
voor Limmers, door LimmersLOV
Einde Genootschap Limbon

Slotmanifestatie door 
Stichting Limbon 

Dit slotevenement op 27 maart zal 

plaats vinden in de Enterij van 15.00 

tot 22.00 uur en zal het karakter heb-

ben van een nostalgische receptie. 

Aanvankelijk zou dit evenement in de 

Burgerij plaats vinden, maar bij nader 

inzien bleek de Enterij geschikter voor 

het doel.

Op vier schermen zullen opnames 

getoond worden van de diverse ac-

tiviteiten: vanaf Limbon 1250 jaar in 

1990, tot het muziekfestiCal in 2009. 

Bovendien wordt er een tentoonstel-

ling ingericht van ingebrachte foto’s.

Voor de muzikale opluistering zorgt 

de band Pip en Ruud. Een uitgebreide 

eethoek garandeert de zorg voor de 

inwendige mens.

Het belooft  een ouderwets samenzijn  

te worden waarvoor de vrijwilligers 

van toen een uitnodiging ontvangen. 

Alle overige belangstellenden zijn ui-

teraard van harte welkom. Toegangs-

kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij 

Stuifbergen; bij de ingang kunnen die 

worden ingewisseld voor twee con-

sumptiebonnen. 

De stichting Limbon wil zo op een 
waardige wijze afscheid nemen en  
alle Limmers  bedanken!!

LIMMEN – Zoals al eerder vermeld zal de Stichting het Genootschap Limbon op zondag 27 maart afscheid nemen, 
waarmee zij haar activiteiten beëindigt. Dit wordt gevierd, omdat zij na 21 jaar organisatie voor, en in samenwerking 
met de Limmer bevolking een feestelijke afsluiting passend vindt. 

Van de redactie...
Het is weer zover: de  Kleurige Carnavalseditie van de LOV-Krant ligt weer 

in de bus. Wij wensen iedereen een vrolijk Carnavalsfeest en u weet: Heeft u 

ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim achter de computer en mail ons 

op: redactie@lovkrant.nl

De krant van de winkeliersvereniging Limmen                                                                                januari 2011

Geslaagde scholen – kinderdag 
van de Uylenspieghels
Door schoolvakantie viel de kin-
derdag van de Uylenspieghels van 
de scholen 2 weken voor het groot 
carnavalsweekend. Op vrijdag 18 fe-
bruari kon men dus al vele verklede 
kinderen door Limmen zien gaan. 
Leutbunker de Burgerij was binnen 
mooi versierd en bij de entree had 
men de carnavalstent opgebouwd, 
alles was klaar om de kinderen te 
ontvangen. 

Als 1e was de onderbouw aan de 

beurt, de groepen 1-2 en 3 van de Pax 

Christi en het Kleurenorkest werden 

opgehaald bij de scholen met carna-

valskarren. Na een muzikale tocht 

naar leutbunker de Burgerij werden 

zij ontvangen door de clown die voor 

hen ging optreden. De groepen van 

de Sint Maarten werden door diverse 

raadsleden opgehaald en staken in 

één grote bonte stoet de Dusseldor-

perweg over naar de leutbunker. Ook 

zij werden bij binnenkomst welkom 

geheten door de clown. Nadat ieder-

een een plekje had in de zaal begon 

het optreden van de clown. Hij haalde 

natuurlijk weer diverse kinderen het 

podium op om hem te assisteren bij 

diverse goocheltrucks. Na de voor-

stelling werd iedereen getrakteerd op 

limonade met een koek en ging men 

in de polonaise. Ook was er de uitrei-

king van de prijzen van de kleurwed-

strijd, in iedere groep was er 1 win-

naar. Hierna werd er een wisseling van 

groepen gedaan, de onderbouw ging 

en de middenbouw, groepen 4 en 5, 

werd gehaald. Voor hen was er weer 

de Ren-je-Rot quiz in elkaar gezet. 

Voordat de quiz begon was er eerst 

een trommeloptreden van klas 4A van 

de Sint Maarten. Tom, Rick en Jeroen 

hadden bedacht dat dit wel een leuke 

opening zou zijn voor de midden-

bouw en men had hard geoefend. Het 

werd een geslaagde opening met het 

optreden van groep 4A. Onder leiding 

van presentatrice Monique kregen de 

groepen hierna heel wat vragen voor-

geschoteld. Na iedere vraag mocht er 1 

van elke groep met hun zelfgemaakte 

klassenvaandel in 1 van de 3 vakken 

gaan staan wat volgens hen het goede 

antwoord was. Bij een goed antwoord 

verdiende de groep een punt. Het was 

een spannende strijd waar alle groe-

pen flink in de strijd gingen. Ook hier 

werden natuurlijk de kinderen getrak-

teerd en waren er prijzen per klas met 

de kleurwedstrijd. 

Na de gezellige ochtend werd de zaal 

omgebouwd voor het middagpro-

gramma, de playbackshow voor de 

groepen 6, 7 en 8. Harold van Even-

t4all zorgde ervoor dat het licht en 

geluid deze middag weer tip top in 

orde was. Er waren 10 optredens en al-

les werd door Monique aan elkaar ge-

praat deze middag. Onder andere was 

er een groep die Fame en één die High 

School Musical deed, waren de ‘Blues 

Brothers’ en ‘James Blunt’ te zien. Met 

de prijsuitreiking bleek nadat er acht 

3e prijzen waren uitgedeeld het tus-

sen de groep met Marry Poppins en de 

solo uit de Leeuwenkoning zou gaan. 

Bij de solo van het nummer ‘wacht 

maar tot ik koning ben’ werd ook live 

meegezongen, het was een prachtig 

optreden. De groep van Marry Poppins 

met het nummer ‘Supercalifragilistic-

expialidocious’ zag er ook geweldig 

uit en deden het ook heel leuk dus 

werd het een moeilijke beslissing voor 

de jury. Na enig beraad waren zij tot 

het volgende gekomen; nr. 2 de Leeu-
wenkoning en nr. 1 Marry Poppins. 

Nadat de winnaars nog een keer hun 

nummer hadden laten zien kreeg ie-

dereen een zakje chips en ging naar 

huis. De Uylenspieghels konden weer 

terug kijken op een geslaagde kinder-

dag voor de scholen. De groep van Marry Poppins met het nummer ‘Supercalifragilisticexpialidocious’

Komt allen 5 maart 
verkleed naar de kerk
LIMMEN - Gezinsviering samen met 
carnavalvereniging “De Uylenspieg-
hels”

Op zaterdagavond 5 maart 2011 om 

19.00 uur is er de jaarlijkse zeer gezel-

lige gezinsviering samen met de Car-

navalsvereniging de Uylenspieghels. 

Het thema van de Carnaval is dit jaar: 

‘MusiCAL’. We treffen het met ons 

kinderkoor want die hebben veel er-

varing als het gaat om musicals. Het 

stapellied: ‘Ook jij maakt het verschil’ 

zal gezongen worden en vele andere. 

We zullen van prins Tyl Xlll horen hoe 

de carnavalsvereniging in Limmen 

het verschil maakt.  We nodigen u 

allen uit deze feestelijke viering mee 

te vieren. Naast prins Tyl Xlll zal ook 

de gehele Raad van Elf met aanhang 

aanwezig zijn. 

Kom dus in je carnavalskleding naar 
de kerk want anders loop je er tij-
dens de polonaise maar kaal bij.
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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

k i n d e r o p v a n g 0 -13

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

K.V.G.
Het K.V.G. in Limmen is een vooruitstrevende vereniging. Iedere derde 
woensdag van de maand van september tot april houdt onze vereni-
ging haar ledenavond in de “Burgerij”. De avonden staan vermeld in 
de Castricummer en de Uitkijkpost. We organiseren 2 keer per jaar een 
klaverjasavond. Verder is er een reiscommissie die excursie’s en een 
busreisje organiseert. We zoeken nog nieuwe leden, wilt u eens kennis 
maken, kom dan 2 keer als introducé, daarna kunt u beslissen om lid te 
worden. Hierbij vermeld ik het progamma van 2011.
  
 19 januari - jaarvergadering en kienen
 23 februari - ambulancedienst
 16 maart - lezing over de eilandspolder
 20 april - gezamelijke avond met de Vrouwen van Nu
 21 september - Oud Limmen
 19 oktober - eendagsbestuur
 16 november - schaatsenverzamelaar
 21 december - Kerstavond

Woensdag vóór 14.00 uur besteld, 
donderdag gratis bij U bezorgd.

•  Dagvers gesneden groente, panklare 
aardappelen

•  De fi jnste rauwkostsalades, dagverse 
kant & klaarmaaltijden

•  Vers gebrande noten,pinda’s, verse 
tapenades en heerlijke olijven

Beukers Groente en Fruit
Heereweg 73, 1871 EC Schoorl, tel. 072-5091369

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

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

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Carnavalsvlaai 
4 smaken op een vlaai. 
half 5,75                        heel € 10.40
4 kaiserbolletjes € 1.00 
Slagroomsoesjes € 2.25
150 gram

Kruidcake € 2.50

Oproep aan
Limmer Kunstenaars!

Tijdens de Bloemendagen, die van 30 april t/m 5 mei worden gehouden, 
wordt ook weer ‘Kunst in de Etalage’ georganiseerd. Wij roepen Limmer 
kunstenaars, die het leuk vinden, hun schilderijen eens aan een groot 
publiek te laten zien, op om uiterlijk 14 MAART contact op te nemen 

met onze werkgroep, tel. nr. 072-5054013. 

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

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

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden 

geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

‘ BABY VAN DE MAAND’

Seth Kroone

– Geboren op 10 januari 2011–

Zoon van Erik-Jaap Kroone en Jill van der Velden
broertje van Siep

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

Miloe Verduin

– Geboren op 16 januari 2011 –

Dochter van Simon Verduin en Wendy 
Schumacher en zusje van Max

Theije Dorus Smit

– Geboren op 13 januari 2011 –

Zoon van Maarten en Dorien Smit
broertje van Wiebe

Rens Verdonk

– Geboren op 10 januari 2011 –

Zoon van Mark en Inge Verdonk
broertje van Lise

Sil Beentjes

– Geboren op 16 december 2010 –

Zoon van Joris Beentjes en Stefanie Valkering

Sven Kerssens

– Geboren op 09 januari 2011  –

Zoon van Marco en Kim Kerssens
Broer Lars en Zus Britt

Uylenspieghels verrasten 
familie Zuurbier 
met champagne ontbijt

Zondag 6 februari werd de familie 
Zuurbier verrast met een bezoek 
van prins Tyl XIII en zijn gevolg. Zij 
kwamen hen het champagneont-
bijt brengen wat ze hadden gewon-
nen met het voorspellen van de 
opbrengst met de statiegeldflessen 
actie van 8 januari.

Op die zaterdag trokken de Uylen-
spieghels met 2 karren door Lim-
men heen om statiegeldflessen te 
verzamelen. Vele inwoners had-
den wat klaar staan en ook buiten 
bij de plaatselijke supermarkt AH 

werden heel wat statiegeldflessen 
en kratjes afgestaan. Hierna moes-
ten de mannen alles gaan het sor-
teren en werd de volgende dag bij 
AH heel druk gewerkt door de sta-
tiegeldautomaat waar het grootste 
deel kon worden ingeleverd. Nadat 
ook wat andere supermarkten wa-
ren bezocht en alles was ingeleverd 
bleek dat er een mooi bedrag bij de 
penningmeester kon worden afge-
geven. De opbrengst was e 1.622,20 
en met de schatting van e 1.602,25 
zaten Peter en Dorien er als dichtst 
bij. Het was dus die zondagochtend 

een gezellige drukte bij Peter, Do-
rien en Sven aan tafel. De Uylen-
spieghels bedanken iedereen voor 
het behalen van dit prachtige be-
drag waardoor tal van activiteiten, 
zoals de clown met de kinderdag, 
de fruitmandjes en de medailles 
met de optocht weer bekostigd 
zijn. Ook de medewerking van AH 
Limmen was weer geweldig, su-
per dat we ook hier op 8 februari 
mochten inzamelen en wat zouden 
de Uylenspieghels zonder hun sta-
tiegeldmachine zijn….

De gehele Raad bij de Familie Zuurbier.

De groenten van 
Kuijper een razend 
Snel succes!
Enkele weken geleden hebben groen-
teboer Siem Kuijper en slager Snel de 
handen ineen geslagen, en een sa-
menwerking aangegaan in het pand 
van Slagerij Snel aan de Kerkweg in 
Limmen.

Naast het uitgelezen assortiment 
vlees en vleeswaren kan iedereen 
nu ook bij de slagerij terecht voor 
de lekkerste rauwkostsalades, vers 
gesneden groenten, eigengemaak-
te pizza’s, diverse soorten soepen 
en stamppotten. Allemaal samen-
gesteld uit de beste en lekkerste 

groenten uit de omgeving, en alles 
dagvers! Zo goed dat alle klanten 
roepen: ‘Ouderwets lekker!’

In het kader van ‘Ouderwetse Kwali-
teit’ hebben wij dan ook de komen-
de weken een hele leuke actie: alle 
klanten die hun aankoopbon van 
slagerij Snel voorzien van naam, te-
lefoonnummer en adres bij ons in-
leveren maken de komende weken 
kans op een Originele Ouderwetse 
Groenten Transportfiets! 
Kom dus snel naar Snel, bestel, en 
win!
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Gewicht
op

maat

GRATIS ‘EETTABEL’ IN MAART!
Voor iedereen die in de maanden maart en april 
het pakket ‘Gewicht op maat KORT’ of ‘Gewicht 
op maat LANG’ afneemt, ligt de ‘Eettabel’ van het 
Voedingscentrum klaar, ter waarde van e 6,95. 
Een handig hulpmiddel om snel even de voe-
dingswaarde van diverse producten op te zoeken.

Gewicht op maat KORT: e 150,- (1x consult van 1 uur, 4x consult van V uur, 
voedingsdagboek, voedingsanalyse en op maat gesneden voedingsadvies)

Gewicht op maat LANG: e 280,- (1x consult van 1 uur, 9x consult van V uur en 
vervolgens het 11e consult gratis. Inclusief voedingsdagboek, voedingsanalyse 
en op maat gesneden voedingsadvies).

Meer informatie op de website: www.gewichtopmaat.nu 
of via info@gewichtopmaat.nu en 06-23550607.

www.lov-krant.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 
HONDENKOEKJES MIX, EMMER 2KG

Van € 7,95  NU € 6,50

NIEUW
KIPPENKARKASSEN

500 gram € 1,95

u kunt bij ons ook
jonge leghennen bestellen

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

HET TUINCENTUM BIJ U IN DE BUURT !

Voor de hobby-tuinders ligt onze
GRATIS VOORJAARSGIDS KLAAR!

In de maand februari

op onze groente-en bloemzaden,
  pootaardappelen en plantuitjes.

VOORJAARSKRIEBELS ??VOORJAARSKRIEBELS ??

15% KORTING15% KORTING
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Basisschool Sint Maarten

Naar de kapper! 

Maar wat is er nu nóg mooier dan 

spélen in een kapsalon?  Natuurlijk!, 

naar een echte kapsalon. Omdat Pa-

trick tóch geknipt moest worden heeft 

hij meteen aan de kapster gevraagd, 

of zijn hele klas een keer mocht ko-

men kijken wat zij nu de hele dag 

doen. Bedrijfsleidster Ila Kerssens van 

Marga’s haarmode antwoordde met-

een met een enthousiast; ja!

Dus op vrijdagmorgen om 9 uur ging 

het eerste groepje van 6 kinderen naar 

de salon aan de Dusseldorperweg 

waar zij met open armen werden ont-

vangen door leerling-kapster Anouk 

die iedereen vrolijk begroette. Zij liet 

zien waar de jassen werden gehan-

gen, waar de wachtruimte is, waar de 

kleurtjes staan, de haren worden ge-

wassen en zelfs waar de kapsters hun 

broodje eten en waar de was wordt 

gedaan. Daarna mocht er een kindje 

het haar van een klasgenoot wassen 

wat daarna natuurlijk weer droogge-

föhnd werd. De andere kapsters wa-

ren inmiddels zo enthousiast dat alle 

meisjes, die het wilden, een mooie 

vlecht in hun haar kregen met kleur-

gel en zelfs het haar van de jongens 

kregen vrolijke kleuren met gel.

Toen de tijd om was, kregen alle leer-

lingen, als verrassing óók nog een 

tasje met een kalender, een speeltje 

en voor de jongens waren er zelfs tu-

betjes gel!!

Na een mooie toespraak van Gijs en 

het overhandigen van lekkere cho-

colaatjes en een mooie tekening als 

dank keerde de rust weer weder in de 

kapsalon. In de klas bleef het nog wél 

enige tijd onrustig!!

Marga’s Haarmode, namens alle kin-
deren van groep 1/2D ontzettend be-
dankt voor deze leuke ervaring!

LIMMEN – Groep 1/2D van Basisschool Sint Maarten heeft in de 2e week van januari als thema “De Kapper”. De kinde-
ren hebben van thuis allerlei kappersspulletjes meegenomen en hiermee hun eigen kapsalon ingericht. De kapsalon 
heeft de geweldige naam “De Krul” gekregen en er wordt heel veel in gespeeld, ook juf Sannie is al meerdere malen 
“onder handen” genomen. 

Gewicht op maat   

Lekker makkelijk?
Pizza’s zijn lekker (?), makkelijk en 
snel klaar.  Maar de voedingswaarde 
is natuurlijk niet echt om naar huis 
te schrijven. Te veel vet, te veel ca-
lorieën (ca. 1000 voor een hele pizza) 
en te weinig vitamines en mineralen. 
Vaak wordt de pizza achteloos op de 
bank voor de televisie naar binnen 
geschrokt en het resultaat is dat u 
achteraf denkt: wat heb ik nu eigen-
lijk gegeten? En later op de avond 
heeft u weer trek en gaat u snaaien 
naar alles wat binnen handbereik is.

Dus…, op zoek naar een gezonder al-

ternatief. Een alternatief dat ook snel 

klaar is, maar dat veel meer voedings-

stoffen bevat, dus meer verzadigings-

waarde heeft en dat voorkomt dat u 

later op de avond weer trek krijgt. Een 

voorbeeld hiervan is een broodje Cae-

sar-kipsalade. Recept voor 1 persoon: 

U bakt ca. 65 gram kipfilet bestrooid 

met barbecuekruiden in een beetje 

olie. U bakt ½ ciabattabrood af in de 

oven. Deze besmeert u licht met krui-

denboter. Vervolgens vult u het brood 

met de kipfilet, veel sla, een eetlepel 

caesarsaladdressing en een eetlepel 

Parmezaanse kaas. Klaar binnen een 

kwartier. Aantal kcal: ca. 435. Even-

tueel nog aanvullen met een frisse 

salade.

Heeft u problemen met uw gewicht 

en wilt u op een gezonde manier be-

geleid worden naar uw streefgewicht? 

Zonder poeders, pillen of diëten? 

Neem dan vrijblijvend contact op met 

Gewicht op maat (info@gewichtop-
maat.nu/06-23550607). Iedere dag 

te bereiken van 09.00 – 17.00 uur. In 

de maand maart en april krijgt iedere 

nieuwe cliënt de ‘Eettabel’ van het 

voedingscentrum cadeau. Een handig 

hulpmiddel om direct te zien wat de 

voedingswaarde van een product is. 

Zie advertentie elders. 

Gewicht op maat is aangesloten bij de 
BGN. Voor een afspraak heeft u geen 
doorverwijzing van de huisarts nodig 
en diverse zorgverzekeraars vergoeden 
de consulten tot een bepaald maximum 
in de aanvullende pakketten.

Even binnenkijken bij Kits Oonlie

Kits Oonlie werkt sinds 2009 met het 

VVE/ programma Puk en Ko. Dit is een 

voorbereiding op de basisschool. Dit 

programma word aangeboden op de 

peutergroep. De peuters leren spelen-

derwijs en doen zelf ontdekkingen. 

Puk en Ko werkt met thema´s die 

aansluiten op de belevingswereld van 

de kinderen. Thema´s die aan bod 

komen zijn o.a. `Oef wat warm!` 

`Hoera, een baby!``Regen!` en 

`Hatsjoe!` Op dit moment is het the-

ma ´Hatsjoe!` in volle gang. 

O Jeetje, Puk is ziek. Hij is verkouden. 

De kinderen zorgen voor de zieke Puk, 

ze gaan op ziekenbezoek en brengen 

een bezoek aan de dokter. Gelukkig is 

Puk aan het einde van het thema weer 

beter. De nadruk ligt in dit thema op 

ziek zijn en weer gezond worden.

Wat is er nog meer gebeurt bij Kits 
Oonlie.
De wethouder van onderwijs voor-

gelezen tijdens de nationale voor-

leesdagen. Valentijnsdag is niet 

onopgemerkt voorbijgegaan. De kin-

deren hebben o.a. Valentijnsmutsen 

geknutseld. En mogen de kinderen 

verkleed met carnaval………………… 

NATUURLIJK!!!

Voor informatie en inschrijvingen 

kunt u bellen met het nummer 

0725323578 of mailen naar info@
kits-oonlie.nl

Kits Oonlie is een kinderopvangorganisatie die opvang verzorgt van 0/13 jaar. In Limmen is er een kinderdagverblijf 
voor kinderen van 0/4jaar. Deze vestiging bestaat uit een baby- en een peutergroep. Om een kleine impressie te 
krijgen een kijkje binnen bij ons..

Pax Christischool 

Een Boelkloedige opening
LIMMEN - De komende weken staat 
alles op de Pax Christischool te Lim-
men in het teken van KUNST! Onder 
leiding van echte kunstenaars en de 
leerkrachten zijn de kinderen be-
zig met allerlei vormen van kunst. 
Geïnspireerd door echte grote kun-
stenaars en kunststromingen gaan 
zij schilderen, kleien en boetseren, 
beeldhouwen, timmeren, knutse-
len, tekenen, mozaïeken, dansen, 
muziek maken, toneelspelen en nog 
veel meer. Langzaamaan begint de 
school op een groot museum te lij-
ken, met kunstwerken, zoals alleen 
echte kunstenaars ze maken. 

Door de workshops leren de kinderen 

welke technieken grote kunstenaars, 

zoals die van de Cobra groep en bij-

voorbeeld Gaudi, te werk gaan. Te-

vens leren de kinderen van alles over 

de achtergronden en levensloop van 

verschillende kunstenaars, kunststro-

mingen en in sommige groepen iets 

over kunstgeschiedenis. 

Op maandag 7 februari werden de 

projectweken op spectaculaire wij-

ze geopend. Niemand minder dan 

‘Meneer Kaktus’ kwam samen met 

zijn band, camera en geluidsmensen 

en niet te vergeten ‘mevrouw Stem-
band’ en ‘Kweetnie’ langs voor het 

opnemen van een echte televisie-
show!!! De show uit de jaren 80 en 

90, gestoken in een nieuw ‘pyama’ 

jasje, stond natuurlijk in het teken 

van KUNST! Er werd muziek gemaakt, 

gezongen, geacteerd en vooral gela-

chen!. Het aller-leukste was natuurlijk 

dat een aantal van de kinderen ook 

een rol of taak in de show kregen. Bin-

nenkort zal ‘De meneer Kaktus niet 

alleen voor kids-show’ op televisie 

worden uitgezonden.

Gewicht
op

maat
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Hoe wordt je autobedrijf 
van het jaar? Bosch Car 
Service Kleverlaan 
geeft het antwoord
Alle regionale dagbladen, alsmede de huis-aan-huis bladen in Limmen hebben uitgebreid verslag 
gelegd over het heugelijke feit dat op 5 oktober 2010 het in Limmen en wijde omgeving bekende 
Automobielbedrijf Kleverlaan b.v., markant gesitueerd aan de Rijksweg (hoek Visweg) in Lim-
men, de winnaar was van “Autobedrijf van het Jaar 2010.”

Je kunt er niet omheen wanneer je de N-203 (nationale benaming van de Rijksweg) afrijdt naar 
of komende vanuit Alkmaar, de zeer fraaie vormgegeven zilverkleurige luifels springen direct 
in het oog. De oprit draagt zelfs een eigen straatnaambord: “Kleverlaan”. Op het grote bedrijf-
sterrein tref je naast de brandschone showroom met zeer mooi gepoetste en uitstekend onder-
houden occasions ook een grote zeer moderne geoutilleerde werkplaats en een state-of-the-art 
wasstraat aan. Separaat staat er nog een enorme bedrijfshal, met grote capaciteit afzuig- en 
fi lterapparatuur voor schadeherstelwerkzaamheden en autospuiterij voor allerlei (motor)voer-
tuigen en industriële objecten. Kortom een veelzijdig bedrijf, hypermodern ingericht, BOVAG 
en Focwa Eurogarant lid, offi cieel APK keuringsstation, met  een eigen leasemaatschappij en 
verhuurafdeling. Een bedrijf waar zowel nieuwe automobielen van alle merken, als ook uitste-
kende gebruikte wagens verkocht worden, met volledige fabrieks-, BOVAG of Best Car Selection 
Garantie. Een van de slogans is dan ook terecht: “Sterk in elk merk”.
Ongetwijfeld doen ze bij Kleverlaan meer dan hiervoor genoemd, juist een reden om in gesprek 
te gaan met de huidige directie, de broers Jan (39) en Ron (37) Kleverlaan en hen de volgende 
vragen te stellen.

Onze redactie nam ook een kijkje op de beide websites van het bedrijf:
www.kleverlaan.nl, www.boschcarservicekleverlaan.nl

Het bedrijf Kleverlaan werd in een “ver” verleden mede opgericht door jullie vader, Cor Kleverlaan, 
in welk jaar was dat? 
In 1969 is het bedrijf opgericht door Joop van der Steen en onze vader in een bollenschuurtje aan de 
Kapelweg. Met een zelf gegraven smeerkuil is het allemaal begonnen. Daarna is er diverse keren uitge-
breid. In 1976 stond er al een compleet garagebedrijf en hadden we een spuiterij in Uitgeest. Vanaf 1986 
is vader Cor alleen doorgegaan en heeft hij de spuiterij aan de Bloemenhof gekocht. Vanaf die tijd zijn 
de ontwikkelingen snel gegaan. 

Het bedrijf groeide door de jaren heen, er werd gebouwd en verbouwd, tot het te klein werd. Wanneer 
was het maximum bereikt?
Met het plan Kerkweg-Noord was er geen ruimte meer voor de spuiterij, waarna in 1998 met de bouw 
van het nieuwe bedrijf is begonnen. Dat was ook nodig omdat de garage aan de Kapelweg te klein werd.

In welk jaar opende de huidige vestiging, daar waar we nu zijn?
In november 1999 zijn we aan de Rijksweg gestart, een veel ruimere behuizing met alle mogelijkheden 
voor de toekomst. Het was in die tijd erg modern opgezet nadat we door het hele land showrooms 
en garagebedrijven hadden bezocht om te zien hoe we het wilden hebben. Veel mensen hebben toen 
misschien een vraagteken gezet bij deze investering, maar wij hebben er vanaf dag één geen spijt van 
gehad. Het pand en de terreinen zijn ruim bemeten waardoor we alle mogelijkheden die we vinden in 
de markt ruimte kunnen geven. 

Wat is jullie opleiding in de autobranche?
Ron heeft de MTS-Autotechniek gevolgd, APK-opleiding en diverse vakopleidingen.
Jan heeft de HTS Autotechniek in Apeldoorn afgerond. Verder zijn we niet direct van school in de zaak 
gekomen, we moesten eerst bij andere bedrijven werken om de kneepjes van het vak te leren. Ron als 
Citroën monteur in Amsterdam, Jan landelijk als vertegenwooordiger, als receptionist in Amsterdam en 
als verkoper in Den Haag.

Hoe hebben jullie onderling de taken verdeeld?
Ron heeft de technische zaken onder zijn beheer, hij stuurt de werkplaats aan en regelt het onderhoud 
aan panden, terreinen en de logistiek. Jan doet de in- en verkoop, leasing, personeelsbeleid en commer-
ciële zaken. Een keer in de week zitten we ’s avonds bij elkaar om alles af te stemmen en het beleid te 
bepalen. Zo kunnen we alle werkzaamheden en afdelingen op elkaar afstemmen.

Kijkt “de oude garde” nog vaak mee over jullie schouders?
Vader Cor is nog bijna dagelijks op de zaak te vinden. Hij bemoeit zich niet meer met de dagelijkse 
leiding, maar ondersteunt ons en doet tegenwoordig veel vervoer van auto’s. Zo blijft hij ook in contact 
met onze leveranciers en collega’s. Iets waar wij helaas niet veel tijd voor hebben, onze zorg gaat uit 
naar de medewerkers en klanten. Moeder Tiny doet nog enkele dagen in de week de administratie en 
doet de inkoop van kantoor- en kantineartikelen. Als er nood aan de man is staat ze voor ons klaar.

Hoeveel mensen zijn er binnen jullie totale bedrijf werkzaam?
We werken met een team van 27 mensen, de gemiddelde leeftijd ligt rond de 38 jaar, dus we werken met 
een ervaren team. Veel van onze medewerkers zijn al ruim 25 jaar werkzaam bij het bedrijf, Jan Veldt al 
bijna 40 jaar. Dat is tekenend voor een familiebedrijf. 

Ongetwijfeld zijn het allemaal vaklieden met een gedegen opleiding. Wordt ook nog aan nascholing 
gedaan, zo ja waar en hoe?
Ondanks de ervaring is het noodzakelijk bij te scholen. Zoals iedereen weet gaan de ontwikkelingen in 
onze branche erg snel. Je zult daar op in moeten spelen om het hoofd boven water te houden. Met de 
aansluiting bij Bosch Car Service zijn we jaren geleden al begonnen de trainingen en kennis van onze 
monteurs te borgen. Verder zijn onder andere de lakleveranciers belangrijke partners bij het opleiden 
van spuiters en leidinggevenden. Het is enorm belangrijk goede partijen achter je te hebben die meer-
waarde vormen voor je bedrijf.

Is BOVAG de grootste branchevereniging? Welk voordeel is het voor jullie klanten om te weten dat 
jullie lid zijn van deze organisatie?
Naast de welbekende garantie is de BOVAG ook sterk op het politieke vlak en zijn ze een organisatie die 
de nieuwste ontwikkelingen volgen. Op het gebied van automatisering, technische data, verzekeringen, 

pechhulp en marktontwikkelingen ondersteunen ze de aangesloten leden. Deze producten en kennis 
zijn natuurlijk van belang voor onze klanten. De schadeafdeling is aangesloten bij FOCWA Eurogarant.
Ook een kwaliteitskeurmerk met 4 jaar garantie of schadeherstel.

Wanneer is de race om gekozen te worden tot Autobedrijf van het Jaar 2010 begonnen en hoe gaat 
dat in zijn werk? 
De verkiezing werd in 2010 voor de vierde keer op rij georganiseerd door de BOVAG, afdeling universele 
bedrijven. De ongeveer 3.400 leden van de afdeling hadden vanaf april de mogelijkheid om door middel 
van stemmen van klanten een plek in de halve fi nale te veroveren. Voor het eerst dit jaar was er ook 
een wildcard beschikbaar gesteld voor het bedrijf dat door collega’s werd getipt als kanshebber op de 
titel. Omdat het aantal klantstemmen gedeeld wordt door het aantal medewerkers was gebleken dat 
all-round bedrijven als het onze minder kans maakten op de titel (de spuiterij kan geen klantstemmen 
winnen, maar de personeelsleden worden  wel meegeteld). Onze verrassing was dan ook groot dat we 
door een groot aantal collega’s werden getipt als kanshebber en de wildcard voor de halve fi nale kre-
gen. Achteraf bleek dat we met de klantstemmen ook de halve fi nale zouden hebben bereikt. Daarna 
volgden vele jurybezoeken en bezochten mystery-shoppers ons bedrijf en onze website. Zo kwam er 
een top 3 uit de koker die op het BOVAG congres in oktober de strijd aanging voor de titel. Na een erg 
spannende avond in Studio 21 werden we door 1.300 collega bedrijven en BOVAG relaties uitgeroepen 
tot Autobedrijf van het Jaar. Het voltallige personeel was ook aanwezig dus het werd een enerverende 
busreis. De trofee heeft een mooie plaats in de showroom gekregen. Het is trouwens leuk om te melden 
dat alle eerdere verkiezingen ook gewonnen zijn door Bosch Car Service collega’s uit het land. Dat zegt 
iets over de kwaliteit van de Bosch organisatie.

Vanzelfsprekend waren jullie, en jullie ouders, maar ook de medewerkers heel trots met deze bijzon-
dere onderscheiding. Gaat deze race nog een keer herhaald worden? 
We gaan over een paar jaar zeker weer meedoen, de titel blijft hopelijk lang hangen bij mensen, maar 
het is ook goed voor je organisatie om regelmatig met verkiezingen mee te doen om scherp te blijven. 

Wat vinden jullie zelf dat het bedrijf Kleverlaan onderscheidt van de talloze autobedrijven in de 
regio? Zijn het de mensen die hier werken, de vaak persoonlijke binding met de klanten of zijn er 
nog andere redenen?
Natuurlijk hebben we met veel klanten een persoonlijke binding. Dat is, denken we, bij elk familiebedrijf 
wel het geval. Wij proberen door een brede dienstverlening, scherpe prijzen en een uitstekende kwaliteit 
een voorsprong op te bouwen ten opzichte van andere collega’s, zeker ook met de ervaren medewerkers. 
Tevens hebben we erg goede contacten met veel collega’s en dealers waardoor we een optimale service 
kunnen verlenen en veel samenwerken om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Het kopen van een auto, is dat een zaak van vertrouwen of van prijs? Komen dezelfde klanten na 
enkele jaren graag, met een goed gevoel, terug voor hun volgende auto? 
De prijs wordt natuurlijk steeds belangrijker, autorijden in het algemeen wordt steeds duurder, dus con-
sumenten kijken naar de beste prijs- kwaliteitverhouding. Omdat het onderhouden van auto’s steeds 
complexer wordt hebben klanten steeds minder idee van de uit te voeren werkzaamheden, dan komt 
het erg aan op vertrouwen en een goede uitleg. We doen dat zo goed mogelijk en dat blijkt ook uit onze 
klanttevredenheid die we regelmatig meten. Ondanks de invloed van het internet hebben we nog steeds 
een grote vaste klantenkring, waaronder zelfs al weer kleinkinderen van klanten van het eerste uur.

Er rijden heel veel lease auto’s rond, kunnen die berijders ook bij jullie terecht voor onderhoud e.d. of 
bepaalt de leasemaatschappij het adres voor de gebruiker?
Vaak hoor je dat de leasemaatschappij jullie uitknijpt tot er geen cent meer te verdienen valt. Is dat 
een juist beeld?
De leasemaatschappijen willen scherpe prijzen, maar onze particuliere en zakelijke klanten ook, dus 
dat maakt weinig verschil. We werken nu voor de grootste landelijke leasemaatschappijen en doordat 
zij een groot volume aan werk brengen profi teren zij van de schaalvoordelen. Maar door een betere 
inkoop profi teren ook onze andere klanten hier van. Berijders van leaseauto’s zijn bij ons van harte wel-
kom voor onderhoud om de hoek. Doordat dealers groter worden en steeds verder bij klanten vandaan 
kunnen wij dichter bij de deur volledig onderhoud en reparatie voor leaserijders bieden. Omdat lease-
maatschappijen hierdoor minder kosten aan vervangend vervoer hebben en lagere uurtarieven betalen 
nemen ze bijvoorbeeld de kosten voor het wassen en uitzuigen van de auto op zich.

Wat is jullie binding met Bosch en hun productrange? Is Bosch meer dan onderdelen?
Bosch bestaat dit jaar 125 jaar en is nog steeds een familiebedrijf. Bosch staat bekend om kwaliteit en 
innovatie. Daarom past het Bosch Car Service concept erg goed bij ons bedrijf. Naast de levering van 
kwaliteitsonderdelen geeft Bosch een goede technische ondersteuning, verzorgt technische trainingen 
en heeft de beschikking over meetgegevens voor auto’s en technische systemen. Met Bosch Car Service 
is ook een sterk commercieel concept in de markt gezet met verzekeringen, pechhulp producten, uitge-
breide garantieproducten, mailings en huis-aan-huis actiekranten.

De jaren 2009 en 2010 werden gekenmerkt door een kredietcrisis die ook de autobranche hard heeft 
getroffen. Was deze crisis ook bij jullie in de verschillende bedrijfsonderdelen merkbaar?
Natuurlijk, de omzet is ten opzichte van 2008 een stuk gedaald, maar door tijdig ingrijpen in de kosten 
hebben we dit goed op kunnen vangen. Mindere tijden maken je ook scherper. Toch zijn we blijven in-
vesteren in de dienstverlening, opleidingen en kwaliteit,zodat we klaar zijn voor de verdere toekomst. 
Op dit moment hoor je ons niet klagen. 

Jan en Ron houden trots de wildcart vast.
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Hebben jullie het idee dat we uit het dal kruipen, m.a.w. trekken de verkopen weer aan?
De autoverkopen en de werkplaatsbezetting blijven grillig, maar groeien wel. De titel Autobedrijf van 
het Jaar werkt hier natuurlijk ook aan mee. We mogen nog steeds veel nieuwe klanten verwelkomen en 
hopen ook dat klanten die ons nog niet goed kennen de moeite nemen eens bij ons langs te komen en 
kennis te maken met onze werkplaats . Ook de schade afdeling is na diverse nieuwe investeringen in 
staat alle schades aan personenauto’s, campers, motoren en boten goed en milieuvriendelijk te herstel-
len. Onze vaste opdrachtgevers zien hun orderportefeuilles weer goed gevuld, ook dat komt ons goed 
uit.

Hoe was de verkoop van winterbanden in de herfst en vroege winter van 2010?
Zijn deze banden nu weer volop leverbaar? Leveren jullie alle merken banden?
We leveren niet alle merken banden, omdat we kwaliteit en veiligheid willen garanderen. Bij voorkeur 
werken we dus met A-merken als Michelin voor de zomerbanden en Vredestein voor de winterbanden. 
De winterbanden zijn nu weer gewoon leverbaar na een paar erg drukke weken waarbij vele maten en 
merken volledig waren uitverkocht. Ook waren er geen velgen meer verkrijgbaar waardoor we genood-
zaakt waren de banden te verwisselen op de bestaande velgen. We raden klanten aan een complete set 
aan te schaffen zodat de wisselkosten beperkt blijven en men na 2 seizoenen de meerkosten al terugver-
diend heeft. Ook adviseren we  mensen voor de komende winter tijdig winterbanden te bestellen. Zeker 
omdat we verwachten veel winterbanden van de afgelopen jaren te moeten gaan vervangen i.v.m. slij-
tage. We hebben trouwens nog verschillende nieuwe en gebruikte wintersets op voorraad, dus kunnen 
we soms veel voordeel bieden. Ook hebben we een “bandenhotel” waar klanten gebruik van kunnen 
maken. We hebben afgelopen maand, i.v.m. met de grote vraag, de opslag capaciteit ruim uitgebreid. 

Merken jullie daarbij “de hete adem” in de nek van banden- en onderhoudsketens die voor vaak 
(lok?) prijzen aanbiedingen doen?
De bandenketens adverteren veel met lokkertjes, maar zijn meestal niet veel goedkoper omdat ze onder 
andere montagekosten niet vermelden in de advertenties. Ook is een bandenwissel een goed moment 
om de auto door een vakkundige monteur op de belangrijkste punten te laten controleren, zo kunnen 
grote kosten vorkomen worden. Wij gaan voor het beste voor de klant, zonder de kwaliteit en de veilig-
heid uit het oog te verliezen. Iedereen heeft personeels- en huisvestingskosten dus een losse APK voor 
nog geen € 15,00 kan niet uit. Het zou kunnen leiden tot het verkopen van slijtagedelen die nog niet aan 
vervanging toe zijn.

Om de showroom te vullen met jonge occasions moet je vertrouwde toeleveranciers hebben neem ik 
aan. Zijn dit dan leasebedrijven of andere groothandelaren?
Halen jullie zelf auto’s uit het buitenland door eigen import?
We hebben gekozen voor verschillende inkoopkanalen om diverse klantengroepen te kunnen bedienen. 
Het merendeel van de auto’s kopen we bij merkdealers die de “vreemde merken” niet zelf verkopen. Een 
Opel kopen we bijvoorbeeld bij een Renault dealer, een BMW bij een Alfa Romeo dealer en een Renault 
bij een Fiat dealer, door goed in te kopen waarborgen we de kwaliteit. Alle auto’s moeten bij inkoop 
voorzien zijn van de onderhoudshistorie en een gegarandeerde kilometerstand. Bij importauto’s is dat 
soms een probleem waardoor auto’s niet aan de kwaliteitseisen voldoen. We importeren wel, maar dan 
alleen kwaliteitsauto’s. Het heeft geen zin problemen in te kopen.

Ervaren jullie de wet- en regelgeving op velerlei (o.a. milieu)gebied als “knellend” en kostbaar?
Zou het ook met minder regelgeving toch goed mogelijk zijn duurzaam te werken?
Is de regelgeving alleen gemeentelijk of ook provinciaal/landelijk?
De regels voor garagebedrijven en schadeherstel bedrijven zijn vrij streng maar ook verklaarbar en met 
relatief weinig moeite op te volgen. Alleen de administratieve last mag minder. Duurzaam werken hoort 
bij het moderne ondernemen, het is meestal op langere termijn ook goedkoper. Het is goed dat in een 
dichtbevolkt land de overlast voor de omgeving minimaal moet zijn. Er moet wel een werkbare situatie 
blijven bestaan waar bedrijven zich kunnen ontplooien. Dat is goed voor de economie en leefbaarheid 
van een dorp. We zijn trots op een vlijtig dorp als Limmen waar het aantal ondernemers en onderne-
mende mensen hoog is. Dat betekent dat bedrijven en verenigingen kunnen fl oreren en mensen dicht 
bij huis kunnen werken. Ook weer een voordeel voor het milieu.

Zijn er ook regelmatig brandweerinspecties binnen het bedrijf, of wellicht oefeningen?
Ron en onze bedrijfsleider van de spuiterij, Richard Weijers, zijn lid van de vrijwillige brandweer. Er wordt 
dus regelmatig bij ons geoefend. Niet alleen voor branden, maar ook ongevallen kunnen met een paar 
afgedankte auto’s worden nagebootst. De brandweerinspecties vinden regelmatig plaats: een goede 
zaak.

Kijken kopers ook bewust naar het brandstofverbruik, vooral gelet op de huidige hoge prijzen voor 
de diverse brandstoffen.
De laatste jaren is er een duidelijke trend naar energiezuinige voertuigen en verantwoord autogebruik. 
Deze trend zal voorlopig doorzetten. Fabrikanten zijn nog steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen. 
Volgens gegevens van Bosch kunnen met name de benzinemotoren nog stukken zuiniger. Het betekent 
wel dat de auto’s een stuk duurder worden. Motoren worden een factor 3 duurder en door auto’s lichter 
te construeren met materialen als aluminium en composieten vallen de bouwkosten ook duurder uit. 
Accu- en hybride systemen zullen nog geavanceerder worden, waardoor de complexiteit van auto’s 
verder zal toenemen. Daarom zijn we nu al bezig de toekomst te volgen en reserveringen te doen om 
op technisch vlak voorop te lopen. Maar voorlopig zullen we een grote hoeveelheid milieusparende 
technieken de revue zien passeren, met alle gevolgen van dien. Zolang de politiek en de industrie geen 
duidelijke keuze maken zullen de kosten voor ontwikkeling en energievoorziening de pan uitrijzen. Pas 
na 15 jaar werkt men nu aan een gezamenlijk laadsysteem voor mobiele telefoons. Als het zelfs met e-
bikes niet lukt een universeel laadsysteem af te spreken zal het in autoland nog wel even duren voordat 
een keuze is gemaakt.  

Ik zie in de showroom ook zgn. 45km. auto’s staan, oftewel er is geen rijbewijs voor nodig.  Is dit een 
welkome aanvulling voor de “seniorrijders”?
We merken dat mobiliteit een van de belangrijkste levensbehoeften van mensen is. Als mensen met een 
brommobiel mobiel worden of blijven is dat prima. De techniek van brommobielen verbetert de laatste 
jaren sterk, vooral de remmen, de motoren en de veiligheid. De nieuwe modellen van Microcar zijn uit-
gerust met een airbag en een zeer schone dieselmotor met een zeer laag verbruik. Ook de regelgeving is 
verbeterd waardoor het aantal schades met brommobielen is verminderd.

Er staan hier (medio februari) ruim 15 auto’s klaar voor afl evering met het bordje “verkocht”, dat is 
een goed teken. Worden de vrijkomende plaatsen in de showroom dan weer snel opgevuld?
Omdat we veel jonge auto’s verkopen kunnen de inruilauto’s weer de showroom in. Mede doordat we 
veel samenwerken met collega’s kunnen we snel beschikken over goede occasions. Als klanten niet 
direct kunnen slagen gaan we op zoek naar de auto die bij hun past.

Ron en Jan Kleverlaan onder de zeer fraaie vormgegeven zilverkleurige luifel.

De schadeherstel- en autospuitwerkplaats is ook een belangrijk onderdeel van jullie bedrijfsvoering. 
Is ook deze bedrijfstak nog getroffen door de crisis?
Er vinden twee dingen plaats. Door de economische crisis is de industriële tak van de spuiterij moeilij-
ker te vullen, maar doordat concurrenten gedwongen zijn te stoppen hebben we nieuwe markten aan 
kunnen boren. Een tweede feit is dat er een overcapaciteit is in autoschadeherstel. Verzekeringsmaat-
schappijen maken hier dankbaar gebruik van door partijen aan zich te binden die voor hoge kortingen 
werk aangereikt krijgen. Ook wij zijn korte tijd bij een schadeketen aangesloten geweest, maar na een 
klein jaar werd het roer omgegooid van kwaliteit en rendement naar kwantiteit en werkplaatsvulling. 
Samen met de verplichting een kwalitatief minder lakmerk te gaan gebruiken hebben we van de ene 
op de andere dag besloten onze eigen koers te blijven varen en het lidmaatschap op te zeggen. Alleen 
verzekeringsmaatschappijen die voor kwaliteit betalen willen we verwelkomen. Daarom werken we op 
dit moment samen met o.a. Univé en ASR. De meeste andere verzekeringsmaatschappijen bepalen de 
goedkoopste reparatiemethode van de schade en beslissen voor de eigenaar, daar werken we niet aan 
mee. De klant blijft eigenaar van zijn auto, ook bij schade, en kan dus bepalen waar hij repareert. Als 
de verzekeringsmaatschappij dreigt met een verhoogd eigen risico gaan we in gesprek met de klant om 
dit samen op te lossen. Zo kunnen we een kwaliteitsreparatie uitvoeren, terwijl het de klant niets meer 
hoeft te kosten. Ongeacht waar hij verzekerd is.  

De autobranche blijft boeien. Er komen nieuwe modellen, hybrides, elektrische auto’s, “groene” 
en schonere auto’s. Jullie blijven in beweging. Onze dank voor alle informatie en succes voor de 
toekomst. Een ding is zeker: Nederland blijft mobiel. Ook bij handhaving van BPM, wegenbelas-
ting, hoge brandstofprijzen, dure verzekeringspremies enz. Als je er zelf echter ook voor zorgt 
tijdig en goed onderhoud te plegen bij een BOVAG erkend bedrijf, met gemotiveerde medewer-
kers als bij Kleverlaan, dan weet je ook zeker dat je auto altijd in prima conditie is.
Succes bij de verdere uitbouw van het bedrijf.

Kees G. Kroone
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Eten en genieten!
GEBRADEN VARKENSFILETROLLADE 

MET APPEL EN MOSTERDSAUS
voor 4 personen

Ingrediënten:
800 gr. varkensfi letrollade
100 gr roomboter
1 eetlepel olie
1 teen knofl ook uitgeperst
1 eetlepel grove mosterd

Voor de gecarameliseerde appels:
50 gr boter - 2 eetlepels bruine basterdsuiker 2 in plakken 
gesneden appels.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Verhit olie en boter in de koekenpan en bak de rollade 
rondom bruin en leg de rollade met weinig jus in vuurvaste 
schaal in de oven. Temper de oven tot 125 graden en braad 
de rollade 35 minuten. Laat het 10 minuten rusten in alumi-
niumfolie voor dat u hem aansnijdt.
Laat het bakvet in de koekenpan zitten.
Verhit voor de saus het vet in de koekenpan en roerbak de 
knofl ook 1 minuut. Roer er de mosterd, appelmoes en bouil-
lon door. Maak de maïzena aan met room giet het papje in 
de pan en roer tot de saus kookt en dik wordt.
Laat voor de gecarameliseerde appels de boter smelten in 
een koekenpan. Roer de suiker erdoor en blijf roeren tot de 
suiker gesmolten is. Leg de plakken appel erin bak ze kort 
laat ze glazig e licht bruin worden.
Schep de saus over de plakken vlees en geef er de gekara-
meliseerde appels bij.
Bak nu de cantharellen in de pan van de biefstuk.
Maak de borden op zodra de cantharellen klaar zijn.
Dit is een makkelijk hoofdgerecht 
en altijd een succes.

dgerecht 

Ouderwets lekker en 

eet smakelijk

0.6 dl appelmoes
2 eetlepels kippenbouillon
1.25 dl  room
1 theelepel maïzena

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

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

... Voor zorgeloos
en lekker leven...

 

  

 zaterdag 12 en zondag 13 maart  2011  
 

 cultureel centrum Vredeburg 
 Dusseldorperweg 64, Limmen 

  
 van 11.00 tot 17.00 uur  gratis toegang  

  
 voor meer informatie:  www.limmencultuur.nl  

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids

Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIENIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE 
VAN NOPPIES, BLUE SEVEN, CARS, MOODSTREET, GEISHA, FEETJE, 
SALTY DOG, DUTCH DESIGN COMPANY, JUBEL EN STURDY

WINTERSALE: 
30/40/50%30/40/50% KORTING OP WINTERKLEDING
+ 55 HALEN = 44 BETALEN OP AFGEPRIJSDE ARTIKELEN

www.lovkrant.nl
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Kom op voor kinderen in uw eigen buurt

Geef aan de Jantje 
Beton collectant! 
Limmen -  Februari 2011 - Van 7 t/m 
12 maart wordt de jaarlijkse Jantje 
Beton Collecte georganiseerd: een 
collecte voor en door het jeugdwerk 
bij u in de buurt. 50% van de collec-
teopbrengst is bestemd voor deze 
collecterende jeugdorganisatie(s). 
De andere helft van de opbrengst ge-
bruikt Jantje Beton voor speelprojec-
ten in heel Nederland. 

De Jantje Beton Collecte: voor zin-
volle vrijetijdsbesteding in eigen 
buurt
De Jantje Beton Collecte is zo opgezet 

dat de collecterende jeugdorganisa-

ties zelf de helft van de opbrengst 

mogen besteden. In Limmen gaan dit 

jaar de jeugdleden van de Limmer IJs-

club met de bus langs de huizen. Het 

geld mag naar eigen inzicht worden 

besteed aan activiteiten of spelmate-

rialen waar normaal gesproken geen 

geld voor is. Bijvoorbeeld aan het or-

ganiseren van een vakantiekamp of 

het aanschaffen van een nieuw speel-

toestel. Zo kunnen de verenigingen 

mede dankzij de collecteopbrengst 

een zinvolle vrijetijdsbesteding voor 

de jongeren en kinderen uit uw buurt 

organiseren. Meer informatie op 

www.jantjebeton.nl

Geef daarom aan de Jantje Beton Col-

lectant en help de kinderen uit uw 

omgeving om lekker buiten te kun-

nen spelen. Thema van de collecte is 

dit jaar “geef ruimte, laat ons spelen”.

Limmen Artistiek 
en Creatief
Limmen - Limmen Cultuur organi-
seert op 12 en 13 maart in het cul-
tureel centrum “Vredeburg” aan de 
Dusseldorperweg 64 in Limmen een 
zeer veelzijdige expositie van kun-
stenaars uit Limmen en wijde om-
geving.

Ook dit jaar is de animo om mee te 

doen enorm en zijn er vele nieuwe 

exposanten, die hun werk aan u wil-

len laten zien. Op de bovenverdieping 

zullen vele schilderijen en beeld-

houwwerken te bewonderen zijn en in 

de benedenzaal is een workshop waar 

u met DAS klei zelf iets moois mag 

maken (deelname € 5,-). Het maken 

van sieraden en andere vormen van 

creatief bezig zijn worden hier ten-

toongesteld.

Op zondag is op de bovenverdieping 

een muzikaal trio “De Mannen” aan-

wezig voor een vrolijke en gezellige 

noot. U wordt van harte uitgenodigd 

om een bezoekje te brengen aan deze 

expositie. De expositie is op beide 

dagen, dus op zaterdag 12 en zondag 

13 maart geopend van 11.00 tot 17.00 
uur en de entree is gratis. 

Carnaval bij Forte 
Kinderopvang te 
Gorteldonk
Wanneer heel Gorteldonk zich on-
derdompelt in het carnavalsfeest, 
kunnen de vestigingen van Forte 
Kinderopvang natuurlijk niet ach-
terblijven. Bij kinderdagverblijf Ei-
gen Wijs en peuterspeelzaal Klein 
Duimpje wordt er zoals elk jaar weer 
gezellig carnaval gevierd. 

Op kinderdagverblijf Eigen Wijs mo-

gen de kinderen verkleed komen, of 

zich op het kinderdagverblijf zelf ver-

kleden. Bij Eigen Wijs beschikt men 

over een uitgebreid assortiment aan 

verkleedkleren voor de kinderen. Er 

zal gezongen en gedanst worden op 

carnavalskrakers en natuurlijk wordt 

de polonaise gelopen. Zelf confetti 

maken hoort daar ook bij, en uiter-

aard mogen alle kinderen geschminkt 

worden!

Bij peuterspeelzaal Klein Duimpje 

mochten de peuters al op donderdag 

17 en vrijdag 18 februari verkleed naar 

de peuterspeelzaal komen, waarbij 

verschillende dansspelletjes zijn ge-

daan. Verder zullen de peuters van 

Klein Duimpje in de carnavalsperiode 

muziekinstrumenten maken, waar-

mee zelf muziek zal worden gemaakt. 

Dat zal nog mooier klinken in de ver-

nieuwde ruimte waar ’s middags ook 

BSO Het Avontuur huisvest. Door de 

vernieuwde ruimte is het voor alle 

leeftijden nog leuker geworden om er 

te spelen!

Conquista avondvierdaagse 2011 
Limmen -  Van 7 tot en met 10 juni 
is de Conquista avondvierdaagse er 
weer.  

Op zaterdag 28 mei (11:00 - 12:30) en 

zaterdag 4 juni (11:00 - 12:00) kan er 

ingeschreven worden in Conquista. 

Inschrijven kan ook nog op de eerste 

dag van de avondvierdaagse, maar 

om teveel drukte te voorkomen op 

de eerste dag, stellen wij het op prijs 

als u van de voorinschrijving gebruik 

maakt. Tevens is het inschrijfgeld bij 

voorinschrijving 5 euro, als u op de 

eerste dag van de avondvierdaagse 

inschrijft, is dit 6 euro. De inschrijffor-

foto: avondvierdaagse 2010

mulieren zullen verspreid worden via 

o.a. de scholen, ons informatieboekje 

en onze website.

 

Houd voor meer informatie de kran-

ten en onze website (www.conquista.
nl) in de gaten!

Gerard Leegwater, klavecimbel en orgel en een strijkersensemble verlenen tevens hun medewerking.

Stabat Mater van G.B. Pergolesi  
door Sabine Kirsten, sopraan en 
Stephanie Gericke, mezzo-sopraan 
Limmen -  Limmen Cultuur vervolgt 
haar serie concerten op zondagmid-
dag 10 april a.s. met o.a. een prach-
tige uitvoering van het bekende 
Stabat Mater van G.B. Pergolesi  door 
Sabine Kirsten, sopraan en Stepha-
nie Gericke, mezzo-sopraan. Gerard 
Leegwater, klavecimbel en orgel en 
een strijkersensemble verlenen te-
vens hun medewerking.

Het Stabat Mater van Pergolesi staat 

bekend als een van de juwelen uit de 

barok. Naast de vele passionen die 

in deze periode te beluisteren zijn 

neemt het Stabat Mater een geheel 

eigen plaats in. De compositie ver-

beeldt in 12 delen de middeleeuwse 

tekst over het verdriet van de moeder 

bij het zien sterven van haar zoon aan 

het kruis. Om de emoties in Pergo-

lesi’s Stabat Mater te begrijpen hoef 

je niet religieus te zijn. De gevoelens 

die de muziek vertolkt zijn universeel. 

De vocalisten en instrumentalisten 

zullen zeker uw hart veroveren met 

Pergolesi´s diepmenselijke toon. Na 

de pauze staat, naast enkele werken 

van H. Schütz, en F. Mendelssohn,  J.S. 

Bach op het programma met o.a.  het 

prachtige vioolconcert no.2 in E- groot 

en de aria “Blute nur” uit de Matthäus 

Passion. 

Sabine Kirsten studeerde solozang 

aan het Conservatorium van Alkmaar 

en vervolgde haar studie bij Wout 

Oosterkamp en Charlotte Riedijk. 

Haar repertoire is zeer veelzijdig. Zij 

verleent haar medewerking aan con-

certen met diverse koren en orkesten 

en zingt de sopraanpartij in talrijke 

geestelijke werken.

Stephanie Gericke, mezzo-sopraan 

werd in Wilhelmshaven (Duitsland) 

geboren. Na haar studie schoolmu-

ziek aan de „Hochschule für Musik 

und Theater“ in Hannover, studeerde 

zij klassieke solozang aan het Ko-

ninklijk Conservatorium te Den Haag. 

Sinds 2001 treedt zij regelmatig als 

soliste in het lied- en oratoriumvak 

op. Als docente werkt zij o.a. voor het 

Koorenhuis en het Koninklijk Conser-

vatorium in Den Haag. Gerard Leeg-

water studeerde orgel, koordirectie 

en kerkmuziek aan het Conservato-

rium van Alkmaar. Tevens studeerde 

hij Muziekwetenschappen aan de 

Rijksuniversiteit van Utrecht. Hij is 

dirigent van vijf koren en als cantor-

organist verbonden aan de Witte Kerk 

te Heiloo. Hij is betrokken bij de uit-

voering van vele oratoria, cantates en 

andere koorwerken.

Het concert vindt plaats op zondag-
middag 10 april 2011 in de Protestant-
se Kerk aan de Zuidkerkenlaan te 
Limmen, aanvang: 15:00 uur, entree 
€12,- incl. koffie/thee. Reserveren 

van kaarten: telefonisch: 072-5052235; 

via limmencultuur@hotmail.com of 
www.limmencultuur.nl; vanaf 14.30 

uur verkrijgbaar aan de kerk.

Stephanie Gericke, mezzo-sopraan.Sabine Kirsten, sopraan.

Ga naar www.aap.nl 
of bel gratis 0800 - 1118

Spaar Air Miles voor AAP.
Dat kost u niets
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w w w. p r e f a b p o o r t e n . n l

Als specialist in Prefab 
Toegangspoorten is Siersmederij 
Beentjes een begrip in de regio.

Alle constructies worden op maat 
gemaakt en naar wens uitgevoerd.
De Prefab Toegangspoorten worden in 
de werkplaats compleet gefabriceerd 
inclusief kolommen, al dan niet met 
brievenbus, elektronische toebehoren, 
aandrijving, intercom en camerasysteem.
Als een complete unit verlaat de poort 
de werkplaats en wordt het binnen 
slechts één werkdag bij u geplaatst. Wij 
zorgen voor de juiste voorbereiding en 
bekabeling.

Deze wijze van construeren heeft in onze 
ogen alleen maar voordelen: 

4 - 6 weken

Fluorietweg 25 B | 1812 RR Alkmaar  | 072 - 505 12 02

De specialist in 
Prefab Toegangspoorten

Vervoeren

Binnen 
één werkdag 
geplaatst

Plaatsen Resultaat

1

2 3

Actie 
10% korting 

op uw Prefab 
Toegangspoort!

Meer 
weten? 

website!
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GALERIJ VAN HOOGTEPUNTENGALERIJ VAN HOOGTEPUNTEN
U vindt hier wederom een verzameling foto’s van door de stichting Limbon georganiseerde evenementen. Het is een bescheiden voorproefje van de

tentoonstelling op 27 maart in de Enterij. Wij doen nogmaals een beroep op al diegenen die foto’s of fi lms hebben, om die te brengen bij Coby van Wees,
BN-straat 68 Limmen, opdat die deel kunnen uitmaken van die feestelijke expositie. Uiteraard krijgt u de foto’s terug.

Wij verzoeken u uw naam op de achterkant te vermelden en ook bij welke gelegenheid de foto genomen is!
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Huzon Meester Dak B.V.
LOODGIE TERSBEDRIJF  C.V.  BEDRIJF  DAKBEDEKKEINGSBEDRIJF

Kees Pronk Bouwmaatschappij b.v.

Rijksstraatweg 63a •  1969 LC Heemskerk 
0251-254072 •  info@huzon.nl

D E  M O B I L I T E I T S P A R T N E R  I N  U W  E I G E N  R E G I O !

infra

www.gpgroot.nl

Compleet, goed, betaalbaar

‘Autobedrijf van het Jaar 2010’ 
> Verkoop nieuwe auto’s, occasions en brommobielen > Reparatie, onderhoud en 
service alle merken (lease)auto’s > Verhuur, leasing, carwash en poetsservice 

www.kleverlaan.nl

p a r k e t   b re d e  d e l e n   l a m i n a a t   k u r k

21  1442 0299 426998

60  1906 072 50 55 108

10  1703 072 53 45 754

19:00 21:00  

Niet te klein voor het grote werk,
niet te groot voor het kleine werk.

De Graaf Tegels en Sanitair
Dorpstraat 36 • 1901 EL Castricum 
T: (0251) 652323
F: (0251) 671208
E:  info@degraaftegelsensanitair.nl

Onderstaande bedrijven danken LIMBON voor het organiseren van de vele fantastische 
evenementen in Limmen.
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Het Voorjaar in aantocht
De wisseling van de seizoenen is on-
losmakelijk verbonden aan de bron 
van leven op onze planeet, de zon.
Volgens de kalender komt de zon nu 
“op” rond de klok van 07.45 uur en 
gaat “onder” rond 18.00 uur. Het len-
gen van de dagen is dus al duidelijk 
merkbaar. Is de winter voorbij? Dat 
is koffiedik kijken. Er kan ons nog 
van alles gebeuren, maar hoe verder 
in de tijd richting maart, hoe kleiner 
de kans op langdurige vorstperiodes. 

Op dit moment (zondag 20 febru-

ari) is het bitterkoud, 3C., maar een 

gevoelstemperatuur van onder 0, 

veroorzaakt door een straffe oosten-

wind. Op wandeling richting A-9,  en 

terug via het “Oosterveld”, is er bui-

ten de meest drachtige schapen en 

een enkele wilde eend, weinig acti-

viteit van vogels te bemerken. Langs 

de provinciale weg naar Uitgeest wel 

al veel kieviten waargenomen, maar 

allen staande in de wind richting het 

noordoosten, mooie schutkleuren die 

weinig opvallen in het landschap. La-

ter op de fiets langs de Zanddijk een 

buizerd, redelijk brutaal en dichtbij 

aan de slootkant. 

En toch is er voldoende voorjaar waar 

te nemen. Bijna geen enkele tuin zon-

der sneeuwklokjes. Op het landgoed 

“De Doornduijn” in Bakkum Noord, 

staan er vele duizenden ook nog eens 

in heel veel verschillende soorten, te 

bezichtigen (en te koop) op afspraak.

Op de nog met stro bedekte bol-

lenvelden zijn hier en daar de regels 

van narcissen waarneembaar. Ook de 

eerste tulpen steken de kop boven de 

grond. Het voorjaar komt er ontegen-

zeggelijk aan.

Sneeuwklokjes luisteren naar de 

mooie latijnse naam: Galanthus. Een 

verzamelnaam voor meer dan 50 ver-

schillende soorten. In ons land zijn de 

meest bekende: Galanthus nivalis = 

enkel sneeuwklokje; Galanthus niva-

lis flore pleno = dubbel sneeuwklokje

Galanthus elwesii = Turks sneeuw-

klokje, iets groter en grover blad.

Sneeuwklokjes staan het liefst licht 

beschut onder bomen en verlangen 

geen volle zon. Ook blijven zij liefst 

enkele jaren ongestoord in de grond 

staan. Staan ze daar eenmaal dan is 

elk jaar succes verzekerd. Vermeer-

deren gaat betrekkelijk eenvoudig.

Tijdens de volle bloei het groepje 

sneeuwklokjes in het geheel met een 

stevige schep of vork onder de bollen 

oplichten en uit de grond nemen. Ver-

volgens de bolletjes voorzichtig, met 

loof en bloemen, in kleine groepjes 

delen en her en der in de tuin terug-

planten. Een klein beetje water geven 

en de natuur herstelt zich snel. De 

bolletjes zijn in de zomer ook te koop 

in de tuincentra. Na het kopen direct 

planten! De sneeuwklokjes doen het 

heel mooi in combinatie met wintera-

conieten, kleine gele bloemetjes, luis-

terend naar de mooie naam Eranthis 

hyemalis of Eranthis cilicica. Beide 

soorten kunnen ongestoord blijven 

staan en zaaien zich spontaan uit. 

Verwar de sneeuwklokjes niet met 

lente- en/of zomerklokjes die luis-

teren naar de naam Leucojum, maar 

qua bloeiwijze sterk lijken of sneeuw-

klokjes.

Nog heel even en de padden en kik-

kers worden wakker uit de winter-

slaap, de salamanders komen te 

voorschijn, de vogels beginnen steeds 

vroeger te concerteren en krijgen 

nestdrang. Laat maar komen het 

voorjaar, de volkstuinder is aan het 

spitten en gaat medio maart begin-

nen met tuinbonen planten, grauwe 

erwten leggen en sjalotten en plan-

tuitjes planten. Primula’s en violen 

gaan de bloembakken sieren, vaste 

planten schieten omhoog, paarden-

bloemen en madeliefjes in de wei met 

daarbij dartelende lammeren. Zonne-

warmte gaat de rest doen. Eind maart 

gaan we weer naar zomertijd. Heerlijk 

die lange dagen. Af en toe een maart-

se bui of een paar flinke nachtvorsten 

tot eind april of begin mei horen ook 

bij het voorjaar. 

        Kees G. Kroone

Foto Peter “Pjetero” van Renen

29 augustus tot en met 2 september

Conquista 
Timmerdorp 2011
De laatste week van de zomervakan-
tie is het weer één groot feest op het 
koekoeksveld in Limmen.  

Op 29 augustus tot en met 2 sep-
tember, dan zullen ruim 200 kinderen 

weer hun beste beentje voor zetten 

om een prachtige hut te bouwen. 

Houd de komende maanden de kran-

ten en onze website in de gaten voor 

alle informatie omtrent het inschrij-

ven e.d. Het timmerdorp is voor alle 

kinderen uit Limmen die dit jaar in 

groep 5 ,6, 7 of 8 zitten.

 

Als u zelf wilt helpen bij het timmer-
dorp, of als u meer wilt weten over 

het timmerdorp, kunt u mailen naar 

timmerdorp@conquista.nl. 

Kijk voor meer informatie ook op onze 

site: www.conquista.nl 

foto:timmerdorp 2010

Een Echoscoop voor 
Spitak 
Op woensdag 19 januari j.l. was het 
eindelijk zo ver. Bijna negen maan-
den na de start van het echoscopie-
project in mei 2010 mocht Frans 
Punt, namens de Stichting Spitak-
Limmen, het kostbare apparaat  in 
zijn praktijkruimte aan de Rijksweg 
in ontvangst nemen. 

Een zware bevalling? Nou, eigenlijk 

waren de laatste lootjes nog niet 

eens het zwaarst, aldus een opge-

togen Frans. Dankzij een laatste, 

gulle bijdrage van ‘Driessen Vastgoed 

Limmen’ konden we enkele weken 

geleden definitief tot de aanschaf 

van de Sonoscape A6 (zie foto) over-

gaan. Maar het begin van onze actie 

was bepaald geen peulenschil!  Een 

groepje ‘motor-minnende’ Limmers 

besloten vorig jaar om gezamenlijk 

een monstertocht dwars door Europa 

naar Armenië te maken. Aldaar, in het 

stadje Spitak, wilden zij voor de in-

woners ‘iets aan de gezondheidszorg 

doen’. Zij stelden voor om de arts van 

de lokale ziekenhuis te voorzien van 

een broodnodig echoscopie-apparaat. 

Bovendien besloten zij zelf een eerste 

flinke financiële injectie aan het plan 

te geven. 

Op 13 mei 2010 vertrokken acht mo-

torrijders uit Limmen voor een mon-

stertocht van drie weken naar het 

stadje Spitak in Armenie. Het werd 

een grandioos avontuur, die de deel-

nemers nog lang zal bij blijven. Bar 

slecht weer onderweg, kuilen en hob-

bels en overal vuil, afval en plotseling 

overstekende mensen; de zware mo-

tortocht  vergde het uiterste van de 

deelnemers. Maar 22 dagen en 11.000 

kilometer later keerden zij behouden 

en (bijna) ongeschonden terug in ons 

dorp. De folder van het echoscopie-

apparaat was overhandigd. De toe-

zegging was gedaan! 

In de afgelopen maanden hebben heel 

wat Limmers vervolgens hun steentje 

bijgedragen, zodat het benodigde be-

drag van 18.000 euro onlangs bijeen 

was gehaald. De aktie van Frans en 

van onze Stichting was geslaagd! Eus 

Schrauwen, sales director van ‘Val-

lei Medical’ in Ede, was persoonlijk 

op 19 januari naar Limmen gekomen 

om het apparaat aan de Stichting te 

overhandigen en een korte uitleg van 

de werking van het apparaat te ge-

ven. Bovendien bood hij aan, om -op 

zijn kosten-  ervoor te zorgen, dat het 

echoscoopie-apparaat ongeschonden

in het ziekenhuis van dokter Ado in 

Spitak zal worden afgeleverd. 

De Stichting Spitak-Limmen wil graag 

iedereen in Limmen bedanken die 

heeft meegeholpen aan het welslagen

van dit geweldige project. De arts 
in het ziekenhuis in Spitak en zijn 
patienten zullen ongetwijfeld pro-
fiteren van dit welkome geschenk. 
namens de Stichting Spitak-Limmen,

Bill van Schie.

Lute Rootz start unieke wijnavonden met Confusion Wines  

Confusion nights @Lute Rootz 
LIMMEN – Restaurant Lute Rootz van 
Peter Lute en Confusion Wines van 
Monique Meegdes gaan samen een 
aantal unieke wijn/spijs avonden or-
ganiseren. Rond diverse top wijnhui-
zen van Confusion Wines gaat Chef-
kok Jurgen Verbeek van Lute Rootz 
steeds een schitterend culinair 6 
gangen menu koken. 

Chefkok Jurgen Verbeek zegt : “ Als 

keukenbrigade hebben we hier ont-

zettend veel zin in. De rollen draaien 

we nu eens om, ik proef samen met 

Monique en Jenny eerst alle wijnen 

voor en ga hier dan 6 speciale ge-

rechten bij verzinnen en creëren. Het 

leuke is ook dat we steeds een ander 

wijnhuis hebben uit een ander land, 

dus ook wat betreft recepturen en 

kookstijlen kunnen we culinair expe-

rimenteren.”. 

Gastvrouw Jenny Gaarthuis en haar 

team zullen er samen met Monique 

op deze avonden voor gaan zorgdra-

gen dat bij iedere gang de perfecte 

wijn geserveerd gaat worden. Een er-

varen vinoloog zal de wijnen op een 

leuke manier voorzien van interessan-

te uitleg en leuke wijn weetjes. “Wij 

hebben al jaren een aantal wijnen van 

Confusion Wines op onze wijnkaart 

staan. En we krijgen hier altijd hele 

leuke reacties op van onze gasten”, 

zegt Jenny Gaarthuis. 

“De eerste wijnavonden hebben we 

inmiddels met elkaar doorgenomen 

onder het genot van een goed glas 

wijn en het beloven echt hele mooie 

culinaire geniet avonden te worden. 

En mocht er in de toekomst een wijn-

maker van één van mijn topwijnhui-

zen in Nederland zijn dan probeer ik 

hem of haar natuurlijk te strikken 

om ook Restaurant Lute Rootz aan 

te doen”, zegt Monique Meegdes van 

Confusion Wines. “ De eerste wijn-

avond verleden week was zeer suc-

cesvol met het wijnhuis Casa Silva. De 

volgende avonden staan ook al op de 

planning”.

18.30  Donderdag 24 Maart 

Zuid Afrika 

 Weltvrede Family Estate

18.30  Donderdag 28 April  

Argentinië 

 Bodega Sottano

“Iedere gast die op één van deze 

avonden komt mee genieten krijgt 

van LUTE ROOTZ een Confusion Wi-

nes voucher t.w.v. € 10,- , dus tel uit je 

winst”, zegt Monique.”En andersom 

geeft ook Monique een voucher weg 

t.w.v. € 10,- ( te besteden bij een speci-

aal Lute Rootz menu ) wanneer er wij-

nen van de 3 wijnhuizen bij Confusion 

Wines worden gekocht”zegt Jenny.

Culinair 6 gangen Lute Rootz menu 
inclusief diverse Confusion Wines 
wijnen, aperitief en koffie voor 
slechts € 62,50. Ontvangst is altijd 
18.30.

Reserveren voor deze unieke wijn/

spijs avonden is gewenst want VOL = 

VOL. Reserveren kan op  confusion-
nights@luterootz.info, wees er snel 

bij om teleurstellingen te voorkomen.

 

Lute Rootz W: www.luterootz.nl E: lu-

terootz@live.nl T:072 505 53 73

Confusion Wines W: confusionwines.

nl E: info@confusionwines.nl T: 06 

475 607 21

nights

@
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wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!6 dagen per week geopend

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

www.stuifbergen.eu

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

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

www.event4all.nl  072-5053112

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Met anderen gezellig
spelen op onze prachtig 
onderhouden golfbaan?

Vraag telefonisch (072 - 505 45 40)
een informatiemap aan of kijk voor
meer informatie op onze website:
www.golfclubheiloo.nl

Word nu lid!
... en profi teer van de nieuwe certifi caat-

prijzen en/of de mogelijkheid voor een 
proefl idmaatschap!  (Huren is ook mogelijk)

Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of studeerkamer, de hal 

of op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

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

www.lov-krant.nl
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Gezellige en drukke carnavalsweken voor 
carnavalsvereniging ‘de Uylenspieghels’ 

Op zaterdag 26 februari is er de 45+ 

avond. Zoals ieder jaar wordt op de 

zaterdagavond voor het weekend van 

groot carnaval een gezellige avond 

georganiseerd door de Uylenspieg-

hels speciaal voor de 45 plussers uit 

Gorteldonk en ommelanden. De deu-

ren van leutbunker de Burgerij gaan 

om 20.00uur open en dan staat prins 

Tyl XIII met zijn adjudant Dennis klaar 

om alle 45+ bezoekers te verwelko-

men. Iedereen is deze avond welkom, 

de toegang is gratis en u wordt bij 

binnenkomst getrakteerd op koffie 

/ thee met wat lekkers. Er zijn een 

aantal verrassingen op het podium 

en er is een loterij met leuke prijzen. 

Natuurlijk is één van de belangrijkste 

gasten deze avond Burgemeester Em-

mens- Knol, zij zal deze avond, voor 

de laatste maal, Prins Tyl XIII de sleu-

tel van Gorteldonk omhangen. Onder 

het genot van uw drankje komen er 

hapjes rond en kan er lekker worden 

gedanst. De Uylenspieghels hebben 

voor deze avond Patrick Bouquet ge-

boekt die er met ons allen een gezel-

lige avond van gaat maken. Ook is er 

weer de haal en breng service voor 

de mensen die moeilijk ter been zijn. 

U kunt zich hier voor opgeven bij de 

fam. de Groot, tel 072-5054315. Zater-

dagmiddag 5 maart brengt Prins Tyl 

en een deel van de raad een bezoek 

aan het MCA om de Limmers die daar 

liggen te bezoeken. 

’s Avonds om 19.00uur zijn de Uy-

lenspieghels in de H. Corneliuskerk 
voor de gezinsviering. Samen met de 

werkgroep van de gezinsvieringen is 

er een viering gemaakt waarbij we 

alle kinderen uitnodigen om verkleed 

hier naar toe te komen. Na de viering 

steken de Uylenspieghels over naar 

de leutbunker om zich voor te berei-

den op de Foute Avond. Om 21.00uur 

gaan de deuren van de Burgerij open 

voor weer een hele gezellige Foute 

Avond. De band Back 4 More (www.
back4more.nl), die er vorig jaar één 

groot feest van wist te maken, staan 

weer klaar om de zaal op z’n kop te 

zetten.  Deze 6 koppige band, met 2 

zangeressen, heeft een heel breed re-

pertoire, top 40 – soul – rock – top 100 

e.v.a. De toegang voor deze avond is 

€ 10,-, op vertoon van donateurkaart 

€ 7,50. Kaarten zijn van af nu bij mevr. 

Baars Burg.N. Straat 97 en fam. Bur-

gering Vredeburglaan 2 tussen 10.00-

20.00uur te verkrijgen. Aan de deur 

zijn op de avond zelf ook kaarten te 

koop. 

Dan volgt op zondag 6 maart de kleu-

rige en gezellige optocht door Gor-

teldonk die om 13.30 uur start vanaf 

de Vuurbaak. De Uylenspieghels 

staan met de prinsenkar opgesteld 

in het park om alle karren, lopers 

en rollers te zien starten. Net zoals 

voorgaande jaren hebben ze Patrick 

Bouquet aan ‘boord’. Om een goede 

indeling te kunnen maken vragen we 

de groepen die met een kar meerijden 

zich aan te melden bij Henk Kaan-

dorp, hjj.kaandorp@quicknet.nl. De 

Uylenspieghels hebben ook weer 2 

kinderkarren klaar staan voor onze 

jongste Gorteldonkers voor wie de 

route te lang is om te lopen. Dit jaar 

is de route verlengd en is als volgt; 

start vanaf de Vuurbaak, r.a. Enterij, 

l.a. Rijksweg, r.a. Hogeweg, r.a. Mo-

lenweg, r.a. Burgmeester N.straat, l.a. 

Rijksweg, r.a. Nachtorchis, r.a. Rietor-

chis, l.a. Zonnedauw, rechtdoor Lage 

Weide, r.a. Meidoornlaan, r.a. Vrede-

burglaan, l.a. Dusseldorperweg, r.a. 

Enterij, r.a. Middenweg, r.a. Kerkweg, 

aankomst Burgerij. Voor iedere deel-

nemer aan de optocht is er weer een 

mooie medaille. Bij aankomst bij de 

Burgerij staan de deuren al wijd open 

om de feestgangers te ontvangen. Op 

het podium staat dj Harold van Even-

t4all klaar om er een gezellige middag 

van te maken. Ook Patrick Bouquet 

zal op het podium verschijnen om 

even de zaal lekker op z’n kop te zet-

ten. Als prins Tyl XIII met zijn raad bin-

nen is zal ook de prijsuitreiking van de 

karren en loopgroepen plaats vinden. 

Het zijn drukke tijden voor Prins Tyl XIII en zijn raad. Afgelopen weken was er de Après-skiavond, het bezoek aan het Sociaal Carnaval in Pieperduin, de kinderdag voor de basisscholen en de vele 
bezoekjes met de fruitmandjes in Gorteldonk. Tussendoor gaat Prins Tyl XIII met een raadslid ook nog op kraamvisite bij de kinderen die binnen de carnavalsperiode worden geboren. Daarbij de vele 
voorbereidingen voor allerlei activiteiten, zoals het bouwen van de karren, betekent dat er veel gedaan moet worden door de mannen en vrouwen van de raad. 

Zo rond de klok van 18.00uur zal het 

feest eindigen en wordt de zaal snel 

omgebouwd voor de Disco. Zondag-
avond 6 maart is er voor de jeugd 

van Gorteldonk en ommelanden de 

bekende Disco avond met dj Harold 

achter de knoppen. Om 20.30 uur 

gaan deuren van de Burgerij open en 

tot 0.30 uur zal Harold er voor zor-

gen dat het weer een super gezellige 

avond voor de jeugd gaat worden. 

Via info@event4all.nl kunnen er al 

verzoekjes voor deze avond worden 

gedaan. De toegang is aan de deur 

€ 10,- (incl. garderobe), kaarten in de 

voorverkoop à € 7,50 (incl. garderobe) 

zijn van af nu bij mevr. Baars Burg.N. 

Straat 97 en fam. Burgering Vrede-

burglaan 2 tussen 10.00-20.00uur te 

verkrijgen. Legitimatie is deze avond 

verplicht. Op maandag 7 maart bren-

gen de Uylenspieghels een bezoek 

aan Camerdonk (zorgcentrum de 

Cameren) om daar de bewoners een 

gezellige middag te bezorgen. Vanaf 
14.30uur is prins Tyl XIII er met zijn 

gevolg en is er naast een kinderop-

treden van de scholenplaybackshow 

ook de bingo. Wie weet zijn er nog 

meer verrassingen voor de bewoners 

van Camerdonk. Dan komt het eind  

in zicht van het gezellige en drukke 

carnavalsweekend, dinsdag 8 maart 

de Slotavond. Dit jaar gaan de Uylen-

spieghels eens op hele andere toeren, 

nl. 45 en 33½. De slotavond wordt een 

verrassende Vinylavond. Voor deze 

avond is een gast dj gevraagd die met 

echte ouderwetse draaitafels langs 

komt. Iedereen wordt gevraagd om 

op deze avond zijn/haar eigen muziek 

op lp of singel mee te nemen om deze 

op de slotavond te laten draaien. Zo 

weet je zeker dat er muziek van jou 

smaak wordt gedraaid en hopen de 

Uylenspieghels op een gevarieerde 

en gezellige avond. Natuurlijk neemt 

prins Tyl XIII deze avond ook afscheid 

met zijn raad van het seizoen en Gor-

teldonk om hierna met z’n allen op 

volle toeren er een mooi eind van het 

seizoen van te maken. Voor foto’s 

en informatie bezoek onze website 
www.uylenspieghels.nl
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Dusseldorperweg 103, Limmen  
t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl 
www.deburgerijlimmen.nl

Gaat u gezellig met de hele familie pasen vieren? 
De Burgerij kan de brunch voor u verzorgen! 

Uitgebreide paasbrunch: 

Mini sandwiches met kaas 
Mini sandwiches met gerookte kip 
Mini sandwiches met coburgerham 

Mini sandwiches met zalm 
Scones met mascarpone en huisgemaakte jam 

Gevulde wrap met kruidenkaas 
Gevulde wrap met rookvlees 
Gevulde wrap met carpaccio 

Diverse brood 
Waldorfsalade 

Tomaat mozzarella salade 
Vers fruit salade 
Gerookte zalm 
Groentenquiche 

€ 21,50 p.p. 

vanaf minimaal 10 personen en geldt alleen voor de catering

Ongedwongen spelen
op de gezelligste golfclub
van Noord-Holland?

Vraag telefonisch (072 - 505 45 40)
een informatiemap aan of kijk voor
meer informatie op onze website:
www.golfclubheiloo.nl

Word nu lid!
... en profi teer van de nieuwe certifi caat-

prijzen en/of de mogelijkheid voor een 
proefl idmaatschap!  (Huren is ook mogelijk)

De Lente staat voor de deur dus...

Anastasia geeft het voorjaar kleur 

Elke Vrijdag geopend van 10.00 tot 17.30 uur
Dusseldorperweg 97, tel. 06 - 21 65 83 65

•  Een kado met een persoonlijk tintje  Een kado met een persoonlijk tintje
•  Woonaccessoires in   Woonaccessoires in 

Romantische / Landelijke stijlRomantische / Landelijke stijl
•  Workshops; sieraden, kransen en   Workshops; sieraden, kransen en 

zeepketingenzeepketingen

Kom ook op 12 en 13 maart naar 

de Expositie ”Limmen Creatief & 

Artistiek” in de Vredeburg

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Lever bij ons uw lege cartridges
in om te laten vullen en bespaar zo
tot 80% op uw printkosten!
Ook voor toners van kopieerapparaat en laserprinter.
Bij iedere vulling krijgt u een stempeltje en een volle 
kaart geeft recht op een gratis (zwarte) vulling.

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

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 ORP.C I TRO 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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Voordelig drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

UITNODIGING
 

Voor ouderen en gasten van de Zonnebloem.
Op vrijdag 11 maart om 14 uur in de BURGERIJ.

 

Gezellige (SNERT)-MIDDAG 
in samenwerking

met stichting OUD LIMMEN
 

Met het thema: 

STRATEN VAN VROEGER
o.a. Hogeweg en het Stet

 
Onder genot van een borrel of andere versnapering.

 
Na de pauze heerlijke SNERT 

van onze plaatselijke slager met roggebrood en spek.
 

Muzikale omlijsting van 
Ton Bolten, Ton Burgmeier en Kees Kroone.

 
Graag van tevoren even opgeven:  
bel Mevr. Ria Hooyboer 5052235 

Heeft u problemen met vervoer 
bel Mevr. Nel Seignette 5051324

 

TOT VRIJDAG 11 MAART
 

Bestuur Zonnebloem LIMMEN
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Nieuwe voorjaarscollectie 
bij Troel Voor Kids
Het is nog koud buiten en misschien 
valt er nog wel sneeuw, maar toch 
hangt er al weer veel nieuwe voor-
jaars- en zomercollectie  bij Troel. 
Je krijgt er toch weer zin in als je al 
die lichte en vrolijke kleuren ziet, 
de korte rokjes en broeken, zomerse 
bloesjes en hemdjes. En wat te den-
ken van die geweldige boyfriend 
jeans van Moodstreet voor meisjes 
(92 t/m 152) en harembroeken van 
diverse merken.

Naast de oude bekende merken 

die we al langere tijd voeren zoals 

Moodstreet, Geisha, Blue Seven, 

Salty Dog, Noppies, Feetje en Cars, 

hebben we dit seizoen ook weer een 

paar nieuwkomers. We krijgen voor 

de meisjes in de maten 92 t/m 140 

een collectie rokjes, topjes en jurkjes 

van Dutch Design Bakery. In diezelfde 

maatserie voor meisjes krijgen we de 

leuke vlotte betaalbare kleding van 

Jubel, de grote zus van Feetje. Daar 

hoort natuurlijk ook een grote broer 

bij en die heet Sturdy. Ook maat 92 

t/m 140. Voor de kleintjes (56 t/m 68) 

hebben we een kleine collectie van 

the Dutch Design Bakery met kleur-

rijke rompers, broekjes en T-shirts. 

Bijzonder onderscheidend en leuke 

(kraam)cadeautjes. Als laatste krijgen 

we ook een nieuwe badkledinglijn van 

Mondaca. 

Er is al veel binnen, maar nog lang 

niet alles. Het loont zeker de moeite 

om regelmatig even binnen te lopen 

voor de laatste nieuwe items.

Natuurlijk hebben we ook nog de win-

terkleding in de uitverkoop zolang het 

buiten nog koud is. De aanbieding is 

nu 1 artikel = 30% korting, 2 artike-
len + 40% korting en 3 of meer arti-
kelen + 50% korting. Daarnaast geldt 

op de afgeprijsde artikelen de spette-

rende actie van 5 halen = 4 betalen. 

Dus de goedkoopste krijgt u gratis en 

op de andere 4 artikelen krijgt u 50% 
korting. En dat geldt op alle merken 

van de winterkleding.

Nog schmink van Grimas nodig voor 

Carnaval? Bij Troel bent u aan het 

juiste adres. Ook is het weer mogelijk 

om verkleedkleding voor uzelf of de 

kinderen te huren. Voor € 7,50 heeft u 

al een complete outfit inclusief acces-

soires. Kom snel langs om uit te zoe-

ken of te reserveren.

Een workshop schminken volgen kan 

natuurlijk ook nog. Voor de carnaval, 

maar ook het hele jaar door. Kijk  voor 

meer informatie op de website www.
troelvoorkids.nl 

Groei & Bloei Midden- Kennemerland 
Basiscursus blok 1 
Bloemschikken is makkelijker als je 
wat basisregels leert kennen. In deze 
serie van zes lessen in voor- en na-
jaar komen zes verschillende tech-
nieken aan bod. Dit maakt mogelijk 
dat u aan uw bloemaankopen meer 
plezier beleeft. Ook kunt u een an-
der cadeau meenemen dan een boe-
ketje. Het geeft twee keer plezier. 
Eén keer bij het maken en één keer 
bij het geven! 

De eerste les verzorgt Groei en Bloei 

het materiaal, de lessen erna brengt 

u deels ook zelf materiaal mee. Dit 

kan  uit de tuin afkomstig zijn of van 

een bloemist. Bijmateriaal als steek-

schuim en draad worden altijd door 

ons verzorgd. Ook krijgt u per les 

een A4 met cursusinformatie over de 

gebruikte techniek. Data 1 , 8 en 22 
maart. De tijden voor de basiscur-
sus bloemschikken zijn 13.45 tot 
ongeveer 15.30 uur. Avond cursus 
start van 19.45 tot 21.30 uur. Voor 

informatie en opgeven benzdoc-
ter@hotmail tel 072-5336827 of 06 
50123521 rond 17.30 uur

Groei & Bloei Midden- 
Kennemerland, Cursus 
borderontwerpen

Geslaagde 
Donateuravond 
Stichting Oud Limmen

Velen van ons kopen af en toe wat 
nieuwe planten en zetten die dan 
neer op een toevallige open plek. 
Vaak blijkt dan, dat de beplanting 
door al die spontane aankopen (en 
krijgertjes!) zijn oorspronkelijke sa-
menhang verliest, en een wat rom-
melige aanblik gaat vertonen. Hoe 
dat beter kan, en hoe u een beplan-
ting kunt samenstellen, die voor-
bijgangers “oooh”  en “aaah” doet 
roepen, leert u op de basiscursus be-
plantingsplan. 

In maart start er weer een “basiscur-
sus beplantingsplan”. In vijf lessen 

maakt u voor uw eigen tuin (of een 

gedeelte daarvan) een beplantings-

plan, evt. met gebruikmaking van de 

bestaande beplanting naast nieuw 

materiaal. Allerlei verschillende on-

derwerpen zoals bloem- en bladvor-

men en -kleuren, winteraanblik, kleu-

Vrijdagavond 18 februari jl. hield 
de Stichting Oud Limmen in de bo-
venzaal van cultureel centrum Vre-
deburg haar 1e van de 3 donateur-
avonden. De zaal was tot de laatste 
stoel bezet en de door Ria Admiraal 
en Dorien Kerssens van Vredeburg 
gesponsorde koffie ging erin als, en 
mét koek.

Peter Valkering was er met ondersteu-

ning van de leden van de Stichting 

Oud Limmen weer in geslaagd een 

prachtige PowerPoint presentatie in 

elkaar te zetten over de Hogeweg en 

“t Stet, waarin het “feest der her-

kenning” weer hoogtij vierde. Kees 

Kroone, geboren en getogen aan de 

Hogeweg en Piet v/d Steen Jr., gebo-

ren en getogen aan “t Stet voorzagen 

de beelden op de duidelijke wijze van 

commentaar, waarbij diverse anekdo-

tes positief op de lachspieren van de 

aanwezigen werkten.

In een door Jaap Adrichem gemaakte 

korte videofilm vertelde Jan Admi-

raal over het Wonder van “t Stet, 

een gebeurtenis die plaatsvond in de 

graanmaalderij van zijn ouders aan ’t 

Stet in augustus 1944, tijdens de 2e 

wereldoorlog. Vrijdag 25 februari a.s. 

is de 2e en vrijdag 18 maart is een 3e 

avond ingelast.  Mocht u  Emma Ko-

per nog eens in haar karakteristieke 

houding op haar melkkar willen zien 

rijden -  Bakker Sassen aan ’t werk wil-

len zien – het juiste willen weten over 

’t wonder van “t Stet of van  Piet v/d 

renleer, optische werking, enzovoort 

komen aan de orde. Aan het eind van 

deze cursus heeft u een beplantings-

plan waarmee u zelf aan de slag kunt, 

of dat u door een hovenier kunt laten 

uitvoeren. 

Houd er rekening mee dat u naast 

de cursusavonden zelf ook enige tijd 

nodig hebt voor het maken van het 

huiswerk. 

De cursus gaat alleen door bij vol-

doende aanmeldingen. Docenten: 

Karin Gelissen hovenier en Bart Korf 

bioloog. Meer informatie of aan-

melden: bij Bart Korf, per e-mail 

b.korf@quicknet.nl of per telefoon 

072-5054203 of 06-51339359. Groei & 
Bloei Midden- Kennemerland Cursus 

borderontwerpen op maandagavond 

data 7, 14, 21, 28 maart en 4 april 2011, 
20.00 – 22.00 uur. Locatie Open Huis, 

winkelcentrum ’t Loo, Heiloo

Steen willen horen vertellen hoe zijn 

vader het personeel van de sukadefa-

briek trakteerde op verse koeienmest,  

moeten wij u helaas teleurstellen, 

voor beide avonden zij de kaarten uit-

verkocht.

Als donateur maar ook als niet do-

nateur kunt u Stichting Oud Limmen 

op eenvoudige wijze helpen om deze 

avonden ook in de toekomst moge-

lijk te maken. Bent u in het bezit van 

oude foto’s - films of video’s over de 

geschiedenis van Limmen kom dan 

even langs in het pand aan de school-

weg, terwijl u een kopje koffie aan-

geboden krijgt scannen wij het ma-

teriaal in en kunt u uw foto’s direct 

weer meenemen. Is langskomen een 

probleem neem dan even contact met 

ons op, indien mogelijk komen wij 

dan bij u langs en scannen bij u thuis 

de foto’s in.  Op deze manier blijft de 

geschiedenis van ons aller Limmen 

tot in lengte van jaren gewaarborgd 

zodat ook onze kinderen – kleinkin-

deren –achterkleinkinderen etc. etc.  

kennis kunnen nemen van “Limmen 

en zijn inwoners door de jaren heen”.

www.oudlimmen.nl 

Ons Limmen...
Het is zondagmorgen, een uur of acht, 
ik fiets door ons mooie dorp, en besef 
opeens dat het vorige stukje, of column 
zoals dat netjes heet, toch wel wat te 
veel door een donkere bril gekeken is …
Limmen is best wel leuk, er valt gerust 
nog wel wat te beleven, je moet het al-
leen even zien; Het is nu half januari, 
het voorjaar komt eraan, en dit is  de 
carnavalseditie. Mijn compliment voor 
het vrolijke, kleurrijke kerstnummer van 
de lov krant. Al fietsend in de rust van 
de zondagmorgen vroeg ik mij verschil-
lende dingen af en wilde dit wel eens op 
papier zetten ….Misschien helpt het om 
het bordje Kerkweg bij Stolp te verwijde-
ren om de terugloop van het kerkbezoek 
tegen te gaan… Of, is het geen toeval 
dat de voorzitter van de hengelsport-
vereniging aan de Visweg woont? Heb-
ben de mensen aan de Achterweg alleen 
een voortuin? ...Was het  toeval dat de 
boot van de begrafenisondernemer ‘de 
Uitzonderlijk’ heette. De meest voorko-
mende naam is… Min…er zijn heel veel 
bakkers maar er zijn maar drie bak-
kers... Op de Straatweg ter hoogte van 
de Enterij staat een bordje centrum... en 
nog geen 200 meter verder een bordje 
Middenweg. Tsja ‘t is maar hoe je het 
bekijkt. Enfin, ik fiets verder en op de 
Achterweg kom ik de eerste helft van 
de tweeling tegen met dezelfde initialen 
als die van Robbie Williams, wiens vader 
bekend stond om zijn overheerlijke, zelf-
gemaakte kroketten, zelf in de sixties 
welbekend om zijn centrifuge affaire. Al 
werkend bij de posterijen heeft hij het 
prima naar zijn zin, hij gaat van gleuf 
naar gleuf tot z’n zak leeg is… Toen ik 
langs de kerk reed herinnerde ik mij de 
plaatsengeld-ontwijk-truuk, afgekeken 
van een welgestelde bollenboer in ruste. 
Ga in het midden van de bank zitten, 
als de collectant van links komt, schuif 
naar rechts , komt hij vervolgens achter 
je van rechts, schuif dan rustig naar 
links, en hou je hoofd naar beneden 
tussen je handen, of je aan het bidden 

bent….. Aan het begin van de Oosterzij 
herinner ik mij de legendarische Jan S. , 
bekend om zijn groene overall en prach-
tige mozaïeken. Jan was vaste zon-
dagmiddagbezoeker van de Pook. Hij 
klaverjaste dan van 2 tot sport in beeld. 
Hij zei eens tegen Jan B;  jij bent net een 
omgekeerde kameel… Hoezo zei Jan? 
Een kameel kan 7 dagen  werken zonder 
te drinken , en jij kan 7 dagen drinken 
zonder te werken…. Ook kwamen er eens 
2 Hells Angels binnen,  Jan zei; ik een cb 
tje en die jongens een gevulde koek, de 
heren wisten niet meer wat ze er mee 
aan moesten, vertrokken na 2 bakken 
koffie en... een gevulde koek. Egmond 
heeft een boek met bijzondere inwoners, 
ik denk dat Limmen er ook wel een paar 
heeft. Misschien een ideetje… Op de kop 
van de Schoollaan woonde ook een fan-
tastische man, de legendarische P.D. P.D. 
was een kerngezonde hollandse jongen, 
met twee blozende wangen en een flinke 
heineken spoiler. Hij was altijd omringd 
met vrienden kennissen enz. P. D. was zo 
ontzettend gek op paling , dat men ver-
moed dat hij op zoek naar deze lekkernij 
is omgekomen…. Geklaverjast werd er 
overal in Limmen zowel in de huiska-
mers, cafes als sportkantines. Arie K.  
was in die tijd een geducht tegenstander 
in de meeste kaart- en kroegspelletjes. 
Met zijn favoriete Agio bolknak  aan zijn 
lip wist hij menig pseudo gokker een 
loer te draaien. Zijn favoriete klaverjas-
maat was Jaap Z. De twee beheersten 
het spel tot in de kleinste details. Ook 
dobbelen konden de twee als geen an-
der, hun behendig- en vingervlugheid, 
namen Fred Kaps-achtige neigingen 
aan. Als men hun gewonnen fruitman-
den naast elkaar zou zetten kom je ze-
ker van de Limmertoren tot de molen 
van Piet. In mijn Jeugd had je de Oost en 
de Westkant van Limmen, waarvan de 
west toch wel de boerenkant 
werd genoemd. Aan de oost-
kant had je de zgn HCLF of wel 
de HyaCinten Laan Fighters. 
Dit was een clubje jongens 
met brommers die zich op-
hielden bij het garagecomplex 

hoek Hyacintenlaan/Sportlaan, onder 
leiding van Charl. S. In die tijd zeg maar 
de Willem van Boxtel van Limmen. De 
rest van de club stond olv naar ik meen 
de neven B. en enkele trouwe volgelin-
gen. Hun gedrag is gelukkig nooit ver-
der gegaan dan wat kleine intimidaties, 
en het stiekum roken van zelfgedraaide 
shaggies ….Een wat minder opvallende, 
maar toch legendarische man was Jaap 
K. Jaap K., wiens achternaam gelijk was 
aan een snelvoortplantend knaagdier 
met flaporen en twee lange voortan-
den, was ongeveer de middelste van 
8 broertjes en een zusje. Hij leefde zijn 
leven lang met  bijna al z’n broers en 
zus op een boerderij aan de zuidkant 
van het dorp.  Hij was een trouwe be-
zoeker van de veemarkt op dinsdag  te 
Purmerend. Trouw nam hij in zijn kever 
wekelijks een stuk verse metworst mee 
voor zijn broers en zus. Hij was de enige 
van de acht die een rijbewijs had. Jaap 
werd eens aangehouden, en moest zijn 
rijbewijs tonen, waarop de agent zij; uw 
rijbewijs moet verlengd worden, waarop 
Jaap antwoordde; maar agent dan past 
hij niet meer in het hoesje ?? Zij sliepen 
tot in de negentiger jaren nog in de 
bedstee, met de hond Kees tussen de 
broers in. Ik vroeg nog eens; stinkt dat 
nou niet Jaap, waar op hij glimlachend 
antwoordde; daar moet die hond maar 
aan wennen!! Ook kreeg zijn broer Paul 
eens een weekend voor ‘alleenstaanden’  
aangeboden van stichting De Zonne-
bloem. Paul weigerde mee te gaan om-
dat hij niet van plan was om 2 dagen te 
staan... Oeps ik kijk op mijn klokkie , het 
is alweer 10 uur, koppies tijd, op z’n plat 
Limmens ……………

Op vriendelijk verzoek van genoemde 

personen en diens nabestaanden zijn de 

namen gefingeerd……….. 

In deze rubriek: ‘Ingezonden’ plaatsen wij reacties van onze lezers. Dit kan zijn op artikelen in deze LOV-krant maar na-
tuurlijk ook op publicaties in andere kranten. Heeft u iets te melden en wilt u dat kenbaar maken aan het Limmer pu-
bliek? Stuur dan een mail naar redactie@lovkrant.nl onder vermelding van ‘Ingezonden’. Uw reactie wordt op verzoek
anoniem geplaatst maar uw naam moet wel bekend zijn bij de redactie. De redactie behoudt wel het recht om ingezon-
den stukken te kunnen weigeren zonder opgaaf van redenen.
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Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Voor kwaliteitsherstel
belt u...

Schade?

Krijg ik bij auto- en autoschadebedrijf Kleverlaan bv

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

VOOR MIJN VAKANTIE
HUUR IK EEN AUTO BIJ...

Automobilisten en experts bewijzen het:
Bosch Car Service Kleverlaan 
staat voor kwaliteit

Compleet, goed, betaalbaar

‘Autobedrijf van het Jaar 2010’
> Verkoop nieuwe auto’s, occasions en brommobielen > Reparatie, onderhoud en 
service alle merken (lease)auto’s > Verhuur, leasing, carwash en poetsservice 

www.kleverlaan.nl
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Bloemendagen 2011 
wordt groots!
Op de dag van de laatste discus-
sie- en informatieavond over de 
Bloemendagen, afgelopen januari, 
waren er al 27 voorinschrijvingen 
binnen van makers van een mozaïek 
> 4 m2. Heel verheugd is de Stichting 
Bloemendagen Limmen met de aan-
meldingen van enkele oud prikploe-
gen. Het ziet er naar uit dat als alle 
ploegen die zich vooraf ingeschre-
ven hebben een mozaïek maken, 
Limmen ook dit jaar weer een feest 
wordt om te bezoeken.

Route gehandhaafd
De route zal dit jaar hetzelfde blijven 

als vorig jaar. Daarom zou het leuk 

zijn als straten die dit jaar niet mee 

kunnen doen met een mozaïek, hun 

straat extra feestelijk maken. Dit kan 

door middel van straatversiering of 

de Limmer vlag uit te hangen. Als er 

bloemen nodig zijn voor de straatver-

siering of bloemsierkunst dan kunnen 

die tegen kostprijs van de groothan-

del besteld worden bij Ellen Bloedjes. 

Twee weken voor de Bloemendagen 
moet de bestelling binnen zijn bij 

haar. Tel. 5158747

Informatie avond
De informatie avond wordt dit jaar 

op donderdag 17 maart gehouden in 

café De Lantaarn. Er is voldoende mo-

gelijkheid om vragen te stellen. Bent 

u een nieuwe inwoner van Limmen of 

wilt u nu wel eens meemaken wat de 

mozaïekenmakers meemaken tijdens 

de prikweek, kom die avond langs.

U wordt dan in contact gebracht met 

makers van een mozaïek. Zij zullen u 

met enthousiasme ontvangen bij hun 

prikploeg waar u ervaring op kunt 

doen of allerlei vragen kunt stellen 

zodat ook u dit jaar een mozaïek kunt 

maken. Die avond wordt er zoals ge-

woonlijk de film gedraaid van 20 jaar 

terug en van 2010. De film van 2010 

is vanaf die datum ook te koop voor 

€ 5,- . Tijdens de informatie avond 

kan deze worden besteld. Daarna is 

een mailtje naar: info@bloemenda-
genlimmen.nl met adres en telefoon-

nummer voldoende.

Vrijwilligers gevraagd
Omdat de Bloemendagen dit jaar be-

ginnen op Koninginnedag is er al be-

kend dat de politie niet voldoende in-

zet kan garanderen. Daarom is er nog 

een behoefte aan verkeersregelaars in 

het weekend van 30 april en 1 mei. Dit 

zowel aan de noord- als aan de zuid-

kant van Limmen. Wie een paar uur-

tjes kan staan kan zich aanmelden bij 

de Stichting via de e-mail. Dankzij het 

grote aantal voorinschrijvingen kan er 

dit jaar gerekend worden op een groot 

aantal mozaïeken. Dit houdt in dat er 

weer vele hyacinten van het land ge-

haald moeten worden. Hier worden 

nog vrijwilligers voor gevraagd. Het 

ritsen vindt plaats in de twee weken 

voor de Bloemendagen dus vanaf ± 16 

april. De juiste indeling hiervan moet 

nog gemaakt worden maar wie zich 

nu al wil aanmelden kan dit doen 

door een e-mail te sturen. Er wordt 

dan vanzelf contact met u opgeno-

men.

Limmen zal dit jaar tijdens de Bloe-

mendagen weer een waar feest zijn. Er 

kan weer volop gesnoven en gestaard 

worden bij de mozaïeken. Limmen 

doet waar ze goed in is: feesten met 
het hele dorp.

Dubbelconcert in Vredeburg 
Dubbelconcert in Vredeburg zater-
dag 16 april, aanvang 20.30 uur met: 
‘Het Dekker Trio+’ en ‘Birgit Jean en 
Dave’

Het Dekker Trio+.
Het ‘Dekker Trio+’, (Peter Dekker, Henk 

Kerssens  Letty Dekker en Jannie Glo-

rie) komen met een vrijwel geheel 

nieuw programma van Nederlands-

talige liedjes. Ook dit keer zijn de 

teksten weer geschreven door Henk  

Brandsma met muziek van Peter Dek-

ker. De teksten van Henk Brandsma 

hebben een kern van actualiteit, iro-

nie en humor in zich. De afgelopen 

twee jaar hebben zij met veel succes 

optredens verzorgd samen met Hans 

Laduc voor een uitverkochte zaal. 

Tevens treden zij regelmatig op voor 

diverse verenigingen. Het gaat hier 

vooral om liedjes die ‘uit het leven ge-

grepen’ zijn. Peter en Henk begeleiden 

zichzelf op de gitaar en accordeon en 

percussie begeleiding door Jannie 

Glorie. Het Trio wordt tevens  bij enke-

le liedjes begeleid door violiste Wieke 

Bismeijer uit Limmen. Zij maakt deel 

uit  van het Salonorkest uit Heiloo. U 

kunt rekenen op een afwisselend pro-

gramma.

Birgit Jean en Dave                                        
Birgit Smit Geboren en getogen in 

Castricum. Als achtergrondvocaliste 

trad zij regelmatig op met groepen 

als Busted en Urban Heroes.  Ook als 

studiozangeres werd zij regelmatig 

gevraagd.

Omdat zij inmiddels zelf haar tek-

sten en 

m e l o d i e ë n  

schrijft,  kan 

men haar 

beschouwen 

als een sin-

ger-songwri-

ter. Om haar 

songs, die 

v o o r n a m e -

lijk in haar 

brein waren 

opgeslagen, 

te voorzien 

van de nodige instrumentale bege-

leiding, zocht zij steun bij Dave van 

der Schaaf (een goede bekende in de 

familie sfeer) en zijn pokervriend Jean 

Hanck .  Beide eveneens geboren en 

opgegroeid in Castricum. Onder de 

pseudoniem “Bridget Smith” werden 

haar songs opgenomen in de Holland 

Spoor Studio’s  en in 2006 uitgebracht 

op CD: “Beauty Inside”, CDNT-021. 

Jean Hanck en Dave van der Schaaf. 

Beide heren kennen elkaar reeds van-

af de middelbare school en maakten 

in de jaren 60 deel uit van de beat- 

en bluesgroep: “The Frogs Ltd.”  Met 

de 3 singles: “Man on the Cloud”, 

“Judgement”en “Innocence”, (Head 

over Heels) werd een landelijke be-

kendheid verworven. Live tv-optre-

dens in het programma Tien/tien en 

Twien en optredens in het voorpro-

gramma van Colin Blunstone (Zom-

bies) en Shakin’ Stevens in Paradiso, 

alsmede een korte tour met Ferre 

Grignard behoorden destijds tot de 

hoogtepunten. Het eigen repertoire 
van Birgit varieert van een tedere jaz-

zy ballade tot een pittige blues met 

een hoog luistergehalte.  Teneinde 

het programma enige herkenbaarheid 

te geven, wordt haar repertoire  afge-

wisseld met de nodige covers van bij-

voorbeeld de Beachboys, Beatles, Sto-

nes, Springfields, Corrs, Bob Dylan/

Adele, Lady Antebellum etc….  Boven-

dien wordt close harmony zang door 

het trio niet geschuwd.  Alle nummers 

worden uiteraard uitgevoerd in een 

aangepaste akoestische setting met 

piano/synthesizer en gitaar.

Kaarten à € 10,-- te verkrijgen bij drogis-
terij Aker, Kerkweg 29a te Limmen of tel. 
reserveren: 072 5052723foto v.l.n.r.: Henk Kerssens, Letty Dekker, Jannie Glorie en Peter Dekker.

Rock Around De Burgerij
Op 19 maart a.s. gaat de dansvloer 
in de Burgerij te Limmen vol. Die 
avond spelen er twee topbands uit 
Engeland. Een avond genieten van de 
muziek uit de gouden tijden van de 
Rock and Roll.

Het spectaculaire trio Blast Off be-

wijzen samen met bands als The Jets 

en The Firebirds keer op keer dat Rock 

and Roll in the UK op een geweldig 

hoog niveau staat. Zij schakelen 

moeiteloos van swingende Rock and 

Roll naar Doo Wop en stampende Roc-

kabilly. Zeker de liefhebbers van The 

Stray Cats komen aan hun trekken. De 

organisatie is zeer trots u deze band 

te kunnen presenteren. Als echte  lief-

hebber mag u dit spetterende optre-

den niet missen.  

De tweede band is The Alleycats. Dit 

is een band vol ervaren rotten in het 

Rock and Roll vak. Zij spelen moei-

teloos alle klassiekers op hun eigen 

wijze. Zij nemen u Back to the Sixties,  

naar de tijd van de Vetkuiven, de Puch 

en de Solex. Vergeet vooral de dans-

schoenen en de petticoat niet, want 

stilstaan is er deze avond niet bij. 

Verdere informatie vind u op de sites 

www.srrpartytime.nl. Telefonische 

inlichtingen en kaarten bestellen kan 

op telefoonnummer 075-7112820. De 

kaarten kosten in de voorverkoop € 

12,50 en aan de deur € 15,00. Aanvang 

20:30 uur. Kaarten zijn te bestellen via 

SRR Partytime (info@srrpartytime.

nl of 075-7112820) of bij de Burgerij te 

Limmen (info@deburgerijlimmen.nl 

of 072-5051519)
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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

SPECIMEN

SPECIMEN

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 inleve-
ringsdatum, 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 verkrijg-
baar bij de SNS-regiobank in het Univé 
kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!

Back4More: wegens succes
geprolongeerd...!
Op zaterdagavond 5 maart heeft de 
carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels weer de Foute Avond in de Bur-
gerij georganiseerd. De avond begint 
om 21:00 uur. De kaarten kosten in 
de voorverkoop € 7,50 p.st. en aan de 
deur € 10,00 p.st. De toegang is vanaf 
16 jaar.  Kaarten zijn ook verkrijgbaar 
in de Burgerij, via info@deburgerij-
limmen.nl of 072-5051519.

Uw Partyboosters, een energieke live 
ervaring!!
...Dat dit het motto is van deze semi-

professionele coverband die een boei-

ende liveshow neerzet zal niemand 

meer vreemd in de oren klinken. Het 

aanstekelijke enthousiasme werkt al-

tijd weer magnetiserend op het publiek 

wat blijkt uit de vele positieve reacties 

en optredens. De afgelopen jaren heeft 

B4M haar naamsbekendheid in het co-

vercircuit met tomeloze inzet weten 

te verwerven. B4M bestaat uit 4 man-

nelijke musici en op het front 2, ja je 

leest het goed, 2 zangeressen!! Beide 

zangeressen met verschillend stemge-

luid en uitstraling die het publiek met 

de andere bandleden, die ook leadzang 

voor hun rekening nemen, moeiteloos 

weten te bespelen door hun jarenlange 

ervaring.

B4M zet een energieke live-muziek 

show neer zoals muziek bedoeld is. 

Geen voorgeprogrammeerde samples 

of vaste setlijsten, maar wel muziek 

recht uit het hart, spontaan, inspe-

lend op het publiek en met een dosis 

humor. Maar vooral alles wordt live ge-

speeld met uitstekend geluid en spet-

terende licht/mediashow voor iedere 

gelegenheid!!

B4M heeft in de loop der jaren een zeer 

breed repertoire opgebouwd van klein/ 

acoustisch naar pop / rap / soul / dance 

/ latin / reggae / feestnummers maar 

ook keihard scheurende (boeren)rock- 

en metal. B4M is altijd up-to-date met 

de meest actuele TOP40 nummers, 

speelt voor jong en oud en staat be-

kend om haar veelzijdigheid en alles 

kan (ook op verzoek) de revue passeren.

Tot 5 maart in de Burgerij!!

Dusseldorperweg 103, Limmen  
t. 072 505 1519  •  m. 06 2074 1511

info@deburgerijlimmen.nl 
www.deburgerijlimmen.nl

Het carnavalsweekend van de Uylenspieghels:

Zaterdag 5 maart 
vanaf 21:00 uur 

Back4More

Zondagmiddag 6 maart 
vanaf 14:00 uur of na de optocht 
Event4All en Patrick Bouquet 

Zondagavond 6 maart 
vanaf 20:30 uur 

Event4All 

Dinsdag 8 maart 
vanaf 21:00 uur 

Vinyl Party 

Wij schenken niet aan personen jonger onder de 16 jaar. 
ID kaart verplicht!

Wij wensen u allen een fantastisch carnavalsweekend!!

Heerlijk dichtbij golfen
op onze schitterend
onderhouden golfbaan?

Vraag telefonisch (072 - 505 45 40)
een informatiemap aan of kijk voor
meer informatie op onze website:
www.golfclubheiloo.nl

Word nu lid!
... en profi teer van de nieuwe certifi caat-

prijzen en/of de mogelijkheid voor een 
proefl idmaatschap!  (Huren is ook mogelijk)

■  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

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42
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hand- en span-diensten daar voor zijn 

rekening nemen. Neem eens een kijk-

je op www.teamcal.nl en bezoek via 

deze site de actiepagina van Robert, 

Ben en Jack, hier kunt u reageren naar 

hen. Ook leest u hoe hen kunt steu-

nen met deze actie.

Volgorde v.l.n.r.: Burgemeester  Emmens, Kees de Jong, Jack Burgering, Inge Bakker en 
Andre Koopman

Waarderingsspeld voor 
Limmen Ludiek

Het is misschien al een beetje ‘oud 

nieuws’, maar het is en blijft het na-

tuurlijk wel iets speciaals en unieks. 

Ieder jaar worden er 2 á 3 waarderings-

spelden uitgereikt aan iets of iemand 

binnen de gemeente Castricum. Als 

Limmen mogen we daarom best extra 

trots zijn dat we de laatste 3, dus alle 

3 in de wacht hebben weten te slepen 

(Maarten Stekelenburg en Fietsen 

voor Burkina Faso waren voor ons de 

laatste). De burgemeester sprak het 

bestuur van Limmen Ludiek (Kees de 

Jong, Jack Burgering, Inge Bakker, Wil-

mer Kaandorp en Andre Koopman) tij-

dens de ontvangst in Geesterhage toe 

en prees hun inzet voor het geweldige 

schouder aan schouder gevoel afge-

lopen zomer tijdens de bouw van de 

hoogste LEGO-toren van de wereld en 

natuurlijk ook de bouw van het Lim-

mer Bloemenmeisje Limbonita door 

de Limmer schooljeugd. 

Volgens de eerste burger was de waar-

deringsspeld zeer op zijn plaats: ,,Ons 

college heeft gemeend dat, gezien de 

bijzondere prestaties van het bestuur, 

de hele organisatie en de vele vrijwil-

ligers ( +/- 1800 ) de afgelopen zomer 

hebben geleverd, de gemeentelijke 

waarderingsspeld hier zeer op zijn 

plaats is. We willen de stichting Lim-

men Ludiek niet alleen onderscheiden 

voor het feit dat ze het wereldrecord 

voor de hoogste LEGO-toren met 

30,52 meter naar Castricum hebben 

gebracht in 2010 maar ook omdat de 

stichting Limmen Ludiek heeft ge-

toond dat een enthousiaste samen-

werking binnen een gemeenschap 

tot een schitterend werelds resultaat 

kan leiden. Burgers ( jong en oud ), be-

drijfsleven en ambtenaren schouder 

aan schouder naar een topprestatie “. 

Gedurende het meerdaagse LEGO eve-

nement zijn ruim 30.000 bezoekers 

de poortjes van het Limmen Ludiek 

terrein gepasseerd. 

Stichting Limmen Ludiek heeft na de 

Grootste Cocktail in 2001 – 2001 liter, 

De Grootse Piramide van Bierkratten 

in 2005 – 63.365 kratten en de Hoog-

ste LEGO-toren van de wereld – 30,52 

meter nu dus 3 ludieke records naar 

Castricum gebracht. “Deze waarde-
ringsspeld is natuurlijk een waarde-
ringsspeld voor iedereen die zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen aan 
ons LEGO evenement in 2010. Zonder 
de steun van onze sponsoren en de 
geweldige inzet van alle vrijwilligers 
was het allemaal niet mogelijk ge-
weest”, zegt voorzitter Kees de Jong. 

We zijn als bestuur erg trots dat we 

deze speld hebben mogen ontvangen 

en voelt ook als de kers op de slag-

room van de taart, deze waarderings-

speld is voor alle vrijwilligers en spon-

soren die ons hebben geholpen. Want 

zonder deze steun was het allemaal 

niet mogelijk geweest.

Het bestuur van Limmen Ludiek - met 

CASTRICUM - 2011 kon voor het bestuur van stichting Limmen Ludiek haast niet beter beginnen. Het voltallige bestuur 
werd zaterdag tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Castricum in Geesterhage in het zonnetje 
gezet. Burgemeester Emmens overhandigde de zilveren waarderingsspeld van de gemeente Castricum aan Andre Koop-
man die afgelopen zomer ten tijden van het Limmen Ludiek 2010 LEGO evenement voorzitter was. 

Kees de Jong als nieuwe voorzitter - is 

nu alweer aan het brainstormen over 

een nieuwe recordpoging in 2015. Ook 

dan hopen ze weer te kunnen rekenen 

op de steun van de gemeente, het be-

drijfsleven en natuurlijke alle vrijwil-

ligers.

Burgemeester Emmens: “Ik denk dat ik de 
waarderingsspeld het beste bij André op 
kan spelden, die tijdens het evenement 
voorzitter was. De waardering geldt voor 
de gehele organisatie en voor alle vrijwil-
ligers. En natuurlijk is er voor iedereen een 
bloemetje”.

Cal d’Huzes met 3 deelnemers 
uit Limmen
40 renners uit Castricum, Akersloot 
en Limmen zetten zich op 9 juni 2011 
in voor Alpe d’HuZes, een actie voor 
KWF Kankerbestrijding. Door maar 
liefst 6 keer op één dag deze berg 
op te fietsen, gaan zij symbolisch 
de strijd tegen kanker aan en zullen 
zij er alles aan doen om meer dan 
€125.000 hiervoor op te halen.  Op de 
website www.teamcal.nl vindt u alle 
informatie over Team CAL d’HuZes.

Als u deze website bezoekt vindt u 

daar 3 deelnemers uit Limmen, na-

melijk Ben Metselaar, Jack Burgering 

en Robert Bijl. Alle drie willen ze op 

donderdag 9 juni 2011 de volgende 

prestatie neerzetten; 6x Alpe d’Huez 

beklimmen! Ze zijn hard aan het trai-

nen voor deze prestatie en hebben 

ook een eigen actiepagina. Hierop is 

hun motivatie te lezen en houden ze 

een blog  bij over hoe het gaat in de 

aanloop naar 9 juni 2011. Ook binnen 

de begeleiding van dit team zit een 

Limmer, Pim Kraakman. Hij zal vele 

Ben Metselaar Jack Burgering Robert Bijl

www.teamcal.nl

De Lente staat voor de 
deur dus… Anastasia 
geeft het voorjaar kleur
De winkel van Anastasia is helemaal 
omgetoverd in VOORJAAR! Frisse 
lichte kleuren waarmee je huis en 
tuin kunt opfleuren. Op vrijdag van 
10.00 – 17.30 uur bent u altijd harte-
lijk welkom om gezellig te neuzen en
in ontspannen sfeer iets leuks uit 
te zoeken. Weet u niet precies wat 
u voor cadeau voor een ander moet 
uitzoeken? Een caedaubon wordt bij 
Anastasia ook ingepakt als een echt 
cadeau.

Bent u niet in de gelegenheid om op 

een vrijdag in de winkel te komen 

kijken dan is het ook mogelijk om 

op afspraak langs te komen. 12 en 
13 maart heeft u de gelegenheid om 

een “kleine” collectie van de cadeau 

artikelen te bekijken tijdens de Expo-
sitie “Limmen Creatief & Artistiek” 

in de Vredeburg. Tijdens deze expo-

sitie kunt u Anastasia vinden op de 

benedenverdieping in de Vredeburg. 

Hier ziet u de nieuwe trend op het ge-

bied van romantische en decoratieve 

zeepkettingen, gemaakt van heerlijk 

geurende zeep. Nieuw op het gebied 

van de zeepketting zijn de zeepletters 

en natuurlijk zijn er ook nieuwe zeep-

vormen zoals vlinders, vogels, en voor 

de babykettingen zijn er zuigflesjes, 

rompertje… te veel om te benoemen.

Ook de handgemaakte kettingen en 

andere sieraden in diverse kleuren en 

modellen zijn aanwezig. Het is ook 

mogelijk om een ketting  of sieraad 

naar uw eigen wens te laten maken. 

Alle onderdelen voor sierraden zijn los 

verkrijgbaar.

Pasen staat ook al bijna voor de deur. 

Dus…. gezellige deurkransen en leuke 

tafelstukken om het binnen en/of 

buiten weer gezellig te maken. Heb 

je zin in een workshop?  Informeer 

bij Anastasia naar de mogelijkheden. 

Gezellig met familie, vriendinnen, col-

lega’s of voor een speciale gelegen-

heid een sieraad, zeepketting of krans 

maken. Er zijn veel mogelijkheden 

en samen vinden we een passende 

oplossing. Heeft u tijd en bent u in de 

gelegenheid? Dan tot ziens op 12 of 
13 maart in de Vredeburg.

Zie ook de advertentie in deze krant. 

krijgen van betreffende bloemenkwe-
ker.

De winnaar van de ‘Kwaliteitscup Tulp 
2010’ was Ben Meijland, waar hij na-
tuurlijk zeer trots op is! (zie foto).
De mensen die zich gemeld hebben bij 
de LOV redactie met de goede naam 
waren:
Mevr. Ina Zeeman
Mevr. Burgering
Fam. De Waard
Slagerij Snel

Wij wensen deze winnaars veel ple-
zier met hun prachtige bos bloemen.
Ben en Laura Meijland

Limmen, van oudsher een bollendorp

Zo begon het stukje in de vorige edi-
tie van de LOV krant. Daarin werd 
vermeld dat een bloemenkweker uit 
Limmen de eerste prijs had gewonnen 
bij de door de bloemenveiling ‘Flora 
Holland’ georganiseerde kwaliteits-
competitie. Hier deden 150 bloemen-
kwekers uit Nederland aan mee! De 
bloemen werden het gehele tulpen 
seizoen steekproefsgewijs gekeurd en 
bekeken.

De eerste 5 mensen die deze naam 
wist en zich zouden melden bij de LOV 
redactie, zouden een mooi bos tulpen 

(Ingezonden...)

LIMMEN...



 P A G .  2 4  L O V - K R A N T  J A N U A R I  2 0 11

per bakje ca. 300 gram 

samen 

 per portie 

2 voor 

per liter 

samen 

 keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Aanbiedingen gelden van 28 februari  t/m 5 maart 2011


