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Dit weekend, zaterdag 7 februari, is 
er de afscheidsreceptie, voor iedereen 
toegankelijk, van 16.00-17.30 in leut-
bunker de Burgerij. Hier hopen Prins 
Tyl XIV en zijn raad een hoop mensen 
te mogen begroeten waar zij in die 49 
jaar carnaval een band mee hebben 
opgebouwd. Sponsors, mensen die 
geridderd zijn, andere carnavalsver-
enigingen waar een bezoek aan werd 
gebracht, Limmers voor wie de Uy-
lenspieghels altijd een speciaal plekje 
hadden, mensen die de Uylenspieg-
hels willen danken voor hun 49 jaar 
inzet binnen onze gemeenschap. 

In de zaal is ook een hoekje ingericht 
waar diverse spullen van de Uylen-
spieghels ten toon worden gesteld 
van al deze jaren en liggen er oude 
fotoboeken die men kan inkijken. ’s 
Avonds is er een besloten feest van 
de Uylenspieghels, Het Oude Stom-
penbal. Dit is voor genodigden waar-
bij partner/ introducee natuurlijk ook 
van harte welkom zijn. Deze avond 
vindt voor de laatste maal de sleutel-
overdracht plaats. De muziek wordt 
verzorgd door De Wico’s. Een gezelli-
ge avond waarbij onder het genot van 
een hapje en drankje vele oude herin-
neringen zullen worden opgehaald 
aan de tafels.

Dan komt er het weekend waarin 
prins Tyl XIV met zijn raad nog één 
maal alles uit de kast haalt om in 
Gorteldonk een geweldig carnaval te 
vieren. Vrijdag 13 februari is er in de 
Burgerij het kindercarnaval voor de 
Limmer basisscholen. Nog één maal 
worden eerst de kinderen van groep 1 
t.m. 3 in de morgen door de raad van 
school opgehaald. Voor hen is er een 
leuke en grappige artiest geregeld 
die de jongste weer flink aan het la-

Nog 1 maal alles uit de kast
in Gorteldonk…

chen zal krijgen. In de tweede helft 
worden de kinderen uit groep 4 en 5 
opgehaald voor het Ren je Rot spel. 
Vele leuke vragen zijn er weer bedacht 
waar de kinderen, hopelijk, het juiste 
antwoord op weten. In de middag is 
er voor de groepen 6,7 en 8 de talen-
tenjacht Gorteldonk’s got talent. Op 
de scholen zijn er de voorrondes ge-
weest. Na stemming op school laten 
deze middag diverse leerlingen leuke, 
grappige en mooie acts op het podi-
um zien.

Zaterdag 14 februari is er in de mid-
dag het bezoek aan Camerdonk. Ook 
dit jaar worden de bewoners, ondanks 
alle bezuinigingen in de zorg, getrak-
teerd op een gezellige middag met de 
Uylenspieghels. De bewoners spelen 
samen met prins Tyl XIV en zijn raad 
een aantal rondes bingo waarbij een 
ieder in de prijzen zal vallen. Natuur-
lijk is er een drankje en een hapje en 
de onvergetelijke frikandel.

De avond wordt begonnen met een 
gezinsviering om 19.00uur in de H. 
Corneliuskerk. Pastor Johan Olling 
staat klaar om met jonge en oude 
Gorteldonkers even stil te staan bij 
het carnaval. Ook hier worden er di-
verse dingen uit de kast gehaald. De 
kinderen worden uitgenodigd om 
verkleed naar deze bijzondere viering 
te komen. Dan om 21.00uur gaan de 
deuren van leutbunker de Burgerij 
open voor de Foute Avond. De Uylen-
spieghels hebben voor deze avond de 
band Jukebox op het podium staan 
voor een super laatste Foute Avond. 
Voor de pauzes staat er een dj klaar 
zodat de dansvloer niet leeg komt te 
staan. Iedereen heeft wel wat ‘foute 
kleding’ in de kast dus haal het eruit 
en kom gezellig deze avond meefees-
ten. Kaarten à € 5,- zijn al te verkrijgen 

bij Gall & Gall in Limmen, aan de deur 
is de entree € 7,50.

Dan wordt er zondag de 15e februari 
nog 1 maal door vele van alles uit de 
kast gehaald voor een kleurrijke laat-
ste optocht door Gorteldonk. Om 
13.00 uur bij het park aan de Vuurbaak 
verzamelen de karren en alle lopers 
zich en staat Harmonie Excelsior klaar 
om nog 1 maal in de optocht voor te 
gaan. Diverse karrenbouwers hebben 
aangegeven nog één maal alles uit 
de kast te halen om er een mooie en 
kleurrijke stoet van te maken. Groe-
pen die zich nog niet hebben aange-
meld voor de optocht doe dit even bij 
René Levering (06-53507593) voor de 
indeling.  Om 13.30uur zal de bonte 
stoet vertrekken om nog één maal 
door Gorteldonk gaan.
De route; start vanaf Vuurbaak, r.a. 
Enterij, l.a. Rijksweg, r.a. Hogeweg, 
r.a. Molenweg, r.a.B.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. De deuren staan 
daar open om met alle Gorteldonkers 
een geweldig slotfeest van carnaval in 
Gorteldonk te maken.

Om 16.00uur is er de prijsuitreiking 
van de optocht van de karren (groot 
& klein), loopgroepen en lopers. De 
toegang is gratis en als geweldige 
uitsmijter hebben de Uylenspieghels 
Wolter Kroes op het podium deze 
middag. Op deze middag zal ook af-
scheid worden genomen van Prins Tyl 
XIV en zijn raad en dus het carnaval in 
Gorteldonk. De Uylenspieghels ver-
wachten een volle bak deze zeer spe-
ciale middag….kom op tijd want vol is 
vol……Alaaf.

Speciaal voor Valentijnsdag hebben 
Bloembinderij Suus en KookKönst een 
leuk arrangement bedacht:
Een Valentijnsontbijt met bloemen! 

Het Valentijnsontbijt bestaat uit: glas 
prosecco, glas verse jus d’orange, 
croissant met jam, sandwiches kaas, 
sandwiches Seranoham, sandwiches 
gerookte kip, gekookt ei en vers fruit 
salade. De kosten voor het ontbijt zijn 
€ 17,50 p.p. 
Het Valentijnsontbijt kan je compleet 
maken met bloemen van Bloembin-
derij Suus. Je kan kiezen uit een rode 
roos à € 2,50 of een Valentijnsboeket 
v.a. € 20,00. Het ontbijt wordt dan sa-
men met de bloemen bij jouw Valen-
tijn thuisbezorgd. 
Bestel nu een ontbijt met bloemen 

Verras jouw Valentijn! 

voor jouw Valentijn! Je kan het ontbijt 
bestellen via info@kookkonst.nl of 
072-5051519.

Café ’t Putje was van 1972 t/m 1993 
een begrip in Heiloo Limmen en om-
streken.
Wie heeft er niet zijn feest gevierd of 
is er te dansen geweest...
Zondag 15 maart word er in Café bar 
de Lantaarn een reünie gehouden van 
Café ’t Putje aanvang 17.00 uur.

Programma Carnavalsvereniging De Uylenspieghels
• Zaterdag 7 februari van 16.00 tot 17.30 uur: 
  AFSCHEIDSRECEPTIE IN ONZE LEUTBUNKER DE BURGERIJ

• Zaterdag 7 februari vanaf 20.30: 
  STOMPENBAL VOOR GENODIGDEN

• Vrijdag 13 februari: 
  KINDERCARNAVAL VOOR ALLE LEERLINGEN VAN DE BASISSCHOLEN

• Zaterdagmiddag 14 februari: 
  BINGO MET DE BEWONERS VAN DE CAMEREN

• Zaterdagavond 14 februari: 
  FOUTE AVOND IN ONZE LEUTBUNKER DE BURGERIJ

• Zondag 15 februari: 
  OPTOCHT EN AANSLUITEND FEEST MET WOLTER KROES

Reünie Cafe-Bar ‘t Putje
De muzikale omlijsting is Van Henk 
Haanraads beter bekend als ˝THE 
CHIEF˝ .

Kaarten á € 7,50 zijn verkrijgbaar bij 
Café de Lantaarn. Let op het aantal 
kaarten is beperkt!! Tel 072-5051313 of 
caroline@lantaarnlimmen.nl

Wanneer heel Gorteldonk zich (hope-
lijk niet voor het laatst!) onderdom-
pelt in het carnavalsfeest, kunnen de 
vestigingen van Forte Kinderopvang 
natuurlijk niet achterblijven. Bij kin-
derdagverblijf Eigen Wijs en peuter-
speelzaal Klein Duimpje wordt er ook 
weer gezellig carnaval gevierd.
Op kinderdagverblijf Eigen Wijs aan 
de Lage Weide mogen de kinderen 
verkleed komen, of zich op het kin-
derdagverblijf zelf verkleden. Bij Eigen 
Wijs beschikt men over een uitgebreid 
assortiment aan verkleedkleren voor 
de kinderen. Er wordt gezongen en 
gedanst op carnavalskrakers en na-
tuurlijk wordt de polonaise gelopen. 
Ook maken de kinderen zelf confetti 

en uiteraard mogen alle kinderen ge-
schminkt worden! 
Vrijdag 13 februari brengen de kinde-
ren van Eigen Wijs een bezoek aan De 
Burgerij om samen met alle kinderen 
carnaval te vieren. Bij peuterspeelzaal 
Klein Duimpje mogen de peuters ook 
verkleed naar de peuterspeelzaal ko-
men. Voor de kinderen die niet ver-
kleed willen komen maar zich later 
toch bedenken, beschikt ook Klein 
Duimpje over een assortiment aan 
verkleedkleding. Ook op de peuter-
speelzaal worden verschillende spel-
letjes gedaan en wordt flink de polo-
naise gelopen! Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.fortekinderop-
vang.nl of bellen met 0251-658058.

Carnaval bij Forte Kinderopvang 
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Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

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

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

Oòk in isolatieglas!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl
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Precies tien jaar geleden is de rubriek Limmer Kroost onstaan. Wij hebben het even opgeteld en er zijn in die tien jaar 287 baby’s 
opgegeven voor deze populaire rubriek. Deze maand is het voor de tweede keer in tien jaar dat er geen baby’s zijn opgegeven... 
Wellicht dat er nu vaders en moeders achter hun oren krabben aangezien zij een grote kans op een prachtig kinderzitje, beschikbaar 
gesteld door Kroone en Liefting, aan hun neus voorbij zien gaan... Wist u dat alle plaatsingen nog te zien zijn op www.lovkrant.nl?

L I M M E R  K R O O S T De rubriek L immer Kroost
is  powered by

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

Op 26 februari geven wij een work-
shop Tapas. De workshop begint om 
17.00 uur. We starten een workshop 
altijd met een borrel en hapjes zodat 
u kennis kunt maken met de andere 
cursisten. 

Tapas eten is bijna een begrip en staat 
voor een avond gezelligheid! Deze 
keuken staat garant voor smakelijke 
en eenvoudige gerechten! Met zijn 
allen rondom het grote kookeiland 
wordt in groepjes een aantal ge-

Workshop Tapas 
rechtjes bereidt. Zodra alle gerech-
ten bereid zijn nemen we plaats aan 
onze grote tafel en gaan we gezellig 
eten. Uiteraard krijgt u de recepten 
mee naar huis! Wilt u een gezellige 
ontspannen én leerzame avond met 
vrienden en/of vriendinnen? Schrijf 
u dan nu in voor deze workshop! In-
schrijven kan via info@kookkonst.nl 
of geef u op via 072-5051519. De kos-
ten voor deze workshop zijn € 55,00 
p.p. incl. de drankjes (dus kom op de 
fiets).

Zaterdag 10 januari was het druk in 
de achterzaal van café de Lantaarn. 
Er stonden 20 tafels klaar met Keez-
borden voor het toernooi wat de Uy-
lenspiegh deze avond hadden geor-
ganiseerd. Er hadden zich 80 mensen 
aangemeld waarvan 2 alleen dus deze 
waren gekoppeld aan een raadslid. Zo 
waren er 40 koppels die de strijd met 
elkaar aangingen. Men kon ook in het 
voorcafé een poging wagen om met 
vlotbruggen zoveel mogelijk punten 
te halen. Na 3 speelrondes KEEZEN 
werden de punten opgeteld en werd 
er een nieuwe tafelindeling gemaakt. 
De 2 koppels met het hoogste punten 
aantal namen plaats aan tafel 1 en die 
met de minste aan tafel 20. Het laat-
ste rondje was heel spannend, zeker 
aan tafel 1. Na een half uur spelen 
werd duidelijk dat het koppel Gerda 
Burgering/Peter Bakker de winnaars 
van deze avond waren. Rond de klok 
van 0.00uur was er de prijsuitreiking 
met een carnavalstintje natuurlijk; 
poedelprijs Ron Hollenberg/Theo 

Admiraal, 33e Els Limmen/Miranda 
Mors, 22e Lida Meegdes/Anneke de 
Vries, 11e Mariska Gaarthuis/Ron Bol-
ten, 6e Paulien Oudejans/Marieke 
Tulp, 5e Peter Zuurbier/Melanie La-
mers, 4e Tiny Bult/Robin Legdeur, 3e 
Berdien Olling/Frank Winder, 2e Jako 
Olling/Bart Winder, 1e Peter Bakker/
Gerda Burgering.
Bij het vlotbruggen werd de heer-
lijke tas van Bakkerij Bakker gewon-
nen door Mike Bolten, de jongste 

Joseph Oubelkas is één van Neder-
lands snelst in populariteit stijgende 
schrijvers en sprekers en dat allemaal 
door dat ene aangrijpende boek geti-
teld: “400 brieven van mijn moeder”.

Dit boek beschrijft het waargebeurde 
verhaal van Joseph die op 24-jarige 
leeftijd aan een zakenreis naar Ma-
rokko begint en daar zonder enig be-
wijs of onderzoek wordt veroordeeld 
tot tien jaar celstraf voor iets wat hij 
niet heeft gedaan. Tijdens het harde 
en onrechtvaardige leven in verschil-
lende gevangenissen bouwt Joseph  
een aantal bijzondere vriendschap-
pen op en wordt hij onvoorwaardelijk 
gesteund door duizenden brieven en 
kaarten van vrienden, kennissen en 
onbekenden. De meeste steun krijgt 
Joseph tijdens zijn nachtmerrie in ge-
vangenschap via de 400 brieven van 
zijn moeder .

“Gezondheid, liefde, vrijheid” vormt 
het vervolg op de bestseller “400 brie-

ven van mijn moeder” dat inmiddels 
aan de dertiende druk is begonnen.  
Tijdens zijn optreden in Limmen ver-
telt Oubelkas op boeiende en intrige-
rende wijze over zijn gebeurtenissen 
in Marokko en zijn wil om te overle-
ven. Waar Joseph ook komt, zijn pu-
bliek is geboeid van de eerste tot de 
laatste minuut. 
Kortom: de avond van Joseph Oubel-

Limmen Cultuur presenteert op zon-
dag 8 februari 2015 om 14:30 uur het 
blazersensemble Septentriones. Het 
concert wordt gehouden in de Protes-
tantse Kerk op de Zuidkerkenlaan 
te Limmen. Het blazersensemble be-
staat sinds 2002. Het is een groep 
enthousiaste musici met een grote 
interesse in kamermuziek, allemaal 
gefascineerd door blaasmuziek.

Het ensemble werkt aan twee of drie 
projecten per jaar. Een korte periode 
van intensief repeteren wordt afgeslo-
ten met concerten op diverse locaties 
in Nederland. Het repertoire bestaat 
uit klassieke, romantische en heden-
daagse werken.

Op 8 februari 2015 treden zij op in de 
volle bezetting, elf musici totaal, op 
hoorn, fagot, hobo, klarinet en con-
trabas. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Herman Draaisma. 

De muziekwerken die zij gaan uit-
voeren zijn van Bizet, suite uit de 
opera Carmen, Poulenc, Teneyev en 
serenade  nr.  11 van Mozart. In de 
mooi,sfeervolle Protestantse Kerk te 
Limmen met zijn prachtige akoestiek 

Heb je zin om eens aan een leuk en 
gezellig tafeltennistoernooi mee te 
doen? Of heb je op de camping of op 
school weleens getafeltennist? Dan 
is dit je kans om aan een leuk toer-
nooitje mee te doen. Zoals elk jaar 
zullen jongeren uit Limmen, Heiloo, 
Castricum en Akersloot mee kunnen 
doen aan het Open Limmen Tafelten-
nistoernooi. Naast vele leuke prijzen 
gaat het natuurlijk om gezamenlijk 
gezellig te sporten.
Op vrijdag 20 februari 2015 (18:30 uur 
– 20:00 uur) wordt het  Open tafelten-
nis kampioenschappen van Limmen  
georganiseerd. Alle jongeren van 6 
t/m 17 jaar mogen gratis en vrijblij-
vend meedoen aan het toernooi. 
Natuurlijk zal je tafeltennissen met 
leeftijdsgenoten. Het begint om 18:30 
uur  en duurt uiterlijk tot 20:00 uur.  
Je wordt ingedeeld op basis van leef-
tijd en sterkte, dus ook als je nog niet 
zo vaak getafeltennist hebt kun je 
meedoen om de bekers  Er zijn mooie 
prijzen te winnen, zoals bekers, voor 
de winnaars maar ook andere prijzen. 
Als je een eigen tafeltennisbatje hebt 
mag je daarmee spelen, anders kun je 

Blazersensemble Septentriones 
komt deze muziek maximaal tot zijn 
recht.
Kijk voor verdere informatie, reser-
veringen en entreeprijzen op onze 
website www.limmencultuur.nl of via 
telefoonnummer 072- 5053274

Geslaagde KEEZ-avond Uylenspieghels

Schrijver Joseph Oubelkas in Vredeburg
kas in Limmen, daar moet je bij zijn! 
Deze mooie, interessante avond 
wordt  georganiseerd door Limmen 
Cultuur op vrijdag 13 februari 2015 om 
20:00 uur in Vredeburg, Dusseldorper-
weg 64, 1906 AL in Limmen.
Kijk voor verdere informatie, reserve-
ringen en entreeprijzen op onze site 
www.limmencultuur.nl 
of bel naar 072-5053274.

natuurlijk ook een batje lenen bij de 
vereniging. Voor de ouders is er na-
tuurlijk koffie aanwezig. Het toernooi 
wordt georganiseerd in de sportzaal 
aan de Hogeweg 61 te Limmen.

Inschrijven kun je doen via de web-
site: www.tafeltennislimmen.nl (staat 
een directe link aan de rechterkant 
van de pagina). We hopen je van harte 
te mogen verwelkomen voor dit leuke 
jaarlijkse tafeltennisevenement. 

deelnemer die bij aanvang meteen 
het hoogst aantal punten wist te 
stoten. De Uylenspieghels bedan-
ken hun sponsors van deze avond; 
Restaurant Bij Lotje, Bakkerij Bak-
ker, Bloembinderij Suus, Kleverlaan, 
Bowling Heiloo, Ruyterhuis Bakkum, 
Slaapkenner Lute, Slagerij Snel en Gall 
& Gall Limmen. Mede door hen kun-
nen de Uylenspieghels terugkijken op 
een zeer geslaagde KEEZ-avond in de 
Lantaarn!

GEZOCHT ‘TRABER TRUPPE’:
Foto’s van Delmonte skyriders
Op 7 oktober 1955 vond in Alkmaar een uniek evenement plaats. Waarschijn-
lijk in het kader van de 8 oktober feesten  reed een motorrijder met een 
BMW over een staaldraad van de Karperton fabriek naar de Waagtoren. Dit 
waren de Delmonte skyriders. Zij bestonden uit leden van de Traber familie . 
Johann, Alfredo en zijn zoon Henry, een familie van acrobaten uit Duitsland.
Eens heeft in Limmen ook zo’n evenement plaatsgevonden. Er was een 
kabel gespannen van de Dusseldorperweg naar de kerktoren van de 
H.Corneliuskerk. Wie weet daar nog iets van, of heeft foto’s, beelden of 
ansichtkaarten van de Traber Truppe, zoals zij zich noemden. Laat het ons 
weten.
 
Stichting Oud Limmen    Oudlimmen@hotmail.com of kom langs aan de 
Schoolweg!

Doe mee aan een leuk
Tafeltennistoernooitje!!!

Jeugdtalent van TTV Limmen Sanne Briefjes  
in actie... Vanwege een polsbreuk is het nog 
niet zeker of zij in februari kan deelnemen 
aan de halve finale van Nederland waarvoor 
zich heeft geplaatst. Wij wensen haar beter-
schap!
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53-28 52 93

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Eet smakelijk!

Eten engenieten!ANTI-GRIEP SOEP
Maak een krachtige bouillon van kip.

Ingrediënten
• ½ soepkip in stukken
• 1 grote ui in vieren
• 1 prei in stukken
• 1 winterwortel in stukken
• 1 laurierblaadje
• 10 peperkorrels
• klein handje vermicelli
• zout en peper naar smaak

Aan de slag
Doe de kip samen met de groenten en kruiden in een grote 
pan, giet er 3 liter water op en laat langzaam aan de kook ko-
men. Laat de bouillon zeker 6 à 7 uur zachtjes borrelen. Haal 
na 3 uur het borststuk 0f wel de kipfilet eraf en zet apart. Laat 
afkoelen in de koelkast. De helft gaat weer in de soep en maak 
van de rest een lekkere ragout. Zeef de bouillon, verwijder het 
vel van de kip en de groenten en pluk het vlees van de botten.
Doe het kippenvlees terug in de pan, doe de gezeefde bouillon 
erbij en breng het opnieuw aan de kook. Strooi er de vermicelli 
bij en laat gaar koken.

Na een aantal van deze kommetjes voelt u zich weer kiplekker!

L’ Authentique 

Interieuradvies

Fotografie

Eiffinger behang

Liz van Stralen
06 12 06 22 87     |     info@stylizt.nl

“Een beetje wand is  tegenwoordig hip gekleed ”

Spaar dit jaar
voor gratiS 
lekkerS!
Bij besteding van elke 5,-
ontvangt u zo’n gele bakker 
Bakker Bijt-coin.
Hiermee spaart u voor allerlei 
gratiS verse producten! 
En elke week hebben we ook 
wat lekkers in de reclame 
waarmee u een extra
gratiS munt krijgt. U kunt 
onze munten gewoon blijven 
sparen. Deze aktie loopt t/m 
31 dec 2015. Daarna verzin-
nen we wel weer iets nieuws.

Vuurbaak 3, Limmen - 072 505 3902

5 Witte
kadetten
Gratis voor...

pak kokoS-
koekjeS
Gratis voor...

4 oog-
appeltjeS
Gratis voor...

Zonne-
lieFje
Gratis voor...

Slagroom-
SCHnitt
Gratis voor...

vlaai
naar keuZe
Gratis voor...

20

30

40

50

75

100

Bakker Bakker
Bijt-CoinS

www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel
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Wie-o-wie..?
Het meisje op de foto uit de Kerst-editie blijkt Lieke Nuijens te zijn. De nieuwe foto is er een van de 
wandelclub, de knobbeltocht in 1943. We herkennen o.m. Piet van der Steen en Gerrit Rietveld. Herkent 
u nog meer Limmers?  Reacties graag naar  oudlimmen@hotmail.com of kom bij ons langs aan de 
Schoolweg. Van 10-12 uur en van 19-21 uur zijn wij daar elke maandag aanwezig.

Limmen - Op zondag 25 januari lieten 
de dansgroepen van  TIOS Limmen 
een strakke uitgevoerde dansdemon-
stratie  zien met veel energie en pas-
sie in een volle Enterij. Elke groep liet 
in een aantal dansen zien was ze het 
afgelopen jaar hebben geleerd. Het 
was een gezellige middag voor de fa-
milie en alle supporters die kwamen 
kijken.
De Streetdance groep 7-8  o.l.v. Sara 
Beentjes startte de dansdemo met 

een vlotte stoere dans op een mix 
van Konshens &  J. Capri.  Later in de 
show lieten ze in zwarte en rood een 
moderne dans op Rihanna lieten zien. 

Ook de jongste Streetdance groep 3-6 
van Sara begon ook met een stoere 
dans op All about that Bass van Meg-
han Trainor, waarin ieder zijn eigen 
move liet zien.  De tweede dans werd 
een gezellige Rock & Roll show op Olly 
Murs. 

“VROOM EN VROLIJK” EN GENIETEN
Een vriend van me plaagde me altijd 
met de uitspraak dat ik bij die club 
van “Vroom en Vrolijk” hoorde. Ik be-
greep dat toen nooit zo goed, totdat 
hij me als niet-katholiek vertelde dat 
hij daarmee alle katholieken bedoel-
de. De club van “Vroom en Vrolijk”. 
Een beschrijving waar ik me als katho-
liek nu heel goed in kan vinden. En als 
je dan weet dat het oud-Nederlandse 
woord “Vroom” staat voor “sterk”  dan 
heb ik helemaal geen moeite meer 
met deze woorden. En weet u: leven 
is ook genieten. Heel bijbels ook. De 
zevende dag is bedoeld als dag om te 
rusten en te genieten. Een moment 
om tijd vrij te maken voor je dierba-
ren, je familie, voor elkaar, jezelf en de 
‘bron’ in je zelf. Genieten: het hoort 
bij het leven. Dat doe je niet alleen. 
Met de zojuist genoemde kernwoor-
den, is voor mij de stap naar Carnaval 
zo gemaakt. Het is een volksfeest en 
een gemeenschapsgebeuren. Het is 
een feest waar heel gemakkelijk con-
tacten worden gelegd. Een feest waar 
je jezelf mag zijn. Even de zorgen van 
je af zetten. Genieten en.... “vroom” 
en vrolijk zijn. En het zijn deze begrip-
pen die het meer calvinistische Noor-
den niet altijd herkent. Maar je kunt 
het leren. En we hebben het geleerd in 
Limmen de afgelopen tientallen jaren. 
Jammer dat daar een eind aan komt.

OORSPRONG CARNAVAL EN MASKERS
Carnaval voor de deur. Dat doet mij 
zoeken naar  de oorsprong van het 
feest. En dan komen we terecht in 
voorchristelijke tijden. Op de grens 
van winter naar voorjaar moesten de 
boze geesten verjaagd worden zo-
dat zij de ontwakende natuur geen 
schade konden toebrengen. De men-
sen trokken dan de meest afschrik-
wekkende kleren aan, zetten maskers 
op en verzamelden zich om door de 
velden te gaan, waarbij ze met pan-
nen, koebellen en andere attributen 
een geweldig kabaal maakten. In de 
Middeleeuwen gold de tijd tussen de 

dag van Driekoningen en het begin 
van de lijdenstijd als een tijd om zich 
te bevrijden van onvolkomenheden 
en slechte eigenschappen. Door zich 
te verkleden en maskers te dragen, 
probeerde men dit tot uitdrukking te 
brengen. Nog steeds kan men aan de 
façades van oude kathedralen allerlei 
demonenachtige beelden vinden die 
eenzelfde betekenis hadden. Vaak 
dienden ze als waterspuwer. 

NACHT VOOR ASWOENSDAG
In onze tijd speelt de angst voor de-
monen of de vreugde over het begin-
nende voorjaar nauwelijks meer een 
rol. De carnavalstijd geeft de mens 
echter wel de gelegenheid uit het vas-
te patroon van alledag te stappen en 
als het ware in de huid van een ander 
te kruipen. Achter een beschermend 
masker kan men de ander voor de 
gek houden of eens onverbloemd de 
waarheid zeggen. Het carnavalsfeest 
werd op de avond of de nacht voor 
Aswoensdag gevierd. Op deze dag, 
veertig dagen voor Pasen, begon de 
vastentijd. langzamerhand breidde 
het zich uit tot meerdere dagen en 
ten slotte tot een hele week. Nog één 
maal willen we uitgebreid Carnaval 
vieren. U doet toch ook mee? 

Pastor Johan Olling

Strakke choreografie in Dansdemo TIOS
Beide  groepen Streetdancers uit het 
voortgezet onderwijs o.l.v. Silvie Been 
lieten strak uitgevoerde choreo van 
hun dansen zien op eigen gemaakte 
remixen. De eerste dans van VGO 1-3 
was op een remix van Ariana Grande 
en Iggy Azealia en die van VGO3+ was 
op een remix van Dillon en Stylo-G. 
Beide optredens hadden een  vrolijke 
swing erin.  Echter de tweede dans 
van beide groepen ging super syn-
chronisch gelijk, wat een zeer mooie 
en professioneel uitstraling gaf met 
een stoere tint  qua kleding. 

Tussen de dansen door gaf Susanne 
Huissen samen met een aantal van 
haar eigen dansers en de meeste  
VGO-Streetdansers een Zumba-de-
monstratie. Zelfs bij de tweede dans 
gingen er zelfs mensen uit het publiek 
mee doen. Deze dans had een pittige 
hoog danstempo, waarbij ook nog 
goed de arm-, buik- en bilspieren wor-
den getraind.

Beide Breakdance groepen  o.l.v. Falko 
de Graaf begonnen ieder met een 
gezamenlijke groepsdans op mu-
ziek van Jurassic, waarna de battle in 
tweetallen losbarstte. De kinderen in 
de jongste groep probeerden zo goed 
mogelijk hun moves te maken. En 
ze gingen net zo lang door totdat de 
move wel lukte, waarna de groep ein-
digden in een gezamenlijke eind pose.  
De gevorderden mochten als laatste 
de show optreden. Ook zij  lieten 
een super mooi synchronisch gelijke 
groepsdans zien en natuurlijk niet te 
vergeten hun onnavolgbare moves als 
mooie afsluiter van deze mooie strak 
uitgevoerde dansdemonstratie van 
TIOS Limmen. 

Carnaval en maskers...

In de kerk hangen op twee pilaren 270 maskers die gemaakt zijn door de kinderen 
van alle bovenbouwgroepen van de St. Maarten en Pax Christi basisscholen. Dit 
i.v.m. het ontwikkelingssamenwerkingsproject samen met de WOL. De maskers 
blijven tot 17 mei in de kerk hangen. Feestmaskers van dieren – naar voorbeeld uit 
Afrika - omdat we op 17 april stil willen staan bij de afsluiting van de 8 Millennium-
doelen van de Verenigde Naties die in 2000 begonnen en in 2015 afgesloten worden. 
In 2010 hebben we voor de 8 Millenniumdoelen een monstertocht georganiseerd 
voor beter onderwijs in Burkina Faso. We hebben de meeste doelen bereikt. Rede 
voor een feestje.
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Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl Erkend Installateur

SEI-geregistreerd

Limmen
Zonnedauw 6d

1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapielimmen.nl
www.podotherapielimmen.nl

Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl

Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure

op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

     Weet wat je doet

bij pijn aan je voet,

     …enkel, knie,

          heup en rug!

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

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

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

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

Forte Kinderopvang 
Thuis in Limmen

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

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Met een
accountant
draait u beter..!

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Misschien voor het laatste jaar, maar toch hebben 
wij nog voldoende keuze in carnavalsartikelen. 

Van complete pakken tot pruiken en van
confetti tot haarverf. Kom ook eens kijken.
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Voorinschrijving Bloemendagen gaat van start!
Over een kleine drie maanden is het 
alweer zover: de 63e editie van de ge-
heel vernieuwde Bloemendagen! Deze 
zijn gepland op Zaterdag 25 april t/m 
woensdag 29 april 2015.

De (nieuwe) Stichting Bloemendagen 
Limmen is samen met de werkgroe-
pen (samengesteld uit verschillende 
prikploegen) alweer wekenlang kei-
hard bezig met het op poten zetten 
van een geheel vernieuwd en fees-
telijk Bloemenfeest in ons mooie 
Limmen. We hebben goed geluisterd 
naar de wensen en ideeën die onder 
de Limmer bevolking en prikploegen 
leven en presenteren met trots de ge-
heel vernieuwde en feestelijke Bloe-
mendagen 2015!

De werkgroep ‘Park’ is druk bezig met 
het opzetten van een spectaculair 
evenement in het dorpspark, de Vre-
deburgers organiseren een muzikaal 
festijn en een kunstmarkt in samen-
werking met de Hortus Bulborum en 
de werkgroep ‘Werving’ is druk met 
de enquête en het organiseren van 

workshops en een ChillZone voor de 
jeugd.
Om deze Bloemendagen tot een suc-
ces te maken hebben wij natuurlijk de 
hulp van (nieuwe) prikploegen, vrien-
dengroepen, bloemsierkunstenaars, 
straatversierders en andere geïnteres-
seerden nodig. Ook mensen van bui-
ten Limmen zijn van harte welkom! 
Er is vanaf dit jaar een vrije categorie, 
hierbij maakt het niet uit met welke 
bloemen je werkt en wat voor werk-
stuk je maakt. Als het maar met bloe-
men te maken heeft. 

Altijd al eens mee willen doen maar 
ontbreekt de tijd? Ga eens gezellig 
met de buren of vrienden om de ta-
fel en maak met tulpen, narcissen of 
andere bloemsoorten in één avond 
of middag een werkstuk of een mooi 
boeket. Bent u ook zo trots op uw 
tuin? Laat het ons weten! Dit jaar ko-
men alle tuinen in ons mooie Limmen 
weer in aanmerking voor een prijs. De 
jeugd kan zich opgeven voor de ‘Chil-
lZone’, hier kunnen zij twee dagen 
lang samen feesten met muziek van 

een DJ en onder deskundige begelei-
ding ook nog eens een mooi mozaïek 
maken. 
Samen laten we zien waar Limmen 
beroemd door is geworden: Een schit-
terend bloemenfeest georganiseerd 
door de trotse Limmer bevolking. Een 
feest voor onszelf en de duizenden 
bewonderaars!

Doet u dit jaar ook (weer) mee? 

Stuur dan een mailtje naar info@
bloemendagenlimmen.nl of registreer 
je als nieuwe prikploeg of deelnemer 
via onze website: www.bloemenda-
genlimmen.nl  (Deze fraaie website is 
overigens gemaakt door Paul Stroet 
van Tinamics die zich belangeloos in-
zet voor de Bloemendagen)

Wij willen de voorinschrijving op 20 
februari a.s. afgerond hebben zodat 
de route kan worden vastgesteld en 
we weer verder kunnen met de ove-
rige voorbereidingen.

De werkgroep werving schrijft hier-
onder meer over de extra begeleiding 
en hulp die wij beginnende prikkers 
kunnen bieden. Ook worden de (voor-
lopige) resultaten van de enquête 
besproken. De winnaar van de iPad 
maken wij in de tweede week van fe-
bruari bekend.
Alvast heel hartelijk bedankt voor de 
medewerking. We verheugen ons op 
een nieuw seizoen en veel inschrijvin-
gen!

Stichting Bloemendagen Limmen

Van de werkgroep werving:
De enquête van de werkgroep werving 
heeft uitgewezen dat er nog steeds vele 
Limmers zijn die de Bloemendagen een 
warm hart toedragen. De enquête is op 
dit moment meer dan 150 keer inge-
vuld en de komende 2 weken is er nog 
de gelegenheid om uw mening achter 
te laten bovendien maakt u dan nog 
steeds kans een iPad mini te winnen. U 
vindt de enquête op onze website en op 
facebook.
Door alle positieve aandacht zijn er 
spontaan enkele aanmeldingen van 
‘oude’ ploegen binnengekomen. Uit de 
enquête is opgevallen dat er veel men-
sen zijn die mee willen doen aan de 
Bloemendagen, maar vaak niet weten 
hoe ze moeten beginnen. Bovendien 
geven veel voormalige deelnemers 
aan, belemmeringen te hebben ervaren 
waardoor zij zich de laatste jaren niet 
(meer) aangemeld hebben. 
Het comité heeft zich o.a. ten doel ge-
steld de drempel voor deelname aan de 
Bloemendagen te verlagen. De mensen 
die belemmeringen hebben ervaren en 
dit hebben aangegeven worden de ko-
mende weken actief benaderd met initi-
atieven die aansluiten op de behoeften 
van deze groep. Belangrijk daarbij is 
dat er hulp vanuit het comité beschik-
baar wordt gesteld aan de nieuwe ploe-
gen. Denk hierbij aan: begeleiding door 
mentoren, hulp bij het ontwerp, een 
stappenplan voor het maken van een 
werkstuk (te vinden op onze website) en 
het verstrekken van materialen tegen 
kostprijs. De bloemen zijn uiteraard 
gratis. Op dit moment hebben zich al 
4 mentoren aangemeld. We zoeken 

nog enkele (oud)deelnemers die het ook 
leuk lijkt om als mentor een groep te 
begeleiden. U kunt zich aanmelden via 
info@bloemendagenlimmen.nl.
Omdat de jeugd de toekomst heeft, 
komt er een ‘ChillZone’. Hier kan de 
jeugd van 12 tot 18 jaar onder bege-
leiding van mentoren werkstukken 
maken. Dit zal op de donderdag 23 en 
vrijdag 24 april van 18:00 tot 22:00 ge-
beuren. De prikweek is naar verwach-
ting van 18 tot en met 24 april. In de 
ChillZone is een DJ aanwezig en voor 
de deelnemers worden consumpties 
verzorgd. Op vrijdag wordt gezamenlijk 
patat en frikadellen gegeten. Meer dan 
80% van de respondenten staan zeer 
positief tegenover dit idee.
In maart zal weer een informatieavond 
plaatsvinden, deze avond is niet alleen 
voor bestaande deelnemers bedoeld, 
maar juist ook voor overige geïnteres-
seerden en potentiële nieuwe deelne-
mers. Tijdens deze avond vertonen wij 
prachtige films over de Bloemendagen 
en zullen wij u voorstellen aan de men-
toren die bereid zijn nieuwe ploegen 
te begeleiden. Wij presenteren ook een 
aantal ontwerpen van werkstukken en 
willen deze ter beschikking stellen aan 
nieuwe groepen. Deze (nieuwe) groepen 
willen wij samenstellen uit de individu-
ele geïnteresseerden die nog geen aan-
sluiting bij een prikploeg hebben gevon-
den. Ook mensen zonder ploeg kunnen 
dus meedoen en zijn van harte welkom 
op de jaarlijkse informatieavond. Op 
deze avond zal ook een afvaardiging 
van het bestuur en bestaande prikploe-
gen aanwezig zijn om uw vragen te be-
antwoorden. Ook kunt u zich op deze 
avond als deelnemer inschrijven. Ook 
wordt de iPad feestelijk uitgereikt aan 
de gelukkige winnaar.
Voor nieuwe deelnemers wordt er eind 
maart een workshop gehouden om 
te zien én ervaren welke technieken er 
allemaal mogelijk zijn. Speciaal voor 
deze workshop worden door Otto Brus-
chke hyacinten uit Frankrijk geregeld. 
We laten onder andere technieken op 
een beun en op een mozaïek (hout met 
tempex) zien.
De werkgroep werving en het bestuur 
bedankt iedereen voor het invullen van 
de enquête. Nadere informatie over de 
datums en locatie van de informatie-
avond en workshop worden binnenkort 
via de media, op facebook (facebook.
com/StichtingBloemendagenLimmen) 
en via de website www.bloemendagen-
limmen.nl gecommuniceerd.

HUMOR
Komt er een brede vent de kroeg in. Met een hele 
grote krokodil. Iedereen valt dit met een op en ie-
dereen gaat dus ook aan de kant. De mensen zijn 
bang voor de man en voor de krokodil. Waarop 
de man zegt:“Jullie hoeven echt niet bang te zijn 
hoor. Hij doet niks!” Niemand gelooft hem en 
hij wil bewijzen dat de krokodil echt niets doet. 
Hij haalt zijnjonge heer uit z’n broek en duwt 
deze tussen de bek van de krokodil, slaat deze 
een paar keer op z’n kop, maar de krokodil doet 
niks. Dan vraagt hij opeens: “Wie wil dit ook wel 
eens doen?” Niemand zegt iets, behalve een oud 
vrouwtje zonder tanden achter in de kroeg: “Ikke 
wil wel, maar dan mag u alleen niet zo hard op 
mijn hoofd slaan!”

In een geheel leeg cafe stapt een Orang-Oetan 
naar binnen en gaat aan de bar zitten en be-
steld een biertje. De barkeeper denkt, “ik kan wel 
wat verdienen aan die aap”, het cafe liep toch al 
slecht. Hij brengt het biertje en zegt: “Da’s dan 
65 euro.” De Orang-Oetan trekt ergens uit z’n 
vacht 65 euro. Vervolgens besteld de aap nog een 
pilsje en de barkeeper zegt: “Da’s weer 65 euro.”
Zo gaat dat een tijdje door tot de Orang-Oetan 
5 biertjes heeft gedronken. De barkeeper wil nu 

toch wel eens een praatje met de aap maken. 
Hij stapt op hem toe en zegt:“Dat gebeurt niet 
vaak,dat een Orang-Oetan in dit cafe komt”. 
“Nee” zegt de aap, “vind je het gek als je 65 euro 
voor een biertje moet betalen.

Een man komt bij de dokter en na controle zegt 
de dokter: “U hebt niet lang meer te leven.”De 
man zegt:“Dokter, hoe lang nog?” “Nog 10”, 
antwoordt de dokter. “10 wat?”, vraagt de 
man,“jaren, maanden?!” De dokter:“9, 8, 7, 6, 5, 
4,...”

Een man komt bij de dokter. Hij legt een briefje 
op de tafel met daarop de tekst: “Ik kan niet pra-
ten.” “Oké”, zegt de dokter,“leg je hand maar op 
de tafel.” De man legt zijn hand op tafel en de 
dokter slaat er snoeierhard met een hamer op 
de duim van de man. “Aaaaaah!”, roept de man 
en trekt gauw zijn hand terug. De dokter legt de 
hamer weer weg en zegt: “Kom volgende week 
maar terug, dan oefenen we de letter B!”

Een jonge buikspreker heeft een optreden in 
een club, met zijn pop op de knie. Hij gaat 
door zijn gebruikelijke materiaal van domme 
blondjes moppen, tot een grote forse blondine 
voor in de zaal opstaat en problemen begint te 
maken.“Okay eikel, ik heb nu wel genoeg ge-

hoord van je denigrerende blondinemoppen! 
Wat doet jou denken dat je van vrouwen op die 
manier een stereotype kan maken? Wat hebben 
de fysieke attributen te maken met de waarde 
van een menselijk wezen? Het zijn klootzakken 
zoals jij die ervoor zorgen dat ik niet gerespec-
teerd wordt in de maatschappij, dat ik niet mijn 
volledig potentieel als mens kan ontplooien... 
Allemaal omdat jij denkt dat discriminatie in de 
naam van humor moet kunnen!” Verbouwereerd 
begint de buikspreker zich te verontschuldigen, 
maar de blondine onderbreekt hem: “Hou jij 
je erbuiten, ik heb het tegen die klootzak op je 
knie!”

Sam opent een winkel tegenover een grote super-
markt. Op een ochtend staat op de supermarkt 
geadverteerd: Roomboter 1,49. Meteen hangt 
Sam een bord op: Roomboter 1,29. De volgende 
dag hangt er bij de supermarkt een bord: Room-
boter 99 cent. Sam hangt op: Roomboter 69 cent. 
Op de derde dag adverteert de supermarkt met: 
Roomboter 49 cent. En Sam hangt een bord op: 
Roomboter 29 cent. Dan stapt de directeur van 
de supermarkt op Sam af:‘Wat zijn we nou aan 
‘t doen met die roomboter?’ ‘Wat jij aan het doen 
bent,weet ik niet,’ zegt Sam, ‘maar ik verkoop 
geen roomboter.’

Ik zit laatst in de trein tegenover een 
man. De man vertelt: ‘Ik ggga nnnaar 
Hhhhilversum.’‘Wat ga je daar doen?’ vraag ik. 
Hij zegt: ‘Ssssollocoteren.’‘Waar?’vraag ik. Hij 
zegt: ‘Bbbbij de KKKKRO.’ Ik vraag: ‘Als
wat?’ Hij zegt: ‘Als omroeper.’Op de terugweg 
zie ik die man weer in de trein zitten. Dus ik 
vraag: ‘En, hoe is je sollicitatie gegaan?’ De man 
zegt: ‘Kkkkklote.’ ‘Hoezo?’ vraag ik. De man 
zegt:‘Zzzze hhhebben me nnnniet aangenomen.’ 
‘Nou!’ zeg ik: ‘Waarom niet?’ Zegt de man:‘Ik ben 
niet kkkkatholiek.’

Een Amerikaan, een Hollander en een Japan-
ner spoelen aan op een onbewoond eiland. De 
Amerikaan begint meteen de baas te spelen 
en zegt: ‘I take care of the food.’ Tegen de Hol-
lander zegt hij: ‘You take care of the wood.’ En 
tegen de Japanner zegt hij: ‘You take care of 
the supplies.’ Ze gaan alle drie weg. Tegen de 
avond komen de Amerikaan elkaar weer tegen 
op de afgesproken plaats, maar nog geen spoor 
van de Japanner. Ze besluiten om te wachten. 
En ze wachten.... en wachten...en wachten.....
Maar de Japanner komt niet opdagen. ‘Zo, dan 
beginnen wij alvast te eten,’ zegt de Hollander 
tegen de Amerikaan. ‘Okay,’ zegt de Amerikaan. 
Maar dan komt opeens de Japanner uit de boom 
gesprongen,‘supplies’ zegt de Japanner......



	 P A G . 	 8 	 L O V - K R A N T 	 F E B R U A R I 	 2 0 1 5

WIJ LEVEREN 
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen 
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

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

EIGEN MONTAGE AFDELING 
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.
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Rijksweg 132
1906 BL  Limmen
T.  072 505 2817
E.  gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
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planontwikkeling

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

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

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09
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Begin 2014 heeft Limmen Ludiek een 
aantal mensen heel voorzichtig ge-
polst in Limmen of er überhaupt wel 
animo voor was om met kurken te 
gaan mozaïeken. De reacties waren 
toen gelijk al overweldigend waardoor 
verschillende onderdelen van het epi-
sche wereldrecord ontwerp van Alex 
Stuifbergen ( 175 m2 ) gelijk ook al een 
bestemming kregen.

Laten we eens een rondje doen langs 
de kurkendrukploegen die nu hard 
aan het werk zijn met hun eigen 
unieke kurkenproject. Even voorstel-
len dus.

De Vredeburgers: Deze doorgewin-
terde mozaïekers kennen we natuur-
lijk allemaal van de schitterende hy-
acinten mozaïeken in de tuin van De 
Vredeburg tijdens de Bloemendagen 
van Limmen. Deze kurkendrukploeg 
gaat verantwoordelijk zijn voor het 
‘kroonjuweel’ van het wereldrecord 
mozaiek ……het Koningspaar met ko-
ning Willem-Alexander en koningin 
Maxima. Op de Lage Weide hebben zij 
vanaf november met een vaste kern 
veel uren kurkengedrukt met nu al 
een prachtig resultaat. De planning 
is dat zij februari klaar zullen zijn met 
hun onderdeel - 27 m2 – van het mo-
zaiek.

Het Bollentuig: Deze kurkendruk-
ploeg drukt aan het Plantraam en 
hebben zich vol overgaven gestort op 
2 Nederlandse objecten i.p.v. een por-

tret van een BN’er. De oer Hollandse 
Stroopwafel en een Amsterdamse 
grachtengevel gaan helemaal tot le-
ven komen in kurk. De Stroopwafel 
van kurken is er 1 om een hap uit te 
nemen. En het Amsterdamse grach-
tenpand zou niet misstaan op 1 van 
de Amsterdamse grachten.

De Kroonkurken van de Konings-
dam: ‘ Wij willen Anne Frank ‘ riepen 
ze bijna in koor toen Limmen Ludiek 
langs kwam vorig jaar zomer. En zo 
geschiedde. Zij hebben bijna alle 
zondagen vanaf november 2014 in De 
Kurkenhof gewerkt aan Anne Frank. 
En het resultaat mag er zijn. Het ver-
haal van Anne Frank leeft nu dus ook 
voort in kurken in het jaar dat we ein-
de van de Tweede Wereldoorlog van 
70 jaar geleden herdenken.

De Ranzige Bok: Zij kozen voor een 
portret van 1 van de machtigste Ne-
derlandse vrouwen in Europa van de 
laatste 10 jaar – Neelie Kroes. Zij heeft 
als Eurocommissaris haar tanden in 
alles wat maar met digitalisering te 
maken heeft gezet. In 2015 gaat zij 
stoppen met deze job maar rustig 
achter de geraniums zitten is niets 
voor haar. Zij gaat zich straks bezig 
houden met start-ups van jonge on-
dernemers. Aan de Rijksstraatweg 
krijgt Neelie steeds meer vorm door 
het minutieuze kurkendrukken van 
De Ranzige Bok.

7 Bier en 1 Kurk: Het kurken moza-
iek onderdeel waar deze kurkendruk-
ploeg onder leiding van John Scheep-
maker voor gekozen heeft is bijna net 
zo groot als die van De Vredeburgers. 
Ook met 2 portretten maar daar 
houdt de vergelijking dan ook op. Zij 
zullen Vincent van Gogh en DJ HARD-
WELL gaan kurkendrukken in De Kur-
kenhof. Natuurlijk 2 totaal verschil-
lende werelden, tijdsgeesten maar 
op hun vakgebied zijn ze alle twee de 
absolute wereldtop.

De Rode Druif: Ook zij hebben De 
Kurkenhof als thuisbasis van het kur-
kendrukken. De allerbeste en grootste 
Nederlandse voetballer zal zeker ook 
in kurken gaan schitteren – Johan 
Cruijff dus. De kurkendrukploeg van 
Wilmer Kaandorp is in januari gestart 
met kurkendrukken aan deze icoon 
uit de Nederlandse sportgeschiede-
nis. Maar ook maatschappelijk speelt 
Cruijff nog steeds een belangrijke rol 
met de Cruijff courts over in de we-
reld.

NTI NLP: Ook onze hoofdsponsor NTI 
NLP van oprichters Bouke de Boer en 
Dorien Groot wilde graag een onder-
deel kurkendrukken. Om zo naast 
hun financiële ondersteuning ook de 
betrokkenheid bij het hele Limmen 
Ludiek evenement nog extra kracht 
bij te zetten. Natuurlijk kozen zij voor 
het eigen NTI NLP logo om te kurken-
drukken. Dit is in 2 weken gedaan aan 
de Oosterzijweg door een aantal NTI 
NLP collega’s in 1 van de NTI NLP zaal-
tjes 

De Vrienden van Tyl: Zij kozen voor 
een wereldberoemde ets van een jon-
ge Rembrandt van Rijn. Dit verfijnde 
lijnenspel gaat nog een hele klus wor-
den om in kurken na te bootsen. Maar 
deze club van enthousiaste kurken-
drukkers gaat de klus zeker klaren. Ze 
hebben in hun Carnavalsverleden wel 
voor hetere ludieke vuren gestaan. Zij 
drukken op de zolder van De Kurken-
hof.

De Kurkentalers: Deze sportieve kur-
kendrukploeg moet nog starten met 
kurkendrukken. ‘ We moeten eerst 
De Weissensee nog even schaatsen’ 
zei kartrekker Jos Bruijns. Zij kozen 
– hoe kan het ook anders – voor het 

sportiefste onderdeel van het wereld-
record mozaiek – Fanny Blankers Koen 
en de Olympische Zomer Spelen van 
1948 in Londen waar zij 4 x goud won. 
En echte topper dus net als de Kur-
kentalers.

Team PBN: TeamPBN van Marco Snel 
heeft gekozen voor het oude ver-
trouwde briefje van 5 GULDEN met 
daar de beeltenis van dichter VONDEL 
er op. Na de invoering van de EURO 
is een hele generatie de Gulden nog 
steeds niet vergeten. Hele volksstam-
men in Nederland rekenen soms nog 
steeds terug van Euro’s naar guldens. 
Ook geluiden dat wellicht de gulden 
wel weer terug zou moeten steken zo 
af en toe de kop op.

Scouting Limmen: De leden van Scou-
ting Limmen zijn natuurlijke echte 
bruggenbouwers in hart en nieren. Zij 
kozen de Erasmusbrug in Rotterdam 
om te gaan kurkendrukken. Dit strak-
ke architectonische hoogstandje, 
genoemd naar de schrijver Erasmus, 
zal een moeilijke en uitdagende klus 
gaan worden voor Scouting Limmen. 
Want ook ‘oer’ Hollandse TULPEN zit 
stijlvol verwerkt tussen de lijnen van 
de brug. Maar natuurlijk geen brug te 
ver voor deze bruggenbouwers uit de 
natuur. 

Niets willen missen van alle Limmen 
Ludiek activiteiten en ontwikkelin-
gen?
Volg hen dan op facebook of bekijk 
de website www.limmenludiek.nl  

Kurkendrukploegen Limmen Ludiek 
drukken er flink op los met elkaar
LIMMEN – Na 4 jaar van kurken sparen (700.000) en 2 jaar van kurken op kleur sorteren (400.000) in De Kurkenhof is nu 
dan eindelijk het moment daar dat verschillende kurkendrukploegen daadwerkelijk zijn begonnen aan hun onderdeel 
van het wereldrecord kurken mozaïek van Limmen Ludiek welke op 5 juni het levenslicht gaat zien in een spectaculaire 
licht en muziekshow. Zonder de inzet van deze zeer enthousiaste en vakkundige kurkendrukploegen zou een wereld-
recordpoging natuurlijk nooit mogelijk geweest zijn.

Op dit moment 

is Limmen Ludiek 

nog zoekende 

naar de 2 laatste

kurken-

drukploegen 

waardoor het

wereldrecord ook 

daadwerkelijk 

een feit kan gaan 

worden in juni.

Voor meer informatie 
hierover

stuur een email naar
andre@limmenludiek.nl
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■  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

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen 

Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.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 

NATURIS VLEES vanaf € 1,60
rund, kip, eend, kip/pens, paard, hert, geit, zalm,

kip/makreel, volendammer

EUKANUBA 12 KILO  adult med/large € 41,50
lam en rijst € 47,50

BIOCAT’S CLASSIC 20 KILO
per stuk € 9,95 3 stuks € 26,85 10 stuks € 85,00

Drukwerk?
studiowelgraven.nl

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

... Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

www.rotteveel.org

LIMMER PUZZEL
Deze puzzel is gemaakt met een knipoog door  Willem Koot

HORIZONTAAL
1) Tekstschrijver uit Limmen
2) Bekende voetbalfamilie / was shirtsponsor van Feyenoord
3) Reeds / Europa cup / oorsprong
4) Daar / griezelig
5) Makkie / Echte naam van Otto Bruschke
6)  Scholen gemeenschap (afk) / stucende metselaar / 

initialen van schaatser van Buuren.
7)  Van AZ naar PSV / limmer woord voor piepers met groente gemengd met 

gehaktbal
8)  Wettelijk Arbeids Ongeschikt (spiegelbeeld) / getij / in Limmen eindigen (afk.)
9) Lengtemaat / geen balsport in Limmen
10) Stier zonder ballen / zoon van Henny en Gerda.

VERTICAAL
1) Strop / verzinsel
2) Hangt bij de Hortus Bulborum / zonder hobbels
3) Limmer geloof / product van een vogel / hemelwater
4) 1e kroeg van Hans van Ammers / opgericht op 11 sept. 1940
5) Eredivisie club / 7 vette en 7 magere
6) Doctor,  Een en ander / Limmer bouwbedrijf
7) Bekende Nederlander / per persoon / Maatje van Sien
8) Limmer kapsalon / Oude dame van Diepen
9) Asociaal type / Dolen
10) Registratie Niet Ingezetenen / Emmer om water te putten

Reacties kunt u sturen naar redactie@lovkrant.nl  ...Wie maakt de volgende?!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Bespaar op uw printkosten met cartridges van 
Second Life. Goedkoper dan origineel en meestal 

met meer inkt. De meeste gangbare soorten
op voorraad en anders te bestellen.
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Ook in 2015 gaat DICX autorijschool 
en motorrijschool er weer volop te-
genaan met verschillende activitei-
ten. 

Bochtentraining
Op vrijdag middag 27 maart orga-
niseert Dicx motorrijschool voor de 
3e maal een bochten training op het 
circuit van de politie academie te Le-
lystad. Hier kan onder begeleiding 
van ervaren en KNMV gecertificeerde 
motorrijinstructeurs geoefend wor-
den om goed voorbereid aan de start 
van het nieuwe motorseizoen te be-
ginnen. Met de indeling van de ver-
schillende groepen wordt rekening 
gehouden het niveau van de deelne-
mers, zodat het voor iedereen op zijn 
eigen niveau een leerzame middag is. 

De inschrijving voor deze training is 
reeds geopend en de kosten bedragen 
€ 90,- pp. Aanmelden kan via info@
dicxrijschool.nl

Motorreis Harz Duitsland
In samenwerking met Zonvaart Rei-
zen, worden in het voor- en najaar 
van 2015 weer 2 motorreizen geor-
ganiseerd. In het voorjaar, gaat DICX 
motorreizen van zaterdag 9 t/m 
woensdag 13 mei naar het Duitse Harz 
gebergte waar genoten kan worden 
van de prachtige omgeving en de vele 
bochten in dit fraaie gebied. DICX mo-
torreizen heeft hiervoor een fantas-
tisch hotel geboekt. Gezien de erva-
ringen in de afgelopen jaren, beloofd 
dit weer een top motorreis te worden. 
Een betere en leukere start van het 

Onder leiding van beroepsmuzikant/ 
drumleraar Joey Spijker kun je je ta-
lent bijschaven.
Samen met andere jongeren je favo-
riete nummers spelen en vrij uit jam-
men. Ook als je nog geen ervaring 
hebt kun je meedoen.
Datum: vrijdag 27 februari, v.a. 19 uur.
Toegang en deelname gratis !
Als je een instrument hebt, neem 
het mee. Je kunt ook gebruik maken 
van de instrumenten die wij hebben 
staan.  Ennn, je stem is ook een instru-
ment.... Tot dan !

Spooktocht Limmen
Conquista en Scouting Limmen or-
ganiseren op vrijdag 20 februari een 
spooktocht! Met je groepje volg je 
in het donker een pad en kom je on-
derweg in allerlei onverwachte span-
nende situaties terecht. Er zijn licht- 
en geluidseffecten, griezels, spoken 
en zelf kun je vast nog wel meer enge 
dingen bedenken.... Het wordt vet-

Donderdagmiddag 22 januari was een 
bijzondere middag met 3 jubilarissen 
bij de afdeling Limmen. Mevr. An-
nie Rijs al meer dan 25 jaar, mevr. Ria 
Hooijboer en dhr. Cees Admiraal meer 
dan 10 jaar vrijwilliger.
Echte ambassadeurs en ieder op ei-
gen manier. Voorzitter dhr. Cees Smit 
sprak tijdens de jaarvergadering zijn 
grote waardering uit voor de jaren-
lange activiteiten en reikte aan mevr. 
Rijs een gouden speld, een oorkonde 
en de zonnebloemplaquette uit. Mevr. 
Hooijboer en dhr. Admiraal ontvingen 
een zilveren speld en een oorkonde en 
natuurlijk voor alle drie een prachtig 
boeket.

spooky.... Deelname € 2,50 pp, incl 
consumpties, voor 8 t/m 16 jr (18+ be-
geleiding)
• Vrijdag 20 feb 19–22u
•  Locatie: Scouting Limmen, 

Kapelweg 72
Haal een inschrijfformulier bij Con-
quista of de Scouting en lever het in 
samen met het inschrijfgeld. 
Je kunt je individueel of per groepje 
inschrijven. ( 4 tot 6 deelnemers)  

Als je dat vóór zondag 8 februari doet 
weet je zeker dat je er bij bent !                                          

Op de dag zelf kun je ook nog inschrij-
ven, maar de plaatsen zijn beperkt...                               
Voor iedereen, ook de begeleiders, is 
er vóór en na afloop drinken en wat 
lekkers. Ook zijn er consumpties te 
koop.                                                                                                           
Alle nodige voorzieningen zijn aan-
wezig en bij minder weer gaat het 
gewoon door ! (er is overdekte ruimte 
om te schuilen).

Goed nieuws van Scouting Limmen! De jongste groep scouts - Bevers genoemd 
- zaten enige tijd met ledentekort waardoor er helaas geen opkomsten waren. 
Binnenkort gaan zij echter weer van start! Vanaf de voorjaarsvakantie wordt er 
weer iedere zaterdag een divers programma voor kinderen uit de groepen 2 en 3 
georganiseerd. De eerste keer is op 7 maart, van 9.30 tot 11.00 uur. Doe gezellig 
mee!

In september 2009 startten een aantal 
doorgewinterde jazzmuzikanten een 
band.  De naam werd de “Savoy Jazz-
band”, vernoemd naar de beroemde 
danszaal in New York “De Savoy Ball-
room”.  In tegenstelling tot die andere 
beroemde danszaal de “Cotton Club”, 
mochten in de Savoy Ballroom blanke 
en zwarte mensen samen dansen.  De 
naam Savoy past goed bij de band 
omdat ondanks het verschil in karak-
ter en klank de bandleden er toch een 
mooi geheel van weten te maken. 
De muziek bestaat naast bekende en 
minder bekende standards ook uit ei-
gen arrangementen.
Te denken valt dan aan bijvoorbeeld 

JAMSESSIE bij Conquista ! 

Bevers beginnen weer

Zondag 22 februari vanaf 16.00 uur

Savoy jazzband bij de jazz
session club ‘Vredeburg’

The Beatles en Sting. Deze nummers 
behouden hun betekenis maar wor-
den soms in een andere maatsoort, 
vorm, tempo of sfeer neergezet, waar-
door er een verrassend element ont-
staat. Improvisaties vormen uiteraard 
de rode draad in alle nummers. Mee-
zingen mag, dansen ook!
NB: de komende sessiedata:  22 fe-
bruari, 22 maart, 19 april

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor  € 7,-  
per persoon voor het gehele jaar. 
Inlichtingen:  Fred Timmer    tel/fax: 
072-5053414     e-mail: timmer-
limmen@kpnmail.nl

Jubilarissen Zonnebloem

Volop activiteiten bij DICX 
auto- & motorrijschool

motorseizoen is haast niet mogelijk. 
De kosten van deze reis , op basis van 
half pension, bedragen € 328,-. In-
schrijven kan via het boekingformu-
lier op de webpagina van DICX mo-
torreizen  http://www.dicxrijschool.
nl/dicx-reizen.shtml . nb. aanmelden 
kan nog tot uiterlijk 21 maart.

Motorreis Dolomieten Italië
In het najaar heeft DICX motorreizen 
dit jaar iets speciaals georganiseerd, 
van vrijdag 19 september tot en met 
zondag 28 september organiseert 
DICX motorreizen een 10 daagse mo-
torreis naar de Italiaanse Dolomieten. 
Dit is één van de mooiste gebieden 
in Europa om met de motor te door-
kruisen. DICX heeft hier een prima 
motorhotel gereserveerd . Met de vele 
bergen, passen en prachtige omge-
ving beloofd dit een onvergetelijke 
motorreis te worden, waarbij op de 
terugreis ook het Duitse Schwarzwald 
wordt aangedaan. De kosten van deze 
reis zijn nog niet exact bekend, maar 
zullen ca. € 815,- pp. bedragen. de in-
schrijving voor deze reis wordt zeer 
binnenkort geopend. Voor meer infor-
matie aangevraagd worden via mail 
info@dicxrijschool.nl .

Alarmerende toename 
van de ziekte van Parkinson

De grootste financier van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ziekte van Parkinson. 

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan deze ingrijpende ziekte. Met de alarmerende 
toename van de ziekte van Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar www.parkinsonfonds.nl

Connie, 54 jaar
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Aan de westkant van Limmen, nabij de Pagenlaan en
Hogeweg, komt een sfeervolle nieuwe buurt met
woningen in verschillende types en voor diverse leef-
tijden.

Het project draagt de naam ‘De Lange Akkers’, verwijzend naar
de lange smalle akkers die in het verleden karakteristiek waren
voor dit gebied. De architectuur van de woningen is gebaseerd
op de aansprekende jaren dertig stijl. Langs de verschillende
straten met karakteristieke gekleurde klinkers komen mooie
bomenrijen, zoals diverse fruitbomen met bloesem en heesters.

De sfeer en uitstraling van De Lange Akkers is alsof de wijk er al
jaren ligt. Kenmerkend voor De Lange Akkers is de keuzevrijheid
die toekomstige bewoners hebben. Dat begint al bij de keuze
tussen de verschillende woningtypes, maar ook per type is er
genoeg te kiezen om uw woning geheel ‘op maat’ te maken.

DE LANGE AKKERS IS EEN ONTWIKKELING VAN OGL PLANONTWIKKELING B.V.

■ GROTE WONINGEN voor een zeer scherpe prijs

■ architectuur gebaseerd op de jaren dertig 

■ straten met karakteristieke gekleurde klinkers

■ wonen in een groene wijk

■ mooie bomenrijen, zoals diverse fruitbomen 
met bloesem en heesters

■ wooncomfort op het hoogste kwaliteitsniveau

■ bijna iedere woning is uniek (50 woningen,
21 verschillende types)

Er is heel wat te kiezen als u in De Lange Akkers komt wonen.
Eerst maakt u een keuze uit de verschillende woningtypen die in
het project worden aangeboden. Vervolgens kunt u extra waar-
de aan de woning toevoegen door gebruik te maken van een
aantal luxe (optie)pakketten. Dit geeft u een unieke kans om
nóg meer ruimte in huis te creëren en om een groot aantal voor-
zieningen met extra comfort te laten uitvoeren. Op die manier
kunt u grotendeels zelf bepalen hoe uw woning eruit komt te
zien. Het is uw eigen keuze in uw eigen huis. Dat is nog eens
maatwerk!

Groot wonen in de
mooiste wijkvan Limmen

Luxe optiepakketten
voor uw woonplezier!

START VERKOOP
zaterdag 6 april 2013

van 11:00 tot 15:00 uur

CULTUREEL CENTRUM VREDEBURG 
Dusseldorperweg 64, Limmen
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17 riante eengezinswoningen
• in een groene woonomgeving
• veel ruimte in de woning
• drie tot vijf slaapkamers
• met een diepe tuin op het zuidwesten
• vele optiemogelijkheden
• start bouw mei 2015
• prijzen vanaf € 225.000,- v.o.n.

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

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

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

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
M A K E L A A R S
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Erik Nieman Gerard Tool

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

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

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

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
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Erik Nieman Gerard Tool

RIETVELD
M A K E L A A R S

Marilyn Monroe
17 riante eengezinswoningen

VERKOOP

GESTART!

Koude hapjes
per 50 stuks  € 45,00
Een schaal met luxe, gesorteerde, koude hapjes. In overleg met u 
stellen wij deze samen. U heeft keuze uit o.a.: 
• Toast met brie 
• Toast met filet americain
• Gekruid soesje met Italiaanse roomkaas
• Toast met kip-kerrie
• Toast met paling
• Toast met Seranoham
• Roggebrood met haring
• Huisgemaakte wrap met zalm
• Huisgemaakte wrap met gerookte kip
• Toast met hollandse garnalen
• Toast met rivierkreefjes
• Toast met carpaccio
• Omelet tapenade

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen  

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

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

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

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl


