
Als organisatie zijn wij weer verheugd 
om te vermelden dat er ook in 2014 
weer een Kermisrun georganiseerd 
gaat worden! Het was even wachten 
maar ook de gemeente heeft weer 
een vergunning afgegeven voor het 
vorig jaar zo succesvolle evenement. 
Het duurde dit jaar allemaal iets lan-
ger want wij zijn nu offi cieel een groot 
evenement waar wij als organisatie 
best trots op zijn. Neemt niet weg 

dat wij daardoor met meer zaken re-
kening moeten houden maar die op 
het moment van schrijven ook alweer 
getackeld zijn! 

Naast het wachten op de vergunning 
hebben wij als organisatie niet stil 
gezeten en hebben verschillende wij-
zigingen toegepast. Zo zijn de web-
site en de route aangepast waardoor 
zowel de deelnemers als de toeschou- Geruchten doen de ronde dat de Huis-

drukker Limmen is verkocht, maar 
niets is minder waar. Sinds 1 maart 
j.l. is de Huisdrukker Limmen ver-
der gegaan onder een nieuwe naam; 
Oersterk Reclame Groep. Niet alleen 
een nieuwe naam, maar ook zijn de 
diensten uitgebreid. Op het gebied 
van print-en drukwerk verandert er 
naast een nieuwe naam voor u ver-
der niets. Oersterk biedt nog steeds 
de beste service, kwaliteit en snelle 
levering. Al het print-en drukwerk is 
online te bestellen via de nieuwe web-
site www.oersterkdrukwerk.nl. 

Oersterk Reclame Groep biedt naast 
print-en drukwerk ook andere dien-
sten en bestaat uit diverse afdelin-
gen; idee, ontwerp, print, drukwerk, 
internet en sign. Van ontwerp  van 
een logo tot een reclamebord of het 
bouwen van een website. Het voor-
deel van Oersterk Reclame Groep is 
dat u al uw marketingactiviteiten on-
der 1 dak kan onderbrengen. En indien 
gewenst nemen zij alles uit handen. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.oersterkreclame.nl of maak 
een afspraak met 088 – 90 80 400 en 
vraag naar Sander van Straalen.

De Huisdrukker Limmen 
= Oersterk!

Voor je het weet is het zover. Op 2e 
Paasdag, maandag 21 april, om 10.00 
uur organiseert ODISPORT voor de 
vierde keer een Paasparty. Iedereen is 
dan van harte welkom om paaseieren 
te komen zoeken. Paaseieren schilde-
ren en schminken staan ook weer op 
het programma. Natuurlijk gaan we 
allemaal met de paashaas op de foto. 
Deelname is gratis, inschrijven is niet 
nodig.

Activiteiten
Naast dat je heerlijk kunt recreëren 
op Dampegheest heeft ODISPORT dit 
seizoen tal van nieuwe activiteiten. 
Ook zet ODISPORT alle zeilen bij om 
voor het vijfde jaar de accommodatie 
Dampegheest te kunnen openen. De 
verwachte openingsdatum van het 
zwembad is het weekend van 31 mei. 

Kijk voor het vernieuwde aanbod en 
voor de zwembad openingstijden op 
www.odisport.nl. 

Dampegheest moet blijven bestaan!
Om het zwembad open te kunnen 
houden is de Stichting Vrienden van 
Dampegheest opgericht. De stich-
ting heeft het beheer overgenomen 
van gemeente Castricum. Samen met 
ODISPORT werkt de stichting hard 
aan het behoudt van deze prachtige 
accommodatie.
Wilt u hierin een bijdrage leveren?
Kijk dan voor de mogelijkheden op 
www.vriendenvandampegheest.nl.
Alvast bedankt voor uw steun en
hopelijk allemaal tot snel!

Met sportieve groet,
ODISPORT

ODISPORT Dampegheest gewoon heel 2014 geopend! 

Paasparty bij Odisport

voor inwoners uit LimmenLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                    april 2014 

Tijdens de hoogtij dagen konden we 
makkelijk vermelden dat we meer dan 
honderd mozaïeken in Limmen had-
den liggen. Er ontstonden fi les in Lim-
men en om Limmen in te komen. Er 
waren verkeersregelaars nodig om het 
verkeer in de goede banen te leiden. 
Stromen met toeschouwers kwamen 
van heinde en verre om de mozaïeken 
te bewonderen. Ons rustige dorpje 
werd opeens overstroomd door be-
zoekers.
Als je eenmaal besmet was met het 
Bloemendagen virus dan kwam je er 
ook moeilijk vanaf. Enkele leden van 
de Stichting Bloemendagen Limmen 
bleven soms wel 35 jaar of langer in 
het comité, het kwam zelden voor 
dat ze voor een paar jaar aanbleven. 
Vrijwilligers hebben ons ook jarenlang 
gesteund, ze konden niet gemist wor-
den.
Bij de 60ste Bloemendagen hebben 
we enkele prikkers gehuldigd die 40 
jaar een mozaïek hadden gemaakt.
En toen werd het langzamerhand iets 
minder met de aantallen. Groepen 
gingen samen verder en maakten een 
heel groot mozaïek, daardoor schoot 
de moed in de schoenen bij sommi-
gen. De jeugd ging uit huis en ging in 
een ander dorp studeren of samenwo-
nen. Moeders gingen werken om ge-

Kermisrun 2014 is weer een feit!
wers meer kunnen genieten van de 
obstakels, zijn er een tal van nieuwe 
obstakels uitgewerkt die nog groter 
en spectaculairder zijn dan afgelopen 
jaar en hebben wij besloten door de 
nu al vele interesse het deelnemers-
veld te vergroten naar 400 man!  Het 
lijkt veel, maar door het grote animo 
zal de inschrijving snel gaan. Nieuw 
dit jaar is dat iedereen een chip zal 
krijgen zodat iedereen zijn tussentij-
den en eindtijden kan nakijken en het 
wedstrijdverloop onderling als voor 
de beker nog spannender word. Ver-
der is het wordt het weer een gehele 
dag, inclusief, sport, eten en vooral 
veel gezelligheid!

De inschrijving voor de KermisRun 
2014 zal omstreeks 1 mei starten en 
inschrijven kan via de vernieuwde 
website www.kermisrun.nl inschrij-
ving kost € 30,- en dit is inclusief 
deelname aan de kermisrun, buffet 
en chip voor het tijdschema!

Ons laatste jaar... Bloemendagen Limmen van 26 t/m 30 april 2014

Wij zijn UITgeprikt...
noeg geld binnen te halen, alle spor-
ten en hobby’s van de kinderen waren 
duur. We kregen het steeds drukker 
en er was steeds minder tijd voor de 
Bloemendagen.
Er waren enkele oplevingen zoals het 
59ste jaar. Er werden dat jaar twee 
avonden georganiseerd waarbij ie-
dereen uitgenodigd werd om na te 
denken over de toekomst van de Bloe-
mendagen. Er kwamen goede ideeën 
uit voort waarvan er ook diverse zijn 
uitgevoerd. Zoals de Prikploegprijs 
(zeg dat maar eens 3x snel achter el-
kaar). Helaas werd weer een terugval 
geconstateerd bij het 60ste jaar. Voor 
het 61ste jaar werd weer een ander 
prijs in het leven geroepen. De ploeg 
die een mozaïek maakte met bijpas-
sende straatversiering kon een barbe-
cue winnen voor zijn deelnemers.
Ondertussen was er tijdens het 59ste 
jaar ook een minimum aantal deelne-
mers vastgesteld door de Stichtings-
leden. Vorig jaar, door het uitstellen 
van de Bloemendagen met twee we-
ken, kwamen we daar al niet aan maar 
we gaven het de schuld van het twee 
keer achter elkaar uitstellen. Vooruit, 
we gaan er nog een jaar voor. Maar dit 
jaar konden we er niet meer onderuit. 
Om deze schitterende traditie niet ab-
rupt te laten eindigen organiseren we 

dit jaar, vol enthousiasme trouwens, 
nog een laatste maal de Bloemenda-
gen. We gaan er met het hele dorp 
weer een schitterend feest van maken 
waarop de bezoekers jaloers op kun-
nen zijn. Wij weten wat saamhorig-
heid betekent, daar is Limmen sterk 
in.
Met weemoed kijken we er later nog 
op terug en kunnen we zeggen; “Ge-
lukkig hebben we de foto’s nog”.
Natuurlijk hopen we dat er iemand 
anders opstaat om de traditie voort 
te zetten en zijn er nog ideeën om 
volgend jaar toch nog iets te doen. 
Zij het niet meer door ons. Gedach-
ten gaan van een kleine Bloemenda-
gen bij de Hortus met een tentoon-
stelling over de Bloemendagen in de 
museale hoek. Sommige prikploegen 
willen helemaal nog niet stoppen en 
gaan volgend jaar gewoon weer door. 
Anderen willen meedoen met de Bloe-
mendagen in Anna Paulowna om eens 
Nederlands kampioen te worden.
Maar eerst gaan we de komende Bloe-
mendagen nog in goede banen leiden 
zodat we weer trots terug kunnen kij-
ken op een mooie afsluiting.
Succes iedereen en bedankt voor de 
samenwerking de afgelopen jaren!

Stichting Bloemendagen Limmen
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Opvallend
 aanwezig...

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T   (0)72 743 1703
M  (0)6 22 666 406
 I    www.voetverzorging-michelle.nl   

Voor een heerlijke pedicure behandeling

Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Nagelreparaties

Gelnagels en nagels lakken

Cadeaubonnen

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen  

t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511
info@kookkonst.nl  •  www.kookkonst.nl

Zomerbuffet 

✓ Stokbrood met kruidenboter 

✓ Zomerse kool salade

✓ Aardappelsalade met piccalillydressing 

✓ Pastasalade met tonijn en zongedroogde tomaat 

✓ Komkommersalade met olijven 

✓ Romige citroen kip 

✓ Siciliaans gebakken zalm 

✓ Ossehaaspuntjes in pittige roomsaus 

✓ Gegrilde zomergroenten 

✓ Ovenaardappels 

✓ Rijst  €  18,50 p.p.

Te bestellen vanaf 15 personen.

En voor uw gemak: wij doen de afwas!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

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

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

In mei,
legt elke accountant
de oude boeken
opzij...

1 staal per  
p e r s o o n

Breng een grondmonster van ongeveer 250gr mee 
          en wij geven je het beste tuinadvies!

GRATIS grondtest

METING VAN: 

pH (zuurgraad)  

VOEDINGSTOESTAND  
  + ADVIES

natuur l i jke  plantenvoeding

in samenwerking met

Last van mos in uw gazon ??
Gele plekken in uw gazon ??

Slechte opbrengst van uw moestuin ??
 

…..wij geven u graag advies !!!

Kruiden uit eigen tuin
... plant ze nu !! 

Mooie volle planten
Potmaat 14 cm.

Vele soorten
Per stuk  e 2.49

5 stuks e 11.-

B I J N I E R U I T P U T T I N G 

controle

Woensdag 16 april

Er is in Hoofddorp weer een seminar ‘gezond en 
vitaal ouder worden’ gaat over preventieve ge-
zondheid, het belang van het dagelijks gebruik van 
voedingssupplementen. Deze middag gaat over bij-
nieruitputting. Vooral mensen met veel stress heb-
ben hier last van. Bijnieruitputting heeft talrijke 
gevolgen. Deze middag is van 12.30 - 16.30 uur.

Toegang € 25,00 p.p. incl. Goodiebag.

Het seminar ‘gezond en vitaal ouder worden’ gaat over 
preventieve gezondheid, het belang van het dagelijks ge-
bruik van voedingssupplementen. Inhoudelijk zijn verant-
woordelijk een arts en een specialist in (sport)voeding.

Seminar ‘gezond en vitaal ouder worden’

Edwin van Stralen
Achterweg 4
1906 AG Limmen

06 53 122 858

info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Pinot Blanc
Osar Truschel Elzas
6.49 4.49
Licor 43
70 cl.  18.99 13.99
Aanbiedingen geldig t/m 20 april 2014

Beste Gall&Gall van Noord-Holland!

Dé Paaswijn:

Slijterij R. Booms

Iedereen
Vrolijk
Pasen!
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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 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 Daniel Sebastiaan Aart van Sligtenhorst ‘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 en het geboor-
tekaartje, in ontvangst nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.

‘BABY VAN DE MAAND’

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

D b i k Li K t

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

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

Teun Winder

– Geboren op 18 februari 2014 –

Zoon van Gert-Jan Winder en Marjolijn Glorie,
broertje van Ties

Daniel Sebastiaan Aart 
van Sligtenhorst

– Geboren op 11 maart 2014 –

Zoon van Dirk en Susanne van Sligtenhorst

Jasper Schilder

– Geboren op 19 februari 2014 –

Zoon van Cristian en Heidi Schilder, 
broertje van Thomas

Jip van der Schaaf

– Geboren op 15 maart 2014 –

Zoon van Jelle v.d. Schaaf en Martijntje Koomen, 
broertje van Wessel, Sophie en Thomas

Liv Kerssens

– Geboren op 19 maart 2014 –

Dochter van Edwin Kerssens en Fanny Krijgsman,
zusje van Duncan

Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2003 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

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

Kerkweg

middenw
eg

rij
ks
w
eg

k i n d e r o p v a n g 0 -13
Vrolijk Pasen!
Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76 Ons uurtarief is € 6,32

Tijdens de Bloemendagen, 26 en 27 
april, organiseert het gemengd koor 
De Vredeburgers in samenwerking 
met de Stichting Hortus Bulborum 
een kunst- en muziekevenement. 
Openingstijden: zaterdag van 11.00 – 
17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 
uur.
In de tuin achter “Ons Huis” vindt u 
de kunstenaars, die  allerlei kunst-
vormen laten zien o.a.  sieraden, ke-
ramiek, vilt, tassen, beelden en schil-
derijen.
In de prachtige nieuwe muziektent, 
het Pieter Boschman Paviljoen, zal 
regelmatig muziek te beluisteren zijn. 
Op zaterdag 26 april: een klein ensem-
ble van de Harmonie Excelsior, Peter 
Dekker die om 13.00 uur o.a. een spe-
ciaal gecomponeerd lied zingt over de 
“Laatste Keer Bloemendagen” en het 
kinderkoor Mucicstar. 
Zondag 27 april komt de Harmonie Ex-
celsior, Phonation: een zanggroep van 

Kunst en Muziek
tussen de Bollen

7 heren, Spijkers Drum en om 16.00 
uur zal Peter Dekker nog een keer het 
lied “Laatste Keer Bloemendagen” ten 
gehore brengen. Het organiserende 
koor De Vredeburgers zal om 15.30 
uur een optreden verzorgen. Voor 
een meer gedetailleerd programma 

Toon en Georgina Könst hebben be-
sloten om, na 8 jaar het beheren van 
de Burgerij, een andere weg in te 
slaan. Ze gaan zich volledig richten 
op catering en het geven van kookles-
sen. Naast het beheer van de Burge-
rij deden zij al catering en werden er 
kooklessen gegeven in de keuken van 
de Burgerij. Het bleek dat ze hier heel 
veel plezier aan beleefden en er vele 
complimenten over kregen. Na rijp 
overleg met elkaar werd er rond ge-

verwijzen we u naar de week- en zon-
dagsbladen die binnenkort verschij-
nen.
Op het terras en in Ons Huis worden 
koffi e en thee met huisgemaakte lek-
kernijen geserveerd. Er is ook een lo-
terij met originele prijzen.
De opbrengst van al deze activiteiten 
komt ten goede aan het gemengd 
koor De Vredeburgers om in de toe-
komst mooie concerten te kunnen 
blijven presenteren.

Wat komt er in de oude groentewinkel 
aan de Dusseldorperweg?
Al een maand vragen vele inwoners van Limmen zich af wat er toch met de 
oude groentewinkel aan Dusseldorperweg 75 gaat gebeuren. Er wordt gesloopt 
en verbouwd, krijgen we weer een groentewinkel hier? NEE, in het pand waar 
vele jaren een groentewinkel heeft gezeten komt een sfeervolle kookstudio! 

keken in Limmen, waar ze wel wilden 
blijven met hun bedrijf, naar een ge-
schikt pand. Hun oog viel op Dussel-
dorperweg 75, de voormalige groen-
tewinkel die al wat jaren leeg staat. 
Na enig overleg en brainstormen is er 
de start gemaakt om het pand om te 
toveren tot een sfeervolle kookstudio. 
Op dit moment wordt er nog hard 
gewerkt, zo is er al een hele nieuwe 
voorgevel geplaatst om een huiselijke 
sfeer aan de kookstudio te geven. Er 

moet nog een hoop gebeuren om er 
voor te zorgen dat er vanaf 1 mei kan 
worden gekookt aan Dusseldorper-
weg 75 bij KookKönst. Want natuurlijk 
hoort bij deze nieuwe onderneming 
een pakkende naam die bij het bedrijf 
past. Wat is er allemaal mogelijk bij 
KookKönst; Per 1 mei kan men terecht 
bij KooKKönst voor de catering van 
een volledig feest bij u thuis of op een 
andere locatie. Een schaal met koude 
en warme hapjes, de broodjes voor de 
lunch of vergadering. Ook een warm 

en koud buffet met afsluitend een 
dessertbuffet behoort tot de moge-
lijkheden bij KookKönst. Elk feest of 
evenement is uniek en vraagt om zijn 
‘eigen’ catering. Zo wordt de catering 
voor een kinderfeestje anders bena-
dert dan het verzorgen van de hapjes 
na een sportdag van ‘uitgehongerde’ 
twintigers…..

Heeft u altijd al willen leren koken of 
met vrienden en vriendinnen gewoon 
op een gezellige en ontspannen ma-
nier lekker samen willen koken? Dit 
kan bij KookKönst! Je kunt er een 
enkele les volgen of samen met vrien-
den en vriendinnen een kookclub 
beginnen. Het aantal cursisten voor 

een kookles is 6-8 personen, dit om 
een ieder genoeg aandacht te kun-
nen geven tijdens de les. Na afl oop 
van de kookles krijgt u natuurlijk de 
gebruiksvriendelijke recepturen mee 
naar huis. Zo kunt u het thuisfront 
en gasten laten genieten van uw ge-
leerde kookkönsten… Ook voor ver-
gaderdiners/lunches kunt u straks bij 
ons terecht. Op onze nieuwe website 
www.kookkonst.nl kunt u vele ideeën 
opdoen. Wij adviseren u graag op 
maat! 

Voor het gemak van catering aan huis 
en het gezellig en lekker leren koken 
staat KooKKönst per 1 mei voor u 
klaar. Wij zijn te bereiken 072-5051519, 
06-20741511, info@kookkonst.nl of 
kom langs op Dusseldorperweg 75 te 
Limmen.
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072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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 

FERTIGROW KUNSTMEST paardenweide
of tuin 25 kilo € 16,00 4 stuks € 60,00

FRONTLINE HOND
4 pipetten vanaf € 20,95 6 pipetten vanaf € 29,50

FRONTLINE KAT 4 pipetten van € 22,00 nu € 17,95
6 pipetten van € 31,45 nu € 23,95

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.

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges voor uw printer. 
Goedkoper dan origineel en meestal met meer 

inkt. Vele soorten op voorraad en de rest
kunnen wij eventueel bestellen!
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Katholiek Vrouwen Gilde zet 
100ste lid in het zonnetje

Links voorzitter Nel Kroon met het 100ste lid Mevr. Hertel Roos.

19 februari was een bijzondere avond 
voor het K.V.G. Het bestuur is er dan 
ook ontzettend trots op, dat zij hun 
100ste lid mochten verwelkomen. Het 
was Mevr. Hertel Roos. Van de voorzit-
ter Nel Kroon mocht zij een prachtige 
vaas met bloemen in ontvangst ne-
men.
Ons K.V.G groeit nog steeds. Afgelo-
pen maart weer drie leden erbij. Wij 
zijn dan ook een bloeiende vereniging 
met veel interessante, gezellige en 
boeiende avonden. Elke derde woens-
dag van de maand komen wij samen 
in de Burgerij om 20.00 uur. Wilt u 
ook eens twee avonden bijwonen, dat 
kan. U betaalt als introducee €3,50 
per avond inclusief twee keer koffi e. 

Ook onze reiscommissie zorgt voor 
leuke excursies of dagje uit. Het lid-
maatschap van het K.V.G bedraagt
€ 30 per jaar en loopt van januari t/m 
december.

Ons progamma van 2014 is:
16 apr. Gezamenlijke avond
 met de Vrouwen van Nu  
17 sep. Zand, zeep en soda
15 okt. Eéndags bestuur
19 nov. Voedselbank
17 dec. Kerstavond

Wij zien u graag eens op een van onze 
avonden!

Met vriendelijke groeten Annie Duin

Limmen - Een ongeluk zit vaak in een 
klein hoekje. Even niet opgelet en een 
verwonding of valpartij  is vaak on-
vermijdelijk. Wist u trouwens dat de 
meeste ongevallen thuis gebeuren?
Om u voor te bereiden op kleine maar 
ook grotere ongevallen wordt er vanaf 
7 mei een uitgebreide EHBO cursus 
gegeven in Limmen. 

In deze cursus van het Rode Kruis 
worden kleine ongevallen behandeld 
en verbanden geoefend. Ook de re-
animatie krijgt ruime aandacht in de 
lessen. Na het volgen van de cursus 
weet u hoe u moet handelen bij veel 
voortkomende verwondingen en let-
sels. Allemaal nuttige handelingen 
die ervoor zorgen dat u weet wat u 

Weet wat u moet doen!

EHBO cursus in Limmen
moet doen als er in uw naaste omge-
ving een ongeluk gebeurd.

De cursus leidt op voor het landelijk 
erkende Rode Kruis diploma, dat ook 
erkend is door het Oranje Kruis. De 
nieuwe cursus van 8 avonden start 
op woensdagavond 7 mei in de brand-
weerkazerne in Limmen. De kosten 
bedragen € 150,- inclusief lesmate-
rialen en diploma. Informeer bij uw 
zorgverzekeraar of de cursus eventu-
eel vergoed wordt.  
Voor inlichtingen en aanmelding kunt 
u contact opnemen met mevrouw H. 
v.d. Linden, tel. 072 505 1929, e-mail: 
heleenvanderlinden@quicknet.nl  
of mevrouw A. Korving, tel. 072 505 
3045, e-mail: jenakorving@online.nl

Limbridge is een gezellige vereniging 
voor 55 plussers. Op maandagavond 
spelen wij van 19.30 uur tot 22.30 uur 
in de benedenzaal van de Vredeburg. 
Uiteraard onderbroken door  een ge-
zellige koffi epauze.
Voor het komende seizoen hebben wij 

Houdt u van bridgen? 
weer ruimte voor nieuwe leden. Dit 
kunnen zowel beginnende als gevor-
derde bridgers zijn.

U bent van harte welkom. Voor aan-
melding en/of informatie kunt u bel-
len naar 072 5054867 of 072 5052087

Het is zondag 13 april al weer de laat-
ste sessie van het seizoen 2013 – 2014, 
en dat betekent dat er al vijftien sei-

Zondag 13 april 2014 vanaf 16.00 uur

T-race and the Old Dix als 
gast bij Jazz Session Club 
‘Vredeburg’

zoenen Jazzsessions zijn geweest in 
die prachtige stolpboerderij die Vrede-
burg heet.  En dan moet er natuurlijk 

een speciaal gastoptreden zijn en dat 
is er ook: nl. T-race and the Old Dix.

Aanvankelijk zo’n 5 jaar terug begon-
nen als kwartet.  In korte tijd uitge-
groeid, met de nodige wisselingen, tot 
een zevenmans + éénvrouws formatie 
die zich bezig houdt met Dixieland, 
maar daarnaast regelmatig uitstapjes 
maakt naar moderner repertoire.
Alle leden hebben veel ervaring in mu-
ziek:  van pop tot klassiek, van oude 
tot modernere jazz, van fanfare tot 
big band. Kortom een uit vele muzie-
krichtingen gehaalde groep muzikan-
ten, goede amateurs die hun liefde 
voor muziek gemeen hebben en we-
kelijks enthousiast in Limmen naar de 
kelder gaan om te repeteren.
Op het podium gaat de gemiddelde 
leeftijd (zo’n 74 jaar)  met een sprong 
omlaag. Vol vuur en gretigheid wordt 
er gespeeld en gezongen. 

De data voor volgend seizoen:  21 sep-
tember, 19 oktober, 16 november, 21 
december, 25 januari, 22 februari, 22 
maart en 19 april.
De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar. 
Inlichtingen:  Fred Timmer    tel/fax: 
072-5053414 e-mail: timmerlimmen@
kpnmail.nl

Zoals elk jaar komen de jeugdleden 
van Sportvereniging TIOS Limmen 
op woensdag voor Pasen bij u aan de 
deur om narcissenpotjes te verkopen. 
Voor slechts € 2,00 (en 2 voor € 3,00) 
heeft u een leuk, fl eurig narcissen-
potje. Erg leuk om zelf in huis te zet-
ten of om cadeau te geven (met Pasen 

Conquista’s Avondvierdaagse: 3 t/m 6 juni
Haal de wandelschoenen alvast maar weer uit de kast, de avondvierdaagse van Limmen komt er weer aan! Van 3 tot en 
met 6 juni is het weer lopen geblazen op de vertrouwde afstanden: 5, 7.5 of 10 kilometer. Alle deelnemers moeten zich wel 
van tevoren inschrijven. Dit kan op zaterdagochtend 24 of 31 mei van 11:00 - 12:30 in Conquista. Het inschrijfgeld bedraagt 
5 euro. Op dinsdag 3 juni kan er vlak voor de start ook nog ingeschreven worden, dan kost het 6 euro. Houdt voor alle 
informatie onze website in de gaten: www.conquista.nl

Timmerdorp Limmen 2014: Datum bekend!
Even een kort berichtje voor al onze timmervrienden en vriendinnen: het timmerdorp Limmen is dit jaar van 11 tot en met 
15 augustus. Schrijf dit dus in je agenda en zorg er voor dat je dan niet op vakantie bent! Informatie over inschrijven en 
natuurlijk het thema volgt nog. Dit zal in de krant komen te staan en natuurlijk ook op onze website: www.conquista.nl.

TIOS - Bollenactie
bijvoorbeeld). De opbrengst van de 
actie zal o.a. gebruikt worden voor 
de jeugdactiviteiten, wedstrijden en 
dansdemo’s. 
De bollenactie vindt plaats op woens-
dag 16 april tussen 16:00 en 19:00 uur. 
We rekenen op UW STEUN om dit tot 
een groot succes te maken!!
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Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Kalfsentrecote met kruidenbotersaus
en gebakken witlof met honing.
Voor 4 personen
• 2 grote of 4 kleine entrecote
• zwarte peper, zeezout
• 8 kleine struikjes witlof
• honing, zout en peper

Vet de koekenpan in met olijfolie, peper en zout de entrecote.
Leg een dikke plak roomboter in de pan, bak ze 2x 2minuten aan.
Haal ze uit de pan en laat rusten op warme plaats onder aluminiumfolie in de oven op 50 graden.
Bak de doormidden gesneden witlof in de koekenpan
Giet er een fl inke scheut honing over, ongeveer 6 minuten laten bakken.
Maak de kruidenbotersaus: gebruik de jus van de gebakken entrecote en voeg 100 gr kruidenboter toe, kook 
in, even proeven voor de smaak.

Wijntip: Dr Loosen Pinot blanc 2012

Eet smakelijk en gezellige paasdagen.

Eten en genieten!
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Op zondag 20 april, 1e Paasdag, is er in 
de Burgerij een groots Malt d’HuZes 
Feest van 16.00-21.00 uur. Hier treed 
de Bløf coverband TeBoven op en 
zorgt B & E Sound voor de verdere 
muzikale omlijsting.
Dit alles heeft Lex Burgering (13 jaar), 
samen met zijn moeder, georgani-
seerd om geld op te halen voor Alpe 
d’HuZes. Lex gaat dit jaar voor de 3e 
maal meedoen aan Alpe d’HuZes en 
heeft er weer heel veel zin in. Afge-
lopen 2 jaar fi etste hij bij team CAL 
d’HuZes alleen doen zij dit jaar niet 
mee en is Lex als individueel inge-
schreven. Hij is druk aan het trainen 
en om geld op te halen voor het goede 
doel heeft hij samen met zijn moeder 
dit Malt d’HuZes Feest opgezet. De 
afgelopen jaren had Lex als acties het 
Pannekoekenfeest en het In Memo-
riam Chantal v.d. Brink Badminton-
Toernooi.

Dit keer was het natuurlijk een uitda-
ging om weer iets anders uit ‘de hoge 
hoed’ te toveren als actie. Ze kwamen 
op het idee een feest te geven wat 
voor de jeugd makkelijk toegankelijk 
is, iets dat nu toch een stuk minder 
is met de strengere regels omtrent 
alcohol. Als eerste werd er naar een 
locatie gezocht en, net als met het 
Pannekoekenfeest in 2011, waren Ge-
orgina en Toon (KookKönst) van de 
Burgerij meteen weer enthousiast 
en wilde graag hun zaal in de Burge-
rij beschikbaar stellen. Lex is fan van 
Bløf alleen had deze band geen tijd 
voor een optreden in Limmen voor 
dit goede doel. Na enig speurwerk en 
mailen is er een mooie band gevon-
den uit de omgeving Utrecht / Noord 
Brabant; TeBoven, de Bløf coverband,  

Bløf coverband TeBoven treed op t.b.v. Alpe d’HuZes van Lex Burgering

Groot Malt d’HuZes Feest!
komt naar Limmen om er een mooi 
feest van te maken. Sound Rent uit 
Castricum zorgt ervoor dat het geluid 
tip top in orde is van de band met 
hun optreden. Daarbij is B & E Sound 
aanwezig om er een mooi en gezellig 
feest van te maken.

Zoals de naam al zegt, Malt d’HuZes 
Feest, is het een alcoholvrij feest. Het 
bier, diverse smaken, wat er wordt 
geschonken is 0% en zo wordt het 
een feest wat voor jong en oud mak-
kelijk toegankelijk is. Doordat het 
een middag/avond feest is zal er ook 
een broodjeshoek zijn waar heerlijke 
broodjes snack, ham en kaas worden 
verkocht. Mora was meteen bereid 
om voor dit feest een groot aantal 
dozen snacks beschikbaar te stellen. 
Bakkerij Bakker sponsort de broodjes, 
Slagerij Snel de ham en AH Limmen de 
kaas. Hierdoor zal de prijs niet hoog 
zijn en de opbrengst voor Ad6. De 
entreekaarten en posters zijn gratis 
ontworpen door Illudée (Alex en Mir-
jam Stuifbergen) en het drukken hier-
van is gesponsord door de Oersterk 
Drukwerk. Door alle medewerking 
van deze mensen en bedrijven hoopt 
Lex op een mooie opbrengst voor Alpe 
d’HuZes.
De toegang is t/m 12 jaar gratis (onder 
begeleiding van ouder, 12 jarige die 
alleen komt koopt kaart van € 5,-), 13 
t/m 17 jaar € 5,- en v.a. 18 jaar € 7,50 
dit is inclusief garderobe. Kaarten zijn 
te verkrijgen bij Blue World Castricum 
en Heiloo, Texaco Egmond a/d Hoef 
en fam. Burgering, Vredeburglaan 2 te 
Limmen. Meer over Lex zijn actie is te 
lezen op zijn actiesite http://deelne-
mers.alpe-dhuzes.nl/acties/lexburge-
ring/lex-burgering . 

Taichi Qigong is een uit China afkom-
stige bewegingsleer. Chinezen zien 
klachten als een verstoring van de ba-
lans. Daarom is het belangrijk dat je 
in balans komt of blijft, waardoor je je 
fysiek en mentaal goed voelt. Door te 
bewegen stimuleer je de bloedcircula-
tie en blijven gewrichten soepel. 
Veel klachten zoals in het gebied van 
hoofd, schouders, nek en armen, rug-
klachten of stress kun je met oefenin-
gen, gebaseerd op deze traditie van 
Taichi Qigong, voorkomen of vermin-
deren.
Taichi Qigong oefeningen zijn rustige, 
vloeiende en eenvoudige bewegingen 
die ontspannen worden uitgevoerd. 
Ze verbeteren ademhaling, lichaams-
houding en concentratie. Je wordt 
je bewust  van de wijze waarop het 
lichaam op inspanning en spanning 
reageert en je leert je grenzen te her-
kennen.
De oefeningen zijn geschikt voor ie-
dereen en makkelijk in te passen in 
het dagelijks leven, thuis en op het 
werk. Vanaf 7 mei tot eind augustus 
worden losse lessen in de buitenlucht 
gegeven. Een ideale manier om vrij-
blijvend lessen te volgen op woens-
dagavond van 20.00 – 21.00 uur. Loca-
tie: Koekoeksveld aan de Westerweg 
(t.o. nr 18) in Limmen. Kosten € 4,= 
per les. Draag makkelijke kleding, bij 
voorkeur meerdere laagjes.
De trainingen zijn voor iedereen en 
alle leeftijden toegankelijk.

Voor meer informatie:
www.touchbase-taichi.nl
e-mail: ellen@touchbase-taichi.nl
of bel Ellen Gaillard 072 - 505 51 01.

Taichi Qigong – Trainingen in de buitenlucht

Bewegen is de basis 
van gezondheid

Bij binnenkomst worden we ver-
welkomd op de klanken van Franse 
Chansons…

Aan de Dusseldorperweg (nr. 58, naast 
Cafe de Lantaarn) is sinds kort een 
nieuw winkeltje gevestigd, genaamd 
‘Maison La Chasseigne’.

De winkel verkoopt o.a brocante, de-
coratie- en cadeau-artikelen en heeft 
daarnaast ook een echte ‘Salon de 
thé’ met o.a diverse Café et thé speci-
aliteiten en  vers Frans gebak, ook zijn 
er heerlijke broodjes en pasteitjes ver-
krijgbaar.  Het is ook mogelijk om een 
High Tea te bestellen, wij informeren 
u graag omtrent de mogelijkheden!
Bij mooi weer kan er binnenkort ge-
bruik worden gemaakt van onze 
nieuw aangelegde theetuin.
Ook staat er op de planning om een 
aantal muziekmiddagen te organise-

Nieuw in Limmen op de Dusseldorperweg 58...

Maison La Chasseigne
ren met  medewerking van een Franse 
chansonnière.

A bientôt !  
Maison La Chasseigne

In de uitbundige start van de lente 
maken de kinderen van de vestigingen 
van Forte Kinderopvang in Limmen 
zich op voor een vrolijke en vooral cre-
atieve paasviering. kinderdagverblijf 
Eigen Wijs speelt het jaarlijkse bezoek 
aan Woonzorgcentrum De Cameren 
ook dit jaar weer een bijzondere rol.

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs ver-
sieren de kinderen elk jaar paasstok-
ken die naar woonzorgcentrum De 
Cameren worden gebracht, zodat ook 
de oudere bewoners van Limmen een 
vrolijk Pasen beleven. De kinderen van 
Eigen Wijs en de bewoners van De Ca-
meren gaan regelmatig op bij elkaar 
op visite: dit is altijd weer een groot 
succes bij de kinderen en ook de be-
woners genieten altijd enorm van het 
bezoek van de kinderen. 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs zelf 
wordt ook weer volop aandacht ge-
schonken aan Pasen. De kinderen zijn 
al druk bezig om mooie paasversier-
selen te maken, zoals geknutselde 
kuikentjes en paastakken. In de week 
voor Pasen organiseren de pedago-
gisch medewerkers een paaslunch 

Vrolijke paasviering
kinderdagverblijf Eigen Wijs

voor de kinderen, waarbij allerlei lek-
kernijen én eitjes op het menu staan. 
Ook worden er eieren beschilderd, 
maar dan wel op een wel heel origine-
le manier: scheerschuim op tafel, verf 
erdoor mengen en dan de eieren er-
door rollen! Daarnaast worden er na-
tuurlijk nog lekkere eitjes verstopt in 
de avontuurlijke tuin van Eigen Wijs.

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wor-
den kinderen van 0-4 jaar opgevan-
gen. Hierbij staan vooral de huiselijke 
sfeer en de aandacht voor het indivi-
duele kind centraal. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fortekinderopvang.nl of bellen 
met 0251-658058.

25 juni 2014
JAARMARKT LIMMEN

Kunstenaars gezocht!
Wij zijn op zoek naar kunstenaars die hun ‘ambacht’ en creaties aan het 
publiek willen tonen. Er komt een aparte ‘straat’ waar alle kunstenaars

bij elkaar staan. Geef u snel op: www.ondernemendlimmen.nl

ACTIEVE SENIOREN OPGELET!!!

TIOS Limmen geeft gratis ZUMBA 
workshop in De Cameren

Lekker dansen en bewegen op Latijns-Amerikaanse muziek, speciaal 
voor senioren. Dat kan binnenkort in Woonzorgcentrum De Cameren!

Sportief plezier op aanstekelijke Latijns-Amerikaanse ritmes zoals Salsa, 
Samba en Merengue. Deze workshop is speciaal bedoeld voor senioren. 
Tijdens deze les gaan we op een leuke en gezellige manier werken aan 

de conditie. Zumba is gericht op het losmaken van de spieren. Het 
is goed voor hart en bloedvaten, verbetert de houding en ontwikkelt 

uithoudingsvermogen. Zo nodig kunnen hulpmiddelen worden gebruikt, 
zoals een stoel, zodat ook senioren die minder valide zijn, kunnen 

meedoen. De danspasjes zijn makkelijk te leren. Iedereen, zowel mannen 
als vrouwen kunnen deelnemen en een vaste danspartner is niet nodig. 

Bent u 55 jaar of ouder, spreekt Latijns-Amerikaanse muziek u aan
en wilt u daar lekker op bewegen… dan is deze Zumba workshop beslist 

iets voor u! De workshop “ZUMBA voor SENIOREN” is op dinsdag 20 
mei van 15:00 tot 16:00 uur in Woonzorgcentrum De Cameren

(Nova Vita ruimte).  De workshop is gratis en geheel vrijblijvend. 
Dus kom kijken en doe vooral mee!
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Van donderdag 17 t/m zaterdag 19 april
bij besteding van minimaal € 5,-. Max. 1 per klant. OP=OP

IJSVRIJ MET DE PAASDAGEN

GOURMET
of BARBECUE..?
Nu compleet barbecue- of gourmetpakket
• (H)eerlijk vlees
• Stokbrood met kruidenboter
• 3 Soorten feestsauzen
• 3 Verse salades

Kijk voor meer barbecue- en gourmet-ideeën
op www.snel.keurslager.nl
Let op! Online-bestellers maken kans op een reischeque t.w.v. € 210,-!!

9.95
p.p.te bestellen vanaf 4 pers.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Paaspakket
• Paasbroodje
• 4 haasgevuldekoek
• Zakje paaseitjes
Samen in een doos .........................voor € 10,95
Leuk voor een paasattentie!
 
Ook hebben wij diverse opgemaakte paaseieren, 
diverse tulbanden, paasbrood, duivenkaters
en een ruim assortiment brood en klein brood!

studiowelgraven.nl

...Ontwerp
     ...Drukwerk
          ...Websites
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John en Ria zullen daar straks verder 
over vertellen. In het gezellige kan-
toor op de 1e etage spreken we elkaar 
onder het genot van beste koffi e. We 
gaan even terug in de historie om-
trent het pand en de diverse bestem-
mingen die het heeft gehad.
Oorspronkelijk gebouwd als bloem-
bollenschuur voor het bedrijf Gebr. 
Seignette (te Beverwijk). John Winder 
heeft hier nog bloembollen gepeld, hij 
was toen 12 jaar.
Later vestigde zich in het pand op de 
bovenverdieping reclamebureau Hans 
Schaeffer, destijds toonaangevend in 
de regio, en op de benedenverdieping 
De Tapijtspecialist (Frits van der Kolk). 
Hier begon de destijds 15-jarige John 
als leerling tapijtenlegger. In 1976 
startte Gerton, interieurverzorging 
(aan de Rijksweg). John voegde zich 
bij het tweetal waarbij hij de verkoop, 
inkoop en administratie op zich nam. 
Toen de bovenverdieping in 1985 vrij 
kwam deed de kans zich voor een 
slaapkamerspeciaalzaak te openen, 
een van de eerste speciaalzaken in de 
regio Noord Kennemerland. In 1994 
werd de oude bollenschuur gesloopt 
en werd een splinternieuw pand ge-
bouwd. In het jaar 2004 (hebben zij) 
het gehele pand gekocht.
Ons gezellige gesprek geeft een goed 
inzicht in het werk van een slaapspe-
cialist bij uitstek.

Waar heb je een opleiding gehad om je 
in dit bijzondere vak te bekwamen, en 
komt daar ook algemene woningin-
richting bij om de hoek kijken?
In 1982 heb ik het (3-jarige) vakdiplo-
ma complete woninginrichting be-
haald. Een opleiding die alle facetten 
voor het inrichten van een woning be-
handelt. Gedurende de verdere jaren 
heb ik veel van deze opleiding in de 
praktijk kunnen brengen.

Sinds welk jaar doe je samen met Ria 
het bedrijf en ging dat goed samen 
met ook nog drie kinderen?
Zoals gezegd startten wij de onder-
neming in augustus 1985. Wij hadden 
toen een opgroeiend gezin. Dat was 
niet altijd gemakkelijk, waardoor er 
diverse werkzaamheden op de vrije 
maandag en in de avonduren werden 
verricht. 

Je huidige locatie loopt als een rode 
draad door je leven. Hoeveel jaar ben 
je al, in diverse functies, op deze plek 
werkzaam? Wanneer is het gebouw 
“plat” gegaan en waarom? Is het pand 
toen ook groter geworden?
In 1969 aangenomen als leerling ta-
pijten-legger bij de Tapijtspecialist. In 
1971 als verkoper gestart bij de Tapijt-
specialist, later overgenomen door De 
Tijdgeest tapijthal:
Van 1973 tot 1976 ben ik werkzaam 
geweest bij een woninginrichter in 
Beverwijk.
Van 1976 tot 1985 als bedrijfsleider ge-
werkt bij Gerton. Vanaf 1985 als zelf-
standig ondernemer met onze eigen 
slaapkamerspeciaalzaak. In 1994 is 
het oude pand voor de vlakte gegaan. 
Het pand werd te klein en voldeed 
niet meer aan de verwachtingen van 
beide ondernemingen Als overbrug-
ging zaten Gerton en Johwin toen 6 
maanden in de leegstaande kantoren 
van de Valkeyhal. In oktober 1994 is 
de nieuwe winkel geopend. Het oude 
pand had een vloeroppervlakte van 
280 m2. De nieuwe winkel heeft een 
vloeroppervlakte van 400 m2. 

Wat zijn nu de kenmerken van een 
bedrijf als je jezelf slaapspecialist 
noemt? 
Je mag jezelf slaapspecialist noemen 
als je weet wat de belangrijke aspec-
ten zijn voor een goede nachtrust. 
Voor een goed slaapcomfort is een 
optimale balans tussen de matras en 
de bedbodem essentieel. Dit zorgt 
er voor dat het lichaam voldoende 

herstelt van de dagelijkse belastin-
gen Daarom is materiaalkennis een 
voorwaarde. Maar net zo belangrijk 
is het om goed te luisteren naar de 
klant. Rekening houdend met zijn of 
haar slaaphouding, lichaamsbouw, 
gewicht en andere persoonlijke ei-
genschappen kunnen we tot de juiste 
keuze van de matras komen.   Met ons 
uitgebreide assortiment is voor een 
ieder de juiste individuele ondersteu-
ning en een uitstekend slaapklimaat 
te realiseren. Daar bij komt dat als de 
klant na aanschaf van de matras toch 
niet helemaal tevreden is, wij altijd 
naar een oplossing zoeken. 

Wat is de gemiddelde levensduur van 
de slaapkamer? 
Een slaapkamer bestaat eigenlijk uit 
drie onderdelen. De ombouw, de bed-
bodem en de matras. De ombouw is 
aan weinig slijtage onderhevig. De 
matras, het belangrijkste van het ge-
heel, heeft, uitgaande van een goede 
kwaliteit, een levensduur van ca. 10 
jaar. Ook de bedbodem is van belang. 
Echter met de aanschaf van kwalita-
tief goede bedbodems kan deze twee-
maal de levensduur aan ten opzichte 
van de matras.

In een slaapkamer is vaak ook be-
hoefte aan kastruimte, kun je dat ook 
leveren en wat moet ik me daar bij 
voorstellen? 
Natuurlijk heeft een ieder kastruimte 
nodig in de slaapkamer. Sinds 2005 
zijn wij gespecialiseerd in kastwan-
den op maat. Met behulp van onze 
kastwandsystemen op maat, kunnen 
we vrijwel iedere slaapkamer, woon-
kamer, keuken en badkamer voorzien 
van een opbergsysteem dat functio-
neel is en er fraai uitziet. Wij kunnen 
helpen met het samenstellen van een 
maatkast, volledig aangepast aan 
de beschikbare ruimte en smaak. De 
mogelijkheden om een eigen ontwerp 
te realiseren zijn bijna onbegrensd. 
Ook voor schuifdeurkasten, vouw-
deurkasten en draaideurkasten met 
vaste breedtes en hoogtes, voordelig 
geprijsd, kan men bij ons terecht. In 
onze uitgebreide showroom kunnen 
we diverse modellen laten zien van 
verschillende merken, waaronder Wi-
nia®, Slizing en Nolte. 

Jullie hebben een grote vaste klan-

tenkring opgebouwd, dat is een goed 
teken, het wekt vertrouwen en is een 
goede toekomstbasis bij de nieuwe 
stappen. Hoe groot is jullie regio van 
klanten ongeveer en heb je goede ver-
wachting dat deze klanten ook zullen 
komen voor de nieuwe loot aan het 
bedrijf? 
Sinds 1985 hebben wij ons altijd ge-
richt op de regio. Deze bestaat uit: 
Heiloo, De Egmonden, Limmen, Cas-
tricum, Akersloot en Uitgeest. Bij el-
kaar toch minstens 60.000 inwoners. 
Ook Gerton  richtte zich op deze regio. 
Daarom hebben wij de verwachting 
dat met onze uitbreiding wij een nog 
groter aandeel in deze regio kunnen 
realiseren, omdat alles nu echt onder 
één dak zit en alles ideaal met elkaar 
te combineren is. 

Vertel ons eens iets meer over de uit-
breiding van het artikel aanbod en de 
diversiteit daarvan.
Onze nieuwe naam is Johwin goed 
wonen & slapen. Over de slaapafde-
ling is al genoeg verteld. De uitbrei-
ding naar wonen is veel omvattend. 
We kunnen nu het gehele huis in-
richten. Dat betekent een enorme 
collectie in vloeren. Waar het in de 
jaren 70 tot 90 vaak ging om tapijt, is 
er de laatste 10 jaar een groot aanbod 
gekomen in laminaat, vinyl en vooral 
de laatste jaren in PVC-vloeren. Ook 
voor raamdecoratie is men bij ons op 
het juiste adres. Of het nu gaat om 
gordijnen of vitrages, ook vouwgor-
dijnen en jaloezieën zijn tegenwoor-
dig erg populair. Prettig om even op 
te noemen, een 300-tal showbanen 
gordijnen en vitrages kunnen bij ons 
kamerhoog bekeken worden, zodat 
de klant zich er nog een betere voor-
stelling van kan maken. 

Is de bemensing toen ook uitgebreid 
en zo ja met hoeveel mensen werken 
jullie nu?
Zijn al deze mensen toegerust op het 
specifi eke vakgebied van woningin-
richting en slaapcomfort?
Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen. 
We hebben ons omringd met een aan-
tal vakmensen. In de winkel zijn er 2 
verkopers bijgekomen. Maar al onze 
producten moeten ook geïnstalleerd 
en gestoffeerd worden. Een goede 
woningstoffeerder is tegenwoordig 
moeilijk te vinden. Daarom prijzen wij 
ons gelukkig met Dave, een op en top 
vakman die ook het al het stoffeer-
werk verrichtte bij Gerton

Bestaat er ook keurmerk of branche-
organisatie waar jullie bij aangesloten 
zijn? Zo ja welke?
Inretail is de branchevereniging voor 
de complete woninginrichting. Wij 
zijn daar bij aangesloten. Deze or-
ganisatie behartigt de belangen van 
zowel de onderneming, de medewer-
kers, maar ook niet te vergeten de 
consument zelf. 

Hoe krijg je nu nog meer naamsbe-
kendheid en weten (toekomstige) 
klanten dat jullie een metamorfose 
hebben ondergaan? Wat zijn dan de 
beste reclame uitingen, radio/tv, fol-
ders, kranten, Facebook/Twitter e.d.?
Natuurlijk door dit interview in de 

Uitbreiding en wijziging naam Johwin Slaapcomfort...

Johwin goed wonen & slapen
breidt assortiment uit...
Het fraaie witte pand van Johwin aan de Rijksweg 127 heeft een grote verandering ondergaan. Niet 
alleen is het logo in een moderner jasje gestoken, de naam Gerton is van de gevel en Johwin is in 
verkoopoppervlakte verdubbeld door de overname van de activiteiten van Gerton. De eigenaren 
van Gerton hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de kans deed zich voor de gehele 
oppervlakte in gebruik te nemen. Het getuigt van durf, inzicht en handelsgeest bij John en Ria 
Winder die nu het gehele bedrijf voor hun rekening nemen. Het bedrijf gaat verder onder de naam 
Johwin goed wonen & slapen. U bent hier op het juiste adres voor de complete woninginrichting 
zoals vloerbedekking in welke vorm dan ook en een zeer ruim assortiment wand-  en raamdeco-
ratie. Het vertrouwde aanbod van alles op het gebied van slaapcomfort en kastwanden op maat 
zorgt voor een zeer uitgebreid assortiment voor de totale inrichting van uw gehele huis.

LOV-krant, een krant die door alle in-
woners van Limmen wordt gespeld. 
Daarnaast adverteren we met regel-
maat in de huis-aan-huis bladen. Ook 
in deze bladen worden redactionele 
stukken geplaatst. Daarbij is tegen-
woordig een eigen website van zeer 
groot belang. Dit weten we al uit er-
varing met alleen de slaapafdeling. 
Op dit moment zijn we druk bezig om 
deze aan de nieuwe situatie aan te 
passen maar weten niet of bij het uit-
komen van deze editie de vernieuwde 
website al klaar is.

Wat willen jullie nog meer kwijt?
Nou, belangrijk vinden wij het om 
onze openingstijden even aan te ge-
ven.
Van dinsdag tot en met vrijdag zijn 
wij geopend van 9.30 uur tot 17.30 
uur. Zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Voor diegene die niet overdag in de 
gelegenheid zijn om langs te komen, 
is het altijd mogelijk om geheel vrij-
blijvend een afspraak te maken na 
de sluitingstijden. Ook is het prettig 
om te vermelden dat onze slaapafde-
ling gemakkelijk is te bereiken met 
een lift. Tevens voor diegene die zelf 
moeilijk voor vervoer kunnen zorgen, 
zijn wij altijd bereid om de klant op 
te halen en weer thuis te brengen. 
Telefonisch zijn wij te bereiken onder 
nummer (072) 5 05 34 01. Ook via onze 
website, www.johwin.nl, kan men ons 
een vraag stellen. 

Aan het einde van ons prettige inter-
view lopen wede beide verdiepingen 
door om alle producten, met de no-
dige uitleg, nog eens onder de loep 
te nemen. Indrukwekkend, vakman-
schap, kennis van zaken, vriendelijk 
en klantgericht spreken en denken, 
kortom een plezier om te winkelen. 
Slaapkamers koop je niet in vijf minu-
ten of uit een catalogus op internet, 
die moet je zien, voelen en proberen. 
Dan moet je bij een vakspecialist zijn 
als Johwin goed wonen & slapen. Dat 
geldt ook voor vloerbedekking en 
raamdecoraties.Alles onder één dak, 
gemakkelijk te bereiken, ook met 
openbaar vervoer en prima parkeren. 
Ongetwijfeld wordt de stap die John 
en Ria Winder gemaakt hebben een 
succes. Van harte wens ik hen alle 
goeds voor de toekomst.

Kees G. Kroone
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studiowelgravenwelgravenNaam: .....................................................................................................

Straat: ..................................................................................................

PC+Plaats: ..........................................................................................

Leeftijd: ..............................................................................................

Uiterlijk 30 april inleveren op de Schipperslaan 9, Limmen. Prijswinnaars worden bekendgemaakt in de volgende LOV-krant en ontvangen een leuke attentie!
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Voordat de openingsavond op 9 Nov. 
2013 van start ging was er achter de 
schermen alweer het nodige gebeurd.  
Zo is er goed nagedacht om als ver-
eniging aantrekkelijk te blijven voor 
zowel de leden van de vereniging, het 
publiek en de rol die je in het dorp 
vervult. Er is dit jaar gekozen om de 
activiteiten van de vereniging te ver-
delen over 2 locaties in het dorp. In de 
Burgerij en de Lantaarn.

De start van het seizoen was in de 
Lantaarn waar we kunnen spreken 
van een geslaagde Openingsavond. 
Altijd weer spannend voor de vereni-
ging als er uitstappers zijn of je de 
raad weer compleet kan krijgen en 
natuurlijk het bekendmaken van het 
jaarlijkse Thema!  
Dit was zeker gelukt en luidden we 
op 9 Nov. 2013, het seizoen in met het 
thema; “ouderwets gezellig”. 
En vanaf 11 november houden we de 
vlaggen en de slingers in Limmen in 
de gaten. Vanaf 11 november tot aan 
de slotdag van de Carnaval worden 
alle borelingen in het dorp bezocht 

door onze prins en adjudant, de kers 
verse ouders waren blij verrast met 
hun komst. Dit jaar hebben we 15 boe-
renkieltjes uitgereikt aan de ouders 
van onze nieuwe potentiële carna-
valsvierders of mogelijk raadsleden.
In Jan. was er de Amsterdamse avond 
met een Happy End. Een leuke gezel-
lig en druk bezochte avond waarbij er 
een verloting werd gehouden met als 
hoofdprijs aan aantal matrassen en 
vrijkaarten voor YabYum (is inmiddels 
een museum). Het was de start van 
het echte Carnavalsseizoen.
Als eerste bezocht de Prins met zijn 
gevolg het Sociaal Carnaval in Cas-
tricum. Mooi om te zien dat deelne-
mers bij sociaal carnaval elk jaar weer 
genieten. De winnaar van de Playback 
show op deze middag was onze oud 
plaats genoot Dennis Hof. Vanwege 
het daverende succes hebben we 
Dennis nogmaals gevraagd om op te 
treden op onze Slotavond. 
Omdat er een aantal jaren terug de 
Seniorenavond  was komen te verval-
len wilde we ook voor deze doelgroep, 
de oudere jongeren, toch weer carna-
val in een nieuw jasje gieten. De kee-
zmiddag in de Lantaarn met mooie 

prijzen was dit jaar wederom een ou-
derwets gezellig activiteit.

De start van het echte weekend was 
dit jaar in de Cameren met de jaar-
lijkse Bingo. Het geheel aangekleed, 
koffi e met gebak een borrel (advocaat 
met slagroom) en ja de frikadel!
Voordat het weekend in Gorteldonk 
echt begon vierden we met de 3 ba-
sisscholen in Limmen de kinderdag 
op 14 Febr. voor de groepen 1,2 en 3 en 
Forte kinderopvang was ‘s morgens 
het programma verzorgd door een 
clown. Je blijf er versteld van staan 
wat er toch allemaal tevoorschijn 
getoverd kan worden! De kinderen 
kijken met openmond toe. Later op 
de ochtend worden de groepen 4 en 5 
gehaald met tractor en platte wagen, 
die zich al op school voor hebben be-
reid op de, “Ren je rot”-quiz. De kin-
deren worden verdeelt in groepen en 
proberen naar het juiste vak te gaan, 
wat het antwoord is op de vragen. De 
vragen hebben betrekking op onze 
vereniging. Dan was er ‘s middags een 
Limmen got talent, de leerlingen van 
groep 6, 7 en 8 komen niet meer met 
alleen playback, zij vertonen ook live 
hun kunsten waarbij ze zichzelf mu-
zikaal begeleiden. Elk jaar worden de 
mooiste talenten weer ontdekt!

Ook zijn er in de Carnavalsperiode be-
zoeken afgelegd in het ziekenhuis en 
bij zieke Limmers thuis. Wie helaas 
niet de feesten konden meebeleven. 
De raadsleden bezorgden dan een 
fruitmand als opkikkertje. Er worden 
gespreken gevoerd met een lach en 
een traan maar het bezoek wordt al-
tijd erg gewaardeerd.
Na het bezoek aan Camerdonk is het 
voor de raadsleden altijd even door-
eten thuis omdat de kerkdienst van 
19:00 op het programma staat. Dit 
jaar werd er een  onderscheiding  uit-
gereikt aan Peter Rijs voor zijn 50 jaar 
verdienste als dirigent/organist aan 
de Cornelius kerk wat de vereniging 
toch niet ongemerkt voorbij kon laten 
gaan.
Dezelfde avond was de “foute” avond, 
welke creaties zal men maken op het 
thema “ouderwets gezellig” ? Dan zie 
je maar weer dat er een hoop ideeën 
zijn in Limmen, van gereserveerde 
tafels die gedekt werden tot lopende 
buffetten en een oud mannetje die 
naar het strand gaat als vakantieman 
(wat later bij prijsuitreiking een vrouw 
blijkt te zijn) tot bolletje wol. Kortom 
je heb wat gemist als je er niet was !

Zondag middag 2 Maart de optocht, 
en vaak het hoogtepunt van de Carna-
val. Spannend, vele oproepen gedaan 
bij verenigingen, vriendenclubs etc. 
om er maar in te slagen dat het geen 
optocht word met weinig karren. Er is 
overweldigend gehoor aangegeven. 
De HPJ kreeg bij het bouwen van hun 
22ste kar waardige tegenstanders. 
Conquista,  Limmen Ludiek en ook en 
aantal karren met nieuwe jonge car-
navalsvierders erbij. Geweldig!
En dan helaas weer de slotavond op 

Afgelopen zondag 23 maart hield 
TIOS haar jaarlijkse Onderlinge Wed-
strijden. Dit jaar voor het eerst in de 
sporthal aan de Hogeweg. De knusse 
en sfeervolle sporthal was deze zon-
dagochtend het toneel van een span-
nende strijd tussen de turner en turn-
sters van de recreatiegroepen, waarna 
vervolgens de onderlinge strijd los-
barstte tussen de Jongtalenten en de 
Selectie.
Vanaf 9.30 uur stroomde de zaal al vol 
met publiek dat in grote getale was 
gekomen. Ook de inwendige mens 
werd door TIOS uitstekend verzorgd: 
vanachter de bar vloeide de koffi e en 

thee rijkelijk. Om 10.00 uur startten 
de groepen 3 tot en met 8, bestaande 
uit 21 meisjes en 1 jongen, die mooie 
oefeningen lieten zien op de vier toe-
stelonderdelen: brug, balk, vloer en 
sprong. Nadat alle onderdelen waren 
afgerond en de jury de punten aan het 
optellen was, werd er door de recre-
atiegroep nog een prachtige demon-
stratie “Acrogym” gegeven op de mu-
ziek van de ‘cupcake song’.
Bij de prijsuitreiking ontvingen alle 
deelnemers een mooie bronzen, zil-
veren of gouden medaille. Benck de 
Winter, Shen-en Bakker en Kim Bloed-
jes kwamen op het hoogste schavot 

welgraven

Geslaagde Wedstrijden
turnen… ‘Truly gezellig’!

terecht. Zij gingen met de bekers 
voor de respectievelijk 1e, 2e en 3e 
prijs naar huis! Vervolgens was het 
de beurt aan de Jongtalenten en de 
Selectie. De in totaal 16 deelnemende 
meiden lieten onder toeziend oog van 
een grote publieke belangstelling al-
lemaal uitstekende oefeningen zien. 
Nadat de turnsters hun toestelonder-
delen hadden afgerond, gaven zij nog 
een spectaculaire demonstratie op de 
air-tumblingbaan met als klap op de 
vuurpijl ook de deelname van juf Ca-
roline Welboren en Samantha Droog!
Bij de prijsuitreiking was ook hier voor 
iedereen een mooie bronzen, zilveren 
of gouden medaille. Bij de Jongtalen-
ten eindigden Daniëlle Sweep, Sanne 
Nijman en Nina Bult op achtereenvol-
gens de 1e, 2e en 3e plaats. Zij ontvin-
gen uit handen van Joyce Mous een 
mooie beker. Bij de Selectie gingen 
Mila Dekker en Nina Burgering met 
een gedeeld eerste plaats en Dani-
elle Dam op de derde plaats met de 
bekers naar huis. TIOS, het publiek 
en de turn(st)ers kijken terug op een 
zeer geslaagde dag. En zoals president 
Barack Obama het ook zei: het was 
“truly gezellig”! Speciale dank gaat 
uit naar de juryleden, vrijwilligers en 
de sponsors Mous, Oersterk en Oo-
men & Sweep Advocaten die deze dag 
mede mogelijk hebben gemaakt!

Limmer Bloemendagen 2014  
17 kunstenaars in 18 etalages
Deelnemende kunstenaars Winkeliersetalages

Jacob Castricum Admiraal Diervoeders Stetlaantje 5
Freddy Arends Jak Loodgieters Dusseldorperweg 73
Helma de Goede Buurtzorg Dusseldorperweg 63
Ria Pijnappel Evian Kerkweg 44
Alex Zwart Stuifbergen Kerkweg 42
Marlous Fonville v/h Drogisterij Aker Kerkweg 29a
Christien v.d.Akker Keurslagerij Snel Kerkweg 18
Jacob Castricum Lute Slaapkenner Kerkweg 1
De Gezusters Lute Slaapkenner Kerkweg 1
Wim Krijn Lute Slaapkenner Kerkweg 1
Ted Post Bakkerij Bakker Vuurbaak 3
Corry Zomerdijk-Schram Gall & Gall Vuurbaak 7
Hans Kaandorp v/h Waal fysiotherapie Vuurbaak 9
Joke Vink v/h Waal fysiotherapie Vuurbaak 9
Alice Castelein Bibliotheek Lage Weide 2
Willy Min De Cameren Lage Weide 3
Alice Castelein Zorgcomfort Kenn.land Het Palet 1
Ted Post Ijssalon Onder Nul Rijksweg 31a
Wim Krijn Garage Kleverlaan Rijksweg 154a
Inge v.d.Heijdt Johwin Goed wonen en slapen Rijksweg 127
Arjon Hollanders Johwin Goed wonen en slapen Rijksweg 127
Arjon Hollanders Garage Van der Steen Rijksweg 141

In de Werkplaats, Pagenlaan 5, ex-
poseert Tinie Hanck fi jnschilderijen, 
gemaakt volgens de techniek van de 
Oude Meesters.
Openingstijden: zaterdag en zondag 
van 11 tot 17 uur.

Expositie
fi jnschilderijen 
Tinie Hanck

Carnavalsvereniging De Uylenspieghels
kijkt terug op een geslaagd seizoen!

dinsdag. Wat een talent is er in lim-
men, Kick Wamsteeker, Kim Visser, 
Patrick Mogge  lieten samen met Den-
nis hun noten horen. En dan om 00:30 
is Gorteldonk gewoon weer Limmen.
Dit geweldige seizoen konden wij niet 
mogelijk maken zonder onze spon-
soren en donateurs, onze grote dank 
hiervoor.
Maar we gaan niet stil zitten tot 11 
Nov., zo zal u ons terug zien op de 
jaarmarkt, want u begrijpt een ver-
eniging kan altijd hulp gebruiken, in 
welke vorm dan ook. En gaan we de 
handen uit de mouwen steken voor 
iemand die wel een steuntje in de rug 
kan gebruiken, hier zal u ongetwijfeld 
later meer over lezen. Carnaval vieren 
doe je niet alleen in het seizoen, ook 
daar buiten is steun en sociaal con-
tact nodig.
En als u interesse hebt om ons als do-
nateur te steunen horen wij dat graag. 
Of bent u geïnteresseerd om lid van 
deze prachtige vereniging te worden 
dan bent u ook van harte welkom. 
Laat evt. een berichtje achter op se-
cretariaat@uylenspieghels.nl 

Alaaf en een vriendelijke groet van,
Carnavals vereniging, De Uylenspieg-
hels.
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Het team van Marga’s Haarmode
wenst iedereen Vrolijke Paasdagen!

Dusseldorperweg 105  •  072 505 24 56  •  www.margashaarmode.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

malo mmmmmamamamaaalaloloooooo

Programma: 
12.000000 Start Fair 
13.30 00  Kinkeluters 
14.15 55  C.C. Jerome Trio 
15.15 55  

J
Schapendrijven 

16.00 00  
p j

C.C. Jerome Trio 

 

Programma:gg

@   
 

@@

J

O.a. Old Timers (auto’s, legervoertuigen, tractoren) - RC Helicopters - Schapendrijven - Imker O.a. Old Timers (auto s, legervoertuigen, tractoren) RC Helicopters Schapendrijven Imker
Kaasboerderij ‘De Fransman’- Mecano-club -  Siersmid - Paling en -makreelroken - Stoomwals     Kaasboerderij De Fransman Mecano club Siersmid Paling en makreelroken Stoomwals    
MEGA springkussen! - Touwslager - Houtdraaier - ‘De Oude Knegt’ Akersloot - Beemsterkaas - 
R&R dansgroep ‘Las Vegas’ …… 

(Dorpspark is aan de Vuurbaak in Limmen)

Ti

NU GRATIS PROEFLES EN GRATIS THEORIE-CURSUS!

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

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

1 staal per  
p e r s o o n

Breng een grondmonster van ongeveer 250gr mee 
          en wij geven je het beste tuinadvies!

GRATIS grondtest

METING VAN: 

pH (zuurgraad)  

VOEDINGSTOESTAND  
  + ADVIES

natuur l i jke  plantenvoeding

in samenwerking met

Last van mos in uw gazon ??
Gele plekken in uw gazon ??

Slechte opbrengst van uw moestuin ??
 

…..wij geven u graag advies !!!

Kruiden uit eigen tuin
... plant ze nu !! 

Mooie volle planten
Potmaat 14 cm.

Vele soorten
Per stuk  e 2.49

5 stuks e 11.-

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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Gewichtsconsulent Karin heeft sinds 1 
april een nieuwe locatie voor het be-
geleiden van haar cliënten. 

Sinds 2009 heeft Karin een eigen 
praktijk op het gebied van gewichts-
beheersing. In eerste instantie in Lim-
men en Castricum en de afgelopen 2 
jaar in Heiloo aan de Nijverheidsweg. 
Vorig jaar kreeg zij de kans om een 
praktijk aan huis te bouwen in Lim-
men, op Hogeweg 130. Vanaf heden is 
haar praktijk weer heropend.

Persoonlijk stappenplan
“In mijn praktijk begeleid ik mensen 
met overgewicht naar een gezond ge-
wicht,” zegt Karin De Kremer: “In de 
afgelopen jaren heb ik gemerkt dat 
iedereen echt wel weet wat hij/zij be-
ter wel of niet kan eten. Het daadwer-
kelijk ‘doen’ is de grootste uitdaging. 
Tijdens de consulten ga ik dieper in 
op het ‘waarom’ van bepaalde keuzes 
en probeer ik via verschillende tech-

nieken onbewuste patronen bloot te 
leggen. Daarnaast stelt ik samen met 
de cliënt een persoonlijk stappenplan 
met doelstellingen op en maak ik een 
analyse van de huidige voedings- en 
beweeggewoontes. Samen zorgen we 
ervoor dat stap voor stap het doel be-
reikt en behouden wordt.” 

Vergoeding zorgverzekeraars
Karin gelooft niet in wonderdiëten of 
maaltijdvervangers en afslankmid-
delen. “Deze leiden misschien wel 
tot gewichtsverlies, maar zorgen ook 
vaak voor een jojo-effect als mensen 
ermee stoppen”, aldus Karin. Omdat 
Karin is aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsulenten 
Nederland, worden consulten veelal 
gedeeltelijk vergoed door de zorgver-
zekeraar. 

Heropeningsactie
Omdat Karin het belangrijk vindt om 
een ‘klik’ met mensen te hebben die 

Nieuwe locatie praktijk 
Karin de Kremer

ze begeleidt, biedt zij van april t/m 
juni tegen inlevering van dit bericht 
een gratis kennismakingsgesprek van 
een half uur aan. Als de manier van 
begeleiden u bevalt, kunt u er vervol-
gens voor kiezen om het individuele 
begeleidingspakket te volgen. Meer 
informatie over Praktijk Karin De Kre-
mer is te vinden op de website www.
karindekremer.nl en telefonisch via 
06-23550607

• Tapijt
• PVC vloer
• Marmoleum

• Novilon
• Laminaat

Dealer van o.a.:
Parade, Desso, Bonaparte, Forbo,
M-Flor, Quick Step, Balterio.

Slaapcomfort, tapijt en gordijnen
www.slaapkennerlute.nl

Bij Lute vindt u ook alles 
voor de vloer

PASSION LIMMEN dat op 12 april wordt 
gehouden, is geboren tijdens de ‘deun 
en kreun’ kermisdag in Limmen. De 
dag bij uitstek om verbanden te leg-
gen. Er werden ballonnetjes opgelaten 
en binnen de kortste keren stonden 
hele rijen kandidaten op om de Judas 
en Barrabas rol te spelen. Maar de 
belangrijkste kermisgangers die het 
duwtje gaven er verder mee te gaan, 
waren Stina Hof en Fred van Kaam. 
Als Corneliusgemeenschap heb je 
veel in huis maar regisseurs zijn no-
dig om het geheel in goede banen te 
leiden. Het wordt namelijk een uniek 
gebeuren. Om een ieder al een beetje 
nieuwsgierig te maken over wat voor 
bijzonders er op 12 april gaat plaats 
vinden in Limmen, lichten we alvast 
iets van de sluier op, over wie er al-
lemaal meedoen. Harry Mooij speelt 
en zingt Jezus; Wilma Ploegaert is 
Maria; Piet van der Steen speelt Judas 
en Lianne Pirovano zingt de sopraan 
partij. Er doen verder nog vele andere 
dorpsgenoten aan mee, die samen 
met de Limmer toneelvereniging de 

‘Passion Limmen’ is geboren 
tijdens de kermis...

Plankeniers, de Limbeats, Harmonie 
Excelsior, Slagwerkgroep Excelsior en 
het kinder-, jeugd- en liturgisch koor 
van de Corneliusparochie op verschil-
lende plekken in en rond de kerk hun 
bijdrage leveren. Er is een reusachtig 
kruis gemaakt dat door o.a. leden van 
de Werkgroep Ontwikkelingssamen-
werking Limmen (WOL); Wereldwinkel 
Limmen; Spitak-Limmen; Diaconaat 
Protestantse Kerk Limmen; Parochiële 
Caritas Instelling (PCI); Missie Ont-
wikkelingssamenwerking en Vrede 
(MOV-HALE); De Kloof: inloopcentrum 
voor dak- en thuisloze mensen; Con-
quista en de Zonnebloem gedragen 
zal worden. Alles onder algehele regie 
van Fred van Kaam. We mogen ons in 
Limmen trots voelen. Als pastor ben 
ik dat zeker, want naast het overbe-
kende Kerstverhaal wordt het – nog 
belangrijker - Paasverhaal nu ook nog 
beter begrepen en verstaan. Ik weet 
het nu al zeker. Het wordt een zalig 
Pasen. Tot ziens op 12 april 19.00 uur 
in of voor de Corneliuskerk

pastor Johan Olling

Op zaterdag 12 april om 19.00 uur 
wordt PASSION LIMMEN gehouden in 
en rond de Corneliuskerk te Limmen. 
Een uniek gebeuren waar het verhaal 
van de laatste dagen uit het leven van 
Jezus wordt gespeeld en vooral gezon-
gen. De verschillende solonummers 
en muzikale optredens zullen tech-
nisch ondersteund worden. Er doen 
vele dorpsgenoten aan mee die sa-
men met de Plankeniers, de Limbeats, 
Harmonie Excelsior, Slagwerkgroep 
Excelsior, en het kinder-, jeugd- en 
Liturgisch koor van de Corneliusparo-
chie het lijdensverhaal van Jezus gaan 
vertolken. Ook zullen er vele vrijwil-
ligers aanwezig zijn die het geheel in 
veilige en goede banen zullen leiden.

ENKELE PRAKTISCHE MEDEDELINGEN 
VOOR DE BEZOEKERS
•  Het zal 12 april ongetwijfeld mooi 

weer zijn, maar als de vooruitzich-
ten slecht zijn – een beetje mot-
regen is niet erg – dan wordt don-
derdag 10 april besloten Passion 
Limmen af te blazen.

•  Passion Limmen vindt plaats in en 
rond de kerk, dus alle ruimtes vóór 
en aan beide kanten naast de kerk 
worden vrij gehouden. 

Zaterdag 12 april 2014: 
Passion Limmen 

•  I.v.m. de te verwachten drukte vra-
gen we een ieder lopend of per fi ets 
naar de Corneliuskerk te komen. 
De speelplaats van de St. Maar-
tenschool kan als fi etsenstalling 
gebruikt worden. Maak daar a.u.b. 
gebruik van zodat de stoepen en 
doorgangen vóór de kerk en Dussel-
dorperweg vrij blijven.

•  In verband met de veiligheid kan 
het zo zijn dat er niet meer men-
sen de kerk in mogen. Er zullen dan 
ook twee schermen vóór de Corne-
liuskerk geplaatst worden waar de 
scènes die in de kerk plaats vinden, 
bekeken kunnen worden. 

•  Het is de bedoeling dat je met het 
hele verhaal van de Passion mee-
loopt. De eerste scène vindt in de 
kerk plaats waarna we de lijdens-
weg vervolgen rond de kerk. Volg 
dan ook de aanwijzingen van de 
medewerkers, zodat er geen op-
stoppingen ontstaan.

•  Het is een aangrijpend lijdensver-
haal dat ongeveer twee uur zal 
duren. We vragen een ieder met 
respect en stilte het geloofsverhaal 
van eenzaamheid en verbonden-
heid te volgen.   

Voorbereidingsgroep Passion Limmen 

Zaterdag 12 april PASSION LIMMEN 
19.00 uur Zang en spel in en rond de kerk

Zondag 13 april Palmzondag 
10.00 uur Palmzondagviering.

Donderdag 17 april  Witte Donderdag
19.30 uur Eucharistieviering met Cornelius koor

Vrijdag  18 april  Goede Vrijdag 
14.15 uur Paas-Musical deel 2 
15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Gebedsviering in Protestantse. Kerk 

Zaterdag 19 april: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical deel 3
21.00 uur  PAASWAKE

Zondag 20 april: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdagviering

Maandag 21 april: Tweede Paasdag
10.00 uur Tweede Paasdagviering 
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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

Nieuw in Limmen!Nieuw in Limmen!
DUSSELDORPERWEG 58  •  1906 AL LIMMEN

KOFFIE

OF THEE
MET

GEBAK
€ 4,-

• Vitrage
• Gordijnen
• Vouwgordijnen
• Duo rolgordijnen

• Duett e
• Plissé
• Jaloezieën

Dealer van o.a.:
Gardisett e, Ado, Luxafl ex en Bece.

Slaapcomfort, tapijt en gordijnen
www.slaapkennerlute.nl

Bij Lute vindt u ook alles 
voor het raam

Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw 
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken 
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor  
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van  
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke  
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling 
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

Kom kijken en kennismaken!  
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

Forte Kinderopvang 
Thuis in Limmen

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Het mooie weer is in aantocht. Dat betekent knikkertijd en 
waterpistolen. Springtouw en stoepkrijt.

Maar ook van alles voor de camping of BBQ.
U kunt voor van alles lekker dichtbij terecht in Limmen.

Kijk ook op onze site www.stuifbergen.eu

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

Vrolijk Pasen!
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Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Nú voor later zorgen?
Zorg voor een
optimaal spaarplan!

LIMMEN - De fi losofi e van stichting 
Limmen Ludiek is om samen met 
elkaar – jong en oud, bedrijfsleven 
en particulier, buurten en verenigin-
gen – iets wat op het eerste gezicht 
onmogelijk lijkt toch mogelijk te 
maken. Door met elkaar samen te 
werken en de schouders er onder te 
zetten is alles mogelijk. Eens in de 
5 jaar willen ze dit vanuit ‘de kern’ 
Limmen aan de regio, Nederland en 
de wereld laten zien.

De funderingen voor Stichting Lim-
men Ludiek zijn in het jaar 2000 ge-
legd toen duidelijk werd dat het dorp 
Limmen als zelfstandige gemeente 
in 2001 zou gaan verdwijnen. Samen 
met Castricum, Bakkum, Akersloot 
en De Woude zou Limmen in de CAL 
opgaan. 
Om dit feit niet onopgemerkt voorbij 
te laten gaan werd een grote feeste-
lijke cocktail gemaakt van maar liefst 
2001 liter – een BENELUX record. Deze 
cocktail werd met een lach en een 
traan gebroederlijk met het hele dorp 
soldaat gemaakt.

Deze 2001 recordpoging smaakte naar 
meer en ook naar groter. Dus in 2005 
moest het wel een wereldrecord gaan 
worden. Aan de Limmer skyline ver-
rees een piramide van ruim 15 meter 
hoog gemaakt van 63.365 lege BA-

Historie en fi losofi e van Limmen Ludiek

Duurzaam verbinden
vanuit een kern

VARIA bierkratten. Limmen leek heel 
even Egypte wel in 2005. Het eerste 
Limmen Ludiek Guinnessbook We-
reldrecord was een feit.

In 2010 werd met ruim 1.800 vrijwil-
ligers binnen 4 dagen een imposante 
LEGO toren van 30,52 meter uit de 
grond gestampt. Een zeer gezellige 
feestweek was het resultaat en na-
tuurlijk was het 2de Guinnessbook 
Wereldrecord een feit. Limmen ging 
weer de boeken in. Ruim 30.000 be-
zoekers uit heel het land hebben kun-
nen genieten van de LEGO toren.

Ook in 2015 zal Limmen Ludiek weer 
een poging gaan ondernemen met 
enorm veel vrijwilligers uit Limmen 
en omstreken om samen in de boeken 
van Guinness te komen. Het groot-
ste kurken mozaïek van de wereld 
moet in Limmen komen te staan. Met 
500.000 gebruikte kurken moet er 
een kurken mozaiek gaan verschijnen 
van ruim 160 m2 – 32 meter breed bij 
5 meter hoog. Zet de eerste week van 
juni 2015 maar vast in de agenda want 
dit wil je zeker niet missen. En geen 
kurk weggooien natuurlijk, bewaar ze 
voor Limmen Ludiek.

Bezoek hen ook eens via www.lim-
menludiek.nl of volg Limmen Ludiek 
op facebook of twitter.

DE KURKENHOF – ‘Truly gezellig’ wa-
ren de woorden waar Barak Obama 
verleden maand tijdens de afsluiten-
de persconferentie in Den Haag na de 
Nucleaire top de lachers op zijn hand 
kreeg. Er was geen Engels woord voor 
dus moest het wel in het Nederlands. 
Ook de sorteeravonden van Limmen 

Sorteeravonden altijd 
‘truly gezellig’

Kurken inzamelen
zeer groot succes

Ontwerp mozaiek
is bijna klaar

Culinaire avond weer op 
sterren niveau

Bekendmaking hoofd-
sponsor op 6 juni

Ook scholen gaan met 
kurken aan de haal

Ludiek zijn echt ouderwets GEZEL-
LIG.

Eens per maand, vaak op een vrijdag, 
organiseert Limmen Ludiek speciale 
kurken sorteeravonden. In De Kurken-
hof ( voormalige EBA op de Jan Valke-
ringlaan ) komen vrijwilligers jong en 

TIRANA / LIMMEN – Achter de scher-
men werken een aantal creatievelin-
gen aan het ontwerp van het wereld-
record mozaiek voor 2015. Het gaat 
een ansichtkaart worden van Neder-
land aan de wereld.  En het gaat een 
heus kunstwerk worden welke niet 
zou misstaan in het Rijksmuseum.

De Albanese kunstenaar Saimir Strati 
uit Tirana is in het bezit van het hui-
dige wereldrecord. Zijn kurken kunst-

werk in 2008 had een afmeting van 13 
meter bij 7 meter – 91 m2 – en bestond 
uit 230.000 kurken. Limmen Ludiek 
gaat hier in 2015 proberen overheen 
te gaan met; 32 meter bij 5 meter, 160 
m2 – 375.000 kurken. Vrijdagmiddag 
6 juni vanaf 14.00 zullen we het ont-
werp voor 2015 gaan onthullen in het 
dorpspark. Na 2 x oefenen met Nelson 
Mandela en Marilyn Monroe denkt 
Limmen Ludiek er klaar voor te zijn.

CAL – Ook in 2015 zal er weer een 
Culinaire avond zijn. Na het succes 
in 2010 kon dit natuurlijk ook niet 
uitblijven. Ruim 300 gasten genoten 
met volle teugen.
Op dit moment hebben 3 restaurants 
al toegezegd te komen koken bij Lim-
men Ludiek 2 juni 2015. En niet de 

minste. Wat bv te zeggen van Restau-
rant Apicius uit Bakkum, Restaurant ’t 
Eethuysje uit Castricum en The Flying 
Dragon uit Akersloot. Wil je er ook bij 
zijn met een eigen tafel met 10 perso-
nen? Reserveer dan nu een eigen tafel 
via culinair@limmenludiek.nl voor 10 
personen a € 85,- p.p. all inclusive.

CASTRICUM/ AKERSLOOT / LIMMEN 
– Op dit moment is Limmen Lu-
diek met alle scholen uit de CAL in 
gesprek om het KURKEN SCHOLEN 
PROJECT 2015 uit te leggen en te pre-
senteren. “ Want ook in 2015 willen 
we de jeugd aan een eigen project 
laten werken” zegt Limmen Ludiek 
bestuurslid Gitta Beentjes.

In 2010 werkten alle basisschool leer-

lingen uit Limmen aan hun eigen 
LEGO project. Binnen een week werd 
LIMBONITA in elkaar gezet, een LEGO 
poppetje van ruim 3 meter hoog. “ 
Onze ambitie is om in 2015 alle basis-
scholen en middelbare scholen bin-
nen de CAL gemeente mee te laten 
doen”, vult Limmen Ludiek bestuurs-
lid Suzanne van Kaam aan. “ Dit gaat 
een hele klus worden om een ieder op 
1 lijn te krijgen maar we gaan er voor”.

LIMMEN – Op vrijdagmiddag 6 juni 
zal de hoofdsponsor voor het Lim-
men Ludiek kurken event 2015 wor-
den bekend gemaakt. Dit heugelijke 
feit zal gaan plaatsvinden in het park 
bij de Enterij waar precies een jaar la-
ter ook het wereldrecord kurken mo-
zaiek moet gaan verschijnen.

RTV NH zal met een cameraploeg van 
het programma BUURTEN uitrukken 
om dit op ludieke manier vast te leg-
gen.

Vanaf vrijdagmiddag 6 juni 14.00 no-
digt stichting Limmen Ludiek een 

ieder uit om hier ook gezellig bij aan-
wezig te zijn. Want het wereldrecord 
gaat van ons allemaal worden in 2015. 
Ook zullen we het uiteindelijk ont-
werp voor het kurken mozaiek gaan 
onthullen. Dat wil je zeker niet mis-
sen dus kom in grote getalen naar het 
dorpspark op 6 juni.

De afgelopen1 ½ jaar zijn er honderd-
duizenden kurken naar De Kurkenhof 
in Limmen komen rollen. De eerste 
kurken kwamen natuurlijk uit de re-
gio Limmen / Castricum en Alkmaar. 
Maar al heel snel volgden Amstelveen, 
Helmond, Rotterdam, Haarlem, Maas-
tricht en Den Haag. Dit zijn zo maar 
wat steden die garant stonden voor 
een grote aanvoer aan kurken.

Maar juist ook de kurken inzamel ton 
bij AH in Limmen blijkt nog steeds 
een onuitputtelijke kurken bron te 
zijn voor Limmen Ludiek.

LEGOtoren van 30,52 mtr.

Cocktail van 2001 liter.

Piramide gemaakt van 63.365 lege bierkratten.

2010

2005
2001

Tot grote verrassing van het bestuur 
van Limmen Ludiek kwamen er ook 
kurken van ver over landsgrenzen 
naar Limmen toe. Vanuit Duitsland, 
België, Frankrijk en ja zelfs Portugal 
werden grote hoeveelheden kurken 
naar Limmen gereden. “Zelfs oud Lim-
mers die nu woonachtig zijn in bv de 
USA nemen zakjes kurken mee als ze 
op familie bezoek zijn in Limmen. Dat 
is toch geweldig” zegt vice voorzitter 
Andre Koopman. Er mag nog steeds 
kurken doorgespaart worden want er 
zijn er nog steeds niet voldoende bin-
nen de Limmer dorpsgrenzen.

oud samen om per avond een kleine 
35.000 kurken uit te sorteren. Want 
alle kurken die als een tsunami Lim-
men binnen stromen moeten wel 
op kleur worden uitgezocht. Dit is 
een helse klus, bijna monnikenwerk. 
“Maar net als bij Bloemendagen ma-
ken vele handen licht werk en het is 
er altijd ‘truly gezellig’. Kom ook eens 
langs om deze unieke sfeer zelf mee 
te maken. Naast de gezelligheid maak 
je ook een uniek wereldrecord moge-
lijk” zegt voorzitter Kees de Jong.
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

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

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

Ons team!

Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
M A K E L A A R S

Erik Nieman

DE MOOISTE 
OCCASIONS 
VOOR DE 
BESTE PRIJS! 

autobedrijf.tevreden.nl

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

klanttevredenheid
8.6

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Informatie: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

TAICHI QIGONG 

RustRust

BalansBalans

OntspanningOntspanning

Bewegen is de basis van gezondheid. Ervaar 
in de buitenlucht hoe op een ontspannen 
manier ademhaling, doorbloeding, 
concentratie en lichaamshouding verbeteren.

Vanaf 7 mei t/m augustus op woensdag van 
20.00 - 21.00 uur op het Koekoeksveld, Westerweg 
(t.o. nr 18), Limmen.
Voor iedereen toegankelijk. Kosten € 4,= per les.
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