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Limmen – Nog klantgerichter en pro-
fessioneler. Cristian Schilder heeft 
zijn eigen kwekerij aan de Rijksweg 
127 in Limmen een fl inke impuls ge-
geven. Naast een nieuwe website, 
een grotere parkeerplaats en een an-
der logo is ook kwekerij op meerdere 
gebieden verfraaid.

Wat niet is veranderd bij kwekerij 
Cristian Schilder is het ruime en kwa-
litatief goede assortiment van tuin-

Ruim assortiment van scherp geprijsde tuinplanten

Professionele impuls
voor Kwekerij Cristian Schilder

planten. “We kweken en verkopen 
al vele jaren eenjarige planten zoals 
surfi nia’s,  geraniums en margrieten 
en vaste planten zoals hortensia’s, la-
vendel en groene plantjes”, verduide-
lijkt de eigenaar. ”Inmiddels hebben 
we twaalfhonderd vierkante meter 
aan verkoopruimte in de kas en een 
goede duizend vierkante meter aan 
opkweekruimte.” 
Juist die combinatie blijkt een schot 
in de roos, zo meldt de 37-jarige Cris-

tian. ”Door onze eigen kwekerij zijn 
al onze plantjes heel vers. Een ander 
voordeel voor de klant is dat we de 
tuinplanten heel scherp kunnen prij-
zen omdat we alles in eigen hand heb-
ben. Van inkoop tot verkoop. Daar-
mee onderscheiden we ons van veel 
andere kwekerijen in de regio. Daar-
naast bieden we de mogelijkheid om 
de eigen potten te vullen in de door de 
klant gewenste samenstelling.” Veel 
mensen uit Limmen hebben de afge-

lopen jaren de weg naar de kwekerij al 
gevonden. ”Maar we horen ook vaak 
dat het niet bekend was dat we zo’n 
uitgebreid assortiment hebben van 
uitstekende kwaliteit. Vaak komen de 
klanten na een eerste bezoek graag 
nog eens langs.” 
De vader van Cristian is vanaf 1988 
bloemenkweker. ”Mijn ouders zijn in 
2002 achter Johwin met de verkoop 
van de planten begonnen. In eerste 
instantie was dat kleinschalig, maar 
het bleek al snel zo’n groot succes 
dat het nu een belangrijk bedrijfson-
derdeel is geworden. Daarna heb ik 
het overgenomen, maar mijn ouders 
en mijn vrouw Heidi assisteren bijna 
dagelijks.”
De verkoop van de tuinplanten duurt 
van april tot juli, daarna houdt Cris-
tian zich bezig met het telen van le-

lies en tulpen voor de bloemenveiling. 
De groei van de laatste jaren vroeg 
wel om aanpassingen. ”Het logo is 
aangepast en het parkeerterrein is 
uitgebreid”, aldus Cristian. ”Dat was 
hard nodig, zodat klanten hun auto 
nu goed kunnen parkeren. Ook heb-
ben we sinds kort een website (www.
kwekerijcristianschilder.nl) met in-
formatie over het assortiment en de 
openingstijden. Door die professiona-
liseringsslag kunnen we onze klanten 
nog beter van dienst zijn.” Voor wie 
meer kleur in zijn tuin wil en op zoek 
is naar tuinplanten, bij Kwekerij Cris-
tian Schilder op de Rijksweg 127 bent 
u aan het juiste adres.

Meer informatie:
www.kwekerijcristianschilder.nl

Bijna 40 leden hebben op deze don-
derdagavond Café de Lantaarn ge-
vonden om de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering bij te wonen. De 
vergadering werd vooraf gegaan 
met een uitgebreid buffet, waar 
Toon Konst ,  ilbuongustaio en Frans 
Glas een biljart vol gerechten aan de 
leden voorschotelden. 
Nadat iedereen had gegeten opende 
de voorzitter de vergadering. Eerst 
werden vijf nieuwe leden voorge-
steld die hun onderneming op over-
tuigende wijze aan de andere onder-
nemers wisten te presenteren.
Na de gebruikelijke fi nanciële ver-
antwoording door het bestuur pre-
senteerde de voorzitter Cees Smit 

het jaarprogramma 2014.
Op 25 juni staat de Jaarmarkt weer 
op het programma. Al 110 deelne-
mers hebben zich aangemeld.
Op 16 september is er een gezamen-
lijke kartcompetitie met de busi-
ness club Cal  uiteraard in Kartworld 
Limmen
Ook wordt op een vrijdagmiddag in 
september een excursie georgani-
seerd bij Sortiva en de HVA in Alk-
maar welke wordt afgesloten met 
een diner.
In oktober is er door de LOV geor-
ganiseerde gezamenlijke netwerk-
avond met Ondernemersvereniging 
Heiloo en Businessclub Cal in Motel 
Heiloo met als gastspreker de heer  

Michel Werkman  met als thema zijn 
boek “die Rotbanken”.
Op 10 november  sluiten we het jaar 
af met de jaarlijkse Bourgondische 
avond met partners  in Cultureel 
centrum Vredeburg.

De avond werd afgesloten met een 
presentatie van  de heer Scheirlinck 
over bedrijfsovernames. Wanneer u 
nog geen lid bent van Limmer On-
dernemersvereniging kunt u zich 
per mail opgeven bij de secretaris
secretaris@ondernemendlimmen.
nl en zich aansluiten van de 110 
andere ondernemende Limmer 
bedrijven. Of kijk eerst op de site
www.ondernemendlimmen .nl

Limmer Ondernemers Vereniging 
jaarvergadering 8  mei 2014

De eerste editie van de Kermisrun was 
een groot succes. Ruim 200 enthousi-
astelingen stortten zich tijdens ker-
mis Limmen op het uitdagende par-
cours vol hindernissen en na afl oop 
was het nog lang gezellig op het plein 
bij de Burgerij. 
De Kermisrun krijgt, zoals wellicht 
al bekend, een vervolg op zaterdag 
13 september. Het wordt dit jaar nog  
grootser en spectaculairder dan vorig 
jaar. De Kermisrun gaat dwars door 
Limmen en onderweg zijn er nieuwe 
hindernissen waarbij moet worden 

Geef je snel op... vol=vol!

Kermisrun 2014 Limmen
nog spectaculairder!

Omdat mijn Malt d’HuZes Feest niet 
helemaal geworden was van wat 
wij er van hadden verwacht hielden 
wij veel gesponsorde snacks over. 
We kwamen op het idee om dit te 
verkopen voor het goede doel, Alpe 
d’HuZes, aan de prikploegen die bezig 
waren met de mozaïeken. Op dins-
dag zijn we de prikploegen langs ge-
weest en op woensdag en donderdag 
draaide de frituur in huize Burgering 

Lex’s zijn speciale dank gaat uit naar de diverse Prikploegen,
personeel Jak en fam. Visser!

Iedereen bedankt!
op volle toeren. Niet alleen prikploe-
gen bestelden snacks voor het goede 
doel, ook het personeel van instal-
latiebedrijf Jak en de familie Visser 
wilde mij graag steunen. Door de ver-
koop van bijna alle snacks en daarbij 
de opbrengst van de Koningsmarkt in 
Alkmaar kon er toch een mooi bedrag 
van € 438,67 op mijn actiepagina wor-
den gestort. Ik heb nog een 20 heer-
lijke frikandellen in de vriezer liggen 
dus als iemand € 20,- op mijn actie-
pagina doneert, http://deelnemers.
opgevenisgeenoptie.nl/acties/lexbur-
gering/lex-burgering/actie.aspx   dan 
kom ik deze graag langs brengen. Let 
op wie het eerst komt wie het eerst 
maalt! Een leuk interview met mij 
over Alpe d’HuZes en Otto Bruschke 
over de mozaïeken is te zien via C-TV 
en de link http://www.youtube.com/
watch?v=7lRmPPDOWbk . Op woens-
dag 4 juni fi ets ik 1 maal de berg op en 
donderdag 5 juni vlag ik samen met 
mijn moeder in bocht 5 van 4.00uur – 
7.30uur. Nogmaals dank aan een ieder 
die mij steunt in mijn actie voor Alpe 
d’HuZes! Groetjes Lex Burgering

geklommen, gezwommen en getij-
gerd. 
De route gaat vanaf de start bij de 
Burgerij, over de kerkweg, deels mid-
denweg, het park, jan valkeringlaan, 
dwars door de Lantaarn en het stet, 
zwembad Limmen, vislaantje en via 
de dusseldorperweg richting de fi nish 
bij de Burgerij. Wil je voor de prijzen 
meedoen, dan moeten er 3 ronden 
gelopen worden, maar minder mag 
natuurlijk ook.  
Iedere deelnemer krijgt een chip 
waarmee de persoonlijke tijd geme-

ten wordt en na afl oop van de run 
worden deze tijden ook bekend ge-
maakt zodat iedereen niet alleen zijn 
beurse plekken en schaafwonden kan 
vergelijken maar ook zijn rondetijden!
Het buffet wordt geserveerd bij de 
vernieuwde Burgerij door de cateraar 
van Limmen, KookKonst en vervol-
gens is daar tevens de prijsuitreiking 
en een gezellige afsluiting.
De inschrijving is reeds geopend en 
de aanmeldingen stromen binnen, 
zo lag in het openingsweekend het 
inschrijfsysteem al even plat, maar 
is fantastisch verholpen door Tunico! 
Door de drukte en de vele interesse 
kan iedereen boven de 16 jaar die dit 
spektakel niet wil missen zich daarom 
het best zo snel mogelijk inschrijven 
als persoon of met een team via www.
kermisrun.nl, want vol = vol. 
Deelname kost € 30,- en dit is inclu-

sief startnummer, tijd chip en deel-
name aan het buffet.

Durft u het niet aan om deel te ne-
men, dan kan de organisatie ook al-
tijd nog vrijwilligers gebruiken voor 
op de dag of als toeschouwer van dit 
nu al legendarische evenement! Wilt 
u zich opgeven als vrijwilliger dan 
kunt u een mail sturen naar info@
kermisrun.nl

Tot zaterdag de 13e!
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Dampegheestlaan 19 , 1906WB

T   (0)72 743 1703

M  (0)6 22 666 406

 I    www.voetverzorging-michelle.nl   

Voor een heerlijke pedicure behandeling

Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Nagelreparaties

Gelnagels en nagels lakken

Cadeaubonnen

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.

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

www.margashaarmode.nl

Beach waves!
De it-look van het moment is haar 
met textuur! Nonchalant beachy haar 
dat er uitziet alsof je net van het 
strand komt.
Nu verkrijgbaar bij ons in de salon!

Adviesprijs €40,-
(excl. knippen)

Meer informatie over deze ondersteuning?
Kom langs of bel ons... dan leggen wij het HAARFIJN uit!

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

Nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

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

Grote
GERANIUM-
MARKT!
 

Prachtige eenjarigen, potterie, 

hangmanden, groentenplanten 

enz.

Tijdens de markt:

10 GERANIUMS

slechts € 10,-

VALKERING
Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

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

072-505 27 24
Schipperslaan 4

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

‘BABY VAN DE MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Jan Hilbers

– Geboren op 9 april 2014 –

Zoon van Jaap Hilbers en Josine Duindam,
broertje van Fiene.

Ties Johannes Mooij
– Geboren op 4 maart 2014 –

Zoon van Roel Mooij en Jody Mooij-Nanne, 
broertje van Bram

Door loting is Ties Johannes Mooij ‘Baby van de maand’ geworden. 
Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting een 
Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van 
deze krant en het geboortekaartje, 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 
de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden ge-
plaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, 
geplaatst als ’Baby van de Maand’.

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Derde prijs: Lobke Glorie (10 jaar)
De Avatar onder de tekeningen. We 
zien hier een 3D tekening. Techniek: 
het slim aanzetten van de lijnen met 
stift en deze vervolgens in kleuren 
met dezelfde kleur maar dan met pot-
lood. Een subtiel effect waarvan de 
jury uiterst gecharmeerd raakte. Een 
welverdiende derde plek voor Lobke.

Eervolle vermelding: Lars en papa (2 
en 28 jaar)
De jongste inzending komt van Lars 
en papa. De jury heeft een donker-
bruin vermoeden dat het paasei toe-
gekend moet worden aan papa en dat 
Lars voor de overall compositie heeft 
gezorgd. Het teamwork liet de jury 
niet ongeroerd.

De jury feliciteert de winnaars en 
dankt alle creatieve deelnemers voor 
de inzendingen! 

Binnenkort ontvangen alle prijswin-
naars hun prijs. Deze wordt thuis af-
geleverd.

Uitslag tekenwedstrijd Studio Welgraven:

Sophie van der Schaaf
grote winnaar!

3 ✓

1 2

Dit jaar staat het Timmerdorp volledig 
in het teken van Glitter & Glamour, 
het thema is namelijk: Hollywood! 
Het kasteel van Harry Potter? Het vlie-
gende huis uit Up? Een enorme Oscar? 
Het kan allemaal! Wat er precies gaat 
verrijzen op het Koekoeksveld laten 
wij over aan de onuitputtelijke fanta-
sie van onze deelnemers.

Er is plaats voor 225 kinderen op het 
timmerdorp. Zij kunnen zich inschrij-
ven op zaterdag 14 juni, van 11:00 tot 
12:30 in Conquista.

Het inschrijfformulier wordt uitge-
deeld op de scholen en kan gedown-
load worden van onze website, ook 
voor alle informatie over het timmer-
dorp kun je daar terecht:

www.conquista.nl

Vanaf ongeveer 10 weken is iedere baby welkom bij Kits 
Oonlie. De eerste periode wordt zoveel mogelijk het 
ritme van thuis gevolgd aangezien elk kind zich in een 
eigen tempo ontwikkelt en daarbij een eigen behoefte 
heeft, benaderen de medewerkers van Kits Oonlie de 
kinderen op individueel niveau. Dit houdt in dat zij zich 
aanpassen aan de voeding- en slaapschema’s zoals de 
kinderen dat thuis gewend zijn. Zodra een kindje hier-
aan toe is, zal het langzamerhand de dagindeling van de 
groep gaan volgen.

Voor de allerkleinsten is het belangrijk dat zij zich veilig 
voelen. De medewerkers van Kits Oonlie Limmen zor-

gen hiervoor door de kinderen niet alleen te verzorgen, 
maar door ze te knuff elen, schootspelletjes te doen, 
liedjes zingen en door ze de wereld om zich heen te la-
ten ontdekken. Als de kinderen iets ouder zijn, leren we 
de kinderen gezamenlijk te eten aan tafel en wordt er 
meer variatie aan activiteiten aangeboden en mogen ze 
af en toe een kijkje nemen op de peutergroep.

Sinds kort hebben de baby’s ook kennis kunnen maken 
met Puk, de handpop die al vanaf 2008 een bekend ge-
zicht is bij alle peuters van Kits Oonlie. Puk maakt, net 
als de kinderen, van alles mee en helpt de kinderen door 
zijn verhalen en activiteiten spelenderwijs kennismaken 
met verschillende onderwerpen en materialen en biedt 
ondersteuning bij de taalontwikkeling van de kinderen. 

Op dit moment wordt gewerkt met het Th ema “Knuf-
fels” waarbij de baby’s met name ervaren hoe verschil-
lende materialen voelen en genieten van de boekjes die 
worden voorgelezen. De peuters gaan dieper op het 
thema in en leren wat er allemaal moet gebeuren voor 
het slapen gaan,
maar ook bij het opstaan.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een keer een 
kijkje nemen in het kinderdagverblijf van Kits Oonlie in 
Limmen, neem dan gerust contact op met de Centrale 
administratie van Kits Oonlie, 072-5323576.

Aandacht voor de allerkleinste
bij Kinderopvang Kits Oonlie

De vakjury heeft het er niet makkelijk 
mee gehad. Kiezen uit zoveel mooie 
tekeningen is pas de pissat de chat. 
Liefst 48 inzendingen kwamen binnen 
bij Studio Welgraven. Na zorgvuldig 
overleg zijn de winnaars gekozen. Ge-
concludeerd mag worden dat Limmen 
barst van het talent. Het juryrapport 
luidt als volgt:

Eerste prijs: Sophie van der Schaaf 
(net 9)
Secuur ingekleurd, gebalanceerd 
kleurgebruik en vertoon van creativi-
teit door het plakken van wattenbol-
len in de vorm van een denkwolkje 
maken Sophie (en daar kan de jury 
kort over zijn) tot de overduidelijke 
winnares van deze tekenwedstrijd. 

Tweede prijs: Chiara Kooy (8 jaar)
De tekening van Chiara viel vooral op 
door de modieuze bewerking van de 
trui van de paashaas. Strepen zijn in 
dit seizoen en Chiara heeft het begre-
pen. Heeft u ooit zo’n hippe paashaas 
gezien? Vandaar dat dit haar de twee-
de plaats heeft opgeleverd.

Gratis drukwerk-scan!

studiowelgraven.nl

U geeft aan wat u aan drukwerk besteld en wij onderzoeken of 
u daar flink op kunt besparen... En dat geheel vrijblijvend!

(Alleen voor bedrijven)

Thema Timmerdorp: Hollywood!

Weet jij al wat je gaat bouwen?
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Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

KookKönst
Dusseldorperweg 75, Limmen  

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

Zomerbuffet 

✓ Stokbrood met kruidenboter 

✓ Zomerse kool salade

✓ Aardappelsalade met piccalillydressing 

✓ Pastasalade met tonijn en zongedroogde tomaat 

✓ Komkommersalade met olijven 

✓ Romige citroen kip 

✓ Siciliaans gebakken zalm 

✓ Ossehaaspuntjes in pittige roomsaus 

✓ Gegrilde zomergroenten 

✓ Ovenaardappels 

✓ Rijst  €  18,50 p.p.

Te bestellen vanaf 15 personen.

En voor uw gemak: wij doen de afwas!

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Kijk op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

Eten en genieten!
Kalfsvleesreepjes met groene asperge 
risotto - Uit de oven
Benodigdheden
- 75 gram kalfsvleesreepjes per persoon
- 300 gr risottorijst
- 12 groene asperges
- 1 handvol (diepvries) doperwten.
- 2 groentebouillonblokje
- scheutje witte wijn
- ui, fi jngesneden
- 4 bosuitjes in ringetjes gesneden
- handje versgeraspte parmezaanse kaas
- boter, zout en peper

Oven voorverwarmen op 175ºC. Maak 1 liter bouillon van de bouillonblokjes en houd warm. Neem een brede 
pan, ( moet ook in de oven kunnen)  verhit wat boter in de pan en fruit de ui 1 à 2 minuten glazig. Voeg de 
risottorijst toe en schep goed om (vuur wat hoger) tot de korrels wat doorzichtig worden, blus af met de witte 
wijn. Voeg in 1 keer de hete bouillon toe, goed doorroeren. Zodra de bouillon pruttelt kan de pan in de oven.
Laat 15 minuten in de oven staan zonder deksel. Haal intussen de doperwten uit de vriezer en laat op een bord 
ontdooien. Snij de taaie uiteinde (± 4 cm) van de asperges snij ze in stukjes van 3 cm. Haal na 15 minuten de 
pan uit de oven en roer de asperges, doperwten en bosuitjes erdoor. Zet nog 10-15 minuten terug in de oven.
Haal de schaal uit de oven en roer er een klontje boter en parmezaanse kaas door. Maal er fl ink wat zwarte 
peper over. Kalfsvlees mengen in een kom met olie, peper en zout De wok invetten met olie, hierna wanneer 
de wok heet is het vlees 3 min wokken. Hierna uitzetten. Het vlees enkele minuten laten doorgaren.

Wijntip:
Valdivieso Chardonnay

EET SMAKELIJK!

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

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

25 juni 2014
JAARMARKT LIMMEN

Er is nog plek voor kunstenaars
die hun artistieke vaardigheden en creaties

aan het publiek willen tonen!

Inschrijven op www.ondernemendlimmen.nl 
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Bedrijventerrein Nieuwelaan-Oost is 
een feit. Het hoogste punt is bereikt 
van het bedrijfsverzamelgebouw voor 
een vijftal ondernemers  uit Limmen 
en Castricum.

Het betreft hier:
• Aannemingsbedrijf van Stralen
• Veldt Tegelwerken
• Alwin Hes
• Hoveniers bedrijf  William Liefting 
• Timmerbedrijf J&B Casctricum

Hoogste punt bedrijfspand
aan de Maatlat bereikt..!

De realisatie wordt volledig in eigen 
beheer uitgevoerd onder supervisie 
van Aannemingsbedrijf van Stralen. 
Het pand wordt gebouwd in de stijl 
van een oude bollenschuur, zoals men 
dit meer aantrof in Limmen.
Dit is het eerste nieuwe gebouw op 
het bedrijventerrein Nieuwelaan-
Oost. Dit plan wordt gerealiseerd door 
de OGL (Ontwikkelings Groep Lim-
men). Het plan kent een lange voor-
geschiedenis, maar nu worden er toch 

Edwin van Stralen
Achterweg 4

1906 AG Limmen

06 53 122 858

info@vanstralenlimmen.nl

www.vanstralenlimmen.nl

stappen gemaakt. Het bedrijventer-
rein is bedoeld voor ondernemers uit 
Limmen en de regio die naar nieuwe 
mogelijkheden zoeken. OGL biedt hier 
gronden aan en ondernemers kunnen 
zelf of  in combinatie een pand reali-
seren.
Het bedrijventerrein heeft een klein-
schalig karakter met een uitstekende 
ligging en ontsluiting.
Nadere informatie kan worden verkre-
gen bij Driessen Vastgoed in Limmen.

Stichting Oud Limmen op zoek...
Wij zijn nu op zoek naar de namen van degenen op een foto, die is gemaakt op 30 april 1955. 
Wij weten dit zo zeker omdat in dat jaar zuivelfabriek de Vereeniging 50 jaar bestond. De foto 
is gemaakt tijdens de aubade op koninginnendag tijdens een aubade in de tuin van de burge-
meester. In het midden met krullen, vierde van rechts Ank Krom!  Wie zijn de anderen? Wij 
hebben nog meer foto’s van dezelfde koninginnendag met versierde fi etsen, autopeds en pop-
penwagens. Kom eens bij ons langs en misschien sta je wel op andere foto’s, en herken je jezelf. 
Laat het ons weten. Op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur en ‘s avonds tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur zijn wij aanwezig aan de Schoollaan. Mailen kan ook; oudlimmen@hotmail.com

Na een drukke dag, heerlijk in de
buitenlucht ontspannen bewegen in 
je eigen omgeving!

Elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur, 
hoek Zuideinderweg/Hazelaantje op 
het Trekkersveld. Laatste les 12 augus-
tus.
Je bent van harte welkom en aanmel-
den of ervaring in yoga is niet nodig! 
Draag zachte kleding waarin je mak-
kelijk kan bewegen. Neem een bad-
handdoek of yogamatje mee. € 8,- per 

Start 1ste les 10 juni 2014

Zomer buurt yoga

Gewichtsconsulent Karin is op 18 mei 
te vinden op de Open Watersportdag 
in Uitgeest. 

Karin staat er die dag om mensen 
kennis te laten maken met wat zij 
binnen haar praktijk aanbiedt en om 
al uw vragen over voeding te beant-
woorden.  Om 11.30, 13.00, 14.30 en 
om 15.30 uur geeft zij uitgebreid voe-
dingsadvies aan mensen die daarin 
geïnteresseerd zijn. Bij de kraam kunt 

u zich inschrijven voor de tijd naar 
keuze.
Daarnaast deelt zij aan de eerste 50 
bezoekers een leuke attentie uit en 
kunt u deelnemen aan een quiz waar 
een prijs mee te winnen valt. Om 
16.00 uur maakt zij bij haar kraam 
bekend wie de winnaar van de quiz is.

Kom gezellig langs en maak vrijblij-
vend kennis! Meer informatie op 
www.karindekremer.nl. 

Gratis voedingsadvies op
Open Watersportdag Uitgeest

Er word hard geklust in de burgerij: 
Nieuwe beheerders daar hoort een 
nieuwe look bij!
Wij maken de burgerij multifuncio-
neel zodat u ook met een klein gezel-
schap gezellig een feestje kan bou-
wen.
De verenigingen, rouw & trouw en 
natuurlijk de kermis, carnaval en to-
neel kunnen als van ouds ook bij ons 
terecht.
Kortom een gezellige plek voor heel 
ons dorp waar jong en oud kunnen 
genieten.
Wij hebben er zin in en samen met 
jullie allen moet het een succes wor-
den in dit bijzondere gebouw waar 
vele mensen zoveel herinneringen 
aan hebben.
Nu merken wij al dat veel mensen de 
burgerij een warm hart toe dragen en 

veel mensen helpen ons vrijwillig met 
hand en spandiensten.
Samen met één doel: de burgerij toe-
gankelijk houden voor de inwoners 
van Limmen... hoe mooi kan het zijn! 
Wij bedanken iedereen daar ook heel 
hartelijk voor. Ook dank aan Stichting 
Dorpshart dat zij ons het vertrouwen 
geven om er samen voor te gaan.
Ons streven is met de limmervier-
daagse iets aan het dorp te kunnen 
laten zien.
Bent u nieuwsgierig? Loop gewoon 
een keer binnen om te kijken! Wij heb-
ben ook een nieuw telefoonnummer: 
072-5055220.
De vernieuwde website is te vinden op 
www.deburgerij-limmen.nl

Met vriendelijke groeten,
Fernand en Jaap

Fernand en Jaap nieuwe
beheerders van de Burgerij

Op vrijdagmiddag 4 juli organiseert 
DICX motorrijschool een 2 uur du-
rende rem- en bochten-training op 
het circuit van de politie academie in 
Lelystad. Deze training waar de cur-
sisten op hun eigen motorfi ets aan 
deelnemen, zal worden vooraf gegaan 
door een briefi ng en theoretische uit-
leg. Tijdens deze training die gegeven 
wordt door de zeer ervaren en KNMV 
gecertifi ceerde motorrij-instructeurs 
Dick Sassen en Willem Zevering, zal 
het accent liggen op motorbeheer-
sing bij zowel het remmen op hoge 
snelheid, het remmen in de bocht en 
de bochtentechniek in het algemeen. 

DICX motorrijschool organiseert verhoogde
rijvaardigheidstraining

keer graag gepast betalen. Docent is 
Judith Bosman. Zij geeft sinds jaren 
les op de Kennemerduincampings. De 
lessen bestaan uit eenvoudige yoga-
oefeningen. Er wordt op een rustige 
en ontspannende wijze les gegeven. 
Bij nat weer gaat de les niet door. Met 
na de les een kopje kruidenthee

Judith Bosman
Schoolweg 7, 1906 AD  Limmen
072-5051147
j.bosmandraai@quicknet.nl

Hierbij moet dan vooral gedacht wor-
den aan de bochtentechniek op de 
openbare weg en niet op het circuit. 
Het circuit van de politie academie is 
een uitstekende en vooral ook veilige 
omgeving en biedt uitgebreide mo-
gelijkheden door de vele zeer gevari-
eerde en soms lastige bochten, waar 
soms ook hoogte verschillen in zitten, 
wat het inschatten en doorkijken van 
de bochten extra lastig maakt. Hier-
door is het dan ook een zeer leerzaam 
parcours, wat zeer geschikt is voor zo-
wel beginnende als ervaren motorrij-
ders om de rem- en bochtentechniek 
op een een leuke, gezellige en niet 

competatieve manier op een hoger 
peil te brengen. De beide instructeurs 
zullen tijdens deze training, door het 
voorrijden van de juiste rij-lijnen, het 
geven van bruikbare tips en en een 
goede feedback de cursisten onder-
steunen en adviseren.

Voor vragen, extra informatie of aan-
melden,  kan men en bericht sturen 
naar info@dicxrijschool.nl.  De kosten 
van deze training bedragen € 80,- pp.
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TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24  -  FAX 072-505 16 09

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

Bel nu 06-506 484 99

Eerste
proefles

Gratis

Theoriecursus
Gratis

Gebruik
kleding
Gratis

DICXRIJSCHOOL.NL

25 juni 2014 • JAARMARKT LIMMEN
Er is nog plek voor kunstenaars die hun artistieke vaardigheden

en creaties aan het publiek willen tonen!
Inschrijven op www.ondernemendlimmen.nl 

Dat kan! In Gezondheids centrum Limmen 
kunt u terecht voor diensten aan huis, 
waaronder thuiszorg van kleine wijkteams. 

Meer informatie:
Via de balie, elke werkdag tussen 9.00  
en 12.30 uur
In een persoonlijk gesprek, op afspraak
Via het spreekuur van de wijkverpleeg-
kundigen, elke dinsdag tussen 11.00 en 
12.30 uur. 

ViVa! Zorggroep is er voor  
iedereen, 24 uur per dag,  
7 dagen in de week, telefoon  
06 301 59 730 of 088 995 83 66

ViVa! Zorggroep
Zo lang mogelijk thuis  
blijven wonen?

De ruimte in Limmen
Landelijk wonen 
in het hart van Noord-Holland
www.deruimteinlimmen.nl

ONTWIKKELING
Driessen Vastgoed
Rijksweg 162 B
1906 BM  Limmen

REALISATIE
HSB Volendam
Slobbeland 10
1131 AB  Volendam

INLICHTINGEN EN VERKOOP
Rietveld Makelaars OG
Rijksweg 102
1906 ZJ  Limmen

T (0299) 39 89 00
F (0299) 39 89 50 
E info@hsb-volendam.nl

T (072) 505 14 64
E info@rietveldlimmen.nl
 I www.rietveldlimmen.nl

NU IN DE 
VERKOOP

D O P H E I D E
13 Royale ééngezinswoningen

B L O E M E N H O F

2-kamer appartement vanaf € 169.900,- V.O.N.
3-kamer appartement vanaf € 187.900,- V.O.N.

Tussenwoning vanaf € 234.900,- V.O.N.
Hoekwoning vanaf € 244.900,-  V.O.N.

26 Zonnige appartementen
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Toen oprichter Jaap Rietveld (overle-
den in 2013) vanuit zijn kennis in het 
assurantiebedrijf, kansen zag voor 
een makelaardij in Limmen, was de 
beslissing snel genomen. Hij richtte 
een eigen bedrijf op. Limmen ont-
wikkelde zich snel, er werd gebouwd, 
er was vraag en aanbod in huizen, 
bedrijfsgebouwen, er was grond in 
handen van gemeente en projectont-
wikkelaars, kortom grote kansen voor 
een makelaar. Het was het jaar 1974, 
nu zijn we 40 jaar verder en het be-
drijf staat als een huis. De kennis, de 
kunde, het vertrouwen, al die eigen-
schappen heeft Jaap Rietveld tijdig 
overgedragen aan zijn opvolgers. De 
makelaardij heeft moeilijke tijden 
doorstaan, er zijn ook makelaars ver-
dwenen, de sterkste bleven.

Dat het goed gaat bij Rietveld blijkt 
wel uit de volgende primeur: er is zelfs 
zojuist een nieuwe makelaar bij geko-
men om het team te versterken: Ro-
gier Haartman (zie de foto). Een goed 
teken. Opleving in de markt, vraag en 
aanbod komen iets meer in balans, de 
prijzen zijn redelijk stabiel en betaal-
baar. We zitten in het fraaie, statige 
pand “Flora’s Hof”, Rijksweg 102, ooit 
gebouwd voor de familie Valkering 
die het bloembollenexportbedrijf aan 
de overzijde van de Rijksweg had, nu 
het appartementencomplex “De Drie 
Linden”. Limmen is veranderd, geen 
bloembollenvelden meer, alle vroe-
gere tuinderijen zijn bebouwd met 
fraaie wijken, veel groen, veel ruimte, 
veel diversiteit in architectuur. Tevre-
den bewoners. Het dorp kent winkel-
centrumfaciliteiten aan de Kerkweg 
en de Vuurbaak en een schitterend 
Gezondheidscentrum aan de Zonne-
dauw. Kerken, sporthal, bloeiend ver-
enigingsleven, gezellige activiteiten, 
een heerlijk dorp om te wonen. Ove-
rige winkels en faciliteiten als trein/
bus etc. op een steenworpafstand. 
Schiphol en Amsterdam op plm. 30 
minuten. Als je daar je droomhuis niet 
kan vinden, dan wordt het moeilijk….
Maar daarover ga ik in gesprek met 
het team van Rietveld Makelaars, zij 
weten tenslotte alles van makelaar-
dij, aankoop-verkoop-verhuur-taxatie 
van onroerend goed, hypotheken, fi -
nanciering, verzekeringen, kadaster, 
notaris etc.

Kunnen jullie het team even voorstel-
len (zie ook de foto) en de rolverdeling 
aangeven, wie doet wat?
De meeste Limmers kennen het team 
inmiddels wel. Het gaat om Gerard 
Tool, hypotheekadviseur, Marion van 
Stralen, offi ce manager, Rogier Haart-
man, registermakelaar, Yvonne van 
Dijk, assistente en Erik Nieman, regis-
termakelaar.

Het bedrijf heeft een goed gevestigde 
naam en faam, zijn jullie allen beëdigd 
makelaars? Welke opleiding volg je 
daarvoor?
Erik en Rogier zijn als makelaar be-
edigd en lid van de NVM. Zij hebben 
een grondige en gedegen opleiding 
gevolgd en zijn nu verplicht perma-
nente educatie te volgen om op de 
actualiteiten in te spelen.  

Is de organisatie NVM (Nederlandse 
Vereniging van Makelaars), website: 
www.nvm.nl, een waarborg voor kwa-
liteit, en welke is dat dan? 
Door te kiezen voor een NVM make-
laar ben je als koper of verkoper zeker 
van deskundig advies bij de aan- of 
verkoop van een nieuwe woning. Deze 
makelaars worden alleen toegelaten 
tot de NVM nadat ze hun deskundig-
heid in de vorm van het behalen van 
diverse beproevingen hebben aange-
toond. 

Waar zoekt een koper of verkoper naar 
huizen, op www.funda.nl of op jullie 
website? Waarom kies je een makelaar 
in de aan- of verkoopfase?
Een koper van een woning zal zich 
eerst op funda oriënteren bij het zoe-
ken naar een nieuwe woning. Via dat 
medium is in één oogopslag te zien 
wat het woningaanbod is in een be-
paalde gemeente of gebied. Voor een 
verkoper is het een handig middel om 
uit te zoeken wie er achter een organi-
satie staat, hoewel dat in ons geval in 
het dorp vaak al lang duidelijk is.   

Zijn de verkoopcourtages (bemid-
delingskosten) in geheel Nederland 
gelijk volgens de regels van de NVM? 
Wie betaalt wat, koper of verkoper of 
beiden?
De makelaars hanteren vrije tarieven 
bij het bepalen van de courtage. In het 
verleden was dat anders en bepaalde 
de NVM de hoogte van de tarieven. In 
de praktijk is het echter zo dat er wei-
nig verschil zit in de tarieven van de 
gerenommeerde makelaars.
  
Jullie branche heeft moeilijke jaren 
achter de rug, gaat het nu wezenlijk 
en merkbaar beter?
De afgelopen maanden zijn hoopge-
vend en we merken een stijging van 
de verkochte woningen. Van een stij-
ging van de prijzen is echter nog geen 
sprake, maar wij verwachten dat deze 
in de toekomst weer geleidelijk zullen 
gaan stijgen.

Kunnen jullie bij aankoop ook hypo-
theken verzorgen? Is het verstrekken 
van hypotheken moeilijker geworden? 
Door alle regels, die met name door 
de crisis sterk zijn veranderd, moeten 
onze klanten weten waar ze aan toe 
zijn. Daarom werken wij samen met 

Gerard Tool, die al jarenlang is gespe-
cialiseerd in het geven van hypothee-
kadvies en ook erkend hypotheekad-
viseur is. Het geven van een kundig 
advies is een specialisme geworden.  

Hebben jullie het gevoel dat de reces-
sie in de huizenmarkt op haar retour 
is, m.a.w. stijgen vraag en aanbod van 
woningen?
Ja zeker! Wij hebben er alle vertrou-
wen in dat we weer op de weg terug 
zijn. Er wordt weer meer verkocht en 
dat is ook goed nieuws voor alle ge-
relateerde bedrijven als aannemers en 
andere bouw gerelateerde bedrijven 
waarvan er nogal wat zijn in Limmen.

Zijn er voldoende mogelijkheden voor 
starters en jonge gezinnen op de hui-
zenmarkt?
Er zijn zeker kansen voor deze doel-
groep. Met de huidige lage rentestand 
en het rijke aanbod zijn er mogelijk-
heden voldoende. Remmende factor 
is echter nog steeds de geldverstrek-
ker, hoewel het er op lijkt dat deze 
ook weer wat soepeler worden in de 
beoordeling voor een hypotheek. 

De gemeente Castricum behoort tot 
de sterkst vergrijzende gemeentes van 
Nederland. Hoe kun je inspelen op de 
behoeftes naar woonruimte voor seni-
oren? Is dan een appartement de op-
lossing?
In het verleden is door de experts nog 
wel eens te makkelijk gedacht over de 
woonbehoefte van senioren. Alleen 
als er een passend alternatief wordt 

geboden voor de senior is deze be-
reid te verhuizen. Dat hoeft dus niet 
alleen een appartement te zijn maar 
kan net zo goed een bungalow (gelijk-
vloerse woning) zijn. Inwoners van dit 
mooie dorp zijn bijvoorbeeld ruimte 
en ruime percelen gewend. Zorg als 
ontwikkelaar er dan ook voor dat er 
goede buitenruimtes zijn in een ap-
partementengebouw.   

Hoe gaat de verkoop van de apparte-
menten die DRIESSEN Vastgoed b.v. 
voornemens is te bouwen nabij de 
Bloemenhof?
De verkoop daarvan moet nog star-
ten en er zal op 24 mei a.s. een ver-
koopmanifestatie worden gehouden 
in “De Burgerij. Driessen Vastgoed 
begrijpt goed dat deze locatie uiter-
mate geschikt is voor een kleinschalig 
gebouw. De architectuur is fraai, de 
winkels zijn op loopafstand en het 
gezondheidscentrum zit om de hoek. 
Wat wil je nog meer als woningzoe-
kend senior voor een appartement?    

Zijn alle woningen van De Limmerhof 
en de omgeving van de Lange Akkers 
al verkocht? 
Door de Limmerhof in fases op de 
markt te brengen is de verkoop er-
van zelfs in de crisistijd succesvol 
verlopen. En wat een verrassende 
woningen staan daar plotseling! Als 
koper zou ik trots zijn om te kunnen 
vertellen dat ik daar een woning heb 
gekocht. En ook in de Lange Akkers 
is fase 1 succesvol verkocht en is de 
bouw van de appartementen al be-
gonnen. Er zijn er nog maar enkele 
beschikbaar. 

Binnen Zandzoom gaat mondjesmaat 
gebouwd worden lees ik in de kranten? 
Is daar dan niet voldoende vraag of 
zijn er andere oorzaken? 
De Zandzoom is een uitvloeisel van 
een andere tijd. De woningmarkt was 
booming, de markt kon niet kapot en 
wat er ook werd gebouwd, alles werd 
verkocht. Het gaat om maar liefst 
2.200 woningen. In deze tijd is alles 
anders en realistischer. Er wordt pas 
op de plaats gemaakt. De locatie is 
geweldig maar door de markt zullen 
er geen grote getallen woningen tege-
lijk worden gebouwd. Overigens zijn 
de eerste ontwerpen wel indrukwek-
kend, ik heb ze al mogen bekijken.  

Kennen jullie de markt in het dorp 
Limmen goed? 
Wat kan ik daar over zeggen? Wij ken-

Vertrouwd, vakkundig een veelzijdig:

Rietveld Makelaars:
sterk en bekend in de markt

Het team, v.l.n.r.  Gerard Tool, Marion 
van Straalen, Rogier Haartman, Yvonne 
van Dijk en Erik Nieman.

Een artist impression van het schitterende te ontwikkelen appartementencomplex nabij de Bloemenhof.

nen elke vierkante centimeter in het 
dorp en zijn hier van oudsher elke dag 
actief. Iedereen kent ons en wij ken-
nen de kopers. Regelmatig verkopen 
wij al woningen voordat ze zelfs op 
het internet verschijnen.  

Hoe groot is jullie reikwijdte in de re-
gio?
Wij zijn dé makelaar van Limmen. 
Daar liggen onze roots en dat heeft de 
prioriteit. Maar we verkopen ook wo-
ningen in de omliggende gemeenten.

Is er ook voldoende aanbod (of wel-
licht vraag) naar 2e woningen in de 
recreatie sector? Zouden jullie een 
Landal park of soortgelijk project toe-
juichen binnen onze gemeente?
Gezien de prachtige omgeving zal er 
in een betere economie ook genoeg 
vraag naar recreatiewoningen zijn. 
Dat Landal hier een park wil bouwen 
is een kans die je niet voorbij mag la-
ten gaan. Het geeft een boost aan de 
economie en vitaliteit in deze regio.

Heel recent is jullie team versterkt met 
Rogier Haartman. Een goed teken, 
heeft Rogier specialiteiten en is hij al 
goed thuis binnen de gemeente Castri-
cum en omgeving?
Rogier is een “inheemse”. Hij is gebo-
ren en getogen in Heiloo en heeft veel 
vrienden en kennissen in Limmen en 
Castricum. Je ziet hem altijd bij het 
straatvoetbal en op de kermis…… 

Wat zouden jullie nog willen zeggen 
tot onze nieuwe gemeenteraad die 
vol energie aan de slag gaat en vier 
jaar lang gaat bepalen wat er in onze 
gemeente, dus ook de kern Limmen, 
gaat gebeuren?
Ik heb er vertrouwen in. Recent heb ik 
nog overleg gevoerd met wethouder 
Klijnstra over de woningmarkt in de 
woonkernen. Een man die een beslis-
sing durft te nemen en die luistert 
naar wat er in de praktijk gebeurt.

Het gesprek met Rietveld Makelaars 
heeft mij gesterkt in het nut en de 
noodzaak van een NVM makelaar met 
uitstekend geschoolde medewerkers 
die dagelijks actief bezig zijn op de 
woningmarkt. Zij staan borg voor de 
belangen van zowel de verkopende als 
aankopende partij. Het neemt je alle 
rompslomp uit handen en er wordt 
gezorgd voor een probleemloze over-
dracht van onroerend goed. En als je 
dan gelijktijdig je hypotheek op één 
adres kunt regelen is dat ook nog 
mooi meegenomen.

Zie ook: www.rietveldlimmen.nl 

Kees G. Kroone
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elektrisch 
verstelbare 
boxspring

€ 1795,-

20% korting
verduisterende gordijnstoffen

A House of Happiness Collectie
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 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

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

Achterweg 15 
1906 AG  Limmen 
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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Recentelijk kwam ik via de heer Luc 
Tros te Akersloot in contact met de 
heer Klaas Tillema in Schoorl. Het on-
derwerp was het oorlogsmonument 
in Limmen. De vraag van Klaas Tille-
ma was nl. waar bevindt zich het mo-
nument. Kort na ons kontakt heeft 
Klaas Tillema een aantal kranten van 
de Ommelander Courant (2013 en 
2014) bij mij achtergelaten. In een van 
de bladen staat een uitgebreid artikel 
over de eerste persoon die op het oor-
logsmonument in Limmen staat, t.w. 
Melle Jacob Bultena.. Er staan vele na-
men op de bronzen plaat, echter wei-
nigen kennen de personen of hebben 
foto’s bij de namen. Zie bijgaand de 
foto die in de Ommelander Courant 
van 29 april 2013 heeft gestaan, met 
dank aan de betreffende krant (uitge-
ver NoordPers in Uithuizen, Gr.) voor 
de aandacht besteed aan de mensen 
die zinloos door de bezetter zijn ge-
fusilleerd. Het monument is in 1957 
opgericht ter vervanging van een eer-
der gedenkteken dat meer richting 
Provinciale weg Limmen – Uitgeest 
(N 203) stond, nl. nabij de drie bomen 
die ter plaatse nog staan. Het monu-
ment is altijd het herdenkingsteken 
van Castricum en Limmen geweest 
en waar op 4 mei gezamenlijk een 

herdenking wordt gehouden. Op het 
Kerplein in Uithuizen staat een mo-
nument ter nagedachtenis aan hen 
die gevallen zijn en afkomstig uit Uit-
huizen, waaronder eerder genoemde 
Melle Jacob Bultena.

Nog een naam op het Limmen-Cas-
tricum monument
Ongeveer 12 jaar gelden kreeg ik een 
bedrijfsbezoek van de heer en mevr. 
Tjim en Tilly Foo (-van Scherpenzeel). 
Tjim was tandarts in Zeist en Tilly 
mijn  contactpersoon bij El Al Israel 
Airlines in Amsterdam. Tjim had een 
relatie met de hieronder genoemde 
persoon die ook in Limmen is gefusil-
leerd, gelijktijdig met de hierboven 
genoemde Melle Jacob Bultena. Met 
elkaar hebben wij het monument des-
tijds bezocht, heel emotioneel voor 
Tjim Foo. Later heb ik ontdekt dat in 
Amsterdam-Slotermeer een straat 
naar deze verzetsheld is vernoemd.

Johan Coenraad Heriold Folmer van 
Hanxleden Houwert, (Medemblik, 8 
april 1906 - Limmen, 7 januari 1945) 
was een Nederlandse verzetsstrijder 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 
27 oktober 1944 werden Van Hanx-
leden Houwert en zijn neef Chris 

Na een aantal zeer intensieve weken 
van breken, opbouwen en inrich-
ten staat kookstudio KookKönst als 
een huis. Dusseldorperweg 75  heeft 
een grote metamorfose ondergaan 
en is nu omgetoverd tot een sfeer-
volle kookstudio waarin kooklessen 
en workshops worden gegeven, van 
waaruit catering plaatsvindt en er 
heerlijk kan worden geluncht of ge-
dineerd.

De kookstudio is ruim en overzich-
telijk opgezet met een prominente 
plaats voor de mooie en gezellige 
grote tafel. Een aparte ruimte waar 
de afwas wordt gedaan, een grote 
werktafel om snijwerk te verrich-
ten en het keukengedeelte. Hierin 2 
grote fornuizen, een fl inke steamer/
oven en frituur. Ook staat er een mooi 
keukenblok waar de cursisten om-
heen kunnen staan en lekker ruim 
kan worden gewerkt. De grote tafel 
geeft de huiselijke sfeer, hier begint 
het overleg en eindigt de kookles met 
het diner. Leuk is ook de grote school-
bordwand waarop vele informatie kan 
worden gezet. Zoals de naam al zegt; 
koken is een könst en deze könst wil 
men graag een ieder bijbrengen die 
hier interesse in heeft. Een kookles 
bij KookKönst betekent gezelligheid, 
ontspanning en is leerzaam. Dit kan 
u doen door  bijvoorbeeld u zelf op 
te geven voor een enkele les waar-
bij u met meerdere cursisten aan de 
slag gaat om een heerlijk 3-gangen 
diner te maken. Na afl oop gaat men 
gezamenlijk aan tafel om van dit alles 
te genieten en gezellig na te praten. 
Misschien vindt u het leuker om met 
een groep vrienden / vriendinnen een 
kookles te volgen of een kookclub te 
beginnen. Er wordt dan iedere maand 
een kookles gegeven. Een lesgroep 
bestaat uit 6-8 personen zo krijgt een 
ieder genoeg aandacht tijdens de les. 
Een kookles duurt ongeveer 4,5 uur 
en men krijgt altijd de gebruiksvrien-
delijke recepturen van die avond mee 
naar huis. Het is natuurlijk leuk om 

gasten en familie nog een keer van uw 
kookkönsten te laten genieten.

Voor catering bent u bij KookKönst 
zeker aan het juiste adres, zij verzor-
gen een volledig feest bij u thuis of op 
een andere locatie. Omdat elk feest 
of evenement uniek is wordt het door 
gezamenlijk overleg ingevuld met 
zijn ‘eigen’ catering. Ook is het mo-
gelijk om een schaal met koude en/of 
warme hapjes te bestellen. Een warm 
en koud buffet met afsluitend een 
dessertbuffet behoort ook tot de vele 
mogelijkheden die men aanbiedt bij 
KookKönst. Buffetten zijn te bestellen 
vanaf 10 personen. Op de zaak brood-
jes voor een lunch of vergadering no-
dig, bestel ze bij KookKönst. Nieuw is 
de familie of zaken lunch/diner welke 
kan worden gedaan op Dusseldorper-
weg 75. Aan de gezellige grote tafel 
die in de kookstudio staat is plaats 
voor maximaal 12 personen. Hier kan 
met familie of zakenpartners, bijvoor-
beeld tijdens een werkoverleg, heer-
lijk worden geluncht of gedineerd.

Een kadotip voor de komende vader-
dag, zondag 15 juni, is de Vader-Zoon 
kookworkshop. Voor zoons vanaf 
16 jaar is het natuurlijk leuk om een 
avond gezamenlijk met vader in de 
keuken te staan. Beide leren dan sa-
men een heerlijk diner te koken waar 
ze andere familie weer mee kunnen 
verrassen. (mocht vader alleen maar 
dochters hebben dan kan jij je vader 
natuurlijk ook trakteren op zo’n leuke 
en leerzame workshop). U ziet, Kook-
Könst is op vele fronten inzetbaar en 
er zitten nog meer ideeën in de koker 
bij Georgina en Toon. Heeft u zelf een 
idee, loop dan eens binnen op Dus-
seldorperweg 75 want overleg is altijd 
mogelijk. KooKKönst denkt graag 
met u mee.
Kijk voor meer informatie op de web-
site www.kookkonst.nl  hier kunt u 
vele ideeën opdoen. Ook op de jaar-
markt staan wij voor onze Kookstu-
dio en laten wij u graag onze könsten 
proeven.
Wij zijn te bereiken 072-5051519 / 06-
20741511, info@kookkonst.nl of kom 
langs op Dusseldorperweg 75 te Lim-
men, de koffi e / thee staat klaar!

Sfeervolle kookstudio Kook-
Könst opent zijn deuren

Net als bij de fi ets: het licht is er al-
leen als je in beweging bent
Bij de nieuwe fi etsen die je tegen-
woordig hebt, gaat het licht automa-
tisch aan als het donker wordt. Bij de 
oudere fi etsen moet je eerst de dy-
namo tegen de band duwen om licht 
te krijgen en je moet fi etsen, in be-
weging zijn. Als je stopt en stil staat, 
is het licht uit en sta je in het donker. 
Licht speelt een heel belangrijke rol 
in onze christelijke traditie. Kerst en 
Pasen worden gevierd met kaarsjes en 
in het Pinksterverhaal is er sprake van 
vurige tongen, kleine lichtjes voor de 
leerlingen die weer uitzicht kregen en 
niet meer moedeloos bij elkaar zaten. 
Maar net als bij de fi ets: dat licht is 
er alleen als je in beweging bent, als 
je contact houdt met de bron en le-
venskracht waar alles om draait. Voor 
Christenen is dat Jezus. Als je vanuit 
die levenskracht  en in die geest in be-
weging bent, heb je licht, ben je licht, 
voor jezelf en voor anderen. Het Pink-
sterverhaal spreekt niet voor niets 
over een hevige wind, en wind staat 
voor beweging, niet alleen van zeilbo-

ten en windmolens, maar symbolisch 
ook voor mensen die in beweging zijn. 
Zie daar het wonder van Pinksteren. 

Veel belangrijker is de beweging van 
mensen naar elkaar toe
Maar als de wind is gaan liggen, als 
de beweging eruit is, als inspiratie 
en bezieling op een laag pitje staan, 
dan verliest ook het licht zijn kracht 
en kan zelfs helemaal uitgaan. En dat 
lijkt een beetje de werkelijkheid te 
zijn van onze tijd, ook in de kerk. 
Velen houden hun geloof het liefst 
binnenkamers. Het is er nog wel en 
smeult nog wel in velen, maar heeft 
veel van zijn kracht  verloren. Ik heb 
zo mijn twijfels of die heilige Geest - 
ook nu weer - uit de hoge hemel zal 
neerdalen met zijn wind en vuur om 
zo zijn kerk weer in beweging te bren-
gen. Ik verwacht eerlijk gezegd niet 
dat die Geest tot ons komt vanuit de 
hogere regionen van de Kerk. Ik denk 
eerder dat die heilige Geest veel meer 
moet komen van onder op, van ge-
wone gelovige mensen. De beweging 
naar het kerkgebouw toe is jammer 

Pinksteren heeft te maken 
met in beweging komen

genoeg ook aan het afnemen. Maar 
veel belangrijker is de beweging van 
mensen naar elkaar toe, daar ligt 
het wezen van Jezus’ boodschap:  in 
beweging zijn voor elkaar, voor de 
gemeenschap. Dat soort beweging 
houdt het licht van Jezus brandend. 
En net zoals bij dat voorbeeld van die 
dynamo: alleen als je in de Geest van 
Jezus in beweging bent, heb je licht, 
ben je licht, voor jezelf en voor ande-
ren. Bewegingsvolle Pinksterdagen 
toegewenst.

pastor Johan Olling 

‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeg-
gen we wel eens als er een bericht 
rondgaat, of een roddel, want die 
gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een 
lopend vuurtje’ dat kan je ook zeggen 
over hoe het verhaal van Jezus Chris-
tus de hele wereld is rondgegaan. Nu 
hebben wij de beschikking over inter-
net en het world-wide-web, maar de 
volgelingen van Jezus moesten het 
doen met hun mond en hun voeten. 
Toch is het verhaal over deze wereld-
beroemde man overal op de wereld 
terecht gekomen en heeft Hij duizen-
den volgelingen gekregen tot in onze 
dorpen aan toe. 
Om dit te gedenken wordt er tussen 
Hemelvaart (29 mei) en Pinksteren (8 
juni) een soort gebedsestafette ge-
houden in de regio HALE, geïnspireerd 
door de aloude pinksternoveen. Elke 
dag komen we in één van de zes re-
giokerken om 19:00 uur bij elkaar voor 
een korte gebedsdienst ter voorberei-
ding op het Pinksterfeest, het geboor-

Een gezicht bij een naam...

Houwert door twee offi cieren van de 
Feldgendarmerie (Duitse politie- en 
ordetroepen) gearresteerd in zijn kan-
toor. Terwijl ze naar het Museumplein 
werden vervoerd wierp van Hanxleden 
Houwert zich op een van de offi cie-
ren. In de verwarring slaagde zijn neef 
er in te ontkomen. Als represaille voor 
de liquidatie van een dienstplichtige 
Duitse soldaat werd Houwert op 7 ja-
nuari 1945 met negen andere verzets-
strijders in Limmen gefusilleerd. Hij 
ligt begraven op de Eerebegraafplaats 
Bloemendaal. (bron: Wikipedia).

Kees Kroone

(naschrift: de kranten liggen ter inzage 
bij Stichting Oud Limmen)

Melle Jacob Bultena.

Lopend vuurtje 
tefeest van de kerk. Elke avond steken 
we één kaars meer aan op de 7-armige 
kandelaar, zodat met Pinksteren de 
volheid van het licht in ons midden 
brandt en wij als het ware het licht 
van Pasen zelf uitstralen. 

Hieronder vindt u de data en de lo-
catie:

• Vrijdag 30 mei, 19.00 uur
 Adelbertakker Egmond-Binnen
• Maandag 2 juni, 19.00 uur
 O.L.V.O.O.kerk Egmond aan Zee
• Dinsdag 3 juni, 19.00 uur
 Willibrordus kerk Heiloo
• Woensdag 4 juni, 19.00 uur
 Jacobuskerk Akersloot
• donderdag 5 juni, 19.00 uur
 M.M. Alacoquekerk Egmond ad Hoef
• Vrijdag 6 juni, 19.00 uur
 Corneliuskerk Limmen

Met vriendelijke groeten, de pastores 
van de regio HALE
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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

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

Jeugdvisclub Samen Beet is de jeugdafdeling van vis-
club HSV Limmen. De jeugdvisclub werkt zelfstandig en 
is bedoeld voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Om te vissen 
heb je een vergunning van de visrechthebbende nodig. 
In Limmen kun je dat doen door lid te worden van de vis-
club of jeugdvisclub. Je krijgt dan de JeugdVISpas (tot 14 
jaar) of de VISpas naast je vergunning en lidmaatschap. 
De jeugdvisclub biedt naast de vergunning een aantal 
activiteiten aan. Naast de competitie van 4 wedstrijden 
is daar een koppelwedstrijd waarbij het jeugdlid een 
koppelmaatje mee mag nemen. Samen vis je dan voor 2 
prijzen. Ook gaan we een workshop “baarspeuteren” or-
ganiseren, hebben we plannen voor een workshop street 
fi shing en willen we demo’s verzorgen in verschillende 
vistechnieken. We sluiten het seizoen af met de suc-
cesvolle 3FM Serious Request sponsor wedstrijd. Voor al 
onze activiteiten bieden we tevens de mogelijkheid aan 
scholieren om kleinschalige maatschappelijke stages te 
lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het helpen bij een 
wedstrijd of het ontwerpen van een poster voor de 3FM 
wedstrijd.

Website geheel vernieuwd.
De oude website van de jeugdvisclub was toe aan een 
opfrisbeurt. De nieuwe site is opgebouwd in de zelfde 
stijl als die van HSV Limmen, en is een format van de 
landelijke bond. Zo komt de uitstraling overeen met 
die van veel andere visverenigingen in Nederland, wat 
de leesbaarheid en herkenbaarheid bevordert. Het pro-
gramma en andere informatie over de jeugdvisclub kunt 

u vinden op de geheel vernieuwde site, die te vinden is 
achter het helaas nog wat gecompliceerde adres  http://
hsvlimmen.mijnhengelsportvereniging.nl/. Via de zoek-
opdracht Samen Beet kom je bij elke zoekmachine ook 
op de juiste plek. Voor onze site zijn we nog op zoek naar 
meer mooie visfoto’s van jou met een bijzondere vangst 
of een mooie vislocatie. Leuke verhalen zijn ook wel-
kom. Stuur ze naar peter@samenbeet.nl dan plaatsen 
we ze op de site.

Open Wedstrijd, zaterdag 17 mei, 18:30 uur aan het 
Stet.
Onze eerste activiteit start a.s. zaterdag als wij een open 
wedstrijd organiseren. Deze viswedstrijd is toegankelijk 
voor alle vissende jeugd van 6 tot 15 jaar, lid of geen lid. 
Kom met je hengelspullen naar het haventje van het 
Stet op zaterdagavond om 18:30, of iets eerder. Daar krijg 
je een korte uitleg en een startnummer. Om 19:00 uur 
starten we met vissen. Rond half 9 hebben we de prijs-
uitreiking op het zwembadterrein. Er is voor alle deel-
nemers prijs en voor iedere aanwezige een consumptie. 
Deelname is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Heb 
je toch vragen: bel 072-5051056 na 19 uur dan kan Peter 
je meer vertellen over de wedstrijd. Tijdens onze wed-
strijden is een gediplomeerde Vismeester aanwezig om 
beginnende vissers te helpen met opbouwen en gebruik 
van de vismaterialen, en het verbeteren van vangst en 
omgaan met die gevangen vis.
We zien je graag terug bij onze activiteiten in 2014!

17 juni is het alweer 1 jaar geleden, dat we in het mooie 
dorp Limmen zijn gestart. Na een goed bezochte open 
dag, zijn we voortvarend van start gegaan.
En wat gaat de tijd dan toch snel, maar er is natuurlijk 
ook niets mooiers, dan met passie en plezier je werk uit 
te mogen oefenen.
Limmen is een fi jn dorp om in te werken en de cliënten 
wisten ons dan ook al snel te vinden. De cliënten voelde 
zich al snel vertrouwd, wat natuurlijk heel belangrijk 
is, naast de geboden zorg. Voor mensen die zorg nodig 
hebben, is het prettig om in hun vertrouwde omgeving 
te kunnen blijven wonen. Hier willen wij u met onze ken-
nis en zorg, graag bij ondersteunen.
Ons team bestaat uit 7 gediplomeerde medewerkers, 
met een verpleegkundige of wijkziekenverzorgende ach-
tergrond. Wij werken nauw samen met de huisartsen, 
ziekenhuizen, apotheek en andere instanties, en leveren 
alle mogelijke vormen van thuiszorg.

Ons Buurtzorg team kan voor verzorging, verpleging en 
zorg in uw laatste levensfase bieden, zowel PGB, AWBZ, 
MSVT of op rekening. Iemand die thuiszorg nodig heeft 
kan na één telefoontje, dezelfde dag of volgende dag al 
geholpen worden. Wij denken graag met u mee, en pro-
beren samen met u en /of uw partner, of familie een pas-
sende oplossing te vinden, om uw zorg zo goed mogelijk 
af te stemmen.

Wilt u meer weten over de werkwijze van Buurtzorg?
Wij zijn 7 dagen per week rechtstreeks bereikbaar via 06-
83536006
Of mail naar limmen@buurtzorgnederland.com

U kunt ook geheel vrijblijvend bij ons binnen lopen met 
uw vragen op het gebied van thuiszorg:
• informatie over de werkwijze van Buurtzorg
• vragen omtrent zorg &en verpleging
• vragen betreffende palliatieve zorg
• vragen omtrent hulpmiddelen en uitleen artikelen
•  wat kost thuiszorg, wat moet er geregeld worden en 

regelt dat?
• het zoeken naar de beste oplossing voor u.
Ons adres is: Dusseldorperweg 65a in Limmen.
Bent u geïnteresseerd? Wij staan u graag te woord.

Jeugdvisclub Samen Beet uit Limmen start 
met Open wedstrijd en vernieuwde website

Buurtzorg Limmen-Castricum viert jublileum

Jeanine, Lidwien, Anneke, Shirley, Sylvia, Lotte en Ans
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Nederlands Lymfoedeem Netwerk
NLNet

DE MOOISTE 
OCCASIONS 
VOOR DE 
BESTE PRIJS! 

autobedrijf.tevreden.nl

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

klanttevredenheid
8.6

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

Als kwaliteit een rol speelt..

06-22509530

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 

Diverse buitenvogelvoeders
HALVE PRIJS!

**NIEUW** METAZOA SNAXXX
voor paarden,  emmer 4 kilo € 9,95

Tegen vlooien/larven: BOLFO MAND &
TAPIJTSPRAY normaal € 9,99 NU € 7,50

Bij Forte Kinderopvang voelen kinderen zich al 45 jaar 
thuis. Kinderen die een vestiging van Forte Kinderop-
vang bezoeken krijgen namelijk niet alleen de aller-
beste begeleiding, maar leren spelenderwijs ook nog 
eens heel veel. Bij Forte is er namelijk veel aandacht 
voor de individuele ontwikkeling van baby tot tiener, 
wat de opvang tot een feestje maakt. En dit jaar is het 
nog eens extra feest bij het jarige Forte Kinderopvang!

Door het rijke aanbod aan activiteiten, toegespitst op 
leeftijd en belangstelling van de kinderen, is bij Forte 
veel ruimte om de wereld te ontdekken. Spelen en leren 
gaan hierbij hand in hand. Deskundige en betrokken 
medewerkers zorgen daarbij voor een veilige omgeving 
en stimulerende sfeer. En dat al 45 jaar: Forte is jarig en 
trakteert! 

Forte Kinderopvang viert haar verjaardag met haar be-
staande klanten, maar ook met nieuwe klanten. Forte 
laat nieuwe klanten namelijk graag kennismaken met 
de kwaliteit van hun kinderopvang. En iedereen die 
een nieuwe klant aanbrengt profi teert hiervan mee. 
Aanbrenger én nieuwe klant kunnen nu allebei kiezen 
uit een aantal cadeautjes, zoals een speelgoed- of tijd-
schriftenbon, maar ook kan er gekozen worden voor 
een storting in de clubkas van uw favoriete club! Vraag 
daarom naar het “Forte is jarig en trakteert!” kaartje, of 
kijk op www.fortekinderopvang.nl/fortetrakteert.

Benieuwd naar de opvang van Forte Kinderopvang? Op 
25 juni bent u welkom in de Forte stand op de Jaarmarkt 
om kennis te maken. En natuurlijk is er voor kinderen 
weer van alles te doen bij de Forte stand! 

Forte Kinderopvang heeft in Limmen kinderdagver-
blijf Eigen Wijs met opvang voor 0-4 jarigen, waar ook 
een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar aanwezig is. 

Daarnaast biedt Forte Kinderopvang nog buitenschool-
se opvang voor kinderen van 4-12 jaar, en een peuter-
speelzaal waar kinderen tussen 2-4 jaar samen kunnen 
spelen en leren. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fortekinderopvang.nl, of bellen met 0251-658058.

Datum: Woensdag 28 mei 2014
Locatie: Gezondheidscentrum Limmen
 Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen
Tijd: 19:15 - 22:00 uur
 Programma start om 19:30
Aanmelden kan t/m 21 mei via info@lymfoedeem.nl. 
Geef aan of u patiënt of hulpverlener bent.

Programma
19:30 Presentatie Varodem (Katinka Rutjens)
20:00 Vragenronde
20:15 Pauze en stands bezoeken
20:45 Presentatie Cure4Life (Annelies Vos)
21:15 Vragenronde
21:30 Stands bezoeken en contact met elkaar
22:00 Einde
Er worden steeds meer hulpmiddelen ontwikkelt, voor 
zowel lip- als lymfoedeem patiënten. Om op de hoog-

te te blijven van deze nieuwe ontwikkelingen hebben 
wij Katinka Rutjens van Varoderm uitgenodigd. Zij zal 
hulpmiddelen bespreken, waarbij de zelfredzaamheid 
verhoogt wordt.
Steeds vaker is voeding in de media. Om een goed ad-
vies te krijgen over verantwoord afvallen hebben wij 
Annelies Vos van Cure4Life uitgenodigd. Zij zal deze 
avond een lezing geven over verantwoorde voeding bij 
afvallen. Tijdens de pauze en na de sprekers is er ge-
legenheid om stands te bezoeken die gericht zijn op 
de zelfzorg voor lip- en lymfoedeem patiënten. U kunt 
hierbij denken aan arm sleeves, lingerie, borstprothe-
ses, hulpmiddelen en hulp bij re-integratie.
Er is tijdens deze bijeenkomst voldoende tijd voor infor-
meel lotgenotencontact. Rond 22:00 uur willen wij de 
avond afsluiten. Indien het programma u aanspreekt, 
meldt u dan aan! Toegang is gratis. Wij zorgen voor kof-
fi e, thee en wat lekkers.

Spelenderwijs leren
bij jarig Forte Kinderopvang

Het doet ons plezier u uit te mogen nodigen
voor onze NLNet regiobijeenkomst

Sterk de toekomst in!

Op de woensdagen 28 mei en 4 juni van 20.00 uur tot 
21.00 uur wordt er weer een Taizé-project-koor gehou-
den. Het ingestudeerde repertoire kan daarna tijdens 
de zaterdagavondviering  op 7 juni (Pinksterzaterdag) 
om 19.00 uur in praktijk worden gebracht. Tijdens een 
meditatieve-viering in de Corneliuskerk zal het project-
koor samen met het Liturgisch koor de zang verzorgen.
Het project-koor staat onder leiding van de dirigent-
organist/pianist van de Corneliusparochie: Peter Rijs. 
Tijdens de repetitieavonden zullen bassen, tenoren, 
alten en sopranen hun eigen partijen leren. Er zal in de 

pauze koffi e en thee geschonken worden en is er ook 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Deelname aan het 
project-koor is gratis. 
• Woensdagavond 28 mei 2014
 van 20.00 tot 21.00 uur (repetitie)
• Woensdagavond 4 juni 2014
 van 20.00 tot 21.00 uur (repetitie)
• Zaterdagavond 7 juni 2014
 om 19.00 uur (meditatieve-Pinksterviering)
Het Taizé-koor-project vindt plaats in de Corneliuskerk 
van Limmen.

Taizé-project-koor met Pinksteren
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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

• De bouw is gestart

•  Nog slechts enkele beneden- en 
bovenwoningen beschikbaar

•  Oppervlaktes vanaf 55 m2 GBO
tot 96 m2 GBO

•  Inclusief tegel- en sanitairwerk en 
met keukenvoorbereiding

• In een aansprekende jaren ’30 stijl

• In een groene woonomgeving

• Zie www.natuurlijk-limmen.nl

•  Uitgebreide kleurenbrochure bij 
Rietveld Makelaars beschikbaar

De laatste appartementen... Plan de Lange Akkers!

Prijzen vanaf € 142.000,- tot € 179.400,- v.o.n.

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

RIETVELD
M A K E L A A R S

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Heerlijk ontspannen
met een passend
verzekeringsadvies!

controle

G E V R A A G D

Ondernemer met visie en 
doorzettingsvermogen

Bel voor afspraak L. Meijland
06 54 69 63 28, of meer info

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming


