klantenkring opgeleverd. Helaas is klanten-
trouw tegenwoordig niet meer vanzelfspre-
kend; het is belangrijk je als bedrijf steeds te
blijven bewijzen om klanten te houden.
Jaarlijks zal Gerton getoetst worden aan de
kwaliteitsnormen die gesteld worden aan
een ‘Interieurspecialist’. Een kwaliteitsken-
merk als ‘Interieurspecialist’ is daarom voor
de klant een garantie ook in de toekomst
aan het juiste adres te zijn voor een goed
advies, inspiratie, uitstekende service en
garantie en heldere informatie. Gerton
Interieurverzorging te Limmen is dan ook
hét adres voor interieuroplossingen op
maat.

Om deze erkenning een feestelijk tintje te
geven, krijgen klanten tijdelijk het VT Wonen
boek ‘100% thuis’, cadeau.

Zoals een ieder waarschijnlijk al weet zullen
de festiviteiten rond het 80 jarig bestaan
van de harmonie Excelsior op 5 november
met de Limmer Music Night haar grote fina-
le beleven. De voorbereidingen hiervoor zijn
in volle gang en gezien de ontwikkelingen in
de organisatie hebben wij er het volste ver-
trouwen in dat het ook echt een waar spek-
takel gaat worden waar iedereen bij moet
zijn en waar nog lang over nagepraat zal
worden. In de organisatie van zo’n evene-
ment gaat veel geld zitten en is zonder spon-
sering niet te doen.Wij laten u dan ook met
trots weten dat wij vanaf heden de naam
van Albert Heijn kunnen verbinden aan dit
geweldige festijn.
De lokale vestiging van Albert Heijn in
Limmen heeft spontaan haar medewerking
gegeven om voor dit evenement als hoofd-
sponsor op te treden waardoor de naam zal
worden: AH Limmen Music Night.
Daarnaast heeft Albert Heijn het initiatief
genomen om, in samenwerking met een
aantal grote leveranciers, een spaaractie te
ontwikkelen om als extraatje aan de har-

monie in het feestjaar een storting te doen
in het instrumentenfonds. Door bijv.
Heineken, Unilever, Coca-Cola en Heinz
wordt medewerking gegeven aan deze
spaaractie voor de harmonie en terwijl het
u niks extra’s hoeft te kosten helpt u wel mee
aan het cadeau voor de harmonie. Hoe werkt
deze spaaractie. Als u bij Albert Heijn
Limmen een artikel koopt van één van de
deelnemende leveranciers, neem als voor-
beeld een treetje Amstel bier of Heinz toma-
tenketchup, zit daar een muzieknootje aan
bevestigd. Dit muzieknootje kan alleen door
de muziekvereniging in contanten worden
omgezet door inwisseling bij Albert Heijn
Limmen. Natuurlijk zal het u gemakkelijk
gemaakt worden om dit muzieknootje af te
geven door bijv een nootjestrom in de win-
kel. De harmonie wil dus graag een beroep
op u doen om zoveel mogelijk artikelen, spe-
ciaal van de genoemde leveranciers, te
kopen in de lokale AH vestiging om daarmee
uw muziekvereniging op een mooi cadeau
te trakteren. De actie start op 30 mei. Let
hiervoor o.a. op de actiekop in de winkel.

Gerton Interieurverzorging is erkend
als de interieurspecialist van Limmen

Marlu en Aileen in de prijzen!

veren medaille te veroveren. Manon Min
draaide heel goed op drie toestellen, alleen
de balkoefening raffelde zij af waardoor ze
er twee keer afviel. Dit was erg jammer, want
ze had anders kans gehad op een medaille.
Nu werd ze veertiende. Emma liet een mooie
brugoefening zien (9.50) en belandde vlak
achter Manon.
Een dag later kwamen de achtjarigen van
TIOS in actie op hun eerste officiële wed-
strijd. Voor Han Ying Min, Jin Li Droog, Anne
ten Seldam, Lotte Koot en Debbie Dekker een
hele belevenis. Eerst presenteren bij de jury,
dan inturnen en dan om de beurt je oefe-
ning laten zien waarbij je ook weer groet
naar de jury. Voor deze meisjes een hele
mooie ervaring.
Han Ying scoorde hoog bij de brug (9.20).
Debbie en Jin Li kregen allebei een negen. Bij
de balk deed Lotte het erg goed en werd
beloond met een 8.90. Op de vloer waren de
cijfers was lager, maar bij de sprong werden
er weer verschillende negens genoteerd.
Helaas geen prijzen voor deze talenten maar
ze zijn een ervaring rijker.

Spaaractie bij AH voor instrumenten Excelsior

Jubilerende Harmonie viert feest!!
Op dit moment is het harmonieorkest druk
met de voorbereiding voor het volgende con-
cert. Op 22 mei zal er een viering zijn in de
Corneliuskerk te Limmen, ter herdenking en
uit dankbaarheid voor al die 80 jaren waar-
in de vereniging mocht groeien en bloeien.
De viering begint om 10.00 uur en is geheel
in samenwerking met Excelsior tot stand
gekomen. Het orkest, onder leiding van diri-
gent Liesbeth Zonneveld, zal zeer uiteenlo-
pende muziek ten gehore brengen; van heel
ingetogen werken tot opzwepende filmmu-
ziek.

Op de middag van diezelfde 22 mei, is er een
concert gepland dat helemaal in het teken
staat van de jeugd. De jeugd heeft immers
de toekomst en dat geldt zeker voor de

muziekvereniging. Om 14:30 uur zal de
Burgerij open zijn voor optredens van het
Opleidingsorkest onder leiding van Liesbeth
Zonneveld, de Jeugdslagwerkgroep onder
leiding van Floris van Tol en de AMV-leerlin-
gen.

Ook tijdens de Bloemendagen is de
Muziekvereniging present. Omdat dit
samenvalt met de ‘bevrijdingsweek’ zullen
Harmonie en Slagwerkgroep een Bloemen-
dagen- c.q. Bevrijdingsconcert geven op de
Bartigon. Op zondag 1 mei zal Liesbeth
Zonneveld het harmonieorkest en Harold
Versteege de slagwerkgroep dirigeren.
Aanvang 15:00 uur.

Ook dit jaar gaat Buitenschoolse opvang On
Wijs van Kinderopvang Limmen weer mee-
doen met de Bloemendagen.
De kinderen van de buitenschoolse opvang
hebben al twee prachtige grote vlinders en
een mooi hart getekend.Vanaf 27 april gaan
zij weer zwoegen op hun kunstwerk met de
titel ‘Lentekriebels’.
Vanaf 30 april is het geheel te bewonderen
in de voortuin. Het stuk zal geplaatst wor-
den geheel aan de rechterkant van de tuin,
omdat de route dit jaar niet via de Sportlaan
loopt maar via de Lage Weide en de kinde-

ren u deze pracht niet willen onthouden. Let
dus goed op als u langs fiets of rijdt, want op
de hoek van de Sportlaan en de Lage Weide
vindt u een bloemenmozaïek van een hele-
boel dolenthousiaste kinderen van de bui-
tenschoolse opvang.

Heeft u of uw kind ook belangstelling om
hierbij te zijn of wilt u informatie inwinnen
over plaatsing e.d. dan kunt u dagelijks
terecht bij het Centraal Bureau op nummer
0251 658058.
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Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat zien.
Op deze plek proberen wij net een beetje meer over iemand te weet te komen, dan wij
al wisten en zo een van onze dorpsgenoten iets beter te leren kennen. Degene die zich
bloot heeft willen stellen aan ‘Twintig vragen aan...’, geven
wij de vrijheid het volgende slachtoffer aan te wijzen.

De spits voor deze eerste ‘Twintig vragen aan...’, wordt
afgebeten door Michel Welgraven. Michel is vormgever en
eigenaar van Studio Welgraven aan de Rijksweg 132d in
Limmen. Hij verzorgt de vormgeving en uitvoering van
allerlei soorten drukwerk en realiseert websites, daarnaast
is hij verantwoordelijk voor een deel van de redactionele
en de volledige praktische uitvoering van de LOV-krant.

1. Waar ben je geboren en getogen en hoe oud ben je?
Ik ben geboren in Hoorn in, al na een paar maanden
verhuisd naar Heemskerk waar ik tot mijn zevende heb gewoond, daarna zijn we
naar de Middenweg in Limmen verhuisd. En daar woon ik nu nog steeds. Mijn teller
staat nu op 38.

2. Als je hobby je werk zou zijn, welk beroep zou je dan uitoefenen?
Klinkt als cliché maar ik ga toch voor grafisch vormgever!

3. Wat is je favoriete eten?
Iets met veel vlees.

4. Wat is je favoriete vrijetijdsbesteding?
Golf.

5. Naar welke muziek luister je graag?
Eigenlijk van alles.

6. Wat is je sterrenbeeld?
Kreeft.

7. Wat was je eerste baantje?
Pluisjes plukken bij Engel Valkering. Wij dachten een hoop te gaan verdienen want je
kreeg betaald per kilo. Maar het schoot natuurlijk niet op...

8. Wie bewonder je?
Donald Duck. Na al die jaren ziet hij er nog erg kwiek uit.

9. Welk beroep zou je absoluut niet willen uitvoeren?
Accountant.

10. Wat denk je dat je dorpsgenoten van je vinden?
Geen idee. Ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.

11. Wat is je mooiste jeugdherinnering?
Kan er velen noemen. Maar het mooiste was eigenlijk dat we vroeger elk weekend
ons huis als 'uitvalbasis' hadden, om van daaruit met vrienden te gaan stappen.
Vrijdag kwam iedereen aan, zondagavond gingen ze pas weg. Reken maar dat we lol
gehad hebben.

12. Wie neem je mee naar een onbewoond eiland?
Mijn vriendin Leila, zoon Tijn en mijn golfclubs.

13. Waar ben je trots op?
Dat ik er voor gezorgd heb dat ik kan doen wat ik leuk vind.

14. Wat is de grootste blunder in je leven?
Mag ik die voor mezelf houden?

15. Welk boek heb je het laatst gelezen?
'In de ijle lucht' van John Krakauer. Het gaat over een fatale beklimming van de
Mount Everest. Heel indrukwekkend.

16. Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?
Jezelf blijven.

17. Wat is je slechtste eigenschap?
Dat ik denk dat ik altijd gelijk heb.

18. En welke je beste?
Dat ik altijd gelijk heb.

19. Omschrijf jezelf in vijf woorden?
Betrouwbaar, luisterend, scherp, creatief, humoristisch.

20. Wat is jouw doel in dit leven?
Gelukkig zijn met plezier in het leven.

21. Reservevraag: Aan wie geef je deze vragen door voor de volgende LOV-krant?
Ik wilde graag het stokje doorgeven aan mijn accountant Jan de Graaf!

Twintig vragen aan...

Wanneer deze krant bij u in de bus glijdt, is
Alice alweer bijna een maand dagelijks geo-
pend. U kunt bij haar terecht voor alles op
het gebied van kaarten maken en borduren.
Wij spreken elkaar daags vóór de officiële
opening in de zonnige, zachtgele en over-
zichtelijke winkel. “Van oorsprong ben ik
kunsthistorica. Met die achtergrond ben ik
lange tijd werkzaam geweest als gids tijdens
cultuurreizen in Italië. Dat werk heb ik met
heel veel plezier gedaan, maar in het laatste
jaar werd ik het beu om steeds zo lang van
huis te zijn. In mijn vrije tijd heb ik van jongs
af aan altijd al veel gehandwerkt en heel
langzaam is het idee gegroeid om een
hobby- en handwerkwinkeltje te beginnen.
Mijn focus voor Krea-Idea is in principe
gericht op zelf kaarten maken en borduur-
werk. Voor deze beide hobby’s heb ik alle
benodigdheden in huis. Iemand die zich nog
niet eerder met deze vrijetijdsbestedingen
heeft beziggehouden, kan hier de deur uit
gaan met alles wat zij (of hij) nodig heeft om
aan de slag te gaan”, aldus Alice.

Ruime keuze
Voor de dames die graag borduren heeft ze
de complete molen met garens en borduur-
pakketten van DMC. Daarnaast is zij dealer
van onder andere Lanarte, Permin, Thea
Gouverneur, Vervaco en Pako. Van het merk
Rico verkoopt ze pakketten waarin men een
informatieboekje, handdoeken en bijbeho-
rende garen aantreft. Men heeft ruime
keuze uit voorbedrukte borduurlappen,
maar ook voor het fijne uittelwerk kunt u bij
Alice terecht. Voor klanten die het fijnere
werk niet (meer) kunnen uitvoeren en toch
graag willen handwerken, zijn er diverse
grovere borduurwerken én garen aanwezig.
“Naast de standaard werken, is het mogelijk
om een foto van een kind of een huisdier bij
mij in te leveren. Daar wordt dan een bor-
duurpakket van gemaakt en vervolgens kan
men dan de geliefde vereeuwigen in een
borduurwerk! Ook heb ik verschillende
kraamcadeautjes, tafellakens en badlinnen
in huis.

Kaarten met persoonlijke touch
Voor het zelf vervaardigen van mooie kaar-
ten met een persoonlijke touch is er een vol-
ledige wand ingericht, waarin tientallen set-
jes met basiskaarten en passe-partoutkaar-
ten staan in alle mogelijk kleuren. Om de
kaarten te completeren hangen er meerde-
re mozaïk -en silhouetteponzen, schaar-
tjes, lijm en dubbelzijdig foamtape.
Meerdere mappen liggen op de tafel
klaar, waarin men een keuze kan
maken uit 150 afbeeldingen, die

gebruikt kunnen worden voor de “diepte-
tafereeltjes” op de kaarten. Alice benadrukt
dat ze in eerste instantie vanuit haar eigen
interesse heeft ingekocht, maar zeker zal
inspelen op de behoefte van haar klanten:
“Afhankelijk van de vraag, zal ik het assorti-
ment natuurlijk uit kunnen breiden.
Regelmatig zal ik het aanbod in ieder geval
verversen met nieuwe artikelen. Ik ga kri-
tisch luisteren naar de wensen van mijn
klanten. Als blijkt dat er behoefte is aan
bepaald materiaal, zal ik zeker kijken of dat
een plaatsje kan krijgen binnen de ruimte
die ik beschikbaar heb. Mensen moeten het
gevoel hebben, dat het loont om steeds even
bij mij binnen te stappen en dan niet steeds
hetzelfde aan te treffen”.

Workshops 
De keuze voor Alice om Krea-Idea in Limmen
te openen, is een hele duidelijke geweest.
“Na wat in de regio rond gespeurd te heb-
ben, bleek er zowel in Castricum, als in
Uitgeest, Akersloot en Heiloo vrijwel geen
aanbod te zijn in wat ik voor ogen had.
Verder heb ik Limmen in zijn algemeenheid
altijd al een leuk dorp gevonden en inspi-
reerde het jaarlijkse bezoek aan de
Bloemendagen mij in het bijzonder.
Mozaïeken maken van hyacinthennagels is
tenslotte een vorm van kunst en dat zie je
ook weer terug in de borduurwerken.
Limmen ligt prima centraal en is goed
bereikbaar, zonder betaald parkeren.Voor de
branche is het voorjaar niet de allerbeste tijd
om een dergelijke winkel te openen. De erva-
ring leert namelijk dat in de warmere maan-
den minder wordt gehandwerkt, maar
daarover heeft Alice haar eigen filosofie. In
het najaar wil zij starten met workshops.
Groepjes van maximaal acht personen gaat
zij de fijne kneepjes van het borduren en
kaarten maken bijbrengen.“Mijn bedoeling
is om de workshops in de winkel en op
maandag te laten plaatsvinden. Maar ook
met klanten die woonachtig zijn in De
Cameren en niet in de gelegenheid zijn naar
de winkel toe te komen, wil ik graag reke-
ning houden. Indien er voldoende animo
voor is, zal ik daar met materialen heengaan
of wellicht zelfs workshops gaan organise-
ren. Laat nu dat de mond-tot-mondreclame
zijn werk maar doen, zodat tegen de tijd dat
het weer wat kouder wordt, veel mensen mij
weten te vinden”.

Nieuw in Limmen:

Hobby- en Handwerkzaak Krea-Idea!
Enkele weken geleden gingen er regelmatig nieuwsgierige voorbijgangers door de
knieën voor Vuurbaak 5, om onder de afgeplakte etalageruiten door te gluren.
Eindelijk was er weer bedrijvigheid te bespeuren in de reeds lang leegstaande win-
kelruimte tussen Bakkerij Bakker en de Gall&Gall. Op vrijdag 1 april was het zover, het
plastic voor de ramen werd verwijderd en iedereen kon kennismaken met Alice
Richardson (41) en Hobby –en Handwerkzaak Krea-Idea. Deze in Heemskerk woonach-
tige onderneemster is haar droom gevolgd. Na jaren werkzaam te zijn geweest in de
reiswereld, gooit zij het roer om en maakt ze met Krea-Idea van haar hobby haar werk.

Krea-Idea is gevestigd
aan Vuurbaak 5 te
Limmen en bereikbaar
onder nummer 072-505
56 66. Openingstijden:
Dinsdag tot en met vrij-
dag van 9.30 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00
tot 14.00 uur.

Op Zondag 19 juni 2005 is er weer het prach-
tige wielerspektakel “Ronde van Limmen
2005”. Het jaarlijks terugkerende wielereve-
nement heeft nu een vaste plek kunnen ver-
overen op de kalender van de Koninklijke
Nederlandse Wielerbond. Het programma
zal weer als doel hebben om zoveel mogelijk
mensen uit Limmen en de nabije omstreek
te kunnen laten deelnemen. Dus de jeugd-
wedstrijden en de recreantenwedstrijd met
daarbij de bedrijvenbokaal zullen weer een
belangrijk onderdeel zijn van het program-
ma. Het afsluitende hoofdnummer zal weer
de Elite en Neo-Amateur wedstrijd zijn.
Afgelopen jaar werd deze gewonnen door

Sander Lormans uit Heemskerk die onder
andere hiermee een plekje veroverde in de
semi-proffessionele B&E ploeg. Deze wed-
strijd zal zoals gebruikelijk met Jeroen Lute,
Richard Bloedjes, Bram Bruschke en de
broers Robin en Arnoud Koot weer een aan-
tal echte favorieten uit Limmen aan de start
hebben staan.

Aanmelden voor de recreantenwedstrijd en
bedrijvenbokaal kan al bij Elly Koot Dussel-
dorperweg 15  telefoonnummer 072 5052898
en voor aanmelding voor en vragen over de
jeugdwedstrijd kunt u terecht bij Frans Punt,
Rijksweg 115 072 5054712.

De Wielerronde Limmen

Yvette Valkering
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Beweging onontbeerlijk
Vrij recent heeft ze een aantal van haar acti-
viteiten verlegd. De peutergroepen kan ze
nog niet missen, maar haar kleutergroepen
en de groepen 5 en 6 heeft ze aan de goede
zorgen van Susanne Huissen overgegeven.
Vanaf nu heeft zij meer tijd voor een doel-
groep, die ook de nodige aandacht kan
gebruiken: een groeiende groep 50-plussers,
waarvoor beweging onontbeerlijk is om
fysiek en mentaal fit te blijven. Naast de
bodyfitlessen bij TIOS en als begeleidster van
een sportieve wandelgroep, is Lea ook als
oproepkracht werkzaam als activiteitenbe-
geleidster in de Santmarck in Castricum.
Daarnaast geeft ze muziek en bewegings-
lessen in de verzorgingshuizen van De
Rietlanden in Limmen en omliggende plaat-
sen. Natuurlijk zijn deze werkzaamheden
niet voldoende voor een actief mens als Lea
en met ingang van eind april gaat zij van
start met het steeds bekender wordende
Nordic Walking.

Nordic Walking
Nordic Walking is een groeiende tak van
sport overgewaaid uit Finland. Daar is het al
veertig jaar een alternatieve trainingswijze
voor langlaufers en crosscountry-skiërs in de

zomermaanden. Deze sporters kunnen op
die manier hun conditie op peil houden, om
de draad in de wintermaanden eenvoudig
weer op pakken. Lea legt uit:“Nordic Walking
is eigenlijk een heel actieve manier van wan-
delen. Bij normaal of sportief wandelen zijn
voornamelijk de benen in beweging en in
mindere mate de armen. Bij Nordic Walking
gebruik je nagenoeg het gehele bewegings-
apparaat. Dit wordt bereikt door het gebruik
van twee poles. Simpel gezegd zijn dit twee
lichte en enigszins buigzame stokken, die
wat weg hebben van de normale langlauf-
stokken. Bij het lopen zet je je bij iedere stap
mede af met een pole en draait je bovenli-
chaam mee in de beweging. Hierdoor wor-
den meerdere spiergroepen geactiveerd: de
strek- en buigspieren van de bovenarmen en
de schouder-, borst- en grote rugspieren,
maar ook de nek- en buikspieren doen mee.”

Twee poles
De poles dienen goed op maat te zijn van de
gebruiker. Als je ze op de juiste manier
gebruikt, nemen ze twee tot zes kilo van je
gewicht over. Verder kan je tot 46% meer
calorieën verbranden en een 20% hoger
energieverbruik hebben, dan bij gewoon ste-
vig doorwandelen. Doordat je lichter en soe-

Ken uw dorp...
De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digi-
taal te archiveren. Regelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen weten.
Herkent u personen op deze foto? Het is een klassenfoto uit 1910, de school stond op de
plek waar nu de brandweerkazerne en de Harmonie gevestigd zijn. U kunt ons via mail,
n.snel@multiweb.nl   of telefonisch op 5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van
10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.

Demonstratielessen Nordic Walking op 23, 26 en 28  april

‘Lea Dam bewandelt
nieuwe paden’

Lea Dam is één van de mensen in Limmen, die beschikt over een energie, waar ik met
bewondering naar kan kijken. Zij verzorgt met een enorm enthousiasme ruim dertig
jaar gymlessen aan TIOS-leden van jong tot oud. De gymnastiekvereniging TIOS draait
dan ook mede door haar inzet, al jaren op volle toeren. Kinderen die les van haar heb-
ben of hebben gehad, vergeten haar  -in positieve zin- hun hele leven niet meer. Bij Lea
voelt iedereen zich welkom en veilig.

peler loopt, ontlast je de gewrichten in bij-
voorbeeld de heupen en knieën. Als je de
juiste techniek beheerst, kom je tijdens het
Nordic Walking in een bepaalde swung met
een constant tempo. Je raakt in een bepaal-
de balans, die je hele lichaamshouding
bevordert.“Op deze manier kon ik tijdens de
knie-blessure die ik vorig jaar opliep, wél vijf
uur achter elkaar Nordic Walken, maar hield
ik het nog geen uur vol wanneer ik gewoon
stevig doorwandelde…,” bevestigt Lea.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Nordic Walking is een absolute aanra-
der voor mensen die graag in beweging zijn
in de buitenlucht, wel willen inspannen,
maar zichzelf niet willen of kunnen uitput-
ten en het is een fantastische manier om

eventueel overgewicht te lijf te gaan! Er is
inmiddels wetenschappelijk onderzoek
gaande naar de effecten van het Nordic
Walking. Op dit moment lijkt het uitermate
geschikt voor mensen die last hebben van
gewrichtsblessures, RSI-klachten of die
gewoon de algemene conditie willen verho-
gen en de spieren willen versterken.

Demonstratielessen en clinics
Lea is opgeleid tot C-trainer voor het geven
van Nordic Walkinglessen en zij geeft op
zaterdag 23 april om 10.00 uur, dinsdag 26
en donderdag 28 april om 19.00 uur, drie
demonstratielessen. Zij zal dit doen in de
duinen van Bakkum en het startpunt zal zijn
bij de duiningang, vanaf de parkeerplaats
naast het Medisch Kindertehuis Anthonius.
Na het geven van deze demonstratielessen
is zij voornemens een clinic van zes lessen te
organiseren. Dit om ervoor te zorgen dat
cursisten de juiste techniek onder knie krij-
gen en dus een optimaal resultaat zullen
bereiken, wanneer ze deze sport beoefenen.
De groepen zullen uit niet meer dan acht of
tien mensen bestaan, want anders bestaat
de kans dat je elkaar in de weg gaat lopen.
Lea besluit met te benadrukken, dat deze
sport echt geschikt is voor álle leeftijden en
dat je het zo inspannend kunt maken als je
zelf toelaat. De deelnemers krijgen tijdens
de lessen poles van haar in bruikleen. Nordic
Walking Poles zijn tevens verkrijgbaar bij
Sporthuis Johan Jansen, aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo.
De kosten van de demolessen zijn: Euro 6,-- 
De kosten voor de clinic zijn: Euro 58,--

Yvette Valkering

Bent u geïnteresseerd in één van de demon-
stratielessen of wilt u deelnemen aan de cli-
nics, dan kunt u contact opnemen met Lea
Dam, telefoonnummer 072 – 505 27 68 of via
e-mail: Leadam@quicknet.nl

Op 16 april heeft de een groep van het TIOS
Jazzdance, dat onder leiding van Willy Könst
staat, in Delft meegedaan met de voorron-
de van het NK Jazzdans. Deze wedstrijd is
verdeeld in 4 categorieën. De hoogste is de
A-categorie en de laagste is de D-categorie.

De A, B en C-categorie kunnen doorstromen
naar het Nederlands Kampioenschap. De D-
categorie is voor nieuwkomers en groepen
die nog niet zo lang aan wedstrijden mee-
doen. Vorig jaar deden de Tios-meiden voor
het eerst mee aan de voorrondes van het NK
Jazzdans. Ook toen behaalden zij een 3e
plaats.
Tijdens de dans wordt door de juryleden
gelet op de choreografie en de uitvoering
van de dans. De meiden deden de dans erg
goed, alles ging gelijk en werd netjes afge-
werkt. De tegenstanders waren dit jaar wel
wat sterker dan vorig jaar. Uiteindelijk kre-
gen de meiden de 3e plaats die ze dik ver-
diend hadden. In het nieuwe seizoen gaan
de meiden zeker proberen om nog hoger te
eindigen.

Een demogyjada is een demonstratie van
jazzdans. Jazzdansgroepen uit het hele land
komen dan bijeen om elkaar dansen te laten
zien. Er doen kinderen mee in alle leeftijds-
groepen en ook volwassenen groepen kun-
nen meedoen. Het niveau is er ook van
beginners tot vergevorderden. Het is een
demonstratie maar tegelijkertijd ook een
wedstrijd. De winnaars kunnen doorstro-
men naar de landelijke- of theater demogy-
jada. Deze wordt dan ook in een echt theater
gehouden.

Al om 6 uur stond het publiek buiten in de
rij voor een kaart. Een half uur voor de voor-
stelling waren alle beschikbare kaarten al
verkocht. Een bomvolle tribune dus. Er
waren ruim 500 deelnemers van 4- 35 jaar
en ouder. De crew van de KNGU (Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie) zorgde voor
een licht en geluidspektakel, waardoor er
een ware showambiance ontstond. In een
rap tempo wisselden de nummers elkaar af.

Het was goed te horen op de tribune dat er
heel veel supporters voor de groepen van
Tios en DOS waren. De meiden van Tios, die
onder leiding van Willy Könst staan, straal-
den bij alle dansen die zij uitvoerden! Er
deden 3 van de 5 groepen van TIOS mee. Ook
de jongste meiden lieten een mooie dans
zien op het nummer Hakuna Matata van K3.
De één na oudste meiden deden een dans
met cheerleaderpompoenen en dansten  op
het nummer Home alone. De oudste meiden
van Tios waren met 3 dansen vertegen-
woordigd. Zij lieten een originele dans uit de
musical Saterday Night Fever en een origi-
nele dans uit de musical Fosse van Joop van
den Ende zien. Ze deden het ontzettend goed
en lieten een hoog niveau zien. De dansen
gingen erg mooi gelijk en de meiden zagen
er heel goed uit. Om kwart over tien hadden
onze oudste meiden de laatste dans gedaan
en volgde een slotdans met alle 500 deelne-
mers.Tios heeft zich van zijn beste kant laten
zien!

Tios Jazzdance 3e bij voorronde NK Jazzdans!

TIOS Jazzdance spettert op demogyjada

REVOLUTIE IN ONTKLEURING
Ontkleuring in al haar vormen spreekt al aan sinds de oudheid. Onvergetelijke sterren als
Catherine Deneuve, Marilyn Monroe en Brigitte Bardot hebben de ultieme glamour look met
blond haar, blonde lokken of highlights. Ook in Nederland is ontkleuring in alle vormen, veel
gevraagd. Vrouwen zoeken naar totaal- of deelontkleuringen die de kwaliteit van het haar
respecteren: 88% van de vrouwen in Nederland wil dat het haar gezond en glanzend aan-
voelt. Daarnaast vinden vrouwen het ook belangrijk dat een (ont)kleuringsbehandeling aan-
genaam en cosmetisch is. Platinium is een revolutie op het gebied van ontkleuring. Platinium
is namelijk het eerste ontkleuringsproduct dat ervoor zorgt dat de kwaliteit van het haar
behouden blijft tijdens de ontkleuringsbehandeling. Dat levert blond haar op of blonde lok-
ken die zijdezacht aanvoelen en gezond glanzen. De eerste behandelingen in Nederland zijn
door Leco van Zadelhoff toegepast op Froukje de Both en Ellemieke Vermolen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marga’s Haarmode.
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Kerkweg 42 - Limmen - Tel. 505 12 42

Verjaardagskaart met presentje normaal 3.49 nu 5 voor 2 7,50
Disney-ansichtkaarten per stuk 2 14,95 5 stuks 2 3,00
CD-rom met spelletjes per stuk 2 4,99 3 stuks 2 10,00

✃
Brood- en Banketbakkerij
P. COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505 12 79

Bestel eens een fototaart als cadeau voor
een verjaardag of andere gebeurtenis

(vroegtijdig bestellen s.v.p.)

ORANJE FEEST... op 29 april verkrijgbaar:

O R A N J E B R O O D
gevuld met rozijnen krenten en gele room

ORANJEVLAAI 8 personen
van 8.00 ____________________________________voor 7.25

Zaterdag 30 april zijn wij gesloten, u kunt voor deze
dag wel gebak en taarten bestellen!

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur

dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 
FLORABELLA VEREDELDE TUINAARDE
40 liter................................................ € 1,95 5 stuks  € 8,95
FLORABELLA POTGROND
40 liter ................................................€ 4,25 3 stuks € 12,00

KOEMESTKORRELS 10 liter € 4,50 3 stuks € 12,00
PLANTENVOEDING 1 liter € 1,95

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

LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

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

VERSCHIJNINGSDATA LOV-KRANT 2005
(onder voorbehoud) Uiterlijk inleveren kopij Verspreiding

3. VADERDAG-EDITIE maandag 6 juni 11-12 juni

4. JAARMARKT-EDITIE maandag 11 juli 16-17 juli

5. KERMIS-EDITIE maandag 29 augustus 3-4 september

6. HERFST-EDITIE maandag 10 oktober 15-16 oktober

7. SINTERKLAAS-EDITIE maandag 7 november 12-13 november

8. KERST-EDITIE maandag 12 december 17-18 december


