
APRIL 2010

Mogen wij even 
aan u voorstellen...
Dit jaar heeft de Stichting Bloemendagen Limmen 
het aantal stichtingsleden weer mogen uitbrei-
den. Ellen Bloedjes is het team komen versterken. 
Zij verbaasde zich over de vele werkzaamheden 
die vooraf gaan aan de Bloemendagen. Graag wil-
len wij u vertellen wie er allemaal meedoen en 
wat zij doen zodat u ook een indruk krijgt.

De Stichting bestaat uit 10 vaste leden en een 
hoop vrijwilligers: Onze voorzitter Cees van den 
Berg houdt orde tijdens de vergaderingen, ver-
zorgt de opening, de chauffeurs voor de juryleden 
en allerlei hand en spandiensten als iemand hulp 
nodig heeft. 

De secretaris José Baltus notuleert en maakt de 
verslagen van de vergaderingen, verzorgt de uit-
nodigingen voor de opening, helpt mee met de 
puntentelling, regelt de muziek voor de rondrit 
van het promotieteam, begeleidt het promotie-
team en regelt het bezoek aan de Cameren van het 
promotieteam. Onze penningmeester is Marian 
Groot, zij woont niet in Limmen maar assisteert 
ons op afstand. Zij doet samen met José de pun-
tentelling en zorgt ervoor dat alle overzichtslijsten 
op tijd klaar zijn voor de prijsuitreiking.
Arjan Kaandorp is de contactpersoon van de kwe-
kers, regelt de nagels en zorgt ervoor dat de nagel-
uitgifte geregeld is. Erik Groot help Arjan met de 
nagels, is de contactpersoon met de Gemeente en 
politie. Hij legt de locaties vast voor de informatie 
avond, de vrijwilligers avond, het Prikkersbal en de 
kindermiddag. Hiernaast regelt hij ook de inkoop 
van de spelden. Klaas Winter is de contactpersoon 
met de firma Mooij, hij bezoekt ook de kwekers en 
hij regelt de nageluitgifte tijdens de prikweek.
Ellen Bloedjes is onze bloemenvrouw, zij maakt de 
bloemstukken die aan beide kanten van Limmen 

staan, regelt bloemen voor de rondrit, de jury en 
diegene die de opening van de Bloemendagen 
doet. William Liefting is bij de Stichting gekomen 
voor de tuinkeuringen. Helaas hebben we dit jaar 
zeer weinig aanmeldingen gehad voor de tuin-
keuringen, zo weinig dat we het hebben moeten 
afblazen. William zal gaan helpen bij de nageldis-
tributie. Liesbeth Hendrix schrijft het Prikbord-
nieuws, onderhoudt samen met Stan Hollander 
de website, schrijft het informatiebulletin, stuurt 
persberichten naar de diverse media. Zowel plaat-
selijk als landelijk probeert ze zoveel mogelijk me-
dia aandacht te krijgen. Ook regelt ze samen met 
José de rondrit en het bezoek van het promotie-
team aan de Cameren. Het drukwerk waaronder 
de posters, flyers en routeboekjes worden door 

Loek Rijs in elkaar gezet en gedrukt. Ook onmis-
baar is Kees Hooijboer, hij is geen lid meer maar 
maakt nog elk jaar de foto’s van de Bloemendagen 
en deelt samen met andere vrijwilligers de posters 
en flyers rond.

Er is nog wel een vacature binnen het team: een 
filmer. De voorbereidingen, de resultaten en de 
rondrit van het promoteam moeten vastgelegd 
worden op film. Wie wil dit voor ons vast komen 
leggen? Voor dit jaar hebben we wat kunnen rege-
len maar voor volgend jaar hebben we iemand no-
dig. Mede dankzij de vele vrijwilligers die helpen 
met het ritsen en ronddelen van de flyers kan er 
weer een onvergetelijke gebeurtenis van gemaakt 
worden. Dit organiseren kost natuurlijk geld, ge-
lukkig hebben we steun van de gemeente maar 
krijgen we normaliter ook steun van bedrijven en 
mensen die ons een bijdrage sturen. Ook dit jaar 
is er vanuit kostenbesparing geen acceptgiro uit-
gestuurd, hierdoor blijkt helaas dat we flink wat 
inkomsten mislopen. Wilt u ons steunen dan 
kunt u een bijdrage storten op bankrekeningnr. 
33.64.02.570, ten name van Stichting Bloemenda-
gen, Limmen. We wensen alle prikkers, plakkers, 
leggers, straatversierders, bloemsierkunstenaars 
een goede voorbereidingsweek toe!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Voor een vrijblijvend
en objectief
hypotheekadvies!

Kunst in de etalage tijdens 
de bloemendagen
Tijdens de bloemendagen zijn, nu al voor het 11e jaar, de etalages van de Limmer ondernemers 
opgefleurd met kunstwerken, zowel schilderijen in verschillende technieken als keramiek. Sa-
men met de bloemen- en kunstroute zullen zij ons dorp weer laten stralen. Er zijn velerlei onder-
werpen, maar de bloemen zullen zeker niet ontbreken. De meeste kunstenaars hebben al elders 
tentoonstellingen verzorgd en zijn lid van creativiteitscentra in de regio, of doen tevens mee aan 
de kunstroute. Ook zijn er schilders, die zelf les geven in die centra of in eigen ateliers. 

Hieronder volgt een overzicht van de kunstenaars en in welke etalage hun werk te zien is.

Kunstenaar Etalage 2010
Lucia Admiraal Drogisterij Aker
Christien v.d. Akker Martin Spijker
Freddy Arends Waal Fysiotherapie
Alice Castelein JAK Loodg.-en inst.bedrijf; bibliotheek
Jacob Castricum Stuifbergen
Tinie Hanck S. Kuijper Groenten en Fruit
Dick Heyne Kleverlaan BV
Sandra van het Hof Apotheek; Gall&Gall
Arjon Hollanders Van Galen Antiek
Wim Krijn Autobedrijf Dirk van der Steen
Dora Kuijpers Woonzorgcentrum De Cameren
Willy Kuijpers Drogisterij Aker
Willy Min Gerton Interieur
Ton Mutsaers Autobedrijf  Dirk van der Steen
Margo Natte René's Groenten en Fruit
Tiny Nuijens Pineapples
Joke van de Park Bakkerij Commandeur
Ria Pijnappel Pineapples
Marry Schram Diervoeders Admiraal
Tiny Schram Rietveld ERA Makelaars o.g.
Ted Post-Schuurmans Bibliotheek; De Cameren
Annemieke Versteeg Bakkerij P. Bakker
Ina de Wit Slaapkenner Lute
Carla IJsendijk Toerkoop Reisbureau Zonvaart
Alex Zwart Trudy Meijer
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06 506 48 499
info@dicxrijschool.nl

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 

Limmen tel: 072 - 5051360

Echte Smaak beleef je bij

René Groente & Fruit !!!

• Verse Hollandse Asperges•

• Hollandse Aardbeien

• Asperge en andere heerlijke 

 salades

• Kant &Klare Rabarber

Ook bij René kunt u Pinnen !!

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578 
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmenk i n d e r o p v a n g

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar  

Eten en genieten!
VARKENSHAAS IN ARDENNERHAM

(HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN)

 
Benodigdheden 
• 4 mooie stukjes varkenshaas à 150 gr. • 1 ei

• Zout en peper • 4 eetlepels olie

• 4 plakken Ardennerham  • 2 eetlepels boter

• 400 gr. nieuwe aardappels • 2 eentjes knofl ook

• 4 takjes rozemarijn 4 takjes tijm • 1 ui

• 200 gr oesterzwammen 4 takjes peterselie.

Voorbereiding

Verwarm de oven (hete lucht 175 graden). Bestrooi het vlees met 

zout. Rol er een plak ham omheen en zet vast met een prikkertje. Bak 

het vlees rondom bruin in 1 el olie en zet apart.

Schil de aardappels en rasp ze in niet te dikke reepjes. Ris de blaad-

jes van de rozemarijn en de tijm kort in de boter. Meng de kruiden 

met de boter en het ei door de aardappels. Zet het vlees in de voor-

verwarmde oven en laat het in 12 minuten garen. Verhit 2 el olie in 

een koekenpan met antiaanbaklaag. Verdeel het aardappelmengsel 

in 4 porties .Schep het in de pan en druk het goed aan. Bak boven 

matig vuur in 6-8 minuten goudbruin en gaar. Draai de koekjes hal-

verwege voorzichtig om met een spatel. Pel en snipper de knofl ook 

en de ui en fruit ze in 1 el olie. Voeg oesterzwammen toe en bak in 3 

min. boven hoog vuur bruin. Hak de peterselie fi jn en voeg hem toe. 

Breng op smaak met zout en peper.

Serveer het vlees met de rösti en wat oesterzwammen.

Proef de LENTE..!

mmen.Eet

smakelijk!

MOEDERDAGACTIE 
OP ZONDAG 9 MEI

ALLE MOEDERS 
KRIJGEN OP ONS TERRAS 

GRATIS 
KOFFIE MET GEBAK*! 

*1 X PER MOEDER

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

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

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

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

Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is ...... “Baby van de maand”geworden. Voor de “Baby van de maand” 
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan 
de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de 
Rijksweg 137 in Limmen. 

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vra-
gen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, 
maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

‘ BABY VAN DE MAAND’

Anne Geddes 
Foto

Bron Internet 

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

Forte Kinderopvang in 
teken van bloemendagen 

Met het begin van de bloemendagen begint het 
lentegevoel in Limmen pas echt. Ook de kinderen 
van kinderdagverblijf Eigen Wijs en peuterspeel-
zaal Klein Duimpje houden zich de komende tijd 
bezig met de bloemendagen, en genieten er volop 
van mee!

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs hebben de kin-
deren Pasen en het kinderkookcafé net achter de 
rug, waarna het nu tijd is om optimaal van het 
lenteweer te genieten. De komende periode zal 
in het teken staan van buitenspelen: gewoon op 
het mooie nieuwe speelplein of lekker op pad met 
de bolderkarren. Naast de gebruikelijke bezoekjes 

aan speeltuintjes en boerderijen zullen de kinde-
ren de komende tijd vooral uitstapjes maken naar 
de bloemendagen, zodat zij kunnen genieten van 
alle kleurige creaties.

Ook de peuters van peuterspeelzaal Klein Duimpje 
zijn volop met de bloemendagen bezig. 
Er worden nu al druk mooie bloemen geknutseld 
door te knippen en te plakken. Zo creëren de peu-
ters op geheel eigen wijze een hyacint door propjes 
van vloeipapier in allerlei kleuren te maken. Deze 
worden vervolgens samengevoegd tot een heuse 
hyacint. De creaties van de peuters zouden zeker 
niet misstaan bij de komende bloemendagen!

COUNTRY DANSEN
IN

DE BURGERIJ
De vrije dansavond in De Burgerij

is op dinsdagavond 27 april.
Iedereen  is welkom,

muziek kan aangevraagd worden.
Zaal open vanaf 19.30 uur en er kan tot 

23.00 uur gedanst worden! 
De kosten hiervoor zijn 5 Euro.

                                             
Countryclub Limmen A. Beentjes

Stichting Oud Limmen 
op ‘het net’
Was het voorheen alleen maar mogelijk om infor-
matie te krijgen via een krant, tijdschrift, radio of 
televisie, nu is bijna elk gegeven op digitale wij-
ze te verkrijgen. Om op de hoogte te blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen wordt het internet 
steeds vaker geraadpleegd, vandaar de benaming, 
digitale snelweg. Vooral de jeugd groeit hier als 
het ware mee op en weten eigenlijk niet meer be-
ter. Kranten, tijdschriften en nu ook leesboeken, 
zijn tegenwoordig in zogenaamde E-readers te 
krijgen en te lezen. Gelet op deze ontwikkelingen 
kon ook de Stichting hier niet in achterblijven. 
Naarstig werd er gezocht hoe een zo’n breed mo-
gelijk publiek kon worden benaderd.

Er werd uiteindelijk gekozen om de informatie, be-
treffende de Stichting Oud Limmen, aan een zo’n 
groot mogelijk publiek aan te bieden via een web-

site, namelijk: www.oudlimmen.nl
 
Op de website is de samenstelling, doelstelling en 
structuur van de Stichting te vinden. Ook de werk-
groepen binnen de Stichting krijgen ruim-baan 
om wetenswaardigheden te presenteren. Voorts is 
er het onderdeel Informatie. Daarin zijn de dona-
teursavonden en verzoekjes terug te vinden.
Door de website “up to date” te houden, wordt 
de sitebezoeker op de hoogte gebracht van 
de activiteiten en laatste ontwikkelingen binnen 
de Stichting Oud Limmen. Mocht U contact op 
willen nemen met de Stichting, wij zijn geopend 
op maandag van 10 tot 12 uur en s’avonds van 
7 tot 9 uur, Schoolweg 1 te Limmen. Telefonisch: 
06.44429996 of per E-mail: oudlimmen@hotmail.
com.           

 Jan Cost en Yvonne Donker

"Leuke vrolijke zomerkleding bij Troel Voor Kids, Kerkweg 40a. Loop eens gezellig binnen !"

Bloemendagen Limmen
De eerder aangekondigde richtdatum 
is inmiddels definitief geworden. De 
Bloemendagen vinden plaats van za-
terdag 1 mei tot en met donderdag 
6 mei. Deze datum kunt u dus in uw 
agenda noteren!
Het was een lange winter, maar de berichten van 
de kwekers zijn goed. En als je richting Alkmaar 
rijdt zie je de velden al kleuren. Gelukkig. Want uit-
stellen van de Bloemendagen is geen pretje. 

Limmen Bloemendagen
zelfs bekend in Amerika...:
Hier volgt een artikel uit een Amerikaanse krant: 
Dutch village creates portrait of President Obama 
with hyacinth. May 11, 2009. 40 volunteers wor-
ked on a 2 x 3 meter mosaic of President Obama, 
composed of millions of hyacinth flowers. It is one 
of the items on display during the annual flower 
days (bloemendagen) in the village of Limmen 
near Alkmaar in the month of May. People living 
there make mosaics with the flowers of the Hycin-
thus Orientalis and set up the mosaics in front of 
their house. The Obama portrait was created out 
of admiration of the American President.

.. Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

r loting is ...... “Baby van de maand”geworden. Voor de “Baby van de maand” 
Rijwielhandel Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan 

winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de 
weg 137 in Limmen.

or de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar red

Deze keer geen Baby van de maand 

i.v.m. ontbreken aanmeldingen...!
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Op zaterdag 1 en zondag 2 mei organiseert de Commissie Kunstroute van Lim-
men Cultuur voor de tweede keer tijdens de Bloemendagen een Kunstroute 
door Limmen.Verspreid over het kleurrijke bloemendorp kunt u in 15 ateliers 
en/of tuinen een groot scala aan kunst bewonderen zoals keramiek, stenen en 
bronzen beelden, foto’s, schilderijen, sieraden en collages. Er zullen ongeveer 40 
kunstenaars aan deze Kunstroute deelnemen. Op zondagmiddag kunt u genie-
ten van concerten in de PKN Kerk, Cultureel Centrum Vredeburg en De Burgerij. 
De ateliers zijn open van: 11.00-17.00 uur.

Stop 1 
Beeldentuin achter Ons Huis, Zuidkerkenlaan 21, tel: 5052871

Joke Beentjes was als kind al met klei bezig. Ze volgde later diverse cursussen 
en een opleiding Beeldend Vormen. Ze werkt ruimtelijk met diverse materialen; 
haar beelden geven vaak haar persoonlijke emotie weer. Tiny van der Velden 
maakt naast beelden en schilderijen ook sieraden, hier geëxposeerd, waarbij ze 
gebruikt maakt van verschillende materialen zoals zilver en keramiek (ook raku 
gestookt) waardoor ieder exemplaar een unicum is. 

Stop 2
PKN Kerk, Zuidkerkenlaan, tel: 5052871  

Kunstgroep K=ME (Kunst is Materie en Emotie) zijn Hans Goedhart, Inge van der 
Heijdt, Hetty Spaanderman, Peter Meijering en Meinard Kloppenburg. De kun-
stenaars exposeren met levendige en soms symbolische werkstukken, portret-
ten, collages, landschappen met een rijkdom aan interesses, materiaalgebruik 
en stijlen. Gastexposante is Hanny Kracht, beeldhouwster uit Limmen. Zondag-
middag treedt fingerstylegitarist Hans Laduc op en klinkt gitaarmuziek en zang 
van Sanne Kloppenburg. Site www.kisme.vpweb.nl, www.kismekloppenburg.
exto.nl en www.hettyspaanderman.nl 

Stop 3
Atelier Judith Bosman, Schoolweg 7, tel: 5051146  

De intuïtieve schilderijen van Judith Bosman kenmerken zich door de tegenstel-
lingen in kleurgebruik, de organische vormen en bewegingen. De schilderijen 
hebben geen naam zodat de kijker zich vrij voelt om het schilderij op eigen wijze 
te beleven.

Stop 4
Atelier Het Lusthof, Rijksweg 66, tel: 5053523

De eettafel is wekelijks omgebouwd tot huisatelier in Het Lusthof. Met hart en 
ziel wordt met kwast, spatel en beitel geuit, wat met thee en wijn wordt ge-
deeld. Het resultaat: abstracte, figuratieve en realistische werken. Schilderessen: 
Esther de Wildt, Loes de Winter, Petra Stroethoff, Valesca Ehlhardt en Gerda Post-
humus. Fotografen: Margreet van Weeren en Sjoerd Posthumus.

Stop 5
Atelier Ria Straver, Oranjezon 1, tel: 5053901

In een gezellige tuin vol bloemen en beelden van speksteen en serpentijn kunt u 
zich in een andere wereld wanen. Ria en Irma Straver ( moeder en dochter ) zijn 
al jaren aan het beeldhouwen met speksteen, serpentijn en diverse andere ma-
terialen zoals bijvoorbeeld brons. Zij hebben hun opleiding genoten bij verschil-
lende kunstenaars zoals Peter Schruijer uit het Limburgse Sint Gertruid.

Stop 6
Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, tel: 5051950 

Hier exposeert portretschilder Esther van Tilburg haar “2010-ers”: een heel 
mooie serie portretschilderijen van tieners tussen de 15 en 19 jaar. Treffend en 
kleurrijk zijn deze sprankelende, jonge mensen tijdens deze bijzondere periode 
in hun leven in olieverf op het doek vastgelegd. Een bezoek zeker waard!
Op zondagmiddag wordt Ierse muziek gezongen en gespeeld door: Robin Hooij-
boer, zang en gitaar, Arno Hooijboer, basgitaar en Isaac Muller, fluit, om 12.30 uur, 
14.00 uur en 15.30 uur.     

Stop 7
Willy Calf, Vredeburglaan 27, tel: 5333612

Willy Calf-Hazes is op jeugdige leeftijd begonnen met tekenles bij de Bergense 
kunstschilder Nico Berkhout. Later volgde zij lessen bij Tintoretto in Heiloo en bij 
de kunstenares Jolanda de Wit. Zij werkt in olieverf en acryl en laat haar meest 
recente werken zien.

Stop 8 
De Burgerij, Dusseldorperweg 103, tel: 5051519

Het thema van de expositie van beeldend kunstenaar Joan Dirkson is: verschil-
lende culturen. Zij schildert organische en geometrische vormen door elkaar om 
zo levendigheid en beweging naar voren te laten komen. Zij gebruikt heftige 
kleuren om haar emoties te laten zien. Vera Verzijlenberg maakt schilderijen 

in aquarel, acryl en olieverf; ook werkt zij met keramiek, vilt en speksteen. Zij 
vindt het een spannende uitdaging deze materialen met elkaar te combineren. 
De inspiratie haalt zij uit allerlei onderwerpen o.a. natuur, gebouwen, mensen. 
Op zondagmiddag treedt het Popkoor De Limbeats, bestaande uit ca. 25 vrolijke 
vrouwen o.l.v. Mia Ploegaert op, om 13.30 uur, 15.00 uur en 16.30 uur.

Stop 9
Atelier Verbeelding, Lage Weide 1 A, tel: 5052358 

Waarschijnlijk zal het u niet lukken, om hier een glimlach te onderdrukken. En 
bij het verwerken van wat u heeft gezien, wordt uw hart heel even.....aangeraakt 
misschien. De korte gedichten worden gemaakt door Liesbeth Zomerdijk en 
Jannie Broedersz samen en op die manier ontstaan de beelden van Liesbeth. Of 
is er eerst het beeld en dan de tekst?
 
Stop 10
Atelier Zonnewende, Kerkweg 48, Limmen, tel: 5051717.

De zussen Clara Zonneveld en Nel Koppes tonen keramische objecten, zoals 
gedecoreerde schalen, vazen en grappige mens en dierfiguren, die afgewisseld 
worden met kleurrijke acryl- en olieverfschilderijen. Zowel in de tuin als in het 
atelier zijn ook genoeg voorbeelden voor 
leuke en nieuwe workshops.

Stop 11
Atelier Oezepoes, Kerkweg 51, tel: 5052053

Bij Atelier Oezepoes is ook dit jaar weer veel te zien: van keramiek tot vilt, 3D fo-
tografie en schilderijen. Op beide dagen is er bij mooi weer live muziek. Kortom 
laat u verrassen en ga genieten van wat de diverse kunstenaars u bieden.

Stop 12
Atelier Tineke Kramer, Rijksweg 176, tel: 072 5051825

In het atelier van Tineke Kramer is een grote verscheidenheid aan kunst te be-
wonderen zoals bijzonder geglazuurd keramiek, beelden in brons, etsen en schil-
derijen in acryl en olieverf en botanisch geschilderde aquarellen van Ria, Afra en 
Tineke. In de prachtig bloeiende tuin staan ook beelden opgesteld.

Stop 13
Atelier Dorine van Rij, Pagenlaan 33, tel: 5321251

Dorine van Rij, Jan en Joline Everwijn nodigen u uit om in de tuin te komen 
kijken. Dorine en Joline exposeren acrylschilderijen in mixed media en collage 
technieken. Jan toont figuratieve bronzen beelden en raku gestookt keramiek 
dat gecombineerd wordt met natuurlijke materialen.

Stop 14
Atelier De Werkplaats, Pagenlaan 5, tel: 5052233

In De Werkplaats exposeren Tinie Hanck, Tiny Schram en Marja Bakker weer hun 
nieuwste fijnschilderijen, in olieverf op paneel geschilderd zoals in de zeven-
tiende eeuw werd gedaan. Zij worden aangevuld met schilderijen op doek en 
mandala’s. Er zijn dit jaar dus meerdere schilderstijlen te zien.

Stop 15
Marry Schram, Molenweg 7, tel: 5055727

Voor deze kunstroute maakte Marry een serie schilderijen in acryl, geïnspireerd 
door de Charolais-koeien die veel te zien zijn in het Franse Bourgondië. De expo-
sitie is opgebouwd van naturalistisch naar abstract, van koe naar landschap. U 
bent van harte welkom!

Limmen Cultuur organiseert naast de kunstroute ook concerten, lezingen, exposities en een kindervoorstelling. Voor meer informatie kunt u ons programma vinden 
op www.limmencultuur.nl

Kunstroute

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

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

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

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

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N 
TR A P P E N  •  S C H U I F P U I E N

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur
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Gratis proefweek met 
nationale campagne 
‘Fitness in Holland’

9 typen fitnesscentra
De fitnessbranche; veel mensen zien door de bo-
men het bos niet meer, zoveel keuze is er. Wat voor 
soort centrum is het, wie komen er, wat zijn de 
kenmerken, hoe is de sfeer, is het onderdeel van 
een keten of zelfstandig etc. etc. Voor het eerst 
worden er nu 9 typen fitnesscentra onderschei-
den. Van fysiofitness tot luxe franchiseketen, van 
damesfitness tot budgetclub. Deze 9 typen zijn te 
vinden op www.fitnessinholland.nl. 

Probeer een week gratis
Voor veel mensen is de drempel om te gaan spor-
ten best hoog. Door het onderscheid wordt nu dui-

delijk bij welk type fitnesscentrum de consument 
zich thuis zal voelen. Dankzij de gratis proefweek 
kan iedereen eens het centrum van zijn/haar keu-
ze uitproberen. En ervaring leert: als het bevalt, 
dan is dat de start van een gezondere leefstijl. 
Enige voorwaarde: start in april. Dus nog 10 weken 
tot de zomer.

Aanvragen van de gratis proefweek gaat eenvou-
dig via FitnessinHolland.nl. Onder de aanvragers 
worden 10 boeken ‘Jouw Personal Trainer’ van 
deskundige Oswin Beingsick verloot. Of kijk op de 
website www.fit4lady.nl van Fit4lady.

De maand april staat in het teken van bewegen. Via de campagne ‘Fitness in Holland’ kunnen men-
sen die meer willen gaan bewegen zich aanmelden voor een gratis proefweek bij het deelnemende 
fitnesscentrum van hun keuze. Dat kan ook bij Fit4lady, de fitnessclub voor dames in Limmen. De 
campagne wordt ondersteund door brancheorganisatie Fit!vak, De Telegraaf en door Personal Trai-
ner en columnist Oswin Beingsick.

Oproep deelnemers 
open tuinen weekend 

Jaarlijkse ruilbeurs in de 
kassen van de GGZ te Heiloo

Groei & Bloei afdeling Midden Kennemerland
Iedere zomer is het weer genieten van prachtige 
tuinen tijdens het Open Tuinen Weekend van Groei 
& Bloei. Dit jaar is dat op zaterdag 26 en zondag 27 
juni van 11.00 tot 16.00 uur. 

Wij zoeken hiervoor enthousiaste tuineigenaren 
die hun tuin willen openstellen aan het publiek. 
Woont u in Heiloo, Castricum, Limmen, Egmond, 

Op maandagavond 3 mei is men welkom in de kas 
om éénjarig zaaimateriaal en stekmateriaal on-
derling te ruilen.

Deze traditie bestaat al langere tijd binnen de 
vereniging Groei en Bloei. De activiteit kan zich in 
een kern van vaste belangstellenden verheugen. 
Nieuwe bezoekers zijn echter van harte welkom. 
U kunt er éénjarigen verwachten die je doorgaans 
niet bij het tuincentrum aantreft en die zeker wel 
de moeite waard zijn om uw tuin tot in de herfst 
te kleuren. Ook stekmateriaal van vaste planten 
en een aantal tweejarigen en zomerbollen kunt u 

Akersloot, Uitgeest, Heemskerk of Beverwijk, en 
wilt u graag uw tuinplezier delen met anderen? 
Geef u dan op! We zijn er van overtuigd dat u er 
geen spijt van zal krijgen. Uw wordt vanuit de or-
ganisatie goed begeleid en achteraf is er nog een 
gezellige afsluiting met de andere tuineigenaren.
Voor informatie en deelname  kunt u tot 1 juni con-
tact opnemen met Sandy Ursem, 072-5340648 of 
info@sandyursemtuinen.nl

aantreffen. Degene die zelf materiaal inbrengen 
starten om 19.00 met ruilen. Van 19.30 tot 20.30 
zijn ook belangstellenden zonder eigen planten 
welkom om voor kleine prijzen wat aan te schaf-
fen. Vorig jaar waren er twee nieuwkomers met 
een aanbod van forse vaste planten, wie weet 
welke verrassing u nu weer kunt tegenkomen. 
Dus als u nog een hoekje wilt inrichten, verande-
ren of gewoon altijd hebberig wordt van planten.
Kom kijken!
Maandag 3 mei 19.00 om 19.00 of 19.30 in de 
kas van de GGZ. (voorheen Willibrordstichting te 
Heiloo)

Rectificatie

In de tekst van "Limmer slagers door de jaren heen" en bij de foto van het huis van de fam. Winder uit 
de laatste LOV editie is een fout geslopen. De juiste benaming daarbij is  "Piet en Truus Winder-Konijn". 
Onze welgemeende excuses hiervoor.

Lente flensjes van Groene Asperges
Een heerlijke lente gerecht van groene asperges met heerlijke romige en kruidige smaak.

Bak de flensjes. Hiervoor heeft nodig 150 gr, bloem, 2 eieren, 330 ml halfvolle melk, 50 ml water een 
snufje zout. Klop 60 gr gesmolten boter door het beslag. Bak dunne flensjes in een anti- aanbak  
koekenpan waarin u een beetje olie verwarmt. Dit beslag is genoeg voor 12- 14 flensjes.
Neem per flensjes 4 groene asperges, snij ca 1 cm van de onderkant van de steel en schil het onder-
ste 4 cm van de steel. Kook de asperges ca 2-3 min in water met een snufje  zout. Haal ze hierna uit 
het water en dep deze droog. 
Ver warm de oven voor op 185® c .
Meng 375 gr ricotta met 2 eierdooiers, 75 gram versgeraspte Old Amsterdam of andere smaakvolle 
kaas. En 3 el verse kruiden( bijv. peterselie, kervel, dragon en bieslook). Breng het geheel op smaak 
met een beetje peper en zout. Klop de 2 eiwitten stijf en schep deze door het kaasmengsel.
Bestrijk de flensjes voor de helft met kaasmengsel. Verdeel daarover de asperges en vouw deze 2 
keer dubbel. Leg ze op een ingevette bakplaat en bestrooi de met 50gr, versgeraspte kaas. Gratineer 
de flensjes in 5-6 minuten goudbruin in het midden van de oven. Garneer het geheel met enige 
verse tuinkruiden.

Totale bereidingstijd ca 40 min.

Eet u smakelijk.

Natuurlijk zijn de verse kruiden en de asperges te bestellen bij René Groente & Fruit.

Excelsior in de bloemetjes
LIMMEN – Op zondag 2 mei  aanstaande zal ook 
Muziekvereniging Excelsior Limmen de bloeme-
tjes buiten zetten. Op de Bartigon kunt u rond 
13:00 uur naar twee orkesten komen luisteren

Dit jaar is het 85 jaar geleden dat Harmonie 
Excelsior werd opgericht. Een feestje waard. En 
daarover zult u later in dit jaar nog meer horen.
Tijdens het Voorjaarsconcert dat op 11 april jl. werd 
gegeven waren ook al twee feestjes te vieren. Zo 
werd Truus Koot in het zonnetje gezet wegens 
haar 25jarig lidmaatschap en kreeg Jan Kaandorp 
een speech (van wel twee kantjes) van dochter An-
gelique omdat hij deze middag het speldje van 60 
jaar lid kreeg opgespeld. Het gebeurt in deze haas-
tige tijd niet veel dat iemand 60 jaar lid is, maar 
ook vorig jaar huldigden we Nic Kroone voor het-
zelfde aantal jaren. 

Om deze huldigingen heen speelden de Slagwerk-
groep en de Harmonie. De middag ving aan met 
ritmische en malletklanken van de Slagwerkgroep. 
Deze enthousiaste groep slagwerkers speelden 
o.a. ‘Africa’, ‘All Night Long’, ‘In Rythm’ en ‘Pandora’.
De Harmonie vervolgde het concert met een afwis-
selend programma. Zo reisden ze naar het Oosten 
van Europa voor ‘Puszta’ en weer terug naar het 
Westen voor ‘Hymn of the Highlands’. Tussendoor 

belandden ze bij Kurt Weill en eindigden ze met ‘a 
Brand New Day’.

Heeft u dit Voorjaarsconcert gemist? Dan heeft u 
tijdens de Bloemendagen in Limmen nog een kans 
om Excelsior te horen spelen. Op zondag 2 mei, 
rond 13:00 uur zullen op de Bartigon de Harmonie, 
onder leiding van Liesbeth Zonneveld en de Slag-
werkgroep, onder leiding van Floris van Tol, het 
Bloemendagenconcert verzorgen. We hopen dat 
het die dag mooi weer is, anders zult u begrijpen 
dat dit concert niet door kan gaan.
Graag tot ziens tijdens de Bloemendagen!
Voor meer informatie over Muziekvereniging Ex-
celsior kunt u kijken op www.excelsiorlimmen.nl

huldiging Jan Kaandorp door dochter

Huldiging Truus Koot door de voorzitter

18 juni Reünie Pax 
Christischool Limmen
De Pax Christischool bestaat dit jaar 40 jaar. Om 
dit heuglijke feit te vieren wordt er op vrijdag 18 
juni een reünie op school georganiseerd.

Oud-leerlingen en -leerkrachten kunnen elkaar van 
19.30 tot 23.00 uur weer eens ontmoeten en her-
inneringen ophalen. Wil je ook komen, maak dan 
vóór 1 juni a.s. € 7,50 over op bankrekeningnum-
mer 33.64.54.090  onder vermelding van reünie, je 
(meisjes)naam en het jaar waarin je de school hebt 
verlaten.  Het inschrijfgeld is inclusief koffie/thee, 

hapjes en muziek. Consumptiemunten zijn voor
€ 1,= per stuk te koop op de feestavond. Heb je 
nog foto’s van je schooltijd dan kun je deze digitaal 
aanleveren via reunie@paxchristischool.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.paxchristischool.nl. 
Ken je nog mensen uit je schooltijd die buiten de 
regio wonen, laat het ze weten!! We hopen op veel 
mensen en een gezellige avond. 
       Tot ziens op 18 juni!!
P.S. Hou er rekening mee dat er heel weinig parkeer-
gelegenheid is!!
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 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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 

SCALIBOR TEKENBAND HOND
vanaf € 23,25  

MANSONIL ONTWORMINGSTABLETTEN
vanaf € 7,60 

FRONTLINE HOND & KAT 
NU 10% EXTRA KORTING

(GELDIG T/M ZATERDAG 1 MEI)

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl
GEISHA   MOODSTREET   SALTY DOG   
BLUE SEVEN   NOPPIES   FEETJE   
DIRKJE/LENIGGINI BADKLEDING   
CARS JEANS
Kleding van maat 50 t/m 176

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

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar zo
tot 80% op uw printkosten!

Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle 
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Kijk op www.lovkrant.nl
Kopy insturen?

redactie@lovkrant.nl

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
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Kinderen van de Pax Christischool hebben hun EHBO diploma
 
Afgelopen vrijdag, 2 april heeft groep 8 van de Pax Christischool met succes meegedaan aan het praktijk 
examen EHBO. Alle 31 kinderen zijn geslaagd! Vrijwillgers zijn in het bloemetje gezet.

Dorpsgenote op RTL 5
Glitters Taarten is in Limmen al bijna een begrip, 
voor een bijzondere taart, die je niet bij de bakker 
kan krijgen, is Anne, met haar speciale handge-
maakte taarten, dé uitkomst!  Maar vorige maand 
heeft zij haar drukke agenda een weekje vrij-
gemaakt voor de opnames van rtl 5 programma 
“over de kook”  Onder leiding van Chefkok Robert 
Kranenborg heeft Anne met 4 mede amateurkoks, 
5 dagen lang, de keuken van een restaurant mo-
gen bemannen!

“Op tv ziet het er toch heel anders uit”verteld 
Anne, “Van te voren moet je 4 gangen inleveren, 
dit doe je ervan uitgaande dat je de hele dag de tijd 
hebt om het te bereiden.” Het  tegendeel is waar, 
om 17.00 krijg je te horen welke gang je die dag 
mag gaan bereiden, en dan is het heel snel om-
kleden, ingrediënten verzamelen, en de keuken in. 
De gasten druppelen vanaf 18.30 binnen, dus het 
voorgerecht moet om 19.00 de keuken uit! En dat 
voor 25 personen! De schrik bij Anne was daarom 
ook groot, toen zij de eerste draaidag pas om 15.00 
aanwezig hoefde te zijn, er werd een heleboel uit-
gelegd, je maakte kennis met de medekandidaten 
en daarna was het… wachten! 

Om 17.00 arriveerden de Chefkok en zijn dochter 
Priscilla Kranenborg en werd de taakverdeling be-
kend gemaakt. De camera’s draaien dan al, dus de 
reactie die je op tv ziet, is heuse “reality-tv”. Anne 
was de eerste dag gelijk verantwoordelijk voor het 
eerste gerecht dat er van die hele week de keuken 
uit mocht. Met haar “creamy funhgi” behaalde ze 
van de Chefkok “maar”een 6.5, er vielen in die dag 
2 hogere cijfers, maar toch vonden de gasten haar 
gerecht het lekkerste en mocht zij de dagprijs, een 
mooie fles champagne, mee naar huis nemen. “Ik 
had dat absoluut niet verwacht, ik vond mijn eigen 
gerecht zeker goed gelukt en lekker, maar de Chef 
vond twee gerechten lekkerder dan die van mij, en 
eerlijk is eerlijk, ik heb het hoofdgerecht mogen 
proeven, en dat was zeker een dagzege waard!” 
De week van Anne begon met een fles champagne 
en kon eigenlijk niet meer stuk! De tweede dag 
schitterde zij in het “zwart” als gastvrouw naast 
Priscilla Kranenborg. “Dat is erg bijzonder, je hebt 
iemand nog amper 1 minuut gesproken en dan de 
hele avond “samenwerken”. Op tv komt Priscilla 

soms een beetje “hautain” over. Ik denk dat, dat bij 
haar werk hoort, en ze haar zo op die manier laten 
zien op tv. In de werkelijkheid als je haar een paar 
dagen hebt meegemaakt, is het een hele leuke en 
hartelijke meid!“ 

De derde dag mocht Anne doen waar ze zich het 
meeste op verheugd had, het dessert! En van een 
taartdecorateur, verwachtte de Chef een hoog-
waardig gerecht. Na 4 uur keihard werken aan 
25 minitaartjes, rozen en daarnaast nog tiramisu, 
beloonde de Chef dat met een dikke 8. “ik was zo 
blij!, glundert Anne, Ik heb de Chef hoog in het 
vaandel staan, en zijn “dikke 8” betekend heel 
veel voor mij! Niet alleen de Chef waardeerde dit 
gerecht, ook de gasten waren onder de indruk en 
beloonde Anne met haar tweede dagzege! “Mijn 
week kon echt niet meer stuk” En dat blijkt, want 
ook al gingen de vierde en vijfde fles champagne 
naar twee medekandidaten, Anne is de hele week 
niet van haar eerste plek af geweest en werd uit-
eindelijk weekwinnaar! 
Alle afleveringen zijn nog na te zien op internet 
via de RTL website.

Jubilarissen bij 
De Zonnebloem Limmen

Zaterdag 21 augustus 
Ronde van Limmen

In een feestelijke bijeenkomst werden Mevr. E. Ja-
cobs, Mevr. N. Kaandorp, Mevr. A. Mooij, Mevr. J. 
Out, Mevr. L.Schaap en Mevr. N. v.d. Steen in het 
zonnetje gezet voor hun inzet van tien jaar of 
meer bij de Zonnebloem Limmen.

De voorzitter C. Smit sprak zijn grote waardering 
uit voor de jarenlange activiteiten van de vrijwil-
ligsters en reikte de zilveren insignes uit, vergezeld 
van de oorkonde, wegens bijzondere verdiensten 

Door te kiezen voor een zaterdag is een plek op de 
wielerkalender van de KNWU verzekerd. Bovendien 
wordt door de keuze van een avondprogramma 
meer publieke belangstelling verwacht. Om het 
publiek optimaal te bedienen is ook gekozen voor 
een kort rondje, zodat u de renners vele malen 
langs ziet komen en weinig van de koers hoeft te 
missen. Met de route Kerkweg, Vuurbaak, Jan Val-
keringlaan en Dusseldorperweg meet het rondje 
precies één kilometer. Er zijn drie categorieën die 
van start gaan. Globaal ziet het programma er als 
volgt uit:
 
17.00 uur recreanten (Limmer prominenten),
18.00 uur B-rijders
19.30 uur A-rijders / elite

voor en bijdragen aan de Zonnebloem Limmen. De 
medewerksters werden tevens verblijd met een 
prachtig boeket bloemen.
Binnenkort zijn nog meer jubilea te vieren: Mevr. 
M. Valkering en Mevr. A. Dirkson deelden nu reeds 
in de vreugde en krijgen op 24 april a.s., de Dag van 
de Waardering, het gouden insigne opgespeld om-
dat zij 25 jaar vrijwilligster zijn bij de Zonnebloem 
Limmen. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats 
in Hotel De Rijper eilanden te De Rijp.

Maar natuurlijk is er ook ruimte voor de jeugd. 
Rond de klok van 15.00 uur wordt gestart met een 
heuse korte baanwedstrijd. In een sprint van een 
kleine tweehonderd meter kunnen ze in diverse 
leeftijdscategorieën strijden om het kampioen-
schap van Limmen. Dit alles in de vorm van een 
afvalwedstrijd. Ook voor dit spectaculaire onder-
deel wordt veel belangstelling verwacht. En bij 
voldoende animo kunnen ook de senioren aan het 
chronoloog worden toegevoegd. Het moge duide-
lijk zijn dat naast de inzet van vele vrijwilligers de 
organisatie niet mogelijk was geweest zonder de 
sponsoring van de vele nimmer verzakende Lim-
mer ondernemers.  
Het mooie weer komt eraan. Pak de fiets en ga er 
op uit. Er ligt een mooi doel om voor te trainen!

Djazz 2 imprezz op 
voorronde NK Jazzdans!
Zaterdag 17 april heeft de showgroep 16+ van 
dansschool Djazz 2 imprezz uit Limmen deelge-
nomen aan de voorronde van het NK Jazzdance in 
Zoetermeer. De groep deed mee in de C-categorie 
voor 16 jaar en ouder. De groepen die deelnemen 
in de A t/m C-categorie maken kans om door te 
stromen naar de finale in Ahoy Rotterdam in juni. 

De afgelopen 2,5 maand had de groep hard ge-
traind om hun choreografie op het nummer “Vo-
gue” van Madonna te laten spetteren. In de dans 
waren veel moeilijke en vooral zware technieken 
verwerkt. Ook danste elke danser op meer dan 11 
verschillende plekken gedurende de dans. Er werd 
gewerkt met kringen, rijen en in tweetallen. Na 
de opmars van alle deelnemende groepen uit het 
land kon de wedstrijd beginnen. In totaal werden 
er 25 dansen gedaan in verschillende categorieën 
en leeftijdsgroepen. Bij wedstrijden zijn er per ca-
tegorie veel verplichte bewegingen die de dansers 
goed moeten kunnen uitvoeren. Ook worden er ei-
sen gesteld aan de lengte van de dans en de forma-
ties waarin gedanst wordt. Er zijn 4 juryleden die 
de dans bekijken en een beoordeling geven voor 

de choreografie en voor de uitvoering hiervan.
Na een spannende wedstrijd kwam de groep op 
een 5e plaats terecht. De dansers en hun leidster 
Willy Könst zijn trots op deze prestatie.

Op Koninginnedag zullen 2 groepen van Djazz 2 
imprezz optreden in het dorpspark in Limmen. De 
kinderen van groep 4/5 zullen 2 dansen laten zien 
en ook de meiden van groep 6/7/8 zullen 2 dan-
sen laten zien. Verder kan iedereen op deze dag 
meeswingen met de minidisc dansjes die tijdens 
de workshop gedanst zullen worden. Vanaf 12.45 
uur begint de workshop, om 13.15 uur zullen de 
groepen van Djazz 2 imprezz optreden en daarna 
wordt er nog even doorgedanst op de minidisco. 
Dus dans gezellig met ons mee!

Bij Djazz 2 imprezz worden er op woensdag en 
vrijdag jazzdancelessen gegeven voor kinderen 
vanaf groep 4 tot en met volwassenen. Iedereen is 
welkom om een proefles te volgen of een kijkje te 
komen nemen. Voor meer informatie kunt u mai-
len naar:djazz2imprezz@live.nl of bel Willy Könst 
06-40297306

Zaterdag 21 augustus zal een dag zijn die in het teken van fietsen staat. ’s Morgens is het vertrek van de 
monstertocht richting Burkina Faso. Aan het eind van de middag zal het eerste startschot klinken voor 
het traditionele rondje om de kerk.  En zo is de wielerronde weer terug in Limmen. 
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Snel, Keurslager

Kerkweg 18, 1906 AW Limmen
Telefoon 072 - 505 1263

Keurslagerij Snel is uit 
zijn jasje gegroeid! 

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon 
door in onze noodwinkel. 

Deze is gelegen naast 
de huidige winkel.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 

medewerkers/-sters 
voor de zaterdag en 

in de vakantieperiodes.

Verras de liefste moeder van de wereld 
met een eigen gemaakte taart!

Zondag  2 mei 10.00 – 13.00 UUR
Woensdag  5 mei 10.00 – 13.00 UUR
Donderdag  6 mei 10.00 – 13.00 UUR
Zaterdag  8 mei 10.00 – 13.00 UUR

Deze workshop is geschikt voor beginners en ook heel erg leuk voor de 
gevorderde taartmaakster!

Prijs E 55, - inclusief taart en alle materialen!

Inschrijven kan via de website www.glitterstaarten.nl of per email 
via info@glitterstaarten.nl

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

beste kwaliteit algemeen fc 90 x 83.ai   16-6-2008   18:46:22

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Koninginnedag en bloemendagen
!!!!!!!!!  GEBAKDAGEN !!!!!!!!!

Oranje tompoucen
Oranje soesen
Oranje vlaai
Oranje stoeten

Zaterdag  mozaikgebak en vlaaien.
Vrijdag koninginnedag 30 april is onze winkel op de vuurbaak gesloten.
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Miljoenen lego steentjes 
gaan op reis naar limmen!
EUROPA – Vrachtbrieven worden klaargemaakt. Nationale en internationale chauf-
feurs van DSV Road BV zoeken nieuwsgierig op waar Limmen op de kaart van Neder-
land te vinden is. Want daar gaan de eerst komende reizen heen. Miljoenen LEGO® 
steentjes zullen van verschillende plekken uit heel Europa naar Limmen worden gere-
den. Zonder deze stenen natuurlijk geen wereldrecord toren in Limmen.

ALKMAAR/LIMMEN – Tijdens het Limmen Ludiek 2010 spektakel zal ook De Waag van 
Alkmaar een zeer prominente rol gaan spelen. LEGO® bouwclub De Bouwsteen gaat 
namelijk De Waag van Alkmaar Lego® steen voor Lego® steen nabouwen.

Waren het in 2005 met de piramide 63.365 
lege Bavaria Bierkratjes, nu dus ruim 1 miljoen 
LEGO® stenen. Er zijn minimaal 5 verschil-
lende transporten nodig om alle benodigde 
LEGO® stenen en LEGO® objecten naar Lim-
men te vervoeren. Een LEGO® toren van ruim 
30 meter en een reuze LEGO® minifiguur 
bouw je natuurlijk niet zomaar. Ook zullen er 
verschillende LEGO® figuren uit alle uithoe-
ken van Nederland naar Limmen komen. DSV 
Road bv is de vaste transporteur voor Limmen 
Ludiek. Zij verzorgen tegen een ludiek nul ta-
rief zowel het nationale transport maar ook 
het internationale transport van alle LEGO® 
stenen vanuit Denemarken.

Patrick van Ulft van DSV Road bv; “Na de over-
name van Frans Maas door DSV in 2006, heb-
ben we te kampen gehad met het gebrek aan 

De Bouwsteen is de grootste LEGO® bouw-
club van Nederland met leden door het hele 
land. Zo ook in Alkmaar en omstreken. Lego 
Cor uit Alkmaar zal de bouw van De Waag 
gaan coördineren. “Hier gaan heel wat vrije 
mei maand uurtjes inzitten”. Naast de bouw 
van De Alkmaarder Waag zal De Bouwsteen 
op 5 en 6 juni ook een LEGO®  MOCDAG orga-
niseren in sporthal De Enterij. Heel veel schit-
terende LEGO® projecten zullen op deze 2 
weekend dagen in Limmen te aanschouwen 
zijn.

“In een vroeg stadium hebben we contact 
gehad met de gemeente Alkmaar om samen 
te bekijken of dit realiseerbaar zou zijn”, zegt 
voorzitter Andre Koopman. “De eerste con-

naamsbekendheid van DSV. In 2009 zijn we 
actief gestart om vanuit een bepaald beleid 
de naamsbekendheid van DSV in Nederland 
te vergroten. Toen ik begin 2009 in contact 
werd gebracht met de mannen van Limmen 
Ludiek welke mij aan de hand van een leuke 
presentatie enthousiast maakte over de idee-
en om de hoogste LEGO® toren te bouwen, 
werden er al snel een aantal ideeën geboren. 
Als Deense onderneming is de link met het 
Deense bedrijf LEGO® snel gelegd, des temeer 
daar LEGO® ook een klant is van DSV. Samen 
met mijn Deense collega's is dan ook besloten 
om zorg te dragen voor de transportactivitei-
ten rondom deze wereldrecordpoging. Vanuit 
DSV zullen we ook de nodige aandacht ves-
tigen op deze recordpoging door een artikel 
hieraan te wijden in ons wereldwijde maga-
zine Moves”.

tacten waren zeer positief maar helaas is de 
gemeente Alkmaar in de vervolggesprekken 
afgehaakt”. Maar dat mag de pret absoluut 
niet drukken; De Waag komt gewoon naar 
Limmen en zal stralen als nooit tevoren in de 
sporthal De Enterij. Naast de 30 meter hoge 
LEGO® toren en het LEGO® Limmer Bloemen-
meisje is De Waag van Alkmaar van LEGO® 
natuurlijk een publiekstrekker van formaat. 
“We zijn super trots dat De Bouwsteen ons 
verzoek om De Waag te bouwen heeft goed-
gekeurd en gaat uitvoeren”.
Limmen Ludiek en De Bouwsteen sturen na-
tuurlijk een mooie foto van De LEGO® Waag 
naar het stadhuis van Alkmaar. Het eind re-
sultaat mag Alkmaar niet onthouden worden 
vinden zij.

De Bouwsteen gaat hem LEGO® steen voor LEGO® steen nabouwen

De Waag van Alkmaar komt 
naar Limmen, echt waar!

Koop nu kaarten!
vrijdag 4 juni 2010 • vanaf 20.00 uur
 ‘LIVE ON TOUR’
Hollandse RADIONL feestavond 
met diverse optredens !

zaterdag 5 juni 2010 • vanaf 20.00 uur
IMPACT LIVE        
Spetterende ‘kermis’ feestavond, 
het dak gaat er af !

www.limmenludiek.nl

Losse voorverkoop € 7,50 per feestavond    
Passe-partout € 10,- voor 2 feestavonden 
Aan de zaal € 10,- per feestavond

(Toegang vanaf 16 jaar)

Verkoopadressen: 
G. Burgering, Vredeburglaan 2 Limmen
Bakkerij Bakker, Vuurbaak 3 Limmen

zoekt ruim 200
wereldrecord
vrijwilligers

www.limmenludiek.nl

... vanaf 26 mei  t/m 9 juni 2010

... jongens - meiden - mannen - vrouwen 

... vanaf 12 tot 111 jaar ...   
Meld je aan 
via de website!
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Een verrassend geschenk is de 
winkeliers cadeaubon. De bon schrijven 
we voor u uit en is in wisselbaar bij elke 
winkelier in Lim men. Het gemak van dit 
ge schenk is iets leuks naar keuze aan 
te kunnen schaffen. Lim men heeft voor 
een ieder een gevarieerd aanbod. Wij 

stellen geen li miet voor de inleverings-
datum, zodat u zelf het tijdstip van uit-
gave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 
10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijg-
baar bij de sns-regiobank in het unive 
kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging
Limmen:

Een leuk.....
......geschenk.....

K A D O B O N

D A T U M  &  H A N D T E K E N I N G
Deze bon kunt  u  bes teden b i j  a l le  aanges lo ten LOV winke l ie rs

T E R  W A A R D E  V A N

T I E N  E U R O

SPECIMEN

SPECIMEN

Genieten op het terras 
van ‘de Burgerij’!
Sinds 1 april is het terras van ‘de Burgerij’ weer 
open. Alle dagen van de week vanaf 10:00 uur, 
kan men er genieten van de reuring aan de 
Dusseldorperweg/Kerkweg. Vrijwel altijd kan 
men er lekker uit de wind zitten en naar believen 
in of uit de zon. Twee grote nieuwe parasols zijn 
de blikvangers en geven het terras een gezellige 
uitstraling.

Toon Könst en Georgina Könst- van der Wagen, de 
uitbaters van ‘de Burgerij’, zijn vorig jaar gestart 
met de openstelling van hun terras gedurende 
de zomermaanden en hebben daar veel positieve 
reacties op gekregen. Door Limmen gaan verschil-
lende fietsroutes en de fietsers verwachten in het 
centrum bij de kerk natuurlijk een horecagelegen-
heid. Toon en Georgina voorzien in die verwach-
ting. Op het terras kan men terecht voor koffie, 
thee en warme chocolade. U kunt zich daarbij la-
ten verrassen met huisgemaakt gebak. De ‘kleine 
kaart’ vermeldt verder 18 soorten frisdranken, 
11 bieren en 5 heerlijke wijnen. Ook voor een heer-
lijke kop soep kan men er terecht. De menukaart 
vermeldt tomatensoep en een soep van de week, 
uiteraard huisgemaakt. Ook huisgemaakt en vers 
bereid zijn de uitsmijters en de belegde broodjes 
waarbij men uit vijf soorten brood kan kiezen en 
zo’n zeven soorten beleg waaronder beenham, 
roombrie, warm vlees en Kwekkeboom kroketten. 

De huisgemaakte kipsaté met saus en frites ont-
breekt niet op de kaart. Kortom u kunt gewoon 
lekker lunchen op het terras bij ‘de Burgerij’ of bij 
minder weer binnen.

Maar ook voor een heerlijk ambachtelijk schepijsje 
kunt u er terecht. Daarvoor kunt u kiezen uit maar 
liefst 12 smaken. Op uw wandeling is een stop voor 
een overheerlijk ijsje natuurlijk altijd een succes. 
Veel bewoners van ‘de Cameren’ hebben het ter-
ras al ontdekt voor een ijsje, net als de vele wan-
delaars. Voor € 1,- heeft u al een ijsje met één bol-
letje, voor € 2,50 mag je jezelf verwennen met ’n 
ijsje van maar liefst vier bolletjes ijs. Voor bij de 
borrel vermeldt de kaart een zestal snacks om er 
lekker weg te smikkelen.

Een bijkomend voordeel van de openstelling van 
het terras is dat Toon en/of Georgina direct per-
soonlijk aan te spreken zijn voor informatie of re-
serveringen van uw feestelijkheden of activiteiten. 
Maar voor informatie kunt u natuurlijk ook terecht 
op de website: www.deburgerijlimmen.nl en/of 
per telefoon, nummer 072-5051519 of 06-20741511.
Voor diegene waarvoor ‘de Burgerij’ nog een onbe-
kende zaak is, het adres is Dusseldorperweg 103, 
1906 AJ Limmen, tegenover de RK-kerk. Het terras 
is geopend tot eind september.

Vrijwilligers krijgen laatste instructies

Serieuze presentatie- 
avond in Kwartje Koffie 
HEILOO - Op maandagavond 10 mei zal er in Kwartje Koffie een grote Limmen Ludiek vrijwilligers pre-
sentatie avond zijn. Alle vrijwilligers die zich al hebben opgegeven zijn welkom maar het zal ook de laat-
ste kans zijn voor de vrijwilligers die dit nog steeds willen doen. Op deze avond zullen de verschillende 
teams elkaar voor het eerst ontmoeten en zullen alle do’s and don’t ’s met elkaar worden doorgenomen. 
De puntjes op de i voor het aanstaande wereldrecord worden dan gezet. 

De organisatie van Limmen Ludiek zal in één van 
de grotere zalen van Kwartje Koffie een presenta-
tie / instructie avond gaan houden. Alle +/- 200 
vrijwilligers krijgen hiervoor persoonlijk een uit-
nodiging. Maar vrijwilligers in de dop hebben dus 
deze avond ook nog de gelegenheid om zich aan 
te melden voor dit unieke evenement. Want vele 
handen maken licht werk.

Maak kans op een LEGOLAND verblijf voor 4 per-
sonen
Alle vrijwilligers zullen na afloop van het wereld-
record weekend als dank een uniek aandenken 
mogen houden, het speciaal ontworpen Limmen 
Ludiek Wereldrecord polo. Op zondag 6 juni 18.00 
zal in de feesttent onder alle Limmen Ludiek vrij-

willigers 1 verblijf van 3 nachten voor 4 personen 
op/bij LEGOLAND Billund Resort worden verloot. 
Alle namen van de vrijwilligers zullen in de grab-
belton gaan waaruit voorzitter A. Koopman van 
Limmen Ludiek persoonlijk de winnaar zal trek-
ken. Er is slechts 1 spelregel, je moet minimaal 6 
uurtjes als vrijwilliger hebben meegeholpen voor, 
tijdens of na het event. Deze 6 uurtjes mogen op 1 
dag zijn geweest maar verdeelt over 3 of 4 dagen 
mag natuurlijk ook.

Dus twijfel niet langer. Meldt je aan en kom 
naar Kwartje Koffie op 10 mei, aanvang avond 
19.45 uur, einde avond 22.00 en maak op 
6 juni kans op deze unieke vrijwilligersprijs.

Nieuwe sponsoren 
melden zich spontaan 
LIMMEN – Ook in deze laatste belangrijke weken 
voor de start van Limmen Ludiek 2010 melden zich 
spontaan grotere en kleinere sponsoren bij de or-
ganisatie. Je merkt aan alles en iedereen dat het 
nu echt aan het leven is in Limmen maar ook de 
omstreken. Hieronder de laatste Limmen Ludiek 
sponsor ontwikkelingen.

KOSTER Elektrotechniek
De wereldrecord toren van LEGO is natuurlijk al 
vaker gemaakt. Maar deze editie in Limmen zal 
hij voor het eerst in de LED verlichting komen te 
staan. Koster Elektrotechniek gaat hier samen met 
de TU voor zorgdragen.

Smit & Dorlas Koffiebranders
Ook tijdens deze editie van Limmen Ludiek zal een 
ieder van een top kopje koffie kunnen geniete. 
Smit & Dorlas Koffiebranders uit Mijdrecht is na-
melijk de koffie sponsor.

BUKO / ECOTOILET
Wat er in gaat moet er ook weer uit om het maar 
eens plat te zeggen. Limmen Ludiek is samen met 
BUKO / ECOTOILET een zeer aantrekkelijke samen-
werking aan gegaan waardoor de juiste sanitair 
ook in goede handen is.

C.A. DE GROOT
Een ongeluk zit in een klein hoekje dat weten 
we allemaal. Daarom is de organisatie van Lim-
men Ludiek ontzettend blij met de steun van CA 
DE GROOT. Nood aggregaat ( 60 Kw ) + 2 verdeel 
stroomkasten en een aantal meters krachtstroom 

’t HEKELTJE TENTEN
Een feest zonder knappe tent is natuurlijk geen 
feest. Limmen Ludiek heft ook dit jaar gekozen 
voor ’t Hekeltje uit Alkmaar. Ruim 900 m2 feest-
tent zal in het park de nodige ruimte aan verschil-
lende entertainment verschaffen. 

BAKKER BAKKER
Peter is al weken bezig met bedenken, bakken, 
opmaken en proeven. Want natuurlijk moet er 
ook weer een wereldrecordgebakje komen. Hij is 
er nog niet helemaal uit maar het duurt niet lang 
meer. Hou de gebaksvitrine dus maar goed in de 
gaten bij Bakker Bakker.

Sponsoring in alle vormen en maten is nog steeds 
van harte welkom. Op limmenludiek.nl is te zien 
wie u allemaal al zijn voorgegaan. Voor meer in-
formatie of aanmeldingen stuur een e-mail naar 
andre@limmenludiek.nl . 

Inbraak verijdeld bij 
Stuifbergen in Limmen
LIMMEN – In de nacht van maandag op dinsdag 
nacht is er geprobeerd in te breken in de winkel 
van Stuifbergen. De ruit van de deur was al ge-
sneuveld. Mede door de allerte buurman zijn de 
inbrekers weggevlucht.

Het alarm was al in werking, toen ook de buurman 
uit het raam hing om de daders nog toe te roepen 

dat ze weg moesten gaan. Mede door deze goede 
en snelle reactie hebben de inbrekers het hazen-
pad gekozen. En hebben ze niks mee kunnen ne-
men. De Heren Stuifbergen zijn deze buurman dan 
ook zeer dankbaar voor dit optreden!

"Menigeen kan leren van dit kordate optreden"
Aldus Ewald Stuifbergen.
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PUZZEL – Ook deze editie van Limmen Ludiek is er weer een speciale kruiswoord puz-
zel in het leven geroepen. En deze editie is hij knap lastig gebleken hebben wij verno-
men uit het veld.
“Er zitten naast de normale 
puzzel woorden ook een aan-
tal regionale en zelfs plaatse-
lijke weetjes in verwerkt”, zegt 
zomaar een puzzellaar aan 
de deur. “Want niet iedereen 
weet wat het hoogste gebouw 
is van Limmen. Hiervoor moet 
je toch even in de boeken of op 
de fiets naar Limmen hahaha”.

Dus de organisatie van Lim-
men Ludiek heeft daarom be-
sloten om de inlevertermijn te 
verlengen naar 28 mei i.p.v. 1 
mei. “Inmiddels hebben we al 
ruim 200 juiste oplossingen 
binnen, dus nog steeds volop 
kans op mooie prijzen voor 
een ieder”, zegt Kees de Jong 
penningmeester van Limmen 
Ludiek.

De Limmen Ludiek Puzzel 2010 
is net als de Limmen Ludiek 
Kleurplaat te downloaden 
vanaf de mooi vorm gegeven 
website www.limmenludiek.
nl. Inleveren voor vrijdag 28 
mei 2010.

BLIJF ALLEMAAL PUZZELEN EN 
KLEUREN EN WIN DE MOOISTE 
PRIJZEN

Limmen Ludiek puzzel knap lastig!

Door puzzelen tot 28 mei

LOV winkeliers pakken uit met Limmen Ludiek
LIMMEN –De hele maand mei zal bij de aangesloten leden van de  LOV ( Limmer Ondernemers Vereniging ) in het teken staan van LEGO® en Limmen Ludiek. Want er zal een 
LIMMEN LUDIEK LEGO® bonnen actie starten met een prijzenpakket van maar liefst € 4.000,00 met als hoofdprijs een verblijf op LEGOLAND® Billund Resort met 3 nachten 
voor 4 personen.
Er is geen ontkomen meer aan. De hoogste 
LEGO® toren van de wereld komt naar Lim-
men en dat wil iedereen weten ook. Als op-
maat naar het laatste LEGO® steentje op de 
ruim 30 meter hoge LEGO® toren op zondag 
6 juni staat Limmen de komende periode bol 
van neven activiteiten. Het hele festijn start 
natuurlijk al met het project ‘Bouwen met 
Elkaar’ voor de 3 basisscholen van Limmen. 
Ruim 800 basisschoolkinderen gaan samen 
bouwen aan het grootste LEGO® figuur ooit. 
En niet zomaar een algemeen LEGO® pop-
petje maar een speciaal door Amazing Brick 
Creations ontworpen Limmer Bloemenmeis-
je met maar liefst 140.000 LEGO® stenen, een 
gewicht van 300 kg en een hoogte van 364,8 
cm. Maar ook de Limmen Ludiek Puzzel en de 
Limmen Ludiek Kleurplaat ( alle 2 nog steeds 
te downloaden op www.limmenludiek.nl en 

dus in te leveren ) zijn nog steeds in omloop.

LOV bonnen actie in mei
Maar de hele maand mei gaat in het teken 
staan van LOV en Limmen Ludiek met LEGO®.
Dit gaat in de zelfde vorm zijn als de welbe-
kende traditionele LOV Sinterklaas bonnen-
actie van de LOV. Alleen nu zal dit natuurlijk 
in het teken staan van LEGO® Limmen Ludiek. 
Er zal voor € 4.000,- aan mooie prijzen te 
verdienen zijn door heel simpel de bonnen te 
voorzien van je eigen naam en een antwoord 
te geven op de vraag ; Waar komt LEGO® 
oorspronkelijk vandaan ; 
A. Denemarken   B. Nederland. 
De Limmen Ludiek bonnen krijgt u bij alle 
LOV aangesloten bedrijven bij elke besteding 
van € 5,- (bij A.H. €10,-).

Er zullen 3 trekkingen worden verricht in het 
bijzijn van notaris van Duin uit Castricum. 
Tijdens de eerste trekking op 17 mei en de 
tweede trekking op 31 mei worden ‘de gewo-
ne  prijzen’ ( wat is gewoon ) getrokken. De 
uitslag hiervan is natuurlijk terug te vinden 
op de website van Limmen Ludiek en in de 
lokale kranten. Op vrijdag middag 4 juni zal 
tussen 17.00 en 18.00 de hoofdprijs getrok-
ken worden in de Limmen Ludiek feesttent 
op het wereldrecordterrein aan de Midden-
weg/Vuurbaak te Limmen. Iedereen die een 
bon heeft ingeleverd maakt dan gewoon 
weer kans op de hoofdprijs – een verblijf van 
3 nachten met 4 personen op LEGOLAND® 
Billund Resort in Denemarken.

Voorzitter Cees Smit van de LOV: “Alle LOV 
Winkeliers doen tijdens de gehele maand MEI 
enthousiast mee met deze Unieke LEGO prij-
zenactie van Limmen Ludiek en laten zo zien 
waar een klein dorp GROOT in is. Er is meer te 
koop in Limmen dan u denkt”.

Vossenjacht voor de kinderen tot 16 jaar
Speciaal voor de jeugd zal er in deze zelfde 
periode een LIMMEN LUDIEK vossenjacht zijn 
bij alle aangesloten LOV leden. In de deel-
nemende winkels zullen prachtige LEGO® 
objecten komen te staan allen voorzien van 
een getal en een paar geheimzinnige let-
ters. Door alle letters te verzamelen en in de 
juiste volgorde te zetten zal er een geheime 
LEGO® LIMMEN LUDIEK code ontstaan. Vindt 
je deze code, lever hem dan in op het Lim-
men Ludiek hoofdkwartier en maak kans op 
verschillende mooie LEGO® prijzen groot en 
klein. Speciale Limmen Ludiek code formulie-

ren zijn te downloaden op de website www.
limmenludiek.nl. Op dit formulier staat ook 
het geheime adres waar de oplossing heen 
moet. Vertel de juiste oplossing niet door aan 
je vriendjes en vriendinnetjes maar hou hem 
voor je zelf. Op deze manier maak je zelf meer 
kans op de vele mooie prijzen.

Deze Limmen Ludiek LEGO® bonnenactie en 
Limmen Ludiek LEGO® Vossenjacht is exclu-
sief mogelijk gemaakt door de LOV Winke-
liers, LEGO®, ARKE reizen, Studio Welgraven, 
Drukkerij Reproform en Intertoys Heerhugo-
waard.

Sporthal De Enterij ligt 3, 4, 5, 6 juni barstens vol met 
LEGO®

L I M M E R  O N D E R N E M E R S  V E R E N I G I N G

Trekkingen op 17, 31 mei (via krant) 
en de hoofdprijs op 4 juni 2010
17.00 en 18.00 in de Limmen Ludiek feesttent.

T kki 17 31 i ( i k t)

MEI actie

HOOFDPRIJS: 3 nachten, 4 pers. 
op LEGOLAND® Billund resort 
naam

adres

postcode       plaats
Bij elke besteding van € 5,- een lot ( bij AH € 10,00 )

  A. Denemarken
 B. Nederland
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Aantal bonnen 85.000. Inleveren bij 
deelnemende winkeliers, herkenbaar aan het raambiljet. Prijzenpakket € 4.000,-

Waar komt LEGO® vandaan?
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 888 53 16

Mobiel: 06-14 44 71 61
Fax: 072 - 507 09 19

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

Calmare kappersshampoo 
van € 5,95        voor slechts € 3,50

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Met een
accountant
draait u beter..!

Tijdens de bloemendagen 1 + 2 mei

Laatste 

Ronde!!!

Superkoopjes 

bij Pineapples

OPHEFFINGS-

UITVERKOOP

KERKWEG 44, LIMMEN
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Nog heel veel vrijwilligers nodig 
voor Ludiek Wereldrecord Limmen
LIMMEN – Sinds de vrijwilligerspagina op www.limmenludiek.nl online ging stroomden de aanmeldingen uit de regio van jong en 
oud binnen. Vrijwilligers melden zich spontaan iedere dag aan. De jongste vrijwilligers zijn 12 ( ondergrens ) en de oudste is op dit 
moment 74. Er zijn nog heel veel meer vrijwilligers nodig om alles goed te laten verlopen en om de wereldrecordtoren van Mün-
chen uit de Guinness recordboeken te schrijven. Na Tokio, Seoel, London en München gaat vanaf 6 juni 2010 het Noord-Hollandse 
Limmen de ranglijsten aanvoeren.
“Het loopt echt al fantastisch met de aanmel-
dingen. Het is goed te zien hoeveel aanmel-
dingen we al binnen hebben. De teller staat 
inmiddels op 127. Echter voor bepaalde onder-
delen hebben we nog wel wat aanmeldingen 
nodig”, zegt Wilmer Kaandorp van Limmen 
Ludiek. “We willen dat het voor iedereen een 
feestje is om te komen helpen. Dus hoe meer 
hoe beter”. 

De urgentie TOP 3 van Limmen Ludiek is op 
dit moment de volgende; 

1.  Bedienende restaurant vrijwilligers van-
af 18 jaar 

  Voor de Culinaire avond op 3 juni met 
Lute Rootz en Kwartje Koffie. “Je moet 
met 3 borden kunnen lopen en het leuk 
vinden om in een enthousiast horeca 
team mee te draaien”, zegt Inge Bakker. 
Op deze avond zullen +/- 250 gasten ge-
nieten van de culinaire verrassingen van 
Kwartje Koffie en Lute Rootz met tussen 
de gangen door spetterende optredens 
van verschillende koren. Er zijn nog en-
kele tafels vrij.

2.  LEGO bouwers vanaf 12 jaar 
  Die de onderdelen van de wereldrecord-

toren in een speciaal ingerichte Dream-
tent met 40 andere ludieke bouwers in 
elkaar zullen zetten. “Dit gaat een heel 
gezellige tent worden waar in een soort 
van Bloemendagen sfeertje jong en oud 
de toren in onderdelen gaan bouwen. 
Zonder deze bouwers geen wereldre-
cord”, zegt Jack Burgering.

3. Barmedewerkers vanaf 18 jaar 
  Die samen in een enthousiast team over-

dag en op de avonden alles laat reilen 
en zeilen. Werkzaamheden zullen vooral 
bestaan uit bar / tap activiteiten maar 
natuurlijk ook voorbereidingen overdag 
en afsluiten aan het einde van de avond. 
“Er zal eenkoffiebar zijn voor een heerlijk 
kopje Smit & Dorlas koffie. Ook zal er een 
gelegenheid zijn waar wat gegeten kan 
worden”, zegt Kees de Jong. “De ijskar zijn 
we ook niet vergeten”. 

Maar er zijn nog veel meer leuke interessante 
vrijwilligersfuncties in te vullen. Op de mooi 
door inSet vormgegeven website van  Lim-
men Ludiek is overzichtelijk te zien waar nog 
hulp voor nodig is. Parkbouwers, Tentbou-
wers, Stewards Enterij, Verkeersregelaars, To-
ren afbrekers etc. Alle handjes zijn echt van 
harte welkom en het gaat ook erg gezellig 
worden om te helpen.
Alle vrijwilligers krijgen een uniek aandenken 

aan deze wereldprestatie in de vorm van een 
exclusief wereldrecord polo. Zolang de voor-
raad strekt en je moet wel minimaal een dag-
deel = 6 uur je steentje hebben bijgedragen 
aan het wereldrecord. Deze 6 uurtjes mag 
over verschillende dagen worden ingevuld.
Surf naar de www.limmenludiek.nl en meldt 
je aan als ludieke vrijwilliger. Want hoe vaak 
ben je nu eigenlijk in de gelegenheid om mee 
te werken aan een wereldrecord. 

‘Verzin 
de mooist en 
best passende 
naam voor mij’
LIMMEN – Wie o wie gaat de mooiste 
en best passende naam voor haar ver-
zinnen? Want zeg nu zelf, een beauty als 
deze verdiend toch een super naam! 

In sporthal De Enterij moet het allemaal gaan 
gebeuren vanaf 27 mei. Alle leerlingen van de 
Pax Christi, St. Maarten en het Kleurenorkest 
gaan in een gezamenlijke projectweek ‘Bou-
wen met Elkaar’.

“We hebben zelfs voor dit project ook een 
Guinnessbook aanvraag gedaan”, vertellen 
Inge Bakker en Gerda Burgering van Limmen 

Ludiek. “Volgens LEGO kenners zou dit ook 
nog wel eens een wereldrecord kunnen zijn”. 

En een wereldrecord zonder naam is na-
tuurlijk een beetje vreemd. Dus laat alle 
creatieve hersencellen draaien en verras Lim-
men Ludiek met de mooiste naam.

Stuur je naam naar Limmen Ludiek, ovv 
NAAM, Enterij 23 1906BX Limmen. Vergeet 
ook je eigen naam en e-mail adres niet te ver-
melden. Je weet maar nooit !!!!!

Voorverkoop start 30 april in het ‘Oranje’ park

Radionl en Impact gaan Live 
knallen in Limmen! 
LIMMEN – Tijdens de traditioneel altijd gezellige Koninginnedag feesten van het Oranje Comité Limmen zal dit jaar stichting 
LIMMEN LUDIEK ook een kleine bescheiden rol gaan spelen. Tussen 13.00 en 16.00 zullen namelijk de eerste entreekaarten voor de 
2 spetterende feestavonden in de voorverkoop gaan. Op 4 juni RADIONL ‘Live on Tour’ en op 5 juni de top live band IMPACT. 

In het park, waar 3 t/m 6 juni de wereldrecord 
LEGO toren gaat verschijnen, zal de organi-
satie van Limmen Ludiek zichtbaar aanwezig 
zijn met een ludiek voorverkooppunt. Van-
uit hier zal de voorverkoop van de nu al zeer 
gewilde losse kaarten en de passe-partouts 
starten. In de voorverkoop kopen is erg aan-
trekkelijk en geeft zekerheid. In verband met 
de aangescherpte evenementenregelgeving 
zit er ook een limiet aan het aantal beschik-
bare kaarten. Dus OP is ook echt OP. Ook 1 
mei, tijdens de startdag van de Limmer Bloe-
mendagen 2010, zal Limmen Ludiek in het 
park te vinden zijn.

“Het gaan 2 oergezellige Limmer feestavon-
den worden met super muziek en entertain-
ment. We zijn ontzettend blij dat we én RA-
DIONL én IMPACT LIVE voor deze 2 avonden 
hebben weten te strikken”, zegt Kees de Jong 

van Limmen Ludiek. RADIONL gaat een nieuw 
concept brengen met de naam RADIONL ‘Live 
on Tour’. Het gaat een mix worden van een 
live band, drive-in shows, look a like acts en 
surprise optredens. Het “Ik Hou Van Holland” 
gehalte is hoog op deze vrijdagavond.

Tijdens deze 2 middagen is er ook gelegen-
heid om je zelf als wereldrecordvrijwilliger 
op te geven bij de organisatie van Limmen 
Ludiek. Want om het wereldrecord feest com-
pleet te maken zijn er nog wel een aantal ex-
tra vrijwilligers nodig. 

Dus meldt je aan. Alleen, met z’n twee 
of geef je bv op samen met de gehe-
le prikploeg of straat of vriendenploeg. 
Het gaan echt super gezellige dagen wor-
den om te helpen. Aanmelden kan ook op 
limmenludiek.nl. 

Passe-partout voor de 
2 avonden slechts € 10,00 !!
Passe-partouts voor vrijdag- en zaterdag- avond zijn uitsluitend in de voorverkoop te koop.

Vrijdag 4 juni aanvang 20.00 uur
Voorverkoop € 7,50
Op avond aan entree € 10,00

Zaterdag 5 juni aanvang 20.00 uur
Voorverkoop € 7,50
Op avond aan entree € 10,00
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Timmerdorp 2010 het 
‘Thema’ is bekend!

Avondvierdaagse 
Limmen wordt volwassen, 
nu ook de 10 kilometer!

Van 16 tot en met 20 augustus is er een verhoogde 
kans op mysterieuze verschijningen in Limmen! 

Met name op het koekoeksveld kunnen er vreem-
de dingen gaan gebeuren. Daar vindt namelijk het 

LIMMEN - Dit jaar zal de avondvierdaagse voor de 
derde keer door Conquista worden georganiseerd. 
Voor de echte wandelaars onder ons, hebben we 
een nieuwe uitdaging. Nu ook 10 kilometer per 
dag, 4 dagen lang! Daarnaast kunnen natuurlijk 
de vertrouwde 5 en 7.5 km gelopen worden. Wel-

timmerdorp 2010 plaats, met dit jaar als thema: 
ruimtevaart! Alle activiteiten zullen in het teken 
staan van dit thema. Voor alle informatie omtrent 
het timmerdorp, kijk op www.conquista.nl. Dus 
noteer 16 t/m 20 augustus in je agenda.

ke afstand je loopt, bepaal je bij het inschrijven. 
Eind april zullen de inschrijfformulieren worden 
verspreid via de scholen, ons informatieboekje en 
onze website, www.conquista.nl. De avondvier-
daagse vindt dit jaar plaats van 25 tot en met 28 
mei, tot dan!

Jubilarissen 
Rode Kruis gehuldigd
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het 
Rode Kruis werden tot hun grote verrassing onze 
plaatsgenoten mevrouw Segerius en mevrouw 
Van der Steen in het zonnetje gezet. 

De secretaris, Moniek de Groot, reikte aan me-
vrouw A.W. Segerius-van der Poel (lid van verdien-

ste) de erkenning uit. Dit wegens haar 30-jarig 
jubileum. Mevrouw M.M. van der Steen-Berger 
kreeg uit handen van Nico Frijn, coördinator Eerste 
Hulpverlening, de erkenning wegens haar 20-jarig 
jubileum. Beide dames werden even in het zon-
netje gezet met bloemen. En natuurlijk werden zij 
bedankt voor hun inzet.

Martha’s spullenmarkt, 
lesbrief en zeilsponsors

Binnenkort wordt weer een spullenmarkt georga-
niseerd door Martha van der Steen en Ben Hage-
man. De opbrengst is voor Stichting Fietsen voor 
Burkina. Voordat dit ter sprake komt in huize Van 
der Steen, of eigenlijk op het terras in het zonnetje, 
laat Wils enthousiast de opzet zien van de lesbrief 
die voor groep 6, 7 en 8 van de basisscholen is. De 
“scholengroep” (ook Martha, plus Ditje, Addy en 
Dielof) heeft er door Robert Bijl iets moois van 
laten maken, met speels lesmateriaal en een ver-
haal van Jorrit Konijn. De lesbrief is gemaakt door 
Ipabostudenten, waaronder Linda Baltus. Daarna 
komt in één vloeiende beweging het volgende 
onderwerp ter sprake (spullenmarkt komt zo !) : 
de sponsoring van de huif van de legertruck. Dat 
het een legertruck is geweest is bijna niet meer te 
zien. 

Op deze zaterdagochtend staat hij bij garage 
Kleverlaan en wordt hij gespoten door de demo-
spuiter van verfleverancier BASF Rob Jonkmans en 
twee leerlingen in opleiding bij Kleverlaan, te we-
ten André en Rosario. Dit onder toezicht van fietser 
Co Kerssens. Chauffeur Ben Hageman onderbreekt 
het afplakken om ook bij Martha aan te schuiven. 
Ben: “Het gaat voortreffelijk, de jongens doen 
het met verve! Ha, ha ! Na het spuiten wordt hij 
weer opgebouwd en dan gaat hij naar Zeilmakerij 
Hoogeboom in Heerhugowaard. Met de bloemen-
dagen moet hij klaar zijn”.

Wils vult aan: “Beroepsmatig kom ik wel bij 
Hoogeboom te Heerhugowaard . Toen ik met Ger-
rit aan de praat was – ze maken volgens mij ook 
voor Winder en Wempe – kregen we het over de 
fietstocht en uiteraard de truck. Daar ging het 
me om, want ik dacht, dat is een klussie voor deze 
vakmensen. Ik voelde meteen van hun de warmte 
voor dit project. Deze Westfriese doeners zeiden: 
De huif doen wij wel en de reclame erop ook. Later 
nog met Cees Smit en Fred de Wit een en ander 
doorgepraat bij Hoogeboom. Als wij de boel vol-
gens afspraak zouden aanleveren, dan komt alles 
tiptop in orde. Kosten nihil gewoon ! Twee keer 
een logo, links en rechts op de huif en that’s it !”. 
Ze hebben een nieuwe tak in hun bedrijf, zeilprint.
nl, naast zeildoekproducten.nl. Praten met Gerrit is 
genieten, een echte Westfriese mentaliteit in doen 
en laten, maar ook met praten. Ik vroeg aan Ger-
rit, hoe doen we het zeil? Zegt hij: “Plakletters mot 
je niet doen, in Afrika met die hitte leiten ze mis-
schien los. Vurven mot je ook niet doen, trouwens 
goeie vurf is brandduur. Je mot ’t erop printen, zeg 
maar foto-achtig. Dat is perfect en hartstikke mooi. 
En die blokken mot je niet te gróót maken, want 
ze motten ok weer niet te veul bellen uit Afrika”. 
“Echt genieten”, herhaalt Wils. Ik hoef voorlopig 
niet meer naar ’n Westfriese avond. Echt mensen 

van afspraak is afspraak. Gerrit, Nico en Anja, be-
dankt. Klasse!

Dan vervolgt Wils: “Robert Bijl ontwerpt, maakt 
klaar en stuurt door, super! Er kwamen zelfs vorige 
week nog enkele bedrijven bij die al een tijd gele-
den benaderd waren en nu ja zeiden. Ze moesten 
toestemming vragen aan o.a. hun hoofdkantoor in 
Amerika. Ja, ja we gaan ook zo over de grens. Nee 
zeggen wilden we niet na al die moeite die ze had-
den gedaan. Toen maar enkele sponsors, Fred en ik,  
laten zakken. Op de gereedschapskisten onder de 
bak. Er staat ook een bedrijf op de huif uit Burkina 
Faso, genaamd Maxigrana. Doet in schonen van 
zaden. Moeten de fietsers maar even langsfietsen 
en bedanken heb ik gezegd! Er is deze week nog 
een 4x4 Nissan Patrol gekocht. Mag misschien ook 
nog reclame op, zo gaat-ie maar door!”. Ook meldt 
Wils: “De sponsorgroep heeft zich goed verweerd. 
Frans, Cees, Fred, Ditje, José, Martha, Ton en Johan. 
Ook de andere fietsers en hun vrienden, ega’s enz. 
hebben hun STEEN bijgedragen. ALLEN BEDANKT, 
SUPER! Ondanks de crisis gunt Limmen en om-
streken ons dit. Velen steunen ons zoals Ben zegt 
met verve! HELEMAAL TOP, zoals wel eens gezegd 
wordt: DIT KAN ALLEEN IN LIMMEN !”.  

En nu dan de spullenmarkt. 
Martha laat de schuur zien waar de koopwaar ligt 
opgeslagen. Ook bij Ben ligt de zolder vol. Het is 
wachten tot de opening van de Bloemendagen, 
1 en 2 mei. Het is weer naast de Corneliuskerk, die 
dan ook open is. Zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 
uur en zondag van 11.00 tot 18.00 uur.

Martha: “We hebben vergunning aangevraagd bij 
de gemeente en toestemming bij het mozaïeken-
comité. Ze vonden het goed, maar dan wilden ze 
wel graag dat we een mozaïek maken. Dat gaan 
we doen bij fietsster Gérie Koot aan de Dussel-
dorperweg. Daar mogen we het maken, onder 
de hoede van de ervaren mensen van de plakker-
sploeg en de leggers van de ploeg De Dusseldor-
pers”. “De mensen mogen ook 1 mei nog spullen 
brengen, voor de kerk en voor aanvang. En laat 
dan de mensen maar struinen, kijken of er iets van 
hun gading bij zit. En we hopen uiteraard dat de 
weergoden ons goed gezind zijn!”. Halverwege het 
gesprek gaat Wils nog naar een afspraak. Na de 
lekkere koffie en cake van Martha gaan Ben en ik 
naar Kleverlaan. In de spuiterij zijn ze bijna klaar. 
Wat wordt de truck mooi! Even wachten en na-
tuurlijk nog een paar foto’s van de spuiters met 
een glunderend gezicht. Het fantastische is, ieder-
een doet het in zijn vrije tijd, maar vol overgave. 
Dit is kicken! 

José van den Berg
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• kleurenprints  • boekjes
• zwart-witprints  • clubbladen
• enkelzijdig  • folders
• dubbelzijdig  • kaartjes
• divers papier  • t-shirts

NU OOK VOOR AL UW 
KOPIEER- EN PRINTWERK

KOM LANGS BIJ ONS IN DE WINKEL

PROMOTIONELE
ARTIKELEN

ONTWERP
STUDIO

DIRECT
MAIL

DRUKWERK
ASSORTIMENT

RECLAME
BUREAUDRUKKERIJ

WWW.DEHUISDRUKKERLIMMEN.NL

Rijksweg 42a • 1906 BJ Limmen • Tel. 072 505 49 57

Versier uw Tuin met de 
Limmer Bloemendagen !!

5 ZAK BEMESTE TUINAARDE
SLECHTS €  6.95

Grote Geraniummarkt

Versier uw Tuin met de 
Limmer Bloemendagen !!

ZATERDAG 1 MEI (GRATIS HAPJE VAN DE BBQ)

MAANDAG 3 MEI
DINSDAG 4 MEI
BEVRIJDINGSDAG 5 MEI (GRATIS HAPJE VAN DE BBQ)

Vele planten, hangmanden, 
potterie, en sfeerartikelen !!

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

www.unive-noordkennemerland.nl

Altijd wind mee met 
de voordelige fi ets-
verzekering van Univé

   Lage premie
    Uw fi ets verzekerd tegen diefstal 
én beschadiging

   Verzekering voor alle soorten fi etsen,
ook elo-bikes

   Zowel nieuwe als tweedehands fi etsen
   Verzekerd in heel Europa; 
2 maanden Werelddekking

L IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

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

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

L IMMEN

Speciaal voor de meivakantie! 
Moeder en kind cupcake workshop

Samen met uw kind, gaat u 10 cupcakes versieren.
We gaan hiervoor een hoop trucjes leren, 

zoals bijvoorbeeld het maken van rozen en strikken.
 Maandag 3 mei 10.00  - 13.00 uur
 Maandag 10 mei 10.00 – 13.00 uur

Inschrijven kan via de website www.glitterstaarten.nl 
of per email via info@glitterstaarten.nl

Vol = Vol!
Vol = Vol!
Vol = Vol!
Vol = Vol!

RK


