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Inwoners Limmen: Bedankt!

Kunst in de etalage tijdens 
de bloemendagen
Bij de 60ste editie van de bloemendagen horen natuurlijk ook weer fleu-
rige etalages. Er hebben zich ook nu enthousiaste kunstenaars aangemeld, 
die graag hun kunstwerken in de Limmer etalages willen tentoonstellen. 
Velen zijn al ervaren, maar er zijn ook kunstenaars, die voor de eerste keer 
exposeren en  daar zijn wij heel blij mee. Naast schilderijen in verschillende 
technieken zijn er ook beelden in keramiek en hout te bewonderen. Men 
kan dus weer zijn ogen uitkijken in ons mooie dorp.   

Hieronder volgt een lijst met deelnemers en de etalages, waarin hun 
kunstwerken te zien zijn:

Christien van den Akker Slaapkenner Lute
  Rietveld ERA Makelaars
Alice Castelein Pijnappel
Jacob Castricum Diervoeders Admiraal
Jannie Glorie Pijnappel
Inge van der Heijdt IJssalon Onder Nul
Sandra van het Hof Gezondheidsdrogist Aker
Arjon Hollanders Garage Dirk van der Steen
Anja Jonker Woonzorgcentrum De Cameren
Wim Krijn Garage Kleverlaan
Dora Kuijpers Jak Loodgieters- & Install.bedrijf
Willy Min Gerton Interieur
Margo Natte Keurslagerij Snel
Ted Post Fysiotherapie Maatschap Waal
Ria Pijnappel Pijnappel
Tiny Schram Ouderenwinkel
Ans Winder Stuifbergen, Gall & Gall
Ina de Wit Apotheek, Bakkerij Bakker
Corry Zomerdijk Bert  Zwart Groente en Fruit
  Slaapkenner Lute
Alex Zwart Lydia Zwart

LIMMEN - Op woensdag 18 juli is het 
weer jaarmarkt! Maar dit jaar gaan 
we de jaarmarkt eens heel anders 
dan alle voorgaande jaren aanpak-
ken! Het wordt meer een zie, voel, 
doe, ruik, proef en beleef jaarmarkt! 
Dat belooft een zeer mooie en gezel-
lige jaarmarkt te worden. Voor groot 
en klein is er heel veel te beleven!

De jaarmarkt zal zijn van 14.00 tot 
21.00 uur. De kramen en activiteiten 
staan weer langs de Dusseldorper-
weg, Kerkweg en de Vuurbaak. 

Oproep
Daarom roepen we Limmer onderne-
mers en alle anderen die ook leuke, 
mooie (zelfgemaakte) spullen te koop 

Schrijf in uw agenda: Jaarmarkt Limmen, woensdag 18 juli a.s.

Enthousiaste 
standhouders gezocht..!

hebben op om zich snel op te geven 
en zich van een mooie plek te verze-
keren!

We zoeken nog een aantal mensen die 
aanbieders zijn van kunst en brocante 
curiosa, en (oude)ambachtslieden die 
hun vak graag willen laten zien. Wilt u 
zelf graag uw kunsten demonstreren? 
Neem contact met ons op en wellicht 
staat ook u op onze drukbezochte 
jaarmarkt!

Voor informatie en/of aanmeldingen 
kunt u bellen met Drogisterij Aker 
tel. 072-5053138 of kijk op www.lov-
limmen.nl. 

Tot ziens op de jaarmarkt op 18 juli!

Erik Nieman: ‘Wij verhuizen op 1 mei a.s. al naar de Rijksweg 102...’

Rietveld Makelaars verhuist 
naar statig kantoorpand

Rond 10 uur staan er al aardig wat 
mensen in het park en eindelijk om 
10.10 uur vertelt iemand met een me-
gafoon dat ze met z’n allen op de foto 
gaan. Omdat de Bloemendagen dit 
jaar 60 jaar bestaan en de makers van 
de mozaïeken dit festijn maken, wor-
den ze op de foto genomen. Elke prik-
ploeg zal een foto krijgen als bedankje 
voor hun inzet dit jaar. Nu nog de foto 
maken. Iedereen moet om de pionnen 
heen gaan staan waarna ze vanzelf 
de cijfers 6 en 0 vormen. Het verloopt 
soepel en terwijl de mensen netjes 
gaan staan, brengt de hoogwerker de 
cameraman en fotograaf naar boven. 
De fotograaf geeft nog een kleine 
aanwijzing en schiet daarna enkele 
foto’s. En klaar. Iedereen wordt een 
goede prikweek toegewenst, alvast 
bedankt voor hun inzet en daarna 
mogen ze naar huis.

Zo’n 200 mensen zijn deze ochtend 
op de foto genomen voor het 60-ja-
rig bestaan van de Bloemendagen. 

Dat zijn lang niet alle mensen die 
meewerken. Naast degenen die niet 
konden komen vanwege andere ver-
plichtingen zijn er natuurlijk nog de 
mensen die Limmen ook het bezoe-
ken waard maken. Velen zijn druk 
bezig geweest om hun tuin in orde te 

maken, nog snel even wat schilder-
werk afgemaakt hebben, hun straat 
versierd, bloemsierkunst gemaakt, 
hun vlag buiten gehangen, enz. Bijna 
iedereen in Limmen werkt op de een 
of andere manier wel mee om Lim-
men aan de buitenstaanders te laten 
zien als een dorp waar de inwoners 
trots op kunnen zijn.

We zijn blij dat de Bloemendagen al 
60 jaar bestaan en volgend jaar gaan 
we gewoon weer door!

Foto: Kees Koot©

Nieman doelt daarbij op de verhuur-
opdracht die het makelaarskantoor 

“Nu zijn we zelf eens aan de beurt, lacht Erik Nieman van Rietveld Makelaars 
in Limmen. Wij hebben ons bedrijfsvoering jarenlang vanuit het oude post-
kantoor aan de Kerkweg gevoerd. Tot deze buitenkans op ons pad kwam”.

kreeg, om een kantoorvilla aan de 
Rijksweg 102 te gaan verhuren. Ieder-

een kent dit pand wel, het staat be-
kend als Flora’s Hof. Het ligt naast de 
voormalige “Gastronoom”. Dit fraaie 
gebouw wordt in delen als kantoor-
ruimte verhuurd. Toen ik hier binnen-
stapte wist ik het gelijk. Dit is een ge-
weldige kans en past helemaal binnen 
onze filosofie en stijl. Na een nieuw 
logo en een nieuwe website is het nu 
tijd voor een nieuw pand.

Verder zit er nog meer aanverwante 
kennis onder één dak. Er is een archi-
tect gevestigd, Van Wilsem en Cabri, 
en Gerard Tool financieel advies gaat 
hier in mei van start met zijn hypo-
theekadvies. 

Per 1 mei a.s. is Rietveld Makelaars ge-
vestigd aan de Rijksweg 102, 1906 BK 
Limmen. Het telefoonnummer, mail-
adres en website blijven hetzelfde. Zie 
www.rietveldlimmen.nl 

Bloemendagen Limmen
28 april - 3 mei

Zondagochtend 22 april 09.30 uur. Het is nog rustig in het dorp. Opeens is 
daar een hoogwerker die het park in rijdt. Verder niks. Dan komen er een paar 
mensen die pionnen in het gras neerleggen. Er stromen nog meer mensen toe. 
Er komt een cameraman, een fotograaf, een paar journalisten en nog meer 
mensen die geduldig staan te wachten op wat komen gaat.
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

|  Kits Oonlie heeft meerdere vestigingen in Alkmaar, Limmen en Heiloo  |  www.kits-oonlie.nl  |

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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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

Voordelig
drukwerk

nodig?
studiowelgraven.nl

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Bespaar op uw printkosten 
met SECONDlife inktcartridges. 

Goedkoper dan origineel en meestal meer inkt. 
Ook kunt u uw cartridges bij ons inleveren om te worden 
nagevuld. Dit duurt een paar dagen en u krijgt uw oude                                                                                                                                    

cartridge vol weer terug.  Tevens zijn wij 
inleverpunt voor oude cartridges 

die niet meer bruikbaar zijn. 

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

SEI-geregistreerd

timmer- en betonwerkzaamheden

dusseldorperweg 22a 1906 AK limmen
telefoon 072-505 24 24  -  fAx 072-505 16 09

aannemingsbedrijf
n. commandeur bv

www.ncommandeur.nl

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur

zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

Mand met verschillende kattenspeeltjes 
N U  H A L V E  P R I J S

KATTENKRABTON, 35 x 70 CM
van € 69,95  NU VOOR € 49,50

KONIJNENREN, 6 DELEN À 60 CM
van € 19,95  NU VOOR € 15,50

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE
Ook dit jaar is er weer ‘Kunst in de Etalage’ tijdens de 60e 
Limmer Bloemendagen.
Tussen al onze mooie glimmende auto’s exposeert Arjon 
Hollander bij ons in de showroom! 
Een reden temeer om ons te bezoeken,
U bent van harte welkom... 
én, de koffie staat klaar!

• cv en gas • koeling • dakbedekking
 • water • zinkwerken  • sanitair

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te 
veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen 
ons 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!

Deze editie was er maar één inzending! Daardoor is automatisch Yenthe Jonker “Baby van de 
maand” geworden. Voor de “Baby van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een 
Bobike fietszitje beschikbaar!! Dat 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 vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, tel. 072-
5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting geko-
zen- geplaatst als “Baby van de Maand”.

‘BABY VAN DE MAAND’

Yenthe Jonker 
– Geboren op 10 maart 2012 –

Dochter van Tiemen en Marjan Jonker,
zusje van Jorrit

L I M M E R   K R O O S T

Bloesemfeest 2012!

Kunst Fiets Wandel Route

Op 21 april jl. werd onder grote belangstelling het eerste exemplaar overhandigd...

Boekpresentatie 
‘De Ondernemende Professional’

Elk jaar wanneer het lenteseizoen 
weer losbarst organiseert ‘Jack Zoon 
Tuincreaties’ het ‘Bloesemfeest’. 
Deze gezellige dagen zijn in de loop 
der jaren een echte traditie gewor-
den tijdens de bloemendagen in Lim-
men. Deze prachtig aangelegde tuin 
is een oase van rust en daardoor de 
perfecte locatie voor dit gezellige 
evenement.   

U kunt u deze dagen genieten van ver-
schillende proeverijen uit alle wind-
streken. Tapas, Italiaans, vers fruit, te 
veel om op te noemen. Wij verwijzen 
u graag naar onze nieuwe website 
www.bloesemfeest.nl voor het totale 
aanbod aan deelnemers deze dagen 
en het uitgebreide programma. 

Op zaterdag 28 en zondag 29 april 
organiseert Limmen Cultuur i.s.m. 
de Stichting Bloemendagen voor de 
vierde maal tijdens de Bloemenda-
gen een Kunst Fiets/Wandel Route 
door Limmen. Verspreid over het 
kleurrijke bloemendorp kunt u in 
een groot aantal ateliers en/of tui-
nen en openbare gebouwen een 
groot scala aan kunst bewonderen 
zoals keramiek, stenen en bronzen 
beelden, foto’s, schilderijen, siera-
den en collages. 

Er zullen ongeveer 40 regionale kun-

U bent van harte welkom op zaterdag 
28  en zondag 29 april van 10.00 tot 
17.00 uur.

Kom kijken, ruiken, proeven en genie-
ten op het bloesemfeest 2012!

stenaars aan deze Kunstroute deel-
nemen. Op zondagmiddag kunt u 
genieten van muziek in Ons Huis, De 
Burgerij en Cultureel Centrum Vrede-
burg. De ateliers zijn open van: 11.00-
17.00 uur.
Tijdens de Bloemendagen zijn 25  
etalages van de Limmer ondernemers 
traditiegetrouw weer opgefleurd 
met kunstwerken, zowel schilde-
rijen in verschillende technieken als  
keramiek. In de winkels kunt u lezen 
welke kunstenaar waar exposeert. 
Kortom, in Limmen is weer heel veel 
KUNST te beleven! 

Zondag 17 juni 2012 klinkt hoefge-
trappel door de straten van Lim-
men. Te paard of gezeteld op de bok 
wordt de sabel getrokken. Liefheb-
bers strijden om de eer en de prijzen. 
Even waant men zich in de middel-
eeuwen. Tijdens het jaarlijkse Ring-
steken blijkt een oud volksgebruik 
springlevend. 

Voor de 26e keer maakt Organisatie 
Ringsteken Limmen de Dusseldor-
perweg voor café bar de Lantaarn vrij 
voor ruiters en koetsiers. Vanuit het 
zadel, de kar of de koets proberen de 
deelnemers de ringen aan hun sabel 
te rijgen. Snelheid maken is verplicht, 
zo stellen de spelregels. Opperste 
concentratie en volledige controle 
over het paard zijn vereist om een 
goede prestatie te leveren.

De eer, de prijzen, maar vooral de 
sfeer is waar het om draait tijdens het 
jaarlijkse Ringsteken. Aanmelden is 
mogelijk voor iedereen, jong of oud, 
ervaren of volkomen groen, pony-
meisje of paardenman. Genieten is 
belangrijker dan presteren.
De deelnemers worden ingedeeld in 

diverse categorieën. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen aangespan-
nen en gezadelde viervoeters. Ook 
bestaat er een aparte categorie voor 
kleine pony’s. Een speciale prijs wordt 
uitgereikt aan het schoonste geheel: 
de deelnemer die zijn paard of pony, 
zichzelf en eventueel de koets het 
mooist heeft aangekleed.

17 Juni: Ringsteken Limmen

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

In de omgeving van de Hervormde 
Kerk aan de Zuidkerkenlaan geu-
ren schitterende hyacinthen, staan 
de Keizerskronen in oranje en geel, 
en met “zilver en goud” blad in vele 
schakeringen statig te pronken, staan 
duizenden en duizenden narcissen en 
tulpen in volle bloei. Zeker tijdens de 
komende bloemendagen een bezoek 
meer dan waard. De Hortus mag zich 
in een sterke (stijgende) belangstel-
ling verheugen. Vanuit de gehele we-
reld komen er bezoekers en krijgen 
persoonlijke rondleidingen door des-

Hortus Bulborum 
in volle bloei

kundige (oud) vakmensen. Recentelijk 
zijn een aantal schoolklassen uit Lim-
men (inmiddels allemaal rond de AOW 
leeftijd) op excursie geweest. Voor 
velen ging er een wereld aan wetens-
waardigheden open en zij konden hun 
ogen niet geloven bij het zien van zo-
veel schitterende kleuren en namen. 
Zij maakten gebruik van de mogelijk-
heden voor een bezoek aan de muse-
ale hoek met koffie/thee en/of een 
lunch in “Ons Huis”, een bezoek aan 
de Protestantse Kerk en het kerkhof, 
alsmede Hortus bezoek. In de nabije 

toekomst komt daar dan nog het Mu-
seum voor de Bloembollenteelt  met 
expositieruimte van Oud Limmen bij. 
Recentelijk heeft het voltallig College 
van Burgemeester en Wethouders, 
met enkele betrokken ambtenaren, 
een bezoek gebracht aan de museale 
hoek en heeft gelijktijdig de ruimtes 
van de Stichting Oud Limmen, de 
Stichting Museum voor de Bloembol-
lenteelt en de Muziekvereniging Ex-
celsior bezocht. Ter plaatse hebben de 
betrokken organisaties het College la-
ten zien wat er reeds gerealiseerd is en 
nog moet gaan gebeuren. Het College 
was bij monde van de burgemeester 
drs. Toon Mans en de betrokken wet-
houder Hilbrand Klijnstra diep onder 
de indruk van hetgeen reeds gereali-
seerd is, een ware metamorfose.
De Hortus Bulborum is nog t/m 16 mei 
a.s. geopend, de beste tijd is om nu te 
gaan, het is een hoogtepunt en een 
feest van geuren en kleuren. Rondlei-
dingen zijn altijd mogelijk, een ideaal 
uitje voor een verjaardag, familie- of 
schoolreünie. Zie de website: www.
hortus-bulborum.nl voor alle infor-
matie, openingstijden e.d.
De oudste tulpen dateren overigens 
uit 1595 met de mooie naam Duc van 
Tol Red and Yellow. In de authentieke 
bollenschuur op de tuin ligt een keur 
aan zomerbloeiende bol- en knolge-
wassen met de juiste plantbeschrij-
ving.

Kees G. Kroone

De organisatie nodigt u uit om deel 
te nemen aan het jaarlijkse Ring-
steken Limmen. Aanmelden kan op 
www.ringstekenlimmen.nl, hier vindt 
u ook meer informatie over het eve-
nement.
Natuurlijk zijn ook toeschouwers van 
harte welkom aan de Dusseldorper-
weg.

‘De wereld van de pro-
fessionele dienstverle-
ning is in jaren niet zo 
interessant geweest’, 
vinden Frank Kwakman 
en Chris Zomerdijk. ‘De 
ontwikkelingen die daar 
hebben plaatsgevonden waren allesbe-
halve onverwacht, maar lang niet alle 
professionals hebben daar goed op in-
gespeeld’. De afgelopen tien jaar is de 
vraag naar hun diensten drastisch te-
ruggelopen. Hoe manage je een profes-
sionele dienstverlener in een markt die 
volop in beweging is?

Onder grote belangstelling vond de 
boekpresentatie plaats in de sfeer-
volle Protestantse Kerk en het mooie 
gebouw ‘Ons Huis’ aan de Zuidker-
kenlaan 25 te Limmen.
Limmer Chris Zomerdijk presenteerde 
op inspirerende en duidelijke wijze 
zijn visie op de veranderende markt 
en na hem kwamen een aantal suc-
cesvolle Limmers aan het woord:
•  Rem Pronk – docent van het jaar 

Hogeschool van Amsterdam over 

passie bij ondernemers
•  Ron Hof - duurzaam ondernemer 

over onderscheidend zijn en klan-
ten vinden en binden in een con-
currerende markt.

•  Ferry Zomerdijk - internetonder-
nemer over het vergroten van je 
online zichtbaarheid

Na deze boeiende presentaties moes-
ten de deelnemers zelf aan de slag in 
een workshop ‘Je bent je eigen merk! 
Wat maakt jouw uniek in de zaal’.  Er 
ontstonden stevige gesprekken en zo 
zie je maar hoe inspirerend en leer-
zaam het kan zijn om met anderen te 
‘sparren’ over uiteenlopende onder-
werpen!
Hierna volgde de officiële overhandi-
ging van het eerste exemplaar aan de 
trotse ouders van Chris Zomerdijk.
Na het slotwoord van de ‘onder-
nemende dominee’ Bouke de Boer 
konden alle gasten genieten van een 
heerlijk Limmer Dampegheest biertje.

Voor meer informatie kunt u kijken op: 
www.deondernemendeprofessional.nl.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Maandag Koninginnedag de gehele dag gesloten!
Dinsdag:

4 GEVULDE KOEKEN voor ..................................................3.50
Woensdag:

5 KRENTENBOLLEN HALEN, 4 BETALEN!
Donderdag:

MOORKOP voor ............................................................................1.00
Vrijdag:

4 WITTE PISTOLETTEN voor ............................................1.25
Zaterdag:

SLAGROOMSCHNITT voor ................................................5.95

Reisverzekering

Univé laat u nog 
meer genieten van 
uw vrije tijd! 
Regelt u alvast uw ideale vakantie of dagje uit… 
...dan nemen wij alle zorg uit uw handen en regelen 
voor u de beste reis- en recreatieverzekeringen! 

Kijk voor meer informatie op:
www.unive-noordkennemerland.nl/vrijetijd

Daar plukt ú de vruchten van!

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

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw 
bedrijf kunnen betekenen!
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LIMMEN - Maandag 23 april start  
traditiegetrouw de SWOL prikploeg 
met een spectaculair mozaïek pro-
ject. Er is in de afgelopen maanden 
veel vergaderd, getekend, gezaagd 
en getimmerd.

Sinds 2010 financiert de Stichting 
‘Vriendschapsband Spitak-Limmen’ 
een 14-daags zomerkamp voor zo’n 
dertig kinderen van 8-13  jaar uit Spi-
tak in Armenië. Wij bieden deze kin-
deren -uit overwegend arme gezin-
nen- hiermee een gezonde en vooral 
onbezorgde vakantie. Iedere dag drie 
maaltijden, ontspanning en een goe-
de nachtrust is voor de meeste van 
hen een ongekende luxe! De kinde-
ren kijken er maandenlang naar uit!

Vanwege de talloze hartverwarmende 
en dankbare reacties wil onze Stich-
ting de komende jaren graag dóór-
gaan met de financiering van dit zo-
merkamp. Maar dat gaat alleen, als er 
voldoende mensen zijn in Limmen en 
omgeving die onze Stichting  financi-
eel willen steunen.

Wij nodigen U uit, om via een jaar-
lijkse  bijdrage uw steun te geven aan 
het werk van de ‘Vriendschapsband 
Spitak-Limmen’. Ieder bedrag van is 
van harte welkom. 
Voor € 75  bezorgt  U een kind uit Spi-
tak ook dit jaar een heerlijke vakantie 
van veertien dagen! Rekeningnummer 
‘Vriendschapsband Spitak-Limmen’: 
3364.82.04 t.n.v. Frans Punt, penning-
meester. Kijk ook op: www.spitak.nl

Na het succesvolle concert van het 
Gemengd Koor De Vredeburgers zijn 
de koorleden nu weer met plezier en 
vol enthousiasme begonnen aan het 
instuderen van het nieuwe reper-
toire. Het is nu een prima moment 
voor nieuwe zangers en zangeressen, 
m.n. tenoren, bassen en sopranen, 
om in te stappen.

Houd je van zingen en ben je niet 
ouder dan 60 jaar dan word je uitge-
nodigd om tijdens enkele repetities 
vrijblijvend de sfeer te komen proeven 

De hyacintennagels worden zondag 
22 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 

van ons gezellige koor. Er wordt weke-
lijks op donderdagavond gerepeteerd 
in het prachtige, eeuwenoude Protes-
tantse kerkje aan de Zuidkerkenlaan 
in Limmen.

Het koor bestaat uit ongeveer 40 le-
den. Het repertoire is klassiek gevari-
eerd waarbij het accent ligt op lichte 
operamuziek. Het eerstvolgende op-
treden zal tijdens de a.s. 4 meiviering 
plaatsvinden. Voor meer informatie : 
072-5052087/ 5052235  en www.de-
vredeburgers.nl 

Stichting welzijn ouderen Limmen

Oproep voor 
MozaÏekenklus - 55+ 

Spitak Limmen:

Had u afgelopen jaar ook 
zo’n geweldige vakantie? 

Kun je zingen, zing dan 
mee met De Vredeburgers

TAICHI QIGONG 

Rust

Balans

Ontspanning

Ervaar in de buitenlucht wat Taichi Qigong 
oefeningen doen met lichaam en geest.

Op een ontspannen manier verbeteren ademhaling, 
doorbloeding, concentratie en lichaamshouding.

Vanaf 30 mei op woensdag van 20.00 - 21.00 uur 
op het Koekoeksveld aan de Westerweg in Limmen.
Voor iedereen toegankelijk.

Informatie: Ellen Gaillard
(lid Taijiquan Nederland)
072-505 51 01
ellen.gaillard@quicknet.nl

Kerkweg 40a • 1906 aw Limmen 
Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur 
zaterdag 10.00 - 16.00 uur

BLOEMENDAGENACTIE BIJ TROEL:
wAARDEBONNEN 
VAN 5, 10 Of 20 EuRO
(BIJ BEsTEDING VAN MIN. 25, 50 Of 100 EuRO)

Troel Voor Kids is klaar 
voor de zomer! U ook?
Wist u dat:
...  Troel heel veel leuke babykleding 

heeft in allerlei prijsklassen.
...  Wij Noppies, Feetje, Dutch Design 

Bakery, Tuuf’s World en Born to be 
Famous verkopen.

...  Dit  heel kleurrijke collecties zijn.

...  Wij een ruime collectie Cars Jeans 
verkopen tot maat 176.

...  Wij in de grotere maten vanaf mt 
92 Ninie, The Dutch Design Bakery 
en Cars verkopen.

...  Troel heel veel cadeautjes voor 
klein en groot verkoopt.

...  Voor veel kinderen en mama’s 
Troel hun lievelingswinkel is.

...  En dat ze uren snuffelend in de 
winkel door kunnen brengen.

...  Dat daarbij Topmodel, Silly Slapz 

Watches, kindermake-up, cadeau-
chocolaatjes, muziekcadeau- 
doosjes en Wheely Bugs hele 
geliefde artikelen zijn.

...  Jongetjes dol zijn op vliegtuigjes 
vouwen en gooien.

...  Wij daarvoor leuke boeken verko-
pen met allerlei coole prints en 
voorbeelden van vliegtuigjes.

...  Troel ook  een uitverkoophoek 
heeft met zomerkleding van 
voorgaande seizoenen met 50% 
korting.

...  U hier vaak nog heel goed kan 
slagen.

...  Wij met de bloemendagen waar-
debonnen uitdelen bij besteding 
van minimaal 25 euro.

...  De bloemendagen duren van 

Zwaluwen zijn niet zeldzaam in onze 
omgeving, echter er zijn er nog weinig 
gesignaleerd. Een eenzame ooievaar 
(geringd nog wel) zagen we vorige 
week afgebeeld in de regionale bla-
den. Het is dus nog geen zomer, verre 
van dat. Zo mooi als maart was zo 
koud is april tot op heden. De regen 
van de afgelopen weken was welkom 
bij boer en tuinder. Er is geen beter 
water dan hemelwater zeggen de 
mensen in de agrarische sector. On-
danks de zeer slechte prijzen worden 
er alweer volop uien en kool geplant, 
het teeltschema gaat door. U zag het 
in de krant, rode kolen worden gra-
tis weggegeven, ze zijn niet aan de 
straatstenen te slijten. Ik was in de 
Wieringermeer bij een landbouwer, in 
de schuur lag 300 ton (= 300.000 kg.!) 
beste uien, totaal onverkoopbaar en 
deze moeten straks wellicht vernie-
tigd worden. Doodzonde.

De natuur om ons heen wordt lang-
zaam groener, in de heggen zitten 
lijsters te broeden en met jongen. De 
nestkastjes worden bevolkt door kool- 
en pimpelmezen. In de omgeving van 
de Hervormde Kerk zitten ransuilen te 
broeden. Tussen de narcissen op mijn 
groente-bloementuin zit een wilde 
eend op zeker tien eieren, heerlijk ver-
scholen tussen het groen en het stro. 
In de weilanden zijn de eerste jonge 
kieviten gezien. De grutto’s maken 
kabaal, de visdiefjes (Sterna hirundo), 
ook wel genoemd kleine stern, zijn 
terug op honk en maken een gierend 
geluid als zij op zoek zijn naar vis in 
de sloten. Tureluur en scholekster zijn 
volop in de weilanden en alle weide-
vogels komen in schreeuwende actie 

zaterdag 28 april t/m woensdag 2 
mei.

...  U bij besteding van 25 tot 50 euro 
een waardebon van 5 euro krijgt.

...  U bij besteding van 50 tot 100 
euro een waardebon van 10 euro 
krijgt.

...  U bij besteding van 100 euro of 
meer een waardebon van 15 euro 
krijgt.

...  De waardebonnen ingewisseld 
kunnen worden bij aankopen 
vanaf donderdag 3 mei.

...  U altijd van harte welkom bent 
in de winkel en indien gewenst 
deskundig advies kunt krijgen.

...  U voor meer informatie kunt 
kijken op www.troelvoorkids.nl

...  De website onlangs weer helemaal 
ge-update is.

...  Dat het alleen nog wachten is op 
de nieuwe webwinkel.

...  De winkel aan de Kerkweg 40a 
in Limmen in de meivakantie ge-
opend is van 10.00 tot 14.00 uur.

Eén zwaluw of ooievaar 
maakt nog geen zomer...

als kraaien en eksters zich laten zien. 
Aanvallen en verjagen is het devies.
Er zijn volop lammeren in de weiden 
en elke jong dier herkent zijn of haar 
moeder aan de roep. Met ferme sto-
ten en “kwispelende” staarten bela-
gen zij moeder voor hun broodnodige 
melk. De oortjes zijn al voorzien van 
heldergele registratiemerken.

De koeien komen naar de weilanden 
om zich tegoed te doen aan het jonge 
en frisse gras. De (voeder)maïs gaat 
deze week gezaaid worden. Zo zijn 
we van de korte, hevige winter in het 
voorjaar gekomen en gaan snel rich-
ting zomer. De schade van de felle 
vorst heeft zich beperkt tot enkele 
mediterrane heestersoorten. Zoals in 
de vorige editie reeds gemeld, diep 
terugsnoeien, dan gaan de heesters 
weer uitlopen en indien echt hele-
maal bevroren: vervangen. Het is nu 
ook de juiste tijd om zomerbloeiende 
bol/knolgewassen als dahlia’s, gladi-
olen e.d. te planten. Verkrijgbaar in 
schitterende kleuren en veel nieuwe 
variëteiten. Het komende weekeinde 
wordt het genieten van de mozaïeken 
en werkstukken in ons dorp. De ont-
luikende natuur rondom ons nodigt 
uit voor een mooie fietstocht in onze 
omgeving waarbij bloeiende bollen-
velden tussen Heiloo en De Egmon-
den een schitterende decor vormen 
tegen de duinen aan de westkant van 
de provincie.
De kans om zwaluwen tegen te ko-
men is overigens aanzienlijk groter 
dan een ooievaar. Dat zijn vaak “ver-
dwaalde” gasten, wel bijzonder om 
oog in oog mee te staan.

Kees G. Kroone

de mozaïekkoorts zal uitbreken. Het 
bestuur van de SWOL doet een drin-
gend beroep op alle 55 plussers om 
massaal medewerking te verlenen. 
Aan koffie, hapjes en drankjes zal 
het niet ontbreken. Maandag mor-
gen 23 april vanaf 9.00 uur bent u van 
harte welkom en vergeet niet naast 
een goed humeur een schaar mee 
te nemen. Ons motto voor de 60ste 
editie van de Bloemendagen luidt:  

- De kroon op het werk -
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Op zaterdag 28 en zondag 29 april organiseert Limmen Cultuur i.s.m. de stichting Bloe-
mendagen voor de vierde maal tijdens de Bloemendagen een Kunst fiets/wandel Route 
door Limmen. Verspreid over het kleurrijke bloemendorp kunt u in 14 ateliers en/of tuinen 
en openbare gebouwen een groot scala aan kunst bewonderen zoals keramiek, stenen en 
bronzen beelden, foto’s, schilderijen, sieraden en collages. Er zullen 40 regionale kunste-
naars aan deze Kunstroute deelnemen. Op zondagmiddag kunt u genieten van muziek in 
Ons Huis en Cultureel Centrum Vredeburg. De ateliers zijn open van 11.00-17.00 uur.

S t O p  1 	
Ons Huis, Zuidkerkenlaan 21, tel: 5052871

Schilderes Inge van der Heijdt is er altijd op uit om het plezier en de emoties die zij bij 
het schilderen ervaart in haar werk te tonen, zodat de toeschouwer er vrolijk van wordt. 
Beeldhouwster Hanny Kracht maakt beelden uit steen, o.a. albast, serpentijn en marmer. Zij 
maakt mooie ronde vrouwenfiguren. Ook is een expositie te zien van haar leerlingen van de 
Plusactiviteiten in het Bonhoeffer College. Zie:www.hannykracht.nl.

Op zondagmiddag treedt fingerstylegitarist Hans Laduc op.

S t O p  2
Atelier Het Lusthof, Rijksweg 66, tel: 5053523

De positieve en verrassende reacties tijdens de kunstfietsroute 2010 hebben de kunste-
naars van atelier Het Lusthof geïnspireerd weer de “lust” op te pakken hun werk opnieuw 
te tonen. U kunt van de expositie genieten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Exposanten zijn:
Schilders:    Gerda Posthumus: gemengde technieken, acryl, abstract, figuratief
  Esther de Wildt: acryl, abstract, figuratief
 Valesca Ehlhardt: acryl, figuratief realistisch
 Loes de Winter: acryl, figuratief realistisch
Fotografie: Magreet van Weeren: diverse culturen, verzamelingen, abstract, portret
 Sjoerd Posthumus: portret, surfsport, boarden
 
S t O p  3
Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, tel: 5051950 

Vera Verzijlenberg schildert niet alleen maar maakt ook keramiek en werkt met vilt. De 
ene techniek kan weer voortgaan in de andere; zo laat zij zich inspireren door gebruik van 
verschillende materialen. Lynda Lind maakt beelden van steen en schilderijen in acryl en 
olieverf.

Op zondagmiddag treedt de muziekgroep Goud Bruin, die uit 4 personen bestaat, op. Zij 
brengen meerstemmige populaire liedjes in toepasselijke kledingstijl o.a. uit de jaren 50 en 
60 en begeleiden zichzelf op diverse instrumenten.

S t O p  4
Kunst in de kelder, Appartementencomplex aan de Vredeburglaan 21 t/m 35, tel: 5333612  
Willy Calf schildert met diverse technieken, maakt figuratieve stillevens en op dit moment 
werkt ze aan gestileerde bloemvormen. De kleurkeuze van het palet maakt het interes-
sant. Ze werkt het liefst met olieverf. Diny Dijkman Mulder is een vertrouwd gezicht in het 
schilderswereldje. Zij blijft het impressionisme trouw, maar schuwt ook het abstracte niet. 
Goed kijken en harmonische kleuren gebruiken zijn voor haar de ankerpunten in de schil-
derkunst.

S t O p  5
Atelier Zonnewende, Kerkweg 48, tel: 5051717 

Bij Atelier Zonnewende is veel keramisch werk te zien van Nel Koppes. Vazen en objecten, in 
heldere kleuren afgewerkt, worden afgewisseld met leuke tuinfiguren van klei. De beelden 
zijn vaak humoristisch en vrolijk om te zien.

S t O p  6
Atelier Oezepoes, Kerkweg 51, tel: 5052053

In atelier Oezepoes zijn dit jaar weer verschillende kunstvormen te bewonderen.
Keramiek van Renate Haanappel, sieraden van stof van Lenie van der Laan, quilten van Dini 
Zweegers en grafische kunst en schilderijen in acryl van Egbert de Haas.
Bij mooi weer zorgt gitarist Joost Piscaer weer voor een sfeervol weekend!
     

S t O p  7
Tuin aan Visweg 51, tel: 5055440

Keramiek en fotografie, natuurlijk maar anders! Het werk van Annemiek de Haan is een-
voudig en puur van vorm, met een persoonlijk tintje. De keramiek is handgevormd en Raku 
gestookt. Mariëlle Reverda probeert het alledaagse zo te fotograferen dat het bijzonder 
wordt, als dat lukt is zij tevreden.

S t O p 	 8 
Atelier Tineke Kramer, Rijksweg 176, tel: 5051825  

Expositie van vier Pijnappels met keramiek, brons, hout, schilderijen en foto’s in het atelier 
en in de omringende tuin. Afra met origineel en in aardetinten Raku gestookt keramiek.
Ria met bijzondere schilderijen in verschillende technieken. Jan met een selectie foto’s van 
een boottocht langs de specerijeilanden van Indonesië. Tineke met gedetailleerde schilde-
rijen, gracieuze bronzen beelden en kleurrijk keramiek. Buurman Vincent Adrichem met ob-
jecten in hout en tuinmeubelen. Openingstijden: 28 april t/m 3 mei van 11 tot 17 uur.

S t O p 	 9
fletcher Hotel, Kennemerstraatweg 425, tel: 0347-750463

Willy Min schildert al jaren met veel plezier in acryl dieren van het platteland, maar koeien 
zijn haar lievelingsdieren. Zij legt zich de laatste tijd ook toe op het schilderen van bloemen 
en zij noemt haar collectie heel toepasselijk: Flora en Fauna. Haar werken zijn figuratief met 
een abstracte vorm.
 
S t O p 	 1 0
Kapellaan 1 Heiloo, tel: 06-51586474 (de eerste stop van route 2) 

Kunst, kunstzinnig en kunstig! Vijf kunstenaars exposeren met hun werk. U kunt genieten 
van de beelden van Marjolijn de Bruin, contemporary sieraden van Linda Ezerman, foto´s 
van Iris Fernée, natuurlijke objecten van Judith Keijzer en de handgemaakte tassen van Pa-
méla Hemmekam. De koffie en thee staan klaar! www.marjolijndebruin.com  www.lezer-
man.com, www.irisfernee.nl, www.20nu.nl www.fourbags.nl

S t O p 	 1 1
Jack Zoon Tuincreaties, Kapellaan 140 Heiloo, tel: 5051988

Marleen Bos is een fotograaf met een brede interesse en uitgebreid werkgebied van portret 
tot reportage. Prachtige beelden uit de natuur, in kleur en zwart/wit op hoogwaardige ma-
nier gepresenteerd. Zij werkt vooral intuïtief en op gevoel. www.marleenbos.nl.

Beeldend kunstenaar Marion Albers werkt veel figuratief, zowel natuurgetrouw als geab-
straheerd. Materialen variëren van papier maché tot brons. Haar voorkeur gaat uit naar
portretten. Zie: www.marionalbers.nl.

S t O p  1 2
Tuin Pagenlaan 33, tel: 5321251

Dorine van Rij exposeert acrylschilderijen in mixed media en collagetechnieken met als 
thema de vergankelijkheid. Oude, afgedankte of verweerde voorwerpen krijgen zo een 
nieuw leven.  www.dorinevanrij.nl 

Ellen Worm, beeldend kunstenares te Schoorl,  presenteert enige werken in keramiek, brons 
en albast. Haar werken zijn modern-klassiek en stralen rust uit. www.ellenworm.nl

S t O p  1 3
Atelier De werkplaats, Pagenlaan 5, tel: 5052233

Hier is dit jaar, naast de fijnschilderijen van Tinie Hanck en Marja Bakker, ook werk te zien 
van Wil Koper-Kuilman: objecten van keramiek, soms in combinatie met andere materialen, 
zoals hout. Tezamen met deze gedetailleerde schilderijen en de mandalakaarten van Marja 
een boeiende expositie.  

S t O p  1 4
Atelier Karin Zomerdijk, Hogeweg 45, tel:  5052112

Karin Zomerdijk maakt kleurrijke beelden in keramiek. In deze expositie staan o.a. ‘bad....
mutsen’’ te kijk. Karin geeft les in eigen atelier en werkt in opdracht. www.keramist-karin.nl
Liesbeth Zomerdijk werkt met speksteen en maakt keramiek. De beelden én de keramiek-
kippen hebben hun eigen karakter. Liesbeth geeft les in speksteen en werkt in opdracht
www.liesbethzomerdijk.nl 

K u N s T f I E T s R O u T E  2 0 1 2

Limmen Cultuur organiseert naast de kunstfietstroute ook concerten, lezingen, exposities en een kindervoorstelling. 

Voor meer informatie kunt u het programma vinden op www.limmencultuur.nl 
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Vanaf half april is het voor de jeugd 
van 5 tm 15 jaar mogelijk MTB lessen 
te volgen op een locatie in Limmen.
Aan de Pagelaan (ingang Eikepage) 
worden de trainingen op donderdag 
en zaterdag gegeven.

Donderavond van 18.30-19.30 uur en 
op zaterdag van 10.30-11.30 uur en 
van 12.00-13.00 uur. Indien de animo 
groter wordt kunnen de lesuren op 
de zaterdag nog uitgebreid worden. 
De kosten per lesuur bedragen € 5,-; 
10 rittenkaart € 40,-. Een helm is ver-
plicht en je moet in het bezit zijn van 
een eigen MTB. Fietsbeheersing, coör-
dinatie, techniek zijn ook de vereisten 
om veilig aan het dagelijkse verkeer 
deel te nemen. Bovendien is het leuk, 
gezellig, spannend en ook nog goed 
voor je conditie. Tevens wordt er ie-
dere donderdagavond op dit parcours 
een heuse wedstrijd verreden voor de 
leeftijd van 15 jaar tot zo mogelijk 80. 
De start is om 20.00 uur; inschrijven 
vanaf 19.30 uur in de GP GROOT unit 
op de locatie; kosten € 2,- De locatie 
is te vinden via de Kennermerstraat-
weg de afslag Visweg. Bij de volgende 
5 sprong neem je de tweede weg links 
te tellen, zijnde de Pagelaan. Hier in-
rijdend na een kleine 100 meter de 
Eikepage. De ingang van de nieuwe 
locatie. Vragen over de jeugdlessen 
en de wedstrijd kun-
nen naar email: in-
ekekramer@ziggo.
nl of een telefoontje 
naar Ton Kramer 06-
50506087.

Michel Agterberg 
wint openingswed-
strijd op nieuw MTB 
parcours Limmen...

Michel Agterberg 
heeft bij de geboor-
te van het nieuwe 
MTB parcours aan de 
Pagelaan in Limmen 

Ervaar bewust hoe ontspanning 
voelt. Als gevolg van werkdruk ont-
staat vaak een verkeerde lichaams-
houding. Als dat lang duurt, kan dat 
tot allerlei fysieke en/of lichamelijke 
klachten leiden. Door Taichi Qigong 
te beoefenen, kunnen deze klachten 
verminderen of voorkomen worden.

Men wordt zich weer bewust van 
de lichaamshouding en de wijze 
waarop het lichaam op inspanning 
en spanning reageert. Men leert de 
eigen grenzen te herkennen en te 

er geen twijfel over laten bestaan, wie 
op dit moment in onze omgeving de 
sterkste MTB er is. In een geneutrali-
seerde ronde werd de groep van bijna 
20 renners vooraf gegaan door Roan 
Teer en Bouk de Roeck, jeugdrenners 
van BRC
Kennemerland, dit als officieel tintje. 
Het waren Michel Agterberg en de 
Egmondbinner Bram Imming, gespe-
cialiseerd strandracer, samen met de 
frêle Limmenaar Kaj Pronk, die het 
spel direct na het startschot op de 
wagen brachten.
Op Agterberg stond geen maat; span-
nend was de strijd om de plekken 2 en 
3, waarbij het er lange tijd naar uitzag,
dat de jonge Pronk de tweede plek op 
het podium zou bezetten. Maar door 
de snelle start en vanwege het feit 
dat Pronk net hersteld was van een 
felle griepaanval en de meer ervaren 
Imming, moest hij de tweede plek 
uit zijn hoofd zetten en tevreden zijn 
met een mooie verdienstelijke derde 
plek achter Imming. Volgende week 
is Michel Agterberg dus de te kloppen 
man; wie durft die uitdaging aan? uit-
slagen: < 26 jaar 1. Michel Agterberg 
Heiloo 2. Bram Imming Egmond Bin-
nen 3. Kaj Pronk Limmen > 26 jaar 1. 
Wilfred de Ruijter Heerhugowaard 2. 
Willem Koster Oudorp 3. Henk Louwe 
Alkmaar.

luisteren naar het lichaam. Door-
bloeding, ademhaling, concentratie 
en lichaamshouding verbeteren. De 
trainingen zijn voor iedereen en alle 
leeftijden toegankelijk.

Op woensdag 30 mei starten de trai-
ningen op het Koekoeksveld aan de 
Westerweg in Limmen van 20.00 – 
21.00 uur. De kosten bedragen € 4,00 
per keer.
Voor meer informatie: Ellen Gaillard, 
tel. 072 – 505 51 01 of via e-mail ellen.
gaillard@quicknet.nl.

MTB/fietslessen 
in Limmen

Op een ontspannen manier inspanning leveren 

Taichi Qigong 
trainingen buiten 

Om te mogen vissen is een vergun-
ning nodig, een schriftelijk bewijs van 
toestemming. HSV Limmen beheert 
een groot gebied van viswater en 
geeft een vergunning uit die moge-
lijkheden biedt om in nagenoeg heel 
Noord-Holland, Utrecht, de Flevopol-
ders, delen van Zuid-Holland, Fries-
land en veel ander water te mogen 
vissen. Kortom, zowel thuis als op 
vakantie kun je vissen. Onder aan dit 
artikel leest u waar u de vergunning 
kunt krijgen.

Jeugd
Als vereniging doet HSV Limmen 
meer dan vergunningen verstrekken. 
Voor de jeugd is er een aparte club: 
Samen Beet. Kinderen tot 14 jaar vis-
sen hier in competitieverband en 
winnen altijd een prijsje. Tijdens deze 
wedstrijden krijgen ze advies, o.a. van 
een echte gediplomeerde vismeester. 
Verder organiseren we enkele keren 
per jaar een activiteit die soms maar 
zijdelings met vissen te maken heeft. 
Dit jaar, op Nationale Hengeldag za-
terdag 26 mei, wordt in en om het 
Limmer Zwembad een activiteitendag 
gehouden voor alle jeugd die water, 
waterdiertjes en vissen interessant 
vindt. We hebben demonstraties van 
vistechnieken, je kunt onder bege-
leiding met vlooiennetjes visjes en 
diertjes vangen en leren hoe ze heten, 
we hebben een spellenparcours, en bij 
mooi weer hebben we een vaarexcur-
sie naar het Overdie. Meer hierover 
binnenkort in de weekkranten en op 
onze website www.samenbeet.nl. We 
zijn nog op zoek naar enkele bootjes 
met stuurman! Overigens bieden wij 
voor deze open dag goedgekeurde 
maatschappelijke stageplaatsen aan 
voor scholieren van het middelbaar 
onderwijs (aanmelden en info op 
info@samenbeet.nl).

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a   1906 AP Limmen   tel. 072 505 1226

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

Hengelsport 
in Limmen
Als het voorjaar vordert, begint het bij velen te kriebelen. Lekker naar buiten, 
genieten van de natuur. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is de hen-
gelsport. In Limmen en omgeving is veel water, waar een rijke visstand aan-
wezig is. Verschillende visserijkundige onderzoeken hebben inmiddels zo’n 20 
verschillende vissoorten boven water gebracht. De meest aansprekende zijn 
natuurlijk die grote soorten: karper, snoek, brasem en zeelt. Die komen hier 
allemaal voor.

Volwassenen
Voor de volwassen visser is er ook van 
alles te doen: er zijn 4 bootjeswedstrij-
den gepland, we vissen 3 competities 
(witvis, baars, 55+) en we houden onze 
internetbezoekers op de hoogte met 
een bijna wekelijkse column van Peter 
van der Heijdt en Rob Jak, vaak met 
foto’s van Peter van Renen. Daarnaast 
kun je leuke viscontacten opdoen zo-
dat je niet alleen hoeft te gaan vissen, 
maar ook eens met een maat op pad 
kunt.

De bootjeswedstrijden zijn een ideale 
manier om eens met wedstrijdvissen 
in aanraking te komen. Voor deze 
wedstrijden geven we eenmalige in-
troductievergunningen uit, zodat ook 
niet-leden een keer mee kunnen. Er 
wordt afgesloten met een borrel op 
het Overdie. Dus: heb je een boot en 
wil je een keer mee, meld je aan op 
info@hsvlimmen.nl onder vermel-
ding van naam en geboortedatum en 
of je in bezit bent van een boot. Het 
leukste is als je er met 2 man in kunt, 
dan zorgen wij voor een vakkundige 
begeleider/vismaat.

Competities
Naast de vrije wedstrijden met 
bootjes, vissen we gericht op witvis 
waarbij in 2 klassen wordt gevist. 
Deze competitie is al even aan de 
gang maar je bent vrij en nog niet 
te laat om er nog in te stappen. Later 
in het seizoen wordt er ook op baars 
gepeuterd, waarbij alleen met vaste 
hengels en als aas maden of wor-
men moet worden getracht zoveel 
mogelijk baarsjes te vangen. Voor 
de bijvangst hebben we ook punten. 
Speciaal voor de oudere leden hebben 
we een 55+ competitie. Op 8 woens-
dagochtenden wordt er in het Stet of 
nabije omgeving gevist.

Of liever zonder verplichtingen?
Er zijn ook hengelaars die liever alleen 
of even met de kinderen of een maat 
erop uit trekken. Ook voor hen is onze 
Groot-Limmer Polder een waar dorado 
van natuurbeleving en visplezier. Laat 
je hiervoor inspireren door onze co-
lumns ‘Peter in de Polder’, ‘Snoek om 
de hoek’ en ‘Baarsperikelen’. 
Maar zorg wel dat de papieren in orde 
zijn (van 1 bekeuring kun je 5 jaar lid 
zijn van onze club…)!

Meer info op www.hsvlimmen.nl of 
op www.samenbeet.nl.
Lidmaatschap t/m 14 jaar: € 12,50, 15-
18 jaar: € 17,50 en ouder: € 30:00.

Secretariaat: Peter van der Heijdt, Vin-
kenbaan7, 06-27872854 te Limmen.
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Het tuincentrum bij u in de buurt!! 

Versier uw tuin tijdens 
de Limmer Bloemendagen!

10 ZAKKEN

ZwARTE 
GROND
sLECHTs

€ 10,-
www.nuyenstuinengroenshop.nl

Medik8 Skin Needling
met titanium en 
goud coating

Nieuw bij 
Schoonheidssalon Esplendida 

Wat doet de Dermaroller 

Soms ben je niet tevreden over de resultaten van huid-
verzorgingsproducten en wil je wel een stap verder maar 
gaat een chirurgische ingreep je te ver. Je wilt wél een 
behandeling die zichtbaar iets doet voor je huid. Dan is de  
Medik8 Titanium Dermaroller iets voor jou!

•	 	Helpt	rimpels,	lijntjes,	vouwen	en	kraaienpootjes	gladder	te	maken	
•	 Verbetert	het	aanzien	van	littekens	t.g.v.	acne,	operaties,	etc.	
•	 	Verbetert	de	opname	en	werkzaamheid	van		

huidverzorgingsproducten	
•	 Verbetert	de	textuur	van	de	huid	
•	 Verkleint	grote	poriën	in	de	gezichtshuid	
•	 	Helpt	de	slappe	huid	weer	steviger	en	strakker	te	maken

Voor	meer	informatie	kijk	op:	
www.esplendida.nl,	www.medik8.nl  

of	bel	vrijblijvend	naar	06-502	84	582

Karin	Molenaar	|	Hogeweg	104	|	te	Limmen

Medik8 Skin Needling
met titanium en 
goud coating

Nieuw bij 
Schoonheidssalon Esplendida 

Wat doet de Dermaroller 

Schoonheidssalon Esplendida biedt een breed scala aan 
huidverbeterende en ontspannende behandelingen 

voor zowel dames als heren.
Ook jongens en meiden zijn op het juiste adres bij Esplendida 

voor o.a. de behandeling tegen acné.

Professionaliteit, huidverbetering, 
ontspanning en persoonlijke aandacht 

staan centraal. 
U bent van harte welkom!

	 Stetlaantje	1,
1906	AN	Limmen

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

Telefoon	072	-	505	30	09

EXTRA 
LENGTE EN VOLUME 

IN 1 MINUUT 
MET DE ‘FLIP IN’ 

HAIREXTENSION

HAIRWORKXX

• BINNEN 1 MINUUT IN TE ZETTEN
• GÉÉN CLIPS, GEEN LIJM , GEEN WEAVING

• GÉÉN SCHADE AAN JE EIGEN HAAR
• DIVERSE KLEUREN, LENGTES EN MODELLEN

• 100% HUMAN HAIR
• ONZICHTBAAR

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
Ook geopend op maandagmiddag 
en donderdagavond
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De Limmer IJsclub start op 11 mei weer 
met de zomertrainingen.  Hierbij kunt 
u lekker aan uw conditie werken. Ook 
mensen die niet in de winter schaat-
sen kunnen meedoen. Voor zowel de 
jeugd als volwassen worden er trai-
ningen gegeven. Wij bieden loop-, 
fiets- en skeelertrainingen. Kijk eens 
op de website www.limmerijsclub.nl 
voor meer  informatie. Via deze site 
kunt u zich ook aanmelden om lid te 

Danspaar Maurice Philipoom en Marieke 
van Londen tijdens de finale van het Noord 
Nederlands kampioenschap professionals in 
Assen.

Limmen: Afgelopen zondag 22 april 
jl. werd er in Assen in het evenemen-
tencentrum Party Town het Noord 
Nederlands Kampioenschap geor-
ganiseerd in samenwerking met de 
Daveno (Dans Vereniging Noord) 
en onder auspiciën van de V.B.D. 
(Vereniging Beroeps Danssport ). 
 
Bij dit grote evenement stond ook het 
Limmer danspaar Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen aan de start 
van de professionals. Na vorige week 
op 14 april jl. in Steenwijk hun de-
buutwedstrijd te hebben gedanst en 
ook nog een mooie 3e plaats behaald 
te hebben, wilden Maurice en Marieke 
ook hier weer alles uit de kast halen 
voor een zo goed mogelijk resultaat.

De wedstrijd werd georganiseerd door 
danscentrum Gerben Dokman uit 

Danspaar Philipoom-van 
Londen Noord Nederlands 
Kampioen professionals 
ballroomdansen!

Assen, en aan de start van dit grote 
kampioenschap was het dan ook 
een drukte van belang. Na een goede 
voorronde te hebben gedanst beland-
den Maurice en Marieke wederom in 
de finale, waar ze na deze finaleronde 
te horen kregen de titel te hebben ver-
overd.

Een fantastisch resultaat voor het pas 
professional geworden danspaar uit 
Limmen. Hun trainers Paul Reijn uit 
Amsterdam en de Italiaanse trainers 
Benedetto Ferrugia en Simone Sega-
tori kunnen samen met dit paar te-
rugkijken op een heel geslaagd toer-
nooi.

Nu gaan Maurice en Marieke de aan-
komende weken samen met hun 
trainers hard trainen om op 28 mei 
in Blackpool ook weer het beste uit 

Groei en Bloei Midden-Kennemerland 
bestaat dit jaar al 50 jaar. En al 50 jaar 
is bloemschikken een kernactiviteit in 
de vereniging. 
Bloemschikken kun je vanaf jonge 
leeftijd oppakken en lang kunt vol-
houden. Ter gelegenheid van ons ju-
bileum organiseren we een demon-
stratie op vrijdagavond 27 april in de 
Burgerij in Limmen.
Beslist de moeite waard, André Snij-
der, arrangeur uit Dalfsen is hiervoor 
uitgenodigd. Hij heeft zijn sporen 
ruimschoots verdiend binnen bloem-
schikkend Nederland. Onder anderen 
op het Nederlands Kampioenschap 
Bloemschikken. André maakt mooie 

werkstukken tijdens zijn presentatie 
en leert u en passant ook het een en 
ander. 
Een uitgelezen kans die u vast niet 
wilt missen. Een aantal werkstukken 
worden verloot, dus de kans bestaat 
dat u met een mooi werkstuk naar 
huis gaat.
Heeft u zin in een leerzame en bloem-
rijke avond waar u prachtig werk ziet 
maken en de kunst mag afkijken, kom 
dan naar de Burgerij.
Prijs aan de zaal € 8.50. Op vertoon 
G&B pas € 7.50. Dit is inclusief koffie 
of thee. Tijd 20.00 uur zaal open 19.30.
Locatie: De Burgerij Limmen Hoek 
Kerkweg/ Dusseldorperweg.

Bloemschikhappening in de Burgerij Limmen

50-Jarig jubileum 
Groei en Bloei

Al dachten sommige mensen eerst 
aan een 1 april grap: dit was het zeker 
niet! Lex Burgering (11 jaar) uit Lim-
men gaat op 7 juni 3x de Alpe d’Huez 
op voor stichting Alpe d’HuZes en 
had samen met zijn moeder een ac-
tie bedacht om geld op te halen: een 
Pannenkoekenfeest in de Burgerij die 
dus afgelopen zondag plaats vond. Er 
was plaats voor een 300 gasten en al 
vooraf waren alle kaarten verkocht. 
Lex fietst in team 3 van TEAM CAL 
D’HuZes en doet dit 7 juni speciaal 
voor zijn vader, die zelf ook meefietst, 
en zijn oud klasgenootje Chantal. Op 
zondagmorgen werd er door 15 moe-
ders en 1 vader 1200 pannenkoeken 
gebakken, met Koopmans Professi-
oneel pannenkoekenmix, om te zor-
gen dat er genoeg te eten zou zijn 
deze middag. Om 16.00 uur gingen 

Geweldige opbrengst Pannekoekenfeest  t.b.v. Alpe d’HuZes

zorgden. De tafels zaten vol met hele 
gezinnen die, onder het genot van de 
muziek van B & E Sound, een heerlijke 
gezellige middag beleefden. Er kon 
ook allerlei lekkere stroop en suiker 
van Van Gilse worden gebruikt dus er 
werd meer dan 1 pannenkoek gehaald 
door de meeste bezoekers. Ook was 
er een loterij met hele mooie prijzen, 
voor een groot deel gesponsord door 
Lego Nederland,  waarvoor de lootjes 
allemaal waren verkocht. Lex werd 
nog eens extra in het zonnetje gezet 
door zijn voetbalteam dat een cheque 
overhandigde van € 200,-. Dit was de 
opbrengst van een speciale kavel van 
de jeugdveiling bij VV Limmen.  Ook 
voetbalclub Vitesse had een kavel 
beschikbaar gesteld en overhandigde 
deze middag aan Lex een envelop met 
€ 225,-. Het was een geweldige hap-
pening en jong en oud genoot deze 

middag op het Pannekoekenfeest. 
De opbrengst van dit alles was ook 
gewoonweg super en boven verwach-
ting; € 2409,10. Lex en zijn moeder 
willen daarom ook iedereen die ge-
holpen heeft en de sponsors die klaar 
stonden bedanken voor hun inzet. 
Mede door hen komt hij zeker over 
zijn streefbedrag van € 3000,-  en is 

Cup cake versieren bij Inge Bakker

Uitdelen pannenkoeken door Jack & Jack

Flip in Hair bij Marga’s Haarmode
Flip in hair is de revolutie in haarextensies die absoluut geen schade veroorzaakt aan uw eigen haar! Dit is de snel-
ste, en voor het haar de veiligste, manier om tijdelijk uw ‘look’ te veranderen.
FLIP in HAIR werkt met een onzichtbare draad die gedragen wordt tussen uw eigen haar. Ook als dat wat dunner is 
kunt u FLIP in HAIR met een gerust hart gebruiken, omdat het eigen haar niet zal beschadigen.

Het kost u slechts een minuut om het te bevestigen en is in een oogwenk weer te verwijderen. Omdat FLIP in HAIR 
gemaakt is van 100% mensenhaar van hoge kwaliteit kunt u het samen met uw eigen haar stylen zoals u normaal 
gewend bent.

U kunt uw FLIP in HAIR extension ook laten knippen of snijden zodat het helemaal aansluit bij uw eigen haarstijl. De 
FLIP in HAIR extensions zijn ook geschikt voor kinderen, en in 1 minuut aan te brengen en te verwijderen.

Wilt u meer weten over de FLIP in HAIR extensions dan kunt u het beste naar Marga’s Haarmode gaan: zij kunnen u 
uitgebreid adviseren over de mogelijkheden van deze revolutionaire uitvinding!

zichzelf te halen tijdens het Blackpool 
Dance Festival in Engeland.

Werken aan de conditie?
worden van de Limmer IJsclub. U kunt 
natuurlijk altijd een keer vrijblijvend 
komen proberen tijdens deze trainin-
gen. Misschien bevalt het u wel heel 
goed om te trainen in groepsverband in 
een mooie omgeving zoals de duinen.

Voor de jeugd hebben wij programma 
aangepast aan hun leeftijd. Vanaf 7 
jaar kunnen de kinderen al mee trai-
nen.

Het was gezellig druk!

de deuren open en stonden de men-
sen in een rij te wachten om binnen 
te komen. De zaal was gezellig aan-
gekleed en er was een kinderplein 
waarop de kinderen konden grab-
belen uit de ton met McDonalds ca-
deautjes, cupe cake versieren bij Inge 
Bakker, 3 schminkers waren om de 
kinderen een metamorfose te geven, 
en diverse spellen van Event4all klaar 
stonden. Ook was hier de limonade-
stand waar ze gratis limonade en een 
ijsje van Di Fiorentina konden krijgen. 
Buiten stond een springkussen, ook 
van Event4all, klaar waarop eenieder 
lekker kon springen. Het liep meteen 
vol en iedereen vond zijn weg. Rond 
de klok van 16.30uur kon het pannen-
koek eten ook van start en er werden 
heel wat pannenkoeken afgehaald 
bij Jack & Jack die voor de verdeling 

De grabbelton waar iedereen in mocht om te 
grabbelen

hij erg benieuwd hoe extra hoog het 
gaat worden. Wil je Lex blijven volgen 
kijk dan op zijn actiepagina; http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/
lexburgering/lex-burgering/ daar kan 
je alles over zijn voorbereiding en ac-
ties lezen. Op de site www.teamcal.nl 
zijn onder het kopje foto’s hele leuke 
foto’s van deze middag te zien.
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 KE RKWEG 11,  1906 AT LI M M E N
06 51 85 77 89   fax  072 505 56 35
AAN@KU I LMAN M E E STE RSCH I LDE RS.N L

1937 - 2012

NU BIJ ELKE ONDERGETEKENDE OFFERTE,
EEN KADOBON VOOR DE GLAZENWASSER!
(aktie geldig tot oktober 2012)

JAAR 

In de LOV krant werd een oproep ge-
daan aan alle Limmers om, als je 
iemand kent die deze slaapkamer 
metamorfose echt verdiende een 
brief of mail te sturen naar ons. Vele 
inzendingen zijn er binnengekomen. 
Iedereen heeft zo zijn eigen verhaal 
over diegene die zij een warm hart toe 
dragen. 

Uit al die openhartige en vooral ge-
voelige brieven hebben wij de brief 
die Antine Dirkson heeft ingestuurd 
als winnaar gekozen. Antine had me-
vrouw Lens opgegeven, haar beste 
vriendin. Iedereen die Mevr. Lens kent 
zal begrijpen dat zij een terechte win-

nares is! Zoveel narigheid al gehad en 
ook nu staan haar een hoop onderzoe-
ken en een zware operatie te wachten. 
In overleg met mevrouw Lens is haar 
slaapkamer geschilderd en voorzien 
van (door haar zelf uitgekozen) be-
hang en gordijnen. Een mooie nieuwe 
linnenkast, vloerbedekking en een 
verhoogd bed met nachtkastje maak-
te deze kamer compleet! Wij wensen 
haar een zeer goed herstel en nog vele 
mooie jaren voor de boeg. Aan haar 
slaapkamer zal dit in ieder geval niet 
liggen!

Namens het gehele team van Slaapkenner 
Lute en Kuilman Meesterschilders.

Winnaar slaapkamermetamorfose bekend!

Op de foto v.l.n.r. Antine Dirkson, Riet Lens, Peter Lute en Marcel Kuilman.

Slaapkamer Lute en Kuilman Meesterschilders hadden ter gelegenheid 
van het 75-jarige bestaan van beide bedrijven, deze winter een speci-
ale actie. Zij gaven een slaapkamermetamorfose weg ter waarde van 
± 2000,- euro.
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Benodigdheden:
800 gr lamsbout
2 tenen knoflook
1 takje rozemarijn
5 eetl olijfolie
100 gr roomboter
400 gr nieuwe aardappelen
400gr worteltjes
300 gr sugarsnaps

Bereiding:
Verwarm de oven voor. Pel de tenen knoflook en snijd ze in smalle reepjes. Pluk de naaldjes 
van het takje rozemarijn. Prik de lamsbout met een scherp, puntig mesje op verschillende 
plaatsen in en stop de reepjes knoflook en de rozemarijnnaaldjes in de inkepingen. Wrijf het 
vlees in met 2 eetl. olijfolie, het zeezout en de zwarte peper uit de molen. Verhit een koekenpan 
op hoog vuur en laat de boter hierin smelten, giet 3 eetl. olijfolie in de pan en braad het vlees, 
wanneer de boter is uitgebruist, rondom bruin. Leg het vlees op het rooster in de oven en braad 
het 45 minuten. Bedruip het regelmatig met het braadvet zodat het niet uitdroogt. Heerlijk met 
nieuwe aardappeltjes, worteltjes en sugarsnaps.

Wijnadvies: Penfold RAWSON`S RETREAT.

Eet smakelijk!

Lamsbout mEt knofLook 
En rozEmarijn

In de druk bezochte gezamenlijke ledenvergaderingen van de BGL en de LOV is beslo-
ten om door te gaan als één ondernemersvereniging voor alle bedrijven, winkels, hore-
caondernemingen, zzp-ers en andere zelfstandige dienstverleners. Besloten werd ook 
de naam van de oudste vereniging, “de Limmer Ondernemers Vereniging”, te blijven 
voeren. Voor 2012 werd de contributie vastgesteld op € 150,- per jaar.
Er werd in de vergadering een winkelcommissie benoemd waarin Peter Bakker, Peter 
Lute en Toon KÖnst zich speciaal met de winkelierszaken zullen bezighouden. Er zijn 
plannen om zich dit jaar op de jaarmarkt nog meer te manifesteren. 
Door voorzitter Cees Smit werd aangekondigd dat er dit jaar meer activiteiten op het 
programma staan voor de leden. Op 24 mei 2012 zal de eerste gezamenlijke feestavond 
in het bestaan van de nieuwe vereniging worden gehouden bij Fun Center Kart World 
Limmen.  Uiteraard zal de LOV de Jaarmarkt op 18 juli weer organiseren.
Op 17 september 2012 zal de jaarlijkse traditie van de oude LOV worden voorgezet met 
een Bourgondische avond die is gepland in Vredeburg. In november 2012 zal een be-
drijfsbezoek worden georganiseerd. Hier wordt nog een opzet voor gemaakt. 

Nieuwe website
Michel Welgraven van Studio Welgraven hield een korte presentatie over de nieuw 
te maken website. Op deze site komen alle aangesloten ondernemers te staan en zal 
ook allerlei handige informatie geplaatst worden. Wij houden u op de hoogte van de 
voortgang!

Bedrijventerrein
Inzake het bedrijventerrein vorderen de werkzaamheden gestaag. Het grootste deel 
van de ringweg is aangelegd. Fixet is al bereikbaar via deze nieuwe weg. Met de ge-

meente wordt overlegd over de uitgifte van de gronden. De OGL zal in mei 2012 aan-
geven hoe zij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein ter hand zal nemen.   

Lid worden
Bij de vereniging zijn thans bijna 110 bedrijven aangesloten. Nieuwe leden zijn uiter-
aard welkom. Een mailtje met uw gegevens naar onze secretaris Robert Mijnsbergen  
secretaris@ondernemendlimmen.nl is voldoende.  U kunt met uw bedrijf dan ook nog 
steeds lid worden om nog te kunnen mee doen aan het kartondernemerskampioen-
schap van Limmen op 24 mei 2012. Uiteraard zijn er ook andere sportieve uitdagingen 
mogelijk op deze avond voor diegenen die liever kijken naar het karten dan zelf in zo’n 
klein vervoermiddel stappen. Wij verwijzen hiervoor naar de uitnodiging welke aan 
alle leden is verstuurd.

Social media
De vergaderavond werd afgesloten met een presentatie “Sociale Media” van Petra 
Nordholt. Bij deze uiteenzetting bleek dat er nog niet veel getwitterd werd in onze on-
dernemersvereniging en dat men dacht dat de sociale media alleen maar bestemd wa-
ren voor onze opgroeiende jeugd. Dit misverstand werd door Petra Nordholt en enkele 
andere fanatieke gebruikers uit de wereld geholpen. De kansen van deze media voor 
het bedrijfsleven moeten niet worden onderschat. Menig zakelijk contact of probleem 
is opgelost door deze sociale media. Wel werd door Petra benadrukt dat je deze media 
niet alleen al reclame mogelijkheid moet gebruiken maar dat je ook andere informatie 
aan je volgers moet meegeven.
De avond werd met een borrel in de kleine uurtjes afgesloten.

Niet alleen tijdens de Bloemendagen 
en Koninginnedag wordt er bij kinder-
dagverblijf Eigen Wijs extra aandacht 
aan de zintuigen besteed. Op allerlei 
manier worden de zintuigen van de 
kinderen van 0 tot 4 jaar geprikkeld, 
zodat zij spelenderwijs de wereld om 
zich heen leren kennen door te rui-
ken, voelen, zien, proeven en horen. 
Dit gebeurt door middel van actieve 
workshops, een speciale snoezelruim-
te voor baby’s, voelborden en de rui-
me tuin waar van alles te beleven is.

Voor de allerkleinsten is er een work-
shop Muziek op Schoot, met muziek 
en instrumenten met zachte gelui-
den. De baby’s reageren op de mu-
ziek en de geluiden, waarbij je ze ziet 
ontspannen. Ook in de speciaal voor 
baby’s ingerichte snoezelruimte is 
veel aandacht voor de zintuigen. Er is 
zachte muziek te horen, op het pla-

Kinderdagverblijf 
Eigen Wijs bekent kleur

fond verschijnen steeds wisselende 
natuurlijke vormen en kleuren en er 
staan materialen en speelgoed die 
de baby’s kunnen voelen, bekijken en 
ontdekken. 

De oudere kinderen worden natuur-
lijk niet vergeten in hun zintuiglijke 
ontwikkeling. Voor hen is er ook een 
aanbod van workshops, zoals Peuter-
judo, Peuteryoga en Wolken Kijken. 
Ook kunnen de peuters op speciale 
voelborden steeds weer iets nieuws 
ontdekken wat gek voelt, geluid 
maakt of onder je handen beweegt. 
Maar buiten is nog meer te beleven! 
In de avontuurlijke tuin kan er van 
alles ondernomen worden:  in het 
Palenbos, op de Kruipheuvel en in de 
Ontdekhoeken zijn veel prikkels voor 
de zintuigen, en kunnen de kinderen 
spelenderwijs de wereld om zich heen 
ontdekken!

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505‑33‑77
06‑531 22 858 

• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.vanstralenlimmen.nl
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Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
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 uitgave kunt 
bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. 
De bon is alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in 
het Univé kantoor.

De  kinderen van kinderdagverblijf Eigen Wijs genieten volop mee tijdens de 
Bloemendagen, en ook rondom Koninginnedag zal Eigen Wijs steeds meer 
oranje kleuren! Een feest voor de zintuigen met alle oranje kleuren tussen de 
fleurige bloemen die bekeken, gevoeld en besnuffeld worden. Voor de kinde-
ren van Eigen Wijs is het echter elke dag een zintuiglijk feest! 

Eén ondernemersvereniging voor alle bedrijven, winkels, horecaondernemingen, zzp-ers en ander zelfstandige dienstverleners...

Nieuws van het ondernemersfront...
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WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN 
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast 

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

■  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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Een voordelige 
website die u 

zelf kunt beheren?
www.studiowelgraven.nl

TE KOOP/TE HUUR 
VAN 60 TOT 600 VIERKANTE METER

Schipperslaan 4 Limmen

• Wegens splitsing bedrijfspand Schipperslaan 4
• Te koop/te huur: units van 60 m² tot 600 m²  
• Alles begane grond 
• v.v. meterkast, overheaddeur en aparte loopdeur
• Unit voorzien van afgedopt rioolpunt
• Eigen parkeervak inclusief 

Schipperslaan 4 | Postbus 134 | 1906 ZJ Limmen | Tel. 072 505 27 24 | www.dibolimmen.nl

Prijs v.a. € 57.500

Kosten koper excl. BTW.

Info bij Rietveld makelaardij
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Het thema van het timmerdorp is 
dit jaar: Piraten! Van 27 tot en met 
31 augustus is het daarom oppassen 
geblazen op het koekoeksveld aan de 
westerweg. Dit is dan het domein van 
muiters, zeerovers en andere vrijbui-
ters!
 
Inschrijven kan dit jaar op  zaterdag 
30 juni van 10.00 - 12.00. De inschrijf-
formulieren zullen t.z.t. nog verspreid 
worden.
 
Nu het thema bekend is kun je alvast 
gaan bedenken wat je wilt gaan ma-
ken! Ook kun je natuurlijk alvast thuis 
een brievenbus maken voor bij je hut, 
zodat je post kunt ontvangen tijdens 
het timmerdorp.
 

De kosten om mee te doen aan de 
avondvierdaagse bedragen € 5,- bij 
voorinschrijving en € 6,- als er bij 
aanvang van de avondvierdaagse 
wordt ingeschreven. Voorinschrijven 
kan op zaterdag 26 mei en 2 juni van 
11.00 - 12.30 in Conquista. Neem het 
inschrijfformulier en inschrijfgeld, 
graag gepast, mee en ontvang direct 

Zomerbuffet
Geniet nu vast van de zomer met:

- Diverse brood met Italiaanse kruidenboter 
- Pastasalade met tonijn en zongedroogde tomaten

- Komkommersalade met olijven
- Pastasalade met prei, ham en paprika

- Andijviesalade met avocado en rode grapefruit
- Romige citroen kip

- Siciliaanse gebakken zalm
- Toscaanse varkenshaas

- Ratatouille
- Rijst

- Oven aardappels 

€ 17,50 p.p.
Het buffet kunt u bestellen vanaf 15 personen. Het buffet wordt uiteraard 

geleverd met borden, bestek, en lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

www.cateringlimmen.nl 06 20 74 15 11 - 072 505 15 19

Zomerbuffet
CateringLimmen

Het Trio+ bestaat uit Peter Dekker, Henk Kerssens, Letty Dekker en Jannie Glorie...

Zondag 29 april optreden Het Dekker 
Trio+ in De Burgerij vanaf 13.30 uur

Op zondag 29 april verzorgt de Stichting 
‘Oud Limmen’ in samenwerking met  de 
Stichting ‘Bloemendagen’  een expositie 
in ‘De Burgerij’ te Limmen. Tijdens deze 
expositie zullen  vanaf 13.30 uur ‘Het Dek-
ker Trio+ te horen en te zien zijn.
De songteksten zijn  geschreven door 
Henk  Brandsma met  muziek van Peter 
Dekker. De teksten van Henk Brandsma 
hebben een kern  van actualiteit, ironie en 
humor in zich. Zij treden regelmatig op 
voor diverse verenigingen. Het gaat hier 
vooral om liedjes die ‘uit het leven gegre-
pen’ zijn. Peter Dekker en Henk Kerssens 
begeleiden zichzelf op de gitaar en accor-
deon. Percussiebegeleiding door Jannie 
Glorie. U kunt rekenen op een afwisselend 
programma.

Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

n i E u W b o u W  -  V E r b o u W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

Dit jaar valt de avondvierdaagse van 5 tot en met 8 juni...

Avondvierdaagse 2012:
We gaan inschrijven!

de stempelkaart. Kinderen tot 10 jaar 
moeten verplicht onder begeleiding 
lopen (minimaal 18 jaar). De begelei-
der dient zich apart in te schrijven. 
Het inschrijfformulier wordt verspreid 
via de scholen, ons boekje en onze 
website, www.conquista.nl. Dit jaar 
valt de avondvierdaagse van 5 tot en 
met 8 juni.

Van 27 tot en met 31 augustus staan de piraten op de uitkijk...

Timmerdorp 2012: 
Datum inschrijving en thema bekend!

Bouwstempelactie AH - Als u een volle spaarkaart in de Conquista-bus doet bij Albert Heijn 
steunt u daar ook de avondvierdaagse en het timmerdorp mee! Alvast bedankt.

KIJK VOOR ALLE INFORMATIE OP WWW.CONQuISTA.NL.

17 april j.l. had ik het genoegen om 
in de ontluikende Hortus Bulborum 
een groepsfoto te maken van de 
“meisjes”van de Mariaschool, school-
jaar 1953/1954.  Deze nu wat oudere  
meisjes, die inmiddels bijna allemaal 
van hun AOW genieten in hun prille 2e 
jeugd hielden in “Ons Huis” een zeer 
geslaagde reünie.

Tijdens het maken van de foto’s 
schoot me een item te binnen waar 
we het met de fotowerkgroep van de 
Stichting Oud Limmen al eerder over 
hadden gehad, klassenfoto’s van de 
schoolverlaters groepen, vroeger de 
6e klas, tegenwoordig groep 8. We 

Nieuws van de Stichting
Oud Limmen

hebben er wel aardig wat maar toch 
lang niet allemaal, terwijl toch deze 
foto’s en met name de personen erop 
een belangrijk deel van de geschiede-
nis van Limmen vormen.

Heeft u nog oude klassenfoto’s?
Daarom deze oproep, heeft u een 
klassenfoto van de vroegere 6e klas 
en huidige groep 8 of een groepsfo-
to’s van een gehouden reünie van uw 
klas 6 / groep 8 kom dan even langs 
op maandagmorgen tussen 10.00 
en 12.00 uur of maandagavond tus-
sen 19.00 en 21.00 uur. Terwijl u een 
kopje koffie krijgt aangeboden scan-
nen wij de foto in. Heeft u zelf een 

scanner en mailt u de foto liever naar 
Oudlimmen@hotmail.com, scan hem 
dan in op minimaal 300 dpi en ver-
klein hem niet voor het verzenden. 
Mochten beide bovenstaande mo-
gelijkheden niet lukken is het altijd 
mogelijk dat iemand van de fotowerk-
groep bij u langs komt met een laptop 
en mobiele scanner om bij u thuis de 
foto voor ons archief te vereeuwigen. 
Neem u dan even telefonisch contact 
op met de Stichting Oud Limmen tij-
dens openingstijden op 06 44429996. 

Help ons om de geschiedenis van Lim-
men zo volledig mogelijk te maken en 
houden voor het nageslacht. Kijk ook eens op www.oudlimmen.nl
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www.rotteveel.org... Ze nemen gewoon
de tijd voor u en
uw verzekeringen!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

V E R KO O P  N I E U W  E N  G E B R U I K T

R E PA R AT I E  E N  O N D E R H O U D

A P K  K E U R I N G E N

A I R CO  S E R V I C E

S C H A D E R E PA R AT I E S

G R AT I S  L E E N AU TO  O P  A F S P R A A K

K I J K  O P  K A A N D O R P. C I T R O E N . N L  E N  U  V I N DT  E E N  
U I TG E B R E I D  O V E R Z I C H T  VA N  O N Z E  O C C A S S I O N Sinfo.kaandorp@quicknet.nl

T E L .  0 7 2  5 0 5  3 0 6 6

ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P

rijksweg 60, 1906 Bj Limmen
teLefoon 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Voor kwaliteitsherstel
belt u...

Schade?

UW iNteRieuRsPEcIALIsT

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Heeft u onze nieuwste Cadeaufolder ontvangen? 
Boordevol leuke 
ideetjes voor Moederdag!  
Heeft u deze niet ontvangen, kijk dan op www.stuifbergen.eu om deze en 
andere folders door te bladeren... Of haal hem op in de winkel!

www.stuifbergen.eu

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
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Zaterdag 31 maart had sportvereni-
ging Tios uit Limmen haar onderlinge 
wedstrijden voor de turngroepen. De 
dag was verdeeld in 4 wedstrijden en 
om 9.30 werd de spits afgebeten door 
de kinderen uit groep 5-6-7 en 8. Hier 
deden 13 kinderen aan mee. De oefe-
ningen die tijdens het trainen waren 
geleerd werden keurig uitgevoerd op 
de 4 onderdelen brug, balk, sprong 
en vloer. Na de wedstrijd, tijdens de 
totaaltelling, lieten de groepen 5-6 en 
7-8 beide een leuke demo zien. Hierna 
was de prijsuitreiking waarbij Tess de 
Rave op de 3e,  Emma Bruijns op de 2e 
en Quinten Oudendijk op de 1e plaats 
mochten gaan staan. Iedereen kreeg 
natuurlijk een diploma en een me-

Geslaagde onderlinge wedstrijden Tios
daille, welke door Dibo beschikbaar 
was gesteld, mee naar huis.

Hierna was het de beurt aan de mei-
den en dames van Turnen+. Zij stre-
den in teamverband.  De 2 groepen 
bestonden ieder uit 5 deelneemsters 
en ook zij lieten mooie oefeningen 
zien. De indeling was prima gedaan 
want met het minieme verschil van 
0,1 punt werd team 2, Michelle – Silke 
– Samantha – Marlu – Joyce, eerste.

Na een korte pauze was het om 
12.30uur de beurt aan de kinderen 
van de groepen 3, 4 en de jongens. 
Ook deze 22 kinderen hadden in de 
trainingen weer hard geoefend op alle 

onderdelen en lieten aan hun fans op 
de tribune het beste van zich zelf zien. 
Na de wedstrijd gaven hier ook weer 
2 groepen een demo en was er een 
gast optreden van Mees Knijnenberg 
op de onderdelen voltige – vloer – rin-
gen en brug. Toen werd het tijd voor 
de prijsuitreiking; bij de jongens werd 
Joeri Zandbergen 1e en mochten Yke 
Metz en Job Groot op het blok voor 
de 2e plaats klimmen. Bij de meisjes 
mocht Ilse Kippersluis op het blok van 
de 2e plek gaan staan en kwamen er 2 
meisjes op het bok voor de 1e plaats 
te staan. Emma Mantjes en Demi Bult 
hadden een gelijke eindscore en eindig-
den dus samen op het hoogste blok. 

Als laatste kwamen de jong talenten 
en selectie op de vloer. Nadat de groep 
was opgemarcheerd liet de selectie 
meisjes als eerste hun nieuwe turn-
pakjes aan het publiek zien. Na een 
aantal seizoenen was het tijd voor een 
nieuwe outfit en ze zagen er prachtig 
uit. Na afloop van alle onderdelen was 
er voor het publiek een hele mooie 
demo te zien van deze groep kinderen 
waarbij heel wat werd gesprongen.  
Tijdens dit gebeuren werden de pun-
ten geteld. Na de demo werden eerst 
Joyce, Caroline, Mariette en Martine 
in het zonnetje gezet en beloond met 
bloemen voor het behalen van hun 
jurybrevet. Hierna  konden de prijzen 
worden uitgedeeld.  Bij de ‘jong talen-
ten’ liet Jill de mooiste sprong zien: 
8,1. Mede hierdoor kwam ze op de 1e 
plaats. 2e werd Michelle die een hele 
mooie brugoefening deed: 8.6. Op de 
3e plaats kwam Fré die op de vloer een 
prima oefening turnde: 8,9.  Binnen 
de selectie was het ook een spannen-
de strijd waarbij de eerste 3 ook maar 
een minimaal onderling verschil had-
den. Op de 3e plaats eindigde Amy de 
Leeuw en 2e werd Han Ying Min.  Nina 
Burgering mocht plaats nemen op het 
hoogste blok, zij eindigde als 1e en is 
dus de clubkampioen van 2012.

Tios kan terugkijken op een geslaagde 
dag met mooie wedstrijden en leuke 
demo’s.

De Sint Maarten is een sportieve 
school die zich ook graag inzet voor 
goede doelen. Zo zijn er 5 leerkrach-
ten die op zondag 10 juni meedoen 

Burgering die op donderdag 7 juni 
3x Alpe d’Huez gaat beklimmen voor 
Stichting Alpe d’HuZes. De school wil 
graag beide sportieve doelen met alle 
kinderen steunen en daarom is er op 
vrijdag 8 juni een sponsorloop rond 
het park Vuurbaak – Enterij.

De route is 600 meter en de kinderen 
krijgen een bepaalde tijd om hierin 
zoveel mogelijk rondjes te lopen. Bij 
de onderbouw zal dit in een rustig 
tempo zijn, de midden- en boven-
bouw zal het parcours sneller afleg-
gen. Binnenkort zullen de kinderen 
met formulieren op pad gaan om 
sponsors te zoeken die hun per ronde 
willen doneren. Zo hopen alle kinde-
ren van de Sint Maarten hun steentje 
bij te kunnen dragen aan beide goede 
doelen.

Aan de KIKA-run doen beide directeu-
ren Jeannet v.d. Krol en Annemarie 
Trouw samen met juf Sannie de Haas 
(1-2d), juf Annemarie v. Unen (6b) en 
meester Cees Swart (8b) mee. Ook juf 
Nienke Bakker, die een aantal jaren 
heeft les gegeven op school, zal zich 
in het mooie oranje Sint Maarten-
schoolshirt inzetten deze dag. Team 
Sint Maarten doet om twee redenen 
mee met deze run; allereerst in me-
moriam voor hun geliefde collega 
Marian die in 2010 plots is overleden 
en KIKA altijd steunde. Ter nagedach-

Sponsorloop basisschool Sint Maarten 
op 8 juni voor KIKA en Alpe d’HuZes

Lex te midden van al zijn klasgenootjes en meester Frank van groep 7b.

Het Kikarunteam van de Sint Maarten. V.l.n.r. Annemarie Trouw, Annemarie v. Unen, 
Cees Swart, Jeannet v.d. Krol en Sannie de Haas.

CASTRICUM: VRIJDAG 11 MEI
Sporthal 'De Bloemen' 
Aanvang: ca. 18.00 uur
Inschrijvingen per team € 65,- per mail to:
caldhuzestoernooi@gmail.com
info:  Wilco van Pel 06-48489580

LIMMEN: VRIJDAG 25 MEI
Sporthal ‘De Enterij’
Aanvang: ca. 18.00 uur
Inschrijvingen per team € 65,- per mail to:
caldhuzeslimmen@gmail.com
info:  Jack Burgering 06 20400532

IN SAMENWERKING MET:
Sporthal ‘De Bloemen’
DJ Prezto (Peter de Pree)
De Bombarry’s

Sporthal ‘De Enterij’
DJ GroSsinie (Kris Groot)
De Bombarry’s

072  511 25 27 TELEFOON

072  515 77 41 FAX

info@hoogland-acc.nl
www.hooglandaccountants.nl

Accountantskantoor Hoogland
  ’Kooimeerstaete’
 Louise Henriëttestraat 25
  1814 XC  Alkmaar

436800_Hoogland advertentie 128x90mm_wt.indd   1 11-03-11   12:36:49

HOTEL AKERSLOOT

Magenta lijn is snijlijn

Uitgeesterweg 15
1906 NW  Limmen

t.  +31 (0)6 24859 020
f. +31 (0)72 505 2895

info@solidgraphics.nl
www.solidgraphics.nl

Rabobank: 33 64 22 660
BTW: NL1908.90.344.B01

BIC: RABONL2U
IBAN: NL47RABO0336422660

KvK Alkmaar 
37106950

IEDEREEN VERDIENT EEN MORGEN...  WWW.TEAMCAL.NL

DJ Prezto

The Bombarry’s

DJ GroSsinie

ZAALVOETBALLEN & 
FIETSEN TEGEN KANKER

zaalvoetbal2012.indd   1 05-04-12   14:47

•	Loodgieterwerkzaamheden

•	CV	installaties

•	Dak	en	zinkwerken

•	Sanitaire	installaties

•	Tekenwerk

Schoolweg	8	•	1906	AD	Limmen
tel	06	514	783	56	•	www.dirksonlimmen.nl

Veelzijdig in hout
Boekel 29 - 30 | 1921 CE Akersloot | Tel 072 - 5053467 

www.timmerfabriekmolenaar.nl

TimmErfABriEk

   olenaar

De Mariaschool Limmen 1947-2012, reünie in uiterst gezellige sfeer. De LOV 
krant bevatte een leuke reportage en daarom werden er “hoedjes van papier” 
van gevouwen in een spel. De dames waren blij verrast met de reportage.

aan de KIKA-run in Spaarnwoude. Op 
een sportieve manier gaan zij zich 
inzetten voor KIKA, Stichting Kinde-
ren Kanker Vrij. In groep 7b zit Lex 

tenis aan haar is de school dit ook 
gaan doen. Daarnaast doen zij mee 
voor hun leerling Chantal v.d. Brink, 
uit groep 8b, waarbij afgelopen febru-
ari botkanker is geconstateerd en zij 
is nu onder behandeling. Door mee te 
doen aan deze run willen zij het on-
derzoek naar kanker bij kinderen van 
harte steunen en proberen zij op deze 
wijze een steentje bij te dragen.

Lex Burgering heeft vorig jaar de dag 
van Alpe d’HuZes aan de kant beleefd 
en is de dag erna samen met zijn vader 
en nog 4 mannen de berg opgefietst. 
Dit alles vond hij zo’n mooie ervaring 
dat hij zich in 2012 zelf wil inzetten 

voor stichting Alpe d’HuZes. Hij fietst 
in team CAL d’HuZes, team 3, en doet 
dit speciaal voor zijn vader, die ook dit 
jaar weer meedoet, en natuurlijk voor 
Chantal. Tot en met groep 6 heeft hij 
bij haar in de klas gezeten en ook zal 
hij op 7 juni in bocht 4 speciaal een 
kaars laten branden voor Chantal. Als 
dus binnenkort één van de leerlingen 
van basisschool Sint Maarten met een 
sponsorformulier bij u langs komt 
dan weet u waar  dit voor is want;

DE KINDEREN VAN BASISSCHOOL SINT 
MAARTEN SPRINGEN GEZAMENLIJK IN 
DE BRES VOOR KIKA EN ALPE D’HUZES!
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RESERVEREN? Bel 072 – 505 22 44

Kennemerstraatweg 425 • 1851 PD • Heiloo • www.fletcherhotelheiloo.nl

B l o e m e n d a g e n  l i m m e n  2 0 1 2

Welkom bij restaurant Kwartje Koffie!

gratis parkeergelegenheid
gratis oplaadpunt voor uw elektrische fiets

Lunch special

Mini-clubsandwich

Huisgemaakte gazpacho 

Mediterraanse wrap

C8,50

Heerli jk kopje koffie 

& gebak voor

C5,50

2e kopje koffie voor een kwartje!


