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LIMMEN - Het is al weer 10 jaar gele-
den dat we op grootse wijze het 100 
jarig bestaan van onze Corneliuskerk 
hebben gevierd. Een programma 
met concerten, thema’s, feestelijke 
vieringen, tentoonstelling, muziek, 
versiering, kermis, gastvoorgangers 
en processie. Een programma voor 
jong en oud rond en in een gebouw 
dat zo’n belangrijke functie heeft 
als het gaat om het lief en leed bin-
nen onze Limmer gemeenschap. Het 
stilistische kunstwerk voor de kerk, 
het koororgel voorin de kerk en de 
verlichting van de toren zijn de her-
inneringen aan dat grandioze feest 
waar zoveel verenigingen, bedrijven 
en vrijwilligers zich toen voor inge-
zet hebben.  

Nu 10 jaar later doen we het nog 
even bescheiden en dunnetjes over. 
Het gaat bij dit feest niet alleen om 
het gebouw maar vooral om de vi-
tale geloofsgemeenschap die we als 
Corneliusparochie willen zijn. Het is 
zondag 15 april 2012 precies 110 jaar 
geleden dat de Corneliuskerk ingeze-
gend werd. Op die dag zal er dan ook 
een feestelijk jubileumviering gehou-
den worden m.m.v. het Corneliuskoor 
o.l.v. Peter Rijs. Daarna zal er een re-

In de vorige LOV editie heeft u kun-
nen kennismaken met de brouw-
meesters van brouwerij “Dam-
pegheest”. Binnenkort krijgt u de 
gelegenheid hen persoonlijk te ont-
moeten. Wij schreven toen al iets 
over een op handen zijnde bierproe-
verij.  

Het is bijna zover, want op zondag-
middag 15 april vanaf 15.00 tot 18.00 

Uitnodiging 
110 jaar Corneliuskerk

Brouwerij “Dampegheest” introduceert nieuwe bieren tijdens  
Lentebockbierfestival in “De Burgerij” op 15 april a.s.

Lentebockbierfestival in de burgerij

ceptie zijn waar u allen voor bent uit-
genodigd.

Het feestweekend begint op vrij-
dagmiddag 13 april om 14.00 uur 
met een officiële opening van de ten-
toonstelling. Ook staan we dan stil 
bij het cadeau, dat gekoppeld is aan 
dit feest, de restauratie van het orgel 
achter in de kerk. Onze organist Peter 
Rijs zal die middag het orgel bespe-
len. Tijdens de openingstijden van de 
tentoonstelling, waar gewaden, vaan-
dels, zilverwerk en archiefmateriaal te 

uur is het Lentebockbierfestival in 
“De Burgerij”. Er zullen maar liefst 
twee nieuwe bierloten aan de “Dam-
pegheest” stam het levenslicht zien 
en een originele naam krijgen. Naast 
de nieuwe lentebockbieren zullen 
ook de traditionele bieren van de 
brouwerij geschonken of getapt gaan 
worden. Dé unieke gelegenheid om 
kennis te maken met dit overheer-
lijke bier van eigen bodem gebrouwen 

bewonderen zijn, zullen ook beelden 
van het 100 jarig feest getoond wor-
den. Ook zal er een orgel workshop 
zijn en gastorganisten het orgel be-
spelen. De kerkdeuren staan open en 
gastheren en -vrouwen zullen u graag 
meer vertellen over het 110 jaar oude 
kerkgebouw. 

Vanzelfsprekend staat de koffie en 
thee deze dagen voor u klaar. Een kort 
en bondig feestprogramma waar we u 
allen voor uitnodigen.

Parochiebestuur Corneliusparochie

met het zuiverste water afkomstig 
uit onze eigen Kennemerduinen. De 
burgemeester van Castricum, de heer 
Drs. Toon Mans zal een officiële han-
deling verrichten bij de introductie en 
“doop” van de nieuwe bieren. Om ze-
ker te zijn van een plaats in de zaal is 
het nodig een toegangsbewijs te be-
stellen. De prijs, in de voorverkoop, is 
slechts € 5,00 p.p., incl. een origineel 
“Dampegheest” bierglas. Zondag 15 
april aan de zaal € 6,00 p.p.

Lever je dit glas weer in dan krijg je 
€ 2,00 terug (statiegeld) terug. In de 
zaal kunnen zgn. biermunten ge-
kocht worden om af te rekenen. Er is 
heerlijke live music van de band “Bad 
Name”, een uitstekende band met een 
zeer uitgebreid en soms nostalgisch 
repertoire. Er rijdt zelfs een heuse 
“bierbus”, die pendelt vanaf 14.45 uur 
van het station Castricum naar Lim-
men en terug. Gemakkelijker kunnen 
de brouwerij en “De Burgerij” het niet 
maken en dat voor maar € 2,00 p.p. 
(een retour).

Recentelijk deed brouwerij “Dampeg-
heest” mee aan een bierproeverij in 
Alkmaar: 650 bezoekers!, dus bestel/
haal snel een kaart bij Gall & Gall Lim-
men of bij De Burgerij.
Wilt u een gezellige middag met heer-
lijke proeverij? Dan mag u 15 april niet 
missen. En het wordt vast heel mooi 
weer, dus terras open.

Kees G. Kroone

PrOgraMMa
Vrijdag 13 april: 14.00 uur opening van de tentoonstelling met  
orgelconcert. Kerk open van 14.00 - 18.00 uur (koffie en thee). 

Zaterdag 14 april: kerk open 10.00 - 17.00 uur tentoonstelling  
met gastorganisten (gEEN avondviering).

Zondag 15 april: feestelijke en muzikale viering om 10.00 uur  
en aansluitend receptie, koffie, thee etc.  

bij mooi weer in de tuin achter de Pastorie,  
(uitwijk naar ontmoetingsruimte achter in de kerk).

Iedereen van binnen en buiten Limmen is van harte welkom!

Parochiebestuur en Parochievergadering H. Cornelius Limmen

Postadres
de Krijgsman 1
1911 KG Uitgeest
www.odisport.nl

Bezoekadres
Zwembad Dampegheest
‘t Kieftenland 45
1906 WD Limmen

Nederland
Tel(fax): 072 5053205
Mobiel: 06 53615936
info@odisport.nl

  Groepsactiviteiten
                  Boogschieten
  Kanovaren
             Feesten
                        BBQ

               Materiaal verhuur
           Vlotbouwen
       Zwemmen
   Klimmen
Partijtjes

SPORTACTIEVE RECREATIE

Ook dit jaar wil de PCI weer een in-
zameling houden met witte donder-
dag. Dit gebeurt 5 april in de viering 
van 19.30 in de Corneliuskerk te Lim-
men. Vorig jaar was het de tweede 
keer dat wij het organiseerden. En 
weer met succes.

Wat is de bedoeling van deze actie?
Omdat witte donderdag in het teken 
staat van delen, willen wij dat ook 
doen met onze mede mensen die 
het niet zo breed hebben. Wij vragen 
aan u, of u wat van u eigen wil weg-
geven. b.v een pak koffie, thee, rijst, 
pannenkoekmix, drinken, koek. Graag 

Witte Donderdag  
samen met de PCI

producten die lang houdbaar zijn. Al-
les wat wij binnen halen, gaat naar 
de voedselbank in Beverwijk. Deze 
voedselbank werkt samen met Cas-
tricum en Limmen. Dus het komt op 
de juiste plaats terecht. Hopelijk kun-
nen wij weer op u rekenen en hopen 
dat het weer een succes wordt. Wij 
zien u graag op witte donderdag in de 
kerk met een gift voor uw medemens. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar 
de kerk te gaan, kunt u altijd wat af-
geven in de Pius of de pastorie. Nog-
maals bedankt voor de medewerking.

Het bestuur van de PCI 

15.00 - 18.00 uur
in de Burgerij
live muziek van
“Bad Name”

- Nieuw bier
- Nieuwe naam
- Nieuw etiket

brouwerijdampegheest.nl

Fijne en gezellige 
Paasdagen!

ODI Sportactieve recreatie
Zoals hopelijk iedereen inmiddels 
weet is ODI de exploitant van het 
Limmer-zwembad. Naast het beheren 
van het zwembad doen wij nog vele 
andere activiteiten. Dit varieert van 
kinderfeestjes tot bedrijfsfeesten en 
van ontspannen recreatie tot grens-
verleggende sportieve activiteiten.

Paasfeest op Dampegheest 
Voor je het weet is het zover. Op 2e 
Paasdag (maandag 9 april) om 10.00 
uur organiseert ODI Sportactieve Re-
creatie een te gek Paasfeest! Iedereen 
is dan van harte welkom om paasei-
eren te komen zoeken. Ook gaan we 
weer paaseieren schilderen en mag je 
natuurlijk met de paashaas op de foto. 
Dus kom met je hele gezin, entree is 
gratis. Tot 9 april!! 

Eerste zwemdag
Op dinsdag 1 mei 2012 gaat het zwem-
badseizoen weer van start. Alle in-
schrijfformulieren zullen worden ver-
spreid via de basisscholen in Limmen. 
Voor het gemak kun je in deze editie 
van de LOV-krant ook het inschrijf-
formulier vinden, maar natuurlijk kun 
je ook een inschrijfformulier afhalen 
op het zwembad of downloaden via 
www.odisport.nl. Bij het ontwikkelen 
van het inschrijfformulier 2012 heb-

Zwembad Dampegheest
gewoon heel 2012 geopend!

ben we geprobeerd zoveel mogelijk 
rekening te houden met de wensen 
en opmerkingen van het afgelopen 
seizoen. Het belangrijkste blijft dat 
je niet vergeet de pasfoto’s in de en-
velop te doen. Deze envelop doe je 
vervolgens in de brievenbus van het 
zwembad.

Initiatiefgroep zoekt hulp 
Sinds de onzekerheid van het bestaan 
van het Limmer-zwembadje is er al 
veel gebeurd, maar tot nu toch nog 
te weinig om het behoud voor 2013 te 
garanderen. Samen met de initiatief-
groep is ODI hard bezig om te inven-
tariseren wat wij als Limmen kunnen 
organiseren om het behoud een feit te 
laten zijn. De mogelijke doorstart naar 
2013 hangt van veel factoren af maar 
begint uiteraard op de werkvloer. Wij 
willen bij deze daarom een oproep 
doen aan alle belangstellenden die 
zich als vrijwilliger willen aanmelden 
om het zwembad een handje te hel-
pen. In april komt er op de website een 
speciale pagina waarin je kunt lezen 
wat dit allemaal precies inhoud. Wil 
je eerder reageren dan kun je bellen 
of mailen naar 06-53615936 of info@
odisport.nl. Veel handen maken ligt 
werk en alle expertises zijn nodig!

Hopelijk tot snel allemaal! Team ODI
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Kits Oonlie is een fris, huiselijk en 
kleinschalig kinderdagverblijf en is 
sinds 2006 ISO/HKZ gecertifi ceerd.

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

Kom kijken hoe wij spelen, of bel

voor een rondleiding

  072- 532 35 78
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Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

L IMMEN
Wanneer het 
Ù uitkomt;

Maandag t/m Zaterdag 
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van 
16.00 – 21.00 uur.

Voor al 
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1

1906 BS LIMMEN

L IMMEN

Medik8 Skin Needling
met titanium en 
goud coating

Nieuw bij 
Schoonheidssalon Esplendida 

Wat doet de Dermeroller 

Soms ben je niet tevreden over de resultaten van huid-
verzorgingsproducten en wil je wel een stapverder maar 
gaat een chirurgische ingreep je te ver. Je wilt wel een be-
handeling die zichtbaar iets ie doet voor je huid. Dan is de  
Medik8 Titanium Dermaroller iets voor jouw!

•	 	Helpt	rimpels,	lijntjes,	vouwen	en	kraaienpootjes	gladder	te	maken	
•	 Verbetert	het	aanzien	van	littekens	
•	 	Verbetert	de	opname	en	werkzaamheid	van		

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

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

of	bel	vrijblijvend	naar	06-502	84	582

Karin	Molenaar	|	Hogeweg	104	|	te	Limmen

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Bespaar op uw printkosten 
met SECONDlife inktcartridges. 

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

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

die niet meer bruikbaar zijn. 

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

SEI-geregistreerd

timmer- en betonwerkzaamheden

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

aannemingsbedrijf
n. commandeur bv

www.ncommandeur.nl

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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Thomas Schilder
– Geboren op 21 februari  2012 –

Zoon van Cristian en Heidi Schilder

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

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

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

‘BABY VAN DE MAAND’

Mikay 
– Geboren op 13 februari 2012 –

Zoon van Wim Miltenburg en Jolanda Visscher

L I M M E R   K R O O S T

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

Max Jonker
– Geboren op 28 Januari 2012 –

Zoon van Peter Jonker en Ramona Krijger

Joost Bultink
– Geboren op 15 februari 2012 –

Zoon van René Bultink en Carla Lukkien

Salsa Dansschool Happy Time  

Salsa Danslessen & 
Zumba Fitness in Limmen 

Ooit gehoord van een 
mozaïekenvinger?

LIMMEN - Salsa Dansschool Happy 
Time is al geruime tijd actief met 
het geven van salsa, merengue, ba-
chata danslessen o.a. in Castricum, 
en Haarlem. In het cultureel centrum 
vredeburg aan de Dusseldorperweg 
64 gaan wij op vrijdag 6 april van 
start met de salsa lessen. Deelne-
mers die graag aan de lessen willen 
deelnemen, kunnen zich aanmelden. 
Zowel beginners als cursisten die al 
eerder salsa hebben gedanst zijn van 
harte welkom. als u er ooit aan ge-
dacht heeft om eens de Zuid-ameri-
kaanse salsadans te willen gaan le-
ren, is dit de unieke gelegenheid om 
er kennis mee te maken. De lestijden 
voor de beginners 1, is om 19:00 / be-
ginners 2, 20:00 / semi -gevorderd 
21:00 / gevorderd 22:00 uur.

Zumba fitness
Voor de liefhebbers die gezond en fit, 
en uiteraard willen afvallen is dit een 
unieke gelegenheid om mee te doen 
met de zumba fitness workout  bij 
salsa dansschool Happy Time. Elke 

Zaterdag 28 april om 10 uur is het zo-
ver, dan moeten alle mozaïeken, de 
bloemsierkunst en de straatversie-
ring klaar zijn. rond die tijd worden 
de 60ste Bloemendagen geopend 
door de Burgemeester Toon Mans in 
de Burgerij en vertrekken de juryle-
den om met jureren te beginnen. 

Wat vooraf ging is vaak niet bekend 
bij de buitenstaanders. Niet alleen de 
leden van de Stichting Bloemendagen 
Limmen zijn maanden van te voren al 

begonnen met de voorbereidingen; 
wat te denken van de deelnemers?
Vele ideeën worden of vroeg in het jaar 
of op het laatste moment bedacht 
omdat men actueel wil zijn. Daarna 
volgt het ontwerp en de uitvoering 
op tempex. Zijn er wel genoeg men-
sen die dit jaar ons kunnen helpen? 
Ja hoor, altijd zijn er genoeg mensen 
zo gek dat ze dagenlang gaan prik-
ken, plakken, steken, ritsen, knippen, 
voorsteken of leggen. Het is vaak de 
gezelligheid die een ploeg bij elkaar 
houdt. Alles wordt weer bijgepraat, de 
laatste roddels worden doorgenomen, 
de sterke verhalen worden weer opge-
haald, opscheppen over de kinderen, 
moppentappen, iedereen is zo weer 
bij. Dit alles onder het genot van een 
natje en een droogje natuurlijk.

Twee weken voor de start van de Bloe-
mendagen begint het echte werk. 
Een aantal mensen helpt met ritsen 
op het land, de anderen slaan al wat 
provisie in, kopen spelden, misschien 
nog wat tempex, hout of schuttingen 
voor de afwerking.

De week voor de Bloemendagen kun-

Zaterdag 14 april is het dan zover: de playback-
show voor Pink ribbon staat voor de deur. Het 
doel van de avond is om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor deze stichting.

Met acts van onder andere Andre van Duin, 
Tavares, TV kantine en Salt ‘n Pepa belooft het 
een geweldige avond te worden. De avond begint 
om 20.00 uur en de deuren van de Burgerij zullen 
geopend zijn vanaf 19.30 uur. Er is een bewaakte 
garderobe en halverwege de avond zal er een 
zinderende loterij plaatsvinden. Kaarten zijn ver-
krijgbaar voor € 5,- bij Gall & Gall en Stuifbergen 
in Limmen.

Komt allen om deze avond samen met 
ons tot een succes te maken!

Arja Olling en Manon Dekker

dinsdagavond van19:00 tot 21:00 kunt 
u bij ons terecht voor informatie en 
eventueel voor een proefles en die is 
geheel gratis. Een swingende fitness 
workout gebaseerd op diverse Latijns-
Amerikaanse dansen. De muziek is 
vrolijk en afwisselend. Van salsa tot 
hiphop en van merengue tot Brazili-
aanse samba, flamenco. Zumba laat 
je bij iedere les opnieuw genieten van 
de heerlijke muziek en de feestelijke 
sfeer, terwijl je door de makkelijkheid 
te volgen danspassen heel wat calo-
rieën verbrandt. Danservaring is niet 
nodig. De effectiviteit van Zumba 
is bewezen door een onafhankelijke 
universiteit. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat u met Zumba tot 
wel 1000 calorieën per uur verbrandt, 
De zeer getalenteerde zumba docent 
Guusje zal u een 1 uur lang les geven 
en begeleiden tijdens de zumba fit-
ness workout. afvallen dus! 

De manier van les geven bij salsa 
dansschool Happy Time is voor salsa 
en zumba liefhebbers heel onspan-

nen op zondag de hyacintenbloemen 
gratis gehaald worden, iedereen die 
zich hiervoor opgegeven heeft, heeft 
keurig een uitnodiging gekregen om 
op een bepaalde tijd te komen. En dan 
kan het echte werk beginnen. In die 
week zie je vele met blauwe vingers 
of pleisters op de duimen rondlopen. 
En dit komt niet doordat ze met een 
hamer op hun vingers hebben gesla-
gen maar enkel en alleen door de hy-
acintenbloemen en de spelden. Naast 
een tenniselleboog, een muisarm, een 
gameboy duim of een sms-duim be-
staat er misschien ook wel een moza-
iekenvinger?

Na vele dagen gezelligheid en hard 
werken, vaak ook nog de laatste da-
gen ’s nachts, is het zaterdag de grote 
dag. Dan staat het pronkstuk in de 
tuin, is heel Limmen in een soort 
feeststemming omdat ze het toch 
maar weer allemaal voor elkaar heb-
ben gekregen en is ’s avonds de prijs-
uitreiking. Velen gaan die dag al bij 
hun werkstuk zitten om het commen-
taar van de bezoekers aan te horen en 
sommigen maken hier een compleet 
feest van, waarbij iedereen welkom is. 
Nadat ’s avonds de prijzen bekend zijn 
gemaakt en men nog eventjes proost 
op de behaalde resultaten gaat een 
ieder moe naar bed. Nog een dagje 
bijkomen, zelf de route rijden en nog 

bij het werkstuk zitten en het zit er 
alweer op. Op naar de volgende editie 
van de Bloemendagen!

Succes iedereen!

nend, waardoor iedere cursist alle 
danscombinaties en variaties moeite-
loos kan volgen. De lessen zijn ener-
zijds heel ontspannen, doelgericht 
en duidelijk boven alles. Salsa dans-
school Happy Time staat bekent door 
zijn manier van lesgeven en zijn pro-
fessionele begeleiding. reageer nu, 
want Vol is Vol!

In de locatie van het Cultureel cen-
trum Vredeburg, gelegen aan de Dus-
seldorperweg 64 te Limmen, gaan de 
salsalessen plaatsvinden op vrijdag 6 
april, en de zumba fitness is nu bezig 
op de dinsdagavond en gaat door tot 
de zomer maanden
 
Voor informatie en aanmelden kunt 
u bellen of mailen naar: Henry Menes 
tel: 06-26768424 / 023-5313215 / Ria 
en Dorien Cultureel centrum Vrede-
burg tel 072-5051950

Info: website: www.salsahappytime.
nl / E-mail h.menes1@chello.nl / 
www.salsahappytimefacebook.nl

Playbackshow 2012
Voor Pink Ribbon

  Met oa Tavares, André van Duin &
          Guns N’ Roses

 Zaterdag 14 April

Aanvang
 20.00

De Burgerij t
e Limmen

Kaarten verkrijgbaar bij 
Gall & Gall en Stuifbergen 
in Limmen

Voorverkoop: €5,-
Aan de deur: €7,50

Contact:
playbackshow2012@gmail.com

Playbackshow 
voor Pink Ribbon
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Autoschadebedrijf Kleverlaan bv: 072 505 75 10

KLEVERLAAN.NL AUTOSCHADEHERSTEL

Voor kwaliteitsherstel
belt u...

Schade?

GPG_75_541889 A5.indd   3 03-11-10   09:13

Uw interieurspecialist

tapijten

zonwering

vloeren
karpetten

gordijnen

elektrische gordijnrails!

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

laminaat&

service
kwaliteit
garantie

 

 

 
 

  Info; Henry Menes /Ria en DorienTel 06-26768424 / 023-5313215 
      IN CULTUREELCENTRUM VREDEBURG Tel.072 - 5051950 
DUSSELDORPERWEG 64 LIMMEN / Website:www.salsahappytime.nl        
                                E-mail :h.menes1@chello.nl 

  Beginners 1.  a.v. 19:00 
   Beginners 2.  a.v. 20:00 
   Semi- Gev,      a.v. 21:00 
  Gevorderd       a.v. 22:00 
          
   Meld je nu aan 
    De Lessen starten  
    op vrijdag 6 april  
    a.v. 19:00 uur 
 

Salsa  
Merengue       
Bachata        
Alle niveaus      
 

 

 

  

 

De 1e zumbales     
 is GRATIS     
 
           Elke 
 Dinsdagavond 
     Lestijden: 
A.V.19:00 – 20:00 
A.V.20:00 – 21:00 
  

 

  

Zumba Fitness 
Lessen” voor  
jong en oud. 
Door de training 
blijf je fit “Sportief 
en afvallen  
1000 calorieën  
per uur. Doe mee  
en ervaar het zelf. 

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

-	Diverse	soorten	tulbanden
-	Duivenkater
-	Paasbrood	klein-groot
-		Klein	en	groot	brood	voor	

het	paasontbijt.
-	Diverse	soorten	paaseitjes
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Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak: 

Kinderopvang Kits Oonlie geeft  
presentatie aan gemeenteraad  
In april 2011 heeft de commissie gun-
ning haar onderzoeksrapport over 
de amsterdamse zedenzaak gepre-
senteerd. Uit dit rapport zijn aan-
bevelingen gedaan, waaronder ook 
aanbevelingen voor kinderopvangor-
ganisaties. 

Op verzoek van de Commissie Samen-
levingszaken van de gemeenteraad 
Alkmaar heeft Kinderopvang Kits 
Oonlie een presentatie gegeven over 
de aanbevelingen in het rapport Gun-
ning en hoe Kits Oonlie hier als orga-
nisatie aan voldoet. Tevens heeft de 
oudercommissie Ouders Oonlie, naar 
aanleiding van de gebeurtenissen in 
het Hofnarretje, aangegeven dat het 
van belang is dat Kits Oonlie bij ou-
ders kenbaar maakt hoe zij dergelijke 
situaties voorkomen. 

Kits Oonlie heeft de hoofdlijnen van 
de aanbevelingen voor u op een rij 
gezet en de werkwijze die Kits Oonlie 
hanteert m.b.t. de aanbevelingen. 

Een situatie waarin een groep kinde-
ren op kinderdagverblijven lang alleen 
kan zijn met één volwassene, is uit 
oogpunt van veiligheid niet accepta-
bel. 

Aanbeveling: Aanbevolen wordt om 
gebruik te maken van het vierogen-
principe; er zijn altijd twee volwasse-
nen aanwezig, die de kinderen kunnen 
zien of horen. Een aanscherping van 
de huidige beroepskracht-kindratio is 
hiervoor vereist.

Kits Oonlie hanteert op alle groepen 
het open deuren beleid. Dit houdt in 
dat kinderen op verschillende mo-
menten op beide groepen kunnen 
spelen. Gedurende de dag lopen de 
pedagogisch medewerkers op de ver-
schillende groepen om toezicht te 
houden. Tijdens het openen en sluiten 
zijn altijd twee volwassene aanwezig, 
in eerste instantie om in te kunnen 
grijpen wanneer zich een calamiteit 
voordoet. Verder zorgt dit ervoor dat 
de pedagogisch medewerkers niet te 
lang alleen zijn met de kinderen zodat 
de mogelijkheid tot onheuse bejege-
ningen gering is. De groepen zijn ruim 
opgezet zodat er geen ruimtes gecre-
eerd zijn waar geen toezicht op is. Kits 
Oonlie heeft tevens een pedagogisch 
werkbegeleider in dienst die mini-
maal één keer per week de vestigin-
gen (onaangekondigd) bezoekt en de 
pedagogisch medewerkers begeleidt 
bij de werkzaamheden.

Signalen van seksueel misbruik moe-

ten eerder worden opgemerkt en in-
stanties moeten beter samenwerken 
om signalen te bundelen en in actie te 
vertalen.

Aanbeveling: Vanuit de sector kan ge-
dacht worden aan het ontwikkelen van 
voorlichtingsmateriaal voor ouders, 
het borgen van aandacht voor het on-
derwerp in opleidingen en bijscholing 
van medewerkers, het benoemen van 
een vertrouwenspersoon en eenduidig 
besluitvormingsproces bij vermoeden 
van seksueel misbruik, neergelegd in 
een landelijk verplicht protocol.

Kinderopvang Kits Oonlie maakt 
gebruik van verschillende protocol-
len met betrekking tot misbruik van 
kinderen (zowel in de thuissituatie 
als in de werksituatie). Deze protocol-
len zorgen ervoor dat signalen snel-
ler herkend worden en dat de peda-
gogisch medewerkers weten hoe zij 
horen te handelen wanneer dit zich 
voordoet. Kits Oonlie maakt gebruik 
van de volgende protocollen; 
•  Protocol (vermoeden van) seksuele 

intimidatie door medewerkers
•  Protocol Meldcode kindermishan-

deling en huiselijk geweld (2012)

Tevens zijn er binnen Kits Oonlie drie 
aandachtsfunctionarissen aanwezig 
die getraind zijn in het signaleren, 
herkennen en uitvoeren van de Meld-
code. Ook is er binnen Kits Oonlie een 
vertrouwenspersoon aangesteld. In 
maart 2012 volgen alle hoofdleidsters 
van Kits Oonlie een signaleringscur-
sus. 

Het opleidingsniveau van de mede-
werkers en de formatieopbouw van 
een kinderdagverblijf moeten borgen 
dat medewerkers in staat zijn het kind 
veiligheid te bieden.

Aanbeveling: De samenstelling van de 
personeelsformatie in de kinderdag-
verblijven zou een mix van medewer-
kers met een opleiding op HBO, MBO4, 
MBO3 niveau moeten zijn. In het ma-
nagementteam dienen pedagogische 
kennis en kennis op het gebied van be-
drijfsvoering aanwezig zijn.

Binnen Kits Oonlie zijn verschillende 
opleidingsniveaus op vestigingen 
aanwezig, bijvoorbeeld MBO3, MBO4 
en HBO. Wat bijzonder is bij Kits Oon-
lie is dat er een pedagogisch adviseur 
en een pedagogisch werkbegeleider 
fulltime in dienst zijn. De pedago-
gisch adviseur houdt zich voorname-
lijk bezig met het pedagogisch be-
leid, het ondersteunen en aansturen 

van de pedagogisch werkbegeleider 
en het observeren van kinderen die 
extra aandacht behoeven. De peda-
gogisch adviseur neemt tevens deel 
aan management overleggen. De 
pedagogisch werkbegeleider is ter 
ondersteuning van de pedagogisch 
medewerkers op de vestigingen. Zij 
bezoekt elke vestigingen minimaal 
één keer per week en zorgt ervoor 
dat er toezicht is op de handhaving 
en uitvoering van het pedagogisch 
beleid.

De werving en selectieprocedure moet 
strikter worden uitgevoerd.

Aanbeveling: Met name het natrekken 
van referenties zou een belangrijke rol 
kunnen vervullen.

Kits Oonlie heeft een uitgebreide sol-
licitatieprocedure die bestaat uit drie 
onderdelen. Het eerste onderdeel is 
een gesprek met Personeelszaken. 
Hierin worden de sollicitanten ge-
screend op persoonlijke eigenschap-
pen, opleidingsniveau, arbeidsverle-
den etc. In het tweede gesprek met 
de Pedagogisch adviseur worden er 
vragen gesteld met betrekking tot 
het pedagogische aspect van werken 
in de kinderopvang. Hieruit moet 
duidelijk worden of bijvoorbeeld de 
pedagogische visie van de sollicitant 
past bij de visie en werkwijze van 
Kits Oonlie. Wanneer deze gesprek-
ken naar tevredenheid zijn verlopen 
wordt de sollicitant uitgenodigd voor 
een meeloopdag op de vestiging. Hier 
draait de sollicitant mee onder bege-
leiding van de hoofdleidster. Tijdens 
deze meeloopdag wordt gelet of het-
geen dat de sollicitant in de gesprek-
ken heeft aangegeven klopt met de 
werkwijze. Tevens wordt gelet op hoe 
de benadering naar kinderen, ouders 
en collega’s verloopt. Indien de sol-
licitant wordt aangenomen wordt er 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
bij de gemeente aangevraagd. Wan-
neer dit in orde is kan de nieuwe me-
dewerker starten. 
Kits Oonlie hanteert een proefpe-
riode voor alle medewerkers van 2 
maanden. Wanneer de proefperiode 
voorbij is worden er elk half jaar func-
tionering- en beoordelingsgesprek-
ken gevoerd waarin kritisch gekeken 
wordt naar de bekwaamheid van de  
medewerker. Tevens wordt de mede-
werker ondersteunt en begeleidt door 
de pedagogisch adviseur en de peda-
gogisch werkbegeleider. Naar aanlei-
ding van dit rapport belt Kits Oonlie 
alle referenties na. Voorheen gebeur-
de dit wanneer er twijfel bestond bij  

een sollicitant.

Het bestuurlijk toezicht maar met 
name de handhaving door de gemeen-
te moet met meer kracht ter hand 
worden genomen. 

Aanbeveling: Er is sprake van ontbre-
kende of onduidelijke kaders, weinig 
communicatie en gebrek aan afstem-
ming tussen toezicht en handhaving. 
De verdeling van de taken en verant-
woordelijkheden is niet altijd duidelijk. 
Het toezicht op de kinderopvang dient 
te verschuiven van een administratieve 
controle op de aanwezigheid van de 
juiste documenten naar een toetsing 
van de inhoudelijke kwaliteit. Daarbij is 
het belang om meer onaangekondigde 
bezoeken af te leggen.

Ondanks dat deze aanbeveling ge-
richt is aan de gemeente wil Kits Oon-
lie graag laten zien hoe zij werken aan 
inhoudelijke kwaliteit. Kits Oonlie is 
een kinderopvangorganisatie met een 
HKZ keurmerk. Weinig andere kinder-
opvangorganisaties zijn in het bezit 
van dit keurmerk. Dit keurmerk stelt 
hoge eisen aan het kwaliteitssysteem 
binnen de organisatie en als organi-
satie vindt er elk jaar een audit plaats 
door een externe organisatie. Tevens 
wordt Kits Oonlie jaarlijks onaange-
kondigd bezocht door de GGD. Onze 
inspectierapporten zijn inzichtelijk 
voor een ieder en kunt u terugvinden 
op onze website (www.kits-oonlie.
nl). Kits Oonlie heeft een actieve ou-
dercommissie genaamd Ouders Oon-
lie. Deze oudercommissie opereert op 
lokaal en organisatiebreed niveau. De 
oudercommissie wordt o.a. geraad-
pleegd bij wijzigingen in het beleid. 
Ook denken zij actief mee aan mo-
gelijke verbeterpunten. Zoals eerder 
benoemd is er veel toezicht en hand-
having d.m.v. pedagogisch adviseur 
en pedagogisch werkbegeleider op de 
vestigingen.

In het belang van de veiligheid van de 
kinderen moeten strengere kwaliteits-
eisen aan de kinderdagverblijven wor-
den gesteld en moet een herpositione-
ring van de kinderopvang, van opvang 
naar ontplooiing van het kind, worden 
overwogen, omdat de marktwerking 
onvolledig is. 

Aanbeveling: Wel pleit de commissie er-
voor om de kwaliteit op een hoger peil 
te brengen. Een positionering van de 
kinderdagverblijven als voorziening die 
is gericht op het kind in plaats van de 
ouders, en die ontplooiing van het kind 
centraal stelt, is naar de mening van de 

commissie maatschappelijk gewenst.

Kits Oonlie is een organisatie die 
kinderopvang niet alleen ziet als een 
opvang voor ouders die werkzaam 
zijn, maar ook voor een opvang die 
zich richt op de ontwikkeling van 
kinderen. Dit geldt voor zowel de kin-
derdagverblijven als voor de buiten-
schoolse opvang. Kinderen die extra 
aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld 
vanwege (lichte) gedragsproblemen 
of (lichte) ontwikkelingsachterstan-
den worden, in overleg met ouders, 
geobserveerd door de pedagogisch 
adviseur. Zij maakt aan de hand van 
de observaties een handelingsplan 
voor de pedagogisch medewerkers 
op de groep en indien gewenst voor 
ouders. Ook biedt Kits Oonlie een 
Voor- en Vroegschoolse Educatie 
programma Puk en Ko aan op de kin-
derdagverblijven. Om de ontwikke-
ling van kinderen positief te kunnen 
beïnvloeden moet je als organisatie 
professionele medewerkers in dienst 
hebben. Kits Oonlie organiseert ge-
regeld studieavonden en pedagogisch 
onderwerpen tijdens vergaderingen. 
Ook is er een opleidingsplan in ons 
personeelsbeleid aanwezig. Om de 
veiligheid te garanderen voeren wij 
jaarlijks een uitgebreide Risico Inven-
tarisatie en Evaluatie (RI&E) uit op alle 
vestigingen. 
  
Overige aanbevelingen voor ouders; 

Wees alert op signalen, vraag inspec-
tierapporten op van de gekozen kinder-
opvanginstelling en bekijk het pedago-
gisch beleidsplan, let op continuïteit 
van pedagogisch medewerkers, zorg 
voor een open cultuur waar feedback 
deel van uitmaakt.

De GGD rapporten staan vermeld op 
de website (per locatie) en zijn direct 
inzichtelijk voor derden. Jaarlijks wor-
den de beleidstukken geëvalueerd 
en indien nodig aangepast. Tevens 
vraagt Kits Oonlie van haar medewer-
kers een actieve houding in het mee-
denken aan verbeteringen. 
Tot slot, wij hopen u met informatie 
meer duidelijkheid geven te heb-
ben wat betreft de misstanden in de 
kinderopvang. Hopelijk hebben wij 
hiermee ook wat ongerustheid en be-
zorgdheid bij u kunnen wegnemen.

Mocht u naar aanleiding van boven-
staande vragen of aanmerkingen heb-
ben dan horen wij dat uiteraard graag. 
Kits Oonlie Limmen, Heiloo, Alkmaar
072-5323578 info@kits-oonlie.nl 
www.kits-oonlie.nl

De behandelingen zijn voorbij.  
Mijn vooruitzichten zijn positief. 

Het herstellen kan beginnen.

Lieve mensen bedankt! 
Voor de vele kaarten met mooie, 

bemoedigende, persoonlijke  
teksten. De Bloemen, fruitmanden en 

vele andere attenties.

Het is een rijkdom om steeds zo in 
Limmen thuis te komen!

Anna van Anastasia 
bedankt Limmers 

Bedankt!
Limmen: Het Limmer danspaar Mau-
rice Philipoom en Marieke van Lon-
den dansen al geruime tijd als ama-
teur danspaar op diverse wedstrijden 
in Nederland en internationaal.       
Na ruim 25 jaar als amateur te heb-
ben gedanst gaan de Limmers een 
nieuwe weg inslaan in hun danscar-
rière, ze gaan vanaf 1 april van start 
als professioneel danspaar en gaan 
dansen voor de VBD ( Vereniging Be-
roeps Danssport ). 

Afgelopen maandag 19 maart hebben 
Maurice en Marieke hun auditie ge-
daan bij de Heerhugowaardse dans-
school Biersteker en hebben deze met 

Limmer danspaar Philipoom – van Londen zetten hun carrière voort als professional danskoppel

Limmer danspaar zetten hun carrière voort
goed gevolg afgesloten, onder leiding 
van een deskundig panel werd beke-
ken of zij voldeden aan de gestelde 
criteria. Heel veel wedstrijden hebben 
Maurice en Marieke gedanst als ama-
teur, en eigenlijk door heel Europa, 
van België tot Bulgarije en van Luxem-
burg tot Engeland reisden zij af om 
hun kampioenschappen te dansen.  
    
Veel successen hebben zij dan ook be-
haald en diverse malen internationaal 
ook finaleplaatsen mogen behalen, 
zoals bij de beste 24 paren van Oost- 
Europa, Benelux kampioen en vice 
kampioen van Nederland.  
    

Na de afgelopen tijd weer in Italië te 
hebben getraind en lessen hebben ge-
volgd, gaan Maurice en Marieke een 
nieuwe start maken in hun dansen, 
op 14 april as dansen zij in Steenwijk 
hun eerste professionele Grand-Prix 
wedstrijd, gevolgd door Assen en 
daarna het Blackpool Dance Festival 
in Engeland.   
    
Samen met hun trainers Paul Reijn 
uit Amsterdam, Benedetto Ferrugia 
en Simone Segatori uit Italië gaan de 
Limmers hard aan het werk om ook bij 
de professionals een zo goed mogelijk 
resultaat neer te zetten.  
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Haal het voorjaar 
in huis en tuin 
...en dan ook nog lekker dichtbij!
ruim 100 jaar geleden heeft J. Nuyens Maxzn. zich in 1898 gevestigd,  en is een zaadhandelsbedrijf 
begonnen aan de rijksweg, die toen nog gedeeltelijk zandweg was, met later aan de oostzijde 
een heuse stoomtram die alkmaar met Haarlem en vice versa verbond. Waar is de tijd gebleven?
Mijn vader (*1905) liep van Limmen naar de veemarkt in alkmaar als jonge jongen met twee 
koeien aan een touw en moest bij het “Tolhuis” betalen om de grens met Heiloo over te steken. 
Toen was zaadhandel Nuyens al een begrip in Limmen. Ik herinner mij vanuit de vijftiger jaren de 
betonnen reclameborden op het voetbalterrein aan de oostzijde van de Dusseldorperweg, achter 
de boerderij van Dirk Bakker, met de gevelsteen “Seer subiet is menschen tiet”. Een van deze 
reclameborden was van Nuyens met daarop een horizon met opkomende zonnestralen en op de 
voorgrond een zaaier die breedwerpig het zaad over het land strooide. Ja, waar is de tijd gebleven?
Stilstand is achteruitgang, dus ook Nuyens is steeds met de tijd meegegaan. Inmiddels staat de 
vierde generatie Nuyens aan het roer van het fraaie en ruime tuincentrum aan de Uitgeesterweg 
1B te Limmen. aan de gevel van het mooie pand prijkt met een zekere trots het predikaat “Hofle-
verancier. Terecht toegekend bij het 100 jarig bestaan van het bedrijf in 1998 en uitgereikt in 1999. 
De volledige naam luidt Nuyens Tuin- en groenshop. 
Het is voorjaar, hemelsmooi weer, het kriebelt in de groene vingers en handen, dus naar het 
tuincentrum om eens te zien wat het aanbod is. als je de plantenafdeling binnenloopt dan wordt 
je verrast door het grote kleurenpallet van voorjaarsviolen, groot- en kleinbloemig. Narcissen, 
blauw druifjes, hyacinthen alles in potjes voor zowel binnen als buiten. Het is nog echt even 
wachten voor éénjarigen, immers er kunnen in maart en zeker tot eind april nog fikse nachtvor-
sten zijn, met alle gevolgen van dien, tenzij u tweemaal wilt planten… Er is al een mooie en ruime 
keuze aan voorjaarsgroenteplantjes, alsmede aan klein (zacht) fruit als frambozen, bessen e.d. 
Een ongekende keuze en dat allemaal om de hoek van de deur.

Eenmaal binnen raak ik in een aangenaam gesprek met de medewerkers (met kennis van zaken!) 
en iets later met de huidige eigenaar rob Nuyens.
De medewerkers hebben inderdaad kennis van hun producten, zowel op groengebied als dat van 
gereedschap e.d., maar vooral en dat is heel belangrijk liefde voor hun  vak. De klant moet met 
een tevreden gevoel weggaan en ook in de nabije toekomst terugkomen. Maar ja, als je in 1971, 
zoals ik, bij de opa van rob, Cor Nuyens een Spear & Jackson spade koopt voor 65 gulden, dat 
was toen veel geld, dan kom je niet meer terug want die gaat een mensenleven mee. Zo ook 
de van Driel en Sneeboer schoffels, handgesmede gereedschappen, harken en andere artikelen. 
Topkwaliteit en dan is het uiteindelijk op de lange duur helemaal niet duur. En het gereedschap 
laat je nooit in de steek, wel goed onderhouden natuurlijk. Maar je komt toch regelmatig voor je 
zaaigoed, meststoffen (heel veel biologisch) gewasbeschermingsmiddelen, uitstekende kleding 
voor alle jaargetijden, veiligheidsschoenen, laarzen, kruiwagens en ga zo nog maar even door.

Verder in gesprek met rob en dan komen de volgende vragen vanzelf opborrelen. In welk jaar is 
de eerste generatie Nuyens begonnen en was dat inderdaad aan de rijksweg (bijna hoek Hooge-
weg)? Was dat toen alleen voor de vakhandel of was er ook reeds verkoop aan particulieren? Zoals 
in de aanhef staat in 1898 begonnen, het was toen bijna uitsluitend voor de kwekers in Limmen 
en de regio. Met Opa Cor (actief in het bedrijf van 1937 tot 1970) en later samen met je vader Max 
(werkzaam van 1960 tot 2006) groeide het bedrijf aan de rijksweg uit tot een gerenommeerd 
toeleverancier voor land- en tuinbouw en ook met veel gewasbeschermingsmiddelen voor de 
groente- en bloembollenkwekers in onze regio, maar ook in de kop van Noord Holland, West-
Friesland en de omgeving Hillegom, Lisse en Sassenheim, de oorspronkelijke bloembollenstreek.

de kleding bedoeld tegen herfst- en winterkou en re-
genbestendig?
Deze nieuwe lijnen zijn een groot succes en worden zo-
wel door professionele hoveniers als particulieren ge-
bruikt. Sommige producten kunnen veel bescherming 
bieden tegen regen, en uiteraard tegen snijdende wind 
en vrieskou. Er is ook speciale kleding voor gebruik 
van b.v. kettingzagen.

Doet Nuyens ook aan onderhoud en reparatie van 
(gras)machines, kettingzagen e.d.?
Service en onderhoud is ook een sterk punt van ons. 
Dit besteden wij uit door een bedrijf dat twee keer in 
de week bij ons langs komt. Dit tot grote tevredenheid 
van ons en van onze klanten. 

Is de volkstuinder bij jullie ook aan het juiste adres? 
Zo ja wat kunnen jullie hen aanbieden? Neemt het 
aantal volkstuinders nog toe? 
Er is een ruim aanbod van groente- en kruidenplant-
jes (uiteraard ook heel veel (bio)zaden en pootaard-
appelen), aardbeiplanten etc. Het groeit nog steeds, 
mensen beleven veel plezier aan het zelf kweken van 
groentes en (zacht)fruit. We hebben uiteraard ook een 
uitgebreide sortering bio en organische meststoffen 
voor zowel sier- als moestuin.
Verder nog een gerenommeerd merk hobbykasjes.

Komt vader Max af en toe nog eens langs met een 
wijze raad?
Vader Max heeft zich al geruime tijd terug getrokken 

Waarom en in welk jaar zijn jullie de vestiging 
aan de Uitgeesterweg begonnen?
In 1990 kocht mijn vader het stuk land van de fami-
lie van Diepen, waar we nu gevestigd zijn. Omdat 
aan de Rijksweg geen uitbreiding meer mogelijk 
was, was dit een ideale locatie voor ons. Ruime 
parkeergelegenheid en ruimte om te laden en te 
lossen is voor ons bedrijf en voor onze klanten 
zeer belangrijk. Ons bedrijf leverde toen nog aan 
de agrarische sector en nog zeer bescheiden aan 
particulieren.

In 2006 ben ik officieel verder gegaan met de par-
ticuliere sector en belevering van de hoveniers. De 
activiteiten naar de agrarische sector worden nu 
door een ander bedrijf verzorgd. De keuze om door 
te gaan in deze vorm heb ik nooit betreurd omdat 
we ons nu veel beter op de consumentenmarkt 
kunnen richten. Het assortiment is in 2007 uitge-
breid met planten, potterie, sfeerartikelen en vele 
andere tuinproducten, dit naar volle tevredenheid.

Met hoeveel mensen werken jullie nu in het be-
drijf en welke afdelingen kennen jullie?
Wij werken momenteel met 6 medewerkers op het 
tuincentrum. Allen hebben een groene opleiding of 
achtergrond.

Wat is de belangrijkste tijd van het jaar?
Onze drukste maanden zijn van maart tot septem-
ber. Eigenlijk vanaf het moment dat het zonnetje 
begint te schijnen, tot het moment dat de kracht 
van het zonnetje weer wat minder wordt. Om in de 
stille maanden toch actief te blijven importeren wij 
zelf sinds korte tijd kruiwagens en andere gereed-

schappen vanuit Canada en China. Hierin grossieren 
wij naar andere bedrijven en winkels door het land. 
In de wintermaanden zijn wij dus druk met bezoeken 
aan andere bedrijven en winkels, staan wij op beurzen 
etc. 

Wat is jullie grote en/of sterke kracht?
Onze kracht is uiteraard: Kennis van zaken, goede en 
eerlijke producten en adviezen en een klantgerichte 
instelling.

Ben je tevreden over de resultaten van de webshop? 
Is dit een groeiende markt?
Afgelopen winter is onze nieuwe website/webshop 
gelanceerd. Hier hebben wij een hoop tijd en ener-
gie in gestoken. Eerlijk gezegd ook iets meer tijd en 
energie als wij van te voren gedacht hadden. Handel 
via internet daar kunnen we “helaas” niet meer om 
heen. Wij proberen onze sterke punten ook naar vo-
ren te brengen op onze website, en we zien dan ook 
de bestellingen online gestaag groeien. Leuke reacties 
krijgen wij op onze online Groen-Dokter! Hier laten wij 
veel voorkomende plantenziektes, insectenplagen en 
vele andere tuinproblemen zien. Uiteraard komt het 
probleemoplossende product, na een paar klikken op 
de muis, vrij gemakkelijk in het winkelmandje terecht.

Krijgen jullie medewerkers regelmatig scholing in 
nieuwe ontwikkelingen?
Wij worden in de wintermaanden geregeld bijge-
schoold door onze leveranciers, om “up to date” te 
blijven.

Ik zie ook een interessante kleding- en schoeisellijn. 
Is dit voor de vakman of ook voor de particulier? Is 

uit ons bedrijf (sedert 2006), hoewel we hem bijna 
dagelijks wel even op visite krijgen. Al is het voor 
een bak koffie, een boodschap voor zijn eigen tuin, 
dan wel een boodschap voor de Hortus waar hij 
druk mee is…en inderdaad… dan heeft hij ook wel-
eens een goede tip! …en heel soms denk ik dan...
hm.. heeft die “ouwe” toch weer gelijk.

Na nog een gezellig rondje door het “levende” ge-
deelte te lopen neem ik mijn kistje met de eerste  
sla-, spitskool- en broccoliplantjes mee naar de 
kassa. Daarna gaat het richting moestuin om de 
eerste plantjes van dit seizoen te planten en ver-
troetelen. De eerder gekochte plantaardappelen 
liggen tot ongeveer 15 april thuis te wachten. Te 
vroeg planten kan ernstige groeischade opleve-
ren bij een nachtvorst begin mei. Hetzelfde geldt 
voor de dahliaknollen  die ongeveer 20 april in de 
grond gaan.

Het voorjaar is begonnen, de eerste spinazie komt 
al op, de peulen, tuinbonen, grauwe (en/of groe-
ne) erwten zijn allemaal al in de grond. Zo ook de 
plantuien en sjalotten. En tenslotte  ben je nooit 
te oud om te leren, de vakmensen van Nuyens 
weten altijd wel weer iets nieuws te vertellen. Zo 
wissel je ook vaak kennis uit met elkaar. En dat 
alles op vijf fietsminuten van huis. 
“Wat je van ver haalt is lekker” wordt er wel eens 
gezegd. Ik vind het dichtbij toch wel erg gemak-
kelijk en dan ook nog met een enorme vakkennis.
Het belooft weer een groeizaam voorjaar en een 
mooie zomer te worden.

Kees g. Kroone

Het tuincentrum bij u in de buurt !!    
Het seizoen is weer begonnen…
Prachtig assortiment Tuinplanten
Volop Groente- en Kruidenplanten
Fruitbomen
Vaste Planten

www.nuyenstuinengroenshop.nl
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Met Kerst staat er een kerstboom 
voor de Corneliuskerk. Tijdens de 
goede Week staat er een drieluik. 
Dit om Pasen onder de aandacht te 
brengen. Op het drieluik staan de 
symbolen van Witte donderdag, 
goede vrijdag en Pasen afgebeeld. 
Drie vieringen die samen eigenlijk 
één viering zijn. Om deze vieringen 
extra onder de aandacht te brengen 
en het belang van Pasen te bena-
drukken treden we met dit drieluik 
naar buiten. U begrijpt het: U bent 
van harte uitgenodigd deze drie li-
turgische momenten met ons mee 
te vieren.

Drie liturgische momenten: samen 
één geheel 
De Witte donderdag Liturgie om 19.30 
uur, de Goede vrijdag Liturgie om 19.30 
uur en de paaswake liturgie om 21.00 
uur is eigenlijk ÉÉN LITURGIE. Wat be-
treft zang en vormgeving sluiten deze 
drie vieringen perfect op elkaar aan. 

1. Witte donderdag 
Op donderdag gaat het om het laat-
ste avondmaal, waarna de liturgie van 
de ‘verlatenheid’ volgt. Jezus die zich 
met zijn leerlingen terugtrekt in de 
hof van Gethsemane op de Olijfberg. 
We sluiten de liturgie dan ook in stilte 
af. De tafel wordt ontruimd, de kaar-
sen gedoofd, het tabernakel geleegd 
en de Godslamp weggedragen. Op het 
kruis wordt het witte doek vervangen 
door het paarse doek. Het Cornelius-
koor zal zingen en heeft speciaal voor 
deze Witte donderdagviering liederen 
ingestudeerd.

2. goede vrijdag 
We vervolgen de liturgie de volgende 
dag in stilte als we het lijdensverhaal 
horen en zingen. Ook dit jaar zijn we 
voor deze dienst (om 19.30 uur) te gast 
in de protestantse kerk van Limmen. 
En ook aan het eind van deze vie-
ring verlaten we de kerk in stilte. De 
duisternis van de dood die over ons 
is gekomen. De schitterende klanken 
uit het Paasoratorium van de studen-
tenecclesia van Groningen die dan 
nog nagalmen in de duisternis van de 
nacht. 

3. Paaswake
In duisternis en stilte komen we 
daarna de volgende nacht tijdens de 

Nu de lente echt lijkt losgebarsten 
maken de kinderen van de vestigin-
gen van Forte Kinderopvang zich op 
voor een vrolijke en vooral creatieve 
paasviering. Bij de paasviering op 
kinderdagverblijf Eigen Wijs speelt 
Woonzorgcentrum De Cameren ook 
dit jaar weer een bijzondere rol.

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wor-
den samen met de kinderen paas-
stokken versierd. Deze worden door 
de kinderen gebracht naar woonzorg-
centrum De Cameren zodat ook de 
oudere bewoners van Limmen een 
vrolijk en kleurrijk Pasen beleven. De 
kinderen van Eigen Wijs en de bewo-
ners van De Cameren gaan regelmatig 
op bij elkaar op visite: dit is altijd weer 
een groot succes bij de kinderen en 
ook de bewoners genieten enorm van 
het bezoek van de kinderen. 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs zelf 
wordt ook weer volop aandacht ge-
schonken aan Pasen. In de week voor 

Topkwaliteit, milieuvriendelijk en 
zéér scherp geprijsd! Wie voordelig 
wil printen én hart voor het milieu 
heeft, gebruikt inkjet cartridges 
van SecondLife. Thuis en op kantoor.  
SecondLife heeft nu al meer dan 400 
verkooppunten. En dat worden er 
steeds meer, want cartridges van Se-
condLife zijn:

•  Zo veel mogelijk gerecycled (en wor-
den dit opnieuw)

• Gevuld met A-kwaliteit inkt
•  Voller dan die van de meeste beken-

de merken
• Dus goedkoper!
SecondLife: alleen maar voordelen!  
Kostenbesparing. De winkelprijzen 
van SecondLife liggen tot 30% lager 
dan de originele prijzen. Daarnaast 
bevatten SecondLife cartridges, af-
hankelijk van het type, soms 2 tot 4 
keer zo veel inkt!

Milieuvriendelijk printen
SecondLife cartridges zijn en worden 
zo veel mogelijk gerecycled. Lege 
cartridges kunt u weer inleveren bij de 
verkooppunten of speciale inzamel-
punten. SecondLife recyclet, ú draagt 
bij aan een beter milieu.

Komt dat nu door het zondagavond 
programma van rob Kamphues  “De 
reünie” wat door heel veel mensen 
wordt bekeken of is het onze hang 
naar toen, vroeger en hoe zou het 
hem of haar vergaan zijn? Immers 
we kennen de mensen in het pro-
gramma niet eens, laat staan dat we 
ze ooit nog eens zullen zien en toch 
we kijken met belangstelling, zien 
of hebben emoties, herkennen situ-
aties als pesterijen, succes, huwelijk 
en scheiding, alles is even menselijk 
en niets is ons vreemd. Zo ook in ons 
eigen dorp. De jongensschool klas die 
dit jaar allemaal 66 jaar worden heeft 
een reünie georganiseerd.

Grote animator is “(“engelse”) John  
Nuijens, geboren aan de Rijksweg, 
later woonachtig met bedrijf aan de 
Middenweg en weer later aan de Zuid-
einderweg met en tulpenbroei kasbe-
drijf. John woont nu samen met zijn 
Marian (Kuijs) met veel plezier in Uit-
geest, op een steenworpafstand.
Maandagmorgen 19 maart hebben wij 
elkaar ontmoet bij de actieve Stich-

Drieluik voor de 
Corneliuskerk met Pasen

Gezellige paasviering 
Eigen Wijs en De Cameren

SECONDlife Inkjets

Schoolreünies zijn populair

Op het drieluik staan de symbolen van Witte donderdag, Goede vrijdag en Pasen  
afgebeeld. Dit om Pasen onder de aandacht te brengen.

paaswake weer bij elkaar in de Cor-
neliuskerk. Het paasvuur heet ons 
welkom en met dat vuur steken we de 
paaskaars aan om licht te brengen in 
de duisternis. Gods initiatief, als wij 
mensen het allang hebben laten af-
weten. 

Drie dagen, met elk zijn eigen kleur en 
diepgang. Een heilig spel met schit-
terende gezangen en liederen. U mag 

er ten volle aan meedoen, door mee te 
zingen, door bloemen bij het kruis te 
leggen en door een kaars aan te ste-
ken van het licht van de paaskaars. 
Probeer de verbinding van deze drie 
dagen als één liturgie te beleven. Kom 
deze belangrijkste geloofsdagen bin-
nen onze geloofsgemeenschap mee 
vieren. 

Pastor Johan Olling

Foto’s van de versiering 
in de kerk 10 jaar geleden

Pasen organiseren de pedagogisch 
medewerkers een paaslunch met de 
kinderen, waarbij allerlei lekkernijen 
op het menu staan: paasbrood, lek-
kere bolletjes, chocolademelk en na-
tuurlijk onmisbaar bij Pasen: een lek-
ker eitje. Maar het allerleukste is het 
zoeken naar eitjes die verstopt zijn in 
de avontuurlijke tuin van Eigen Wijs! 

Kinderen, ouders en medewerkers van 
Forte Kinderopvang kijken uit naar 
een gezellig, zonnig en vooral vrolijk 
paasfeest!

Kwaliteitsprints
SecondLife gebruikt topklasse inkten 
van Duits fabricaat. Kleuren zijn le-
vendig en sprankelend, zwart is ook 
echt diep zwart.

100% garantie
Elke cartridge wordt getest voordat 
deze verpakt wordt. Mocht u toch een
defecte cartridge treffen, kunt u deze 
kosteloos inruilen bij uw verkoop-
punt. Garantie is 100%.

Verkoop- en inleverpunten
U kunt uw cartridges inleveren bij 
Stuifbergen op de Kerkweg 42 in Lim-
men.

ting “Oud Limmen” op zoek naar 
beeldmateriaal. Schoolfoto’s, foto’s 
van families, van personen etc. Bij 
“Oud Limmen” hebben ze bijna alles, 
nou ja alles, er kan nog heel veel bij. 
Alles wordt bewaard voor het nage-
slacht, maar vooral voor lezingen en 
het publiekelijk toegankelijk maken 
van alle foto’s en documenten. We za-
gen o.a. een mooie schoolfoto en een 
foto van de tijd van zgn. “klein aanne-
men” in de kerk.

John  heeft 46 uitnodigingen doen 
uitgaan en bijna iedereen kan komen.
Vanuit zelfs het verre Australië komen 
Lex Dekker en Henk van der Steen. 
Vanuit Zweden komt Piet Bakkum 
(Pzn.) zeker en uit hetzelfde land Piet 
Bakkum (Gzn.) waarschijnlijk met de 
Bloemendagen. De reünie zelf is op 
20 april a.s. Drie jongens van toen 
zijn helaas te jong overleden, t.w. Jaap 
Kroone, 20 jaar in 1966, Bertus Heijne, 
55 jaar in 2002 en Kees Glorie (twee-
lingbroer van Jan), 60 jaar in 2007.
De klas heeft zowel in de oude school 
achter het “Mariaoord”, de jongens 

zaten toen boven, als in de nieuwe 
school achter de hoofdonderwijzers-
woning les gehad. 

Er wordt wel eens gezegd dames kun-
nen heel lang en veel praten met el-
kaar, nooit gebrek aan stof tot praten, 
maar reken er op dat de heren er ook 
wat van kunnen op 20 april a.s. Onge-
twijfeld zal er tekort tijd zijn om ieder-
een met elkaar te laten spreken, maar 
met de moderne communicatiemid-
delen, die deze generatie ook volop 
gebruikt is een gesprek/twitter/sms/
email en afspraak etc. in de toekomst 
ook snel gemaakt.

Kees g. Kroone

Nieuw trainersduo 
van der Heijdt!
afgelopen zondag 25 maart jongstle-
den was het dan eindelijk zover! Daar 
werd vooraf aan de wedstrijd aZ-rKC 
Waalwijk, het nieuwe trainersduo 
gepresenteerd.

Vader Piet en zoon Peter van der 
Heijdt gaven hun mening over het bin-
nenslepen van hun gewonnen  prijs. 
Zij waren namelijk de gelukkige die 
1 van de hoofdprijzen had gewonnen 
in de Sinterklaasloterij van vorige jaar. 

Unive / SNS Regio bank schonk dit 

VIP-arrangement tijdens de wedstrijd 
van AZ-RKC.
Eerder die ochtend kregen zij een 
rondleiding van de manager commer-
ciele zaken van AZ en daarop volgend 
werd een lunch aangeboden in de sky-
box. Na dit alles volgde de wedstrijd 
en werd er gelukkig ook nog gewon-
nen, dus maakte dit dat het voor Piet 
en Peter een zeer geslaagde dag was 
en danken zij nogmaals Unive / Regio 
bank voor deze prijs en Richard Bloed-
jes in het bijzonder voor zijn gastvrij-
heid deze dag.
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Voordelig drukwerk?
www.studiowelgraven.nl

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.

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

nieuwbouw
Onderhoud

Verbouw

•	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

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

■  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
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Zondag 18 maart hebben 7 groepen van Djazz 2 Imprezz deelgenomen aan de 
Culturele Manifestatie in sporthal de Bloemen in Castricum. Om 15.45 begon 
het optreden. Voor die tijd werd er druk omgekleed zodat elke groep er perfect 
verzorgd uitzag en klaar was om op te treden. Moeders hielpen aan alle kanten 
zodat we ruim op tijd klaar zouden staan. ruim voor aanvang van het optreden 
stroomde de zaal in korte tijd meer dan vol. alle stoelen waren gevuld en ook 
rondom stonden overal mensen. Het was superdruk en dat gaf wel wat extra 
zenuwen bij de dansers.

Djazz 2 Imprezz treedt op 
voor overvolle zaal!

De kleuters mochten het spits afbij-
ten in hun glitterjurken. Zij werden 
begeleid door Annabel en Ilse, die dit 
fantastisch deden. De meiden de-
den een dans op “Beroemd worden” 
van K3. Sommige kleuters waren net 
nieuw in de groep en konden na 2 we-
ken oefenen al optreden! Vervolgens 
kwam de groep van het Voortgezet 
Onderwijs in actie. In zwart-groene 
kleding dansten zij een snelle dans 
op “Greenlight”. Mooi gelijk en super 
strak was de uitvoering.  Daarna was 
het de beurt aan groep 8-1e klas. In 
stoere groene broeken dansten zij een 
hiphop/streetdance dans op “Buz-
zin”. Heel gecontroleerd werd de dans 
uitgevoerd met een groot applaus als 
gevolg.
 
De meiden van groep 3/4 begonnen 
al slapend in hun pyjama om zich 
daarna om te toveren tot superhelden 
in een mooie gestreepte jurk. Zij dans-
ten dan ook op “Superkeet”.  De mei-
den straalden en hebben hun kunsten 
goed laten zien. Sommige meiden 
van deze groep hadden nog maar net 
3 lessen gehad waarin zij super hard 
geoefend hadden om meteen op te 
kunnen treden. De showgroep begon 
met een dans op “Case of the ex”. Een 
dans met verschillende opstellingen, 
ritmes en lastigere technieken. Door 
de zilveren leggings werd dit een mooi 

shownummer. Groep 5/6 danste op 
“Twitterqueen” en dat ging erg goed. 
Er werd goed samengewerkt en veel 
gestraald.
 
De kleuters kwamen nog een keer te-
rug. Nu in roze hemdjes vanwege een 
liedje over verliefdheid. Ook nu kregen 
de meiden hulp van Ilse en Annabel. 
De kusjes vlogen het publiek om de 
oren. De showgroep liet nog een dans 
zien met maskers op, op het nummer 
“Cinema”. Een snelle jazzdans met 
veel hoogteverschil. Door de maskers 
ontstond er een mooi effect. Groep 
7/8 zorgde voor een verrassing door te 
dansen met ballen en linten. Zij dans-
ten op “Get Ya Head  in the Game” uit 
High school de musical. Ook hier was 
een goede samenwerking te zien en 
werd er in veel opstellingen gewerkt.
 
Groep 8-1e klas had nog een 2e dans 
ingestudeerd. Een dans op een remix 
uit de musical Fame. De dans begon 
rustig met veel techniek en grond-
stukken. Halverwege de dans werd het 
publiek verrast door een snel stuk mu-
ziek en gekleurde doekjes waarmee 
gedanst werd. Als afsluiter danste het 
Voortgezet Onderwijs op een remix uit 
de Nederlandse musical van Legally 
Blonde. In roze jurkjes lieten de mei-
den zien dat toneelspelen goed bij ze 
past. Vol enthousiasme en uitstraling 

Zaterdag 17 maart was het weer rock 
around de Burgerij! Een ouderwets 
gezellige avond met top amusement 
uit Engeland. Ditmaal was het de 
beurt aan Lee Jackson met zijn vaste 
band. Hij zet een Elvis act neer zoals 
het hoort. De jonge Elvis, live gezon-
gen en gespeeld met alle bewegingen 
van de legende.

Het grote aantal bezoekers heeft in-
tens genoten van de muziek uit de 
gouden tijden van de Rock and Roll. 
Gold Jacket Elvis, G.I. Army Elvis, ze 
kwamen allemaal langs. Met hits als 
GI Blues, Wooden Heart, Rock a hula 
Baby, It’s now or never, Devil in disgui-

als aanstaande moeder ben je na-
tuurlijk druk bezig met het bedenken 
en uitzoeken van leuke babyspul-
letjes en het inrichten van de baby-
kamer. Hoe leuk zou het zijn om zelf 
aan de slag te gaan en je aanstaande 
kindje te verwennen met iets dat 
mama zelf heeft gemaakt! 

Op donderdag 19 april organiseert 
Kits Oonlie een creatieve workshop 
op ons  het kinderdagverblijf aan de 
Middenweg 26a in Limmen. Alle zwan-
gere vrouwen uit Limmen en omge-
ving zijn van harte welkom om, onder 
professionele begeleiding, gezamen-
lijk leuke creatieve accessoires te ma-
ken, zoals speenkoorden, fotoboekjes, 

Inmiddels is het voorjaar en de ijs-
baan gesloten maar de Limmer ijs-
club kan terug kijken op een gezellig 
schaats seizoen met als hoogtepunt 
een volle week natuurijs!

Een gezellig schaats seizoen met als 
hoogtepunt een volle week natuurijs!
Helaas gooide de sneeuw wat roet in 
het eten maar met behulp van vrijwil-
lige mankracht werd het ijs sneeuw-
vrij gemaakt zowel op het landje 
achter Holland Blumenmarkt als bij 
het stet en Overdie. Helaas sloeg toen 
het noodlot toe… Het ijs was nog niet 
overal even dik, als een zware machine 
op 1 plek blijft staan komt er teveel 
druk op het ijs waardoor dit breekt. 
Onze trouwe veger, die wel al op leef-
tijd was, lag op de bodem van het stet. 
Hierdoor waren wij genoodzaakt om 
per direct een nieuwe sneeuwschui-
ver/ borstelmachine aan te schaffen. 
Er kon een mooi rondje gereden wor-
den via het Stet naar het Overdie en  
Akersloot. De Limmer IJsclub heeft 
de kinderen van scholen uit Limmen 
uitgenodigd om te komen schaatsen 
en een leuk spel te spelen met een 
lekkere versnapering. Er zijn korte 
baan wedstrijden georganiseerd en 
de traditionele strijd om de Arie Krom 

Rock around de Burgerij

Kinderopvang Kits Oonlie biedt workshop aan...

Workshop voor 
zwangere vrouwen! 

De Limmer IJsclub

se en Hound Dog wist Lee het publiek 
de hele avond te vermaken. 

Het geheel omlijst door een geweldige 
DJ met geweldig bekend en onbekend 
werk van Elvis. That’s Rock and Roll, 
zoals het zijn moet. Zoals zo vaak 
hebben de thuisblijvers weer ongelijk 
gekregen.

Het ziet er overigens naar uit, dat er 
meer van dit soort topbands gaan op-
treden in deze geweldige ambiance, 
De Burgerij in Limmen!

haarspeldjes en memoborden. Het re-
sultaat is een unieke en tastbare her-
innering aan deze bijzondere maan-
den vol verwachting! Gezellig, leuk 
en creatief aan de slag! Kom gezellig 
langs! De avond start om 19:30 uur.

Daarnaast kunt u onder het genot van 
een hapje en een drankje rondgeleid 
en geadviseerd worden over de op-
vang van Kinderopvang Kits Oonlie. 
Aan het einde van de avond krijgt u 
ook nog een leuke goodie bag mee!
Wanneer je zwanger bent is deelname 
gratis! De avond kan alleen doorgaan 
bij voldoende aanmeldingen dus geef 
je vóór 16 april op via pedagogiek@
kits-oonlie.nl. 

bokaal werd na 10 jaar weer verreden. 
Met mooi winterweer en veel publiek 
waren dit geslaagde evenementen.   
Wij willen alle mensen en sponsoren 
bedanken die zich hebben ingezet om 
de gezellige periode op natuurijs mo-
gelijk te maken.

Bij de Limmer IJsclub kunt u ook zo-
mers terecht om te werken aan de 
conditie door hard te lopen, fietsen 
of skeeleren voor zowel jong als oud. 
Kijk voor meer informatie eens op de 
website, www.limmerijsclub.nl, hier 
vindt u onder andere de activiteiten 
die de Limmer IJsclub organiseert en 
kunt u zich als lid of donateur aan-
melden. Ook zijn hier  foto’s terug te 
vinden van het afgelopen schaatssei-
zoen. Tot ziens bij de Limmer IJsclub!  

werd een mooie dans neergezet.
 
Na afloop van het optreden werd er 
nogmaals een knallend applaus gege-
ven aan alle dansers. Het publiek had 
zichtbaar genoten van een optreden 
van ongeveer 3 kwartier. De dansers 
kijken terug op een geweldige mid-
dag! Wat hebben ze genoten van het 
dansen op een groot podium met 
mooie verlichting. Ook was er een 
wedstrijd uitgeschreven over vriend-
schap. Leerlingen van basisscholen 
werden opgeroepen om te laten zien 
wat voor hen vriendschap is. Drie 
kleuters, Roos de Wit, Jill de Wit en 
Loïs Carcoba, van Djazz 2 imprezz 
hadden slingertekeningen met har-
ten gemaakt en deze opgestuurd. De 
beschrijving bij de tekeningen was 
als volgt: “Vriendschap is ook samen 
leuke dingen doen. Wij zitten op Jazz-
dance en hebben een slingertekening 
gemaakt voor onze lieve juf Willly van 
Djazz 2 Imprezz. We zijn supertrots 
dat de foto van onze kleutergroep in 
de krant staat! Wij hopen dat onze in-
zending de beste is. Maar vooral dat 
onze juf heel blij wordt van onze slin-
gertekening, want ze heeft weer heel 
hard met ons geoefend voor ons op-
treden op de culturele manifestatie.” 
Deze kanjers wonnen de eerste prijs! 
Juf Willy is ontzettend trots en blij 
verrast door de meiden. De eerste les 
na het optreden kwamen de meiden 
trots met hun tekeningen de danszaal 
binnen en mocht juf Willy ze mee naar 
huis nemen. Wat een cadeau!

Heeft u het optreden gemist of wilt u 
nog even nagenieten? Dan kunt u de 
filmpjes van alle dansen, die gemaakt 
zijn door Ruut Westdorp, terugkijken 
op www.djazz2imprezz.nl

Zwanger?
Kom op 19 april naar onze workshop

Kinderen van het jeugdschaatsen

BIgBaND HEILOO en BBBIgBaND  bij 
de JaZZ SESSION CLUB “VrEDEBUrg” 
op zondag 15 aPrIL  2012 vanaf 16.00 
uur in de VrEDEBUrg te Limmen

Zondag 15 april is al weer de laatste 
sessie van het seizoen bij de Jazz Ses-
sion Club “Vredeburg” te Limmen.  
Het belooft weer een verrassend en 
swingend geheel te worden, want er 
is een gastoptreden van maar liefst 
twee bigbands. De orkesten dragen de 
naam Bigband Heiloo en BBBigband 
en staan beide onder leiding van Jack 
Kat.  Het zijn allebei totaal verschillen-
de orkesten, waardoor er een enorm 
verschil in klankkleur is.  Het ene or-
kest is een z.g. normale bigband, ter-
wijl het andere orkest heel veel saxen 
naar voren brengt.  Beide orkesten 
hebben in de loop der jaren het ni-
veau sterk kunnen verbeteren, dus 
het wordt genieten geblazen. En om-
dat het het einde van het seizoen is, 
verwachten we ook veel sessiemuzi-
kanten, die natuurlijk alles uit de kast 

Bigband Heiloo en BBBigband bij de Jazz Session Club “Vredeburg”  

Zondag 15 april in de Vredeburg
zullen halen om voor een mooi slot 
van het seizoen te zorgen. Het seizoen 
zelf was zeer succesvol met zeer af-
wisselende gastoptredens en heel veel 
publieke belangstelling.  De planning 
voor het volgende seizoen is in volle 
gang en dat belooft ook weer zeer 

afwisselend te worden. 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
timmer.limmen@worldonline.nl
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Harteveld  1 liter
Jonge Jenever 11,59

Bacardi 1,5 liter 
Witte rum 31,99

Likeur 43
Disaronno
Grand Marnier
Cointreau
Malibu
Tia Maria
Drambuie
Bailey’s

Alle Likeuren 35 cl 
2e fles halve prijs:

8,99

19,99

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

Acties geldig t/m 8 april 2012

MeMphis
z o n d a g  8  a p r i l 

1 e  p a a s d a g

Trio Tjoe en 
jeroen MeT 

zanger rinUs
v r i j d a g  2 0  a p r i l

v r i j  e n T r e e

Belangrijk!!  Deponeer dit formulier met pasfoto’s, achterop voorzien van geboortedatum, in een gesloten 
envelop, in de brievenbus van zwembad Dampegheest (zie bovenstaand adres). 
 

 
 
Algemene informatie        
Zwembad Dampegheest, ’t Kieftenland 45, 1906 WD  Limmen, Tel: 072 5053205 / 06 53615936 

WIST JE DAT?!       
- Het zwembad gewoon het hele seizoen geopend is en dat je voor meer informatie kunt surfen of mailen 

naar: www.odisport.nl of info@odisport.nl 
- Je op maandag 9 april (2e Paasdag) om 10:00 uur op het zwembad paaseieren kunt zoeken en schilderen. 
- Het zwembad dit jaar al vanaf dinsdag 1 mei geopend is en het hele seizoen geopend blijft! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Abonnement inschrijving 
 
Voor- en achternaam:      Geboortedatum:  Zwemdiploma: 

1.___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

2. ___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

3. ___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

4. ___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

5. ___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

6. ___________________________________________  ___-___-_______ Ja / Nee 

 (Bij kinderen zonder zwemdiploma is ouderlijk toezicht verplicht. 
 
Aantal  Abonnement Prijs Totaal 
 X Senioren (vroege vogels) €45,00  
 X Ouder/verzorger/begeleider €15,00  
 X Kind t/m 15 jaar €30,00  
 X Gezinsabonnement (maximaal 6 personen) €100,00  
   Totaal  
 N.B: alle abonnementen zijn persoonsgebonden en moeten van pasfoto worden voorzien 
 
Ondergetekende 
 

Naam begunstigde: _______________________________ Voornaam:  ________________________ M/V* 

Adres: __________________________________________ Postcode: _____________ 

Woonplaats: ____________________________________ Tel. Nummer: ____________________________ 

Rekeningnummer: ____________________________ 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief  E-mailadres: ____________________________________________ 

 
Ondertekening automatisch incasso 
 
Totaalbedrag  € _____ , _____  (bedrag overnemen van ‘Totaal’) 
 
Hierbij machtig ik ODI Sportactieve Recreatie eenmalig bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven. 
 
Plaats:  ______________________ ___ Datum: ____-____- 2012 Handtekening: ____________________ 
 

Voor een goede verwerking dienen alle velden volledig ingevuld te zijn! 

Inschrijfformulier 
Zwembad Dampegheest 

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

Bij 3 25,- aaN 
Nieuwe coLLecTie KLeDiNG 
eeN cHocoLaDe-PaasGRoeT 
caDeau!
GeLDiG VaN Di 3 T/M zaT 7 aPRiL. Max 1 PeR KLaNT

	 Stetlaantje	1,
1906	AN	Limmen

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

Telefoon	072	-	505	30	09

Fijne en
 gezellige 

Paasdagen!
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Individueel arrangement
(v.a. 2 personen) Wandelen en afslui-
ten met een bierproeverij! Kosten: 
Prijs € 20,00 p.p.

Het arrangement bestaat uit:
•  Ontvangst, bij De Burgerij te Lim-

men, met 2 x koffie/thee en huisge-
maakt gebak

• Boekje met de Geestenroutes 
•  Bierproeverij met 4 soorten “Dam-

pegheest” bier en borrelknikkers 

U kunt u melden bij De Burgerij, al-
waar u een kop koffie of thee aan-
geboden krijgt. U ontvangt dan ook 
het boekje met de 3 aansluitende 
ontdekkingstochten, op zoek naar de 

Het schaatsen was maar heel matig 
in onze omgeving, teveel sneeuw en 
scheuren (te vroeg op het ijs?). Des-
ondanks hebben duizenden mensen 
genoten van een toertocht in Noord 
Holland of soms nog ver daarbuiten. 

Velen uit Limmen en omgeving kwam 
van de Weissensee tochten en vielen 
met hun neus in het ijs in ons land. 
De barre vrieskou in de nachten met 
daarbij een zeer geringe luchtvoch-
tigheid hebben veel bladschade aan-
gericht op onze heesters en struiken. 
Diep terugsnoeien kan een oplossing 
zijn, de struiken komen dan weer ge-
zond terug, maar het duurt wel een 
paar jaar. Sommigen zullen echter 
vervangen moeten worden. Er zijn ook 
dieren gesneuveld, de natuur regelt 
tenslotte zichzelf, het hoort erbij.

Vanaf de dooi heeft het bijna niet gere-
gend en ook op dit moment (22 maart 
red.) is het al weer geruime tijd droog, 
met daarbij droge winden waardoor 
er veel verdamping is. Mooi weer om 
tuinwerkzaamheden te verrichten, 
maar let op bij het planten van hees-
ters, struiken, bomen etc., goed water 
geven. En vooral de wortels niet te 
lang blootstellen aan zon en wind, dat 
kan funest zijn. De lammeren dartelen 
in de wei, de kieviten buitelen en de 
grutto’s roepen luidkeels. In de nacht 
hoor je de scholeksters schreeuwen en 
’s morgens vanaf ong. half zes begin 
het concert van  lijsters en merels om 
het territorium, met daar tussendoor 
soms heel fel de winterkoning, klein  
maar met een onvoorstelbare schelle 
keel. “Mijn ”kwikstaarten” zijn sedert 
de 2e week van maart weer terug en 

op 28 april 2012 is er een Startersdag 
in alkmaar - afas stadion (aZ) van 
10.00 uur tot 16.00 uur. Je eigen be-
drijf starten, de mediatheek voor ori-
enterende en gestarte ondernemers!

Je eigen bedrijf starten en zien groeien 
door jouw inspanningen, is iets waar 
veel mensen van dromen. In de prak-
tijk blijkt dat bij het beheren van je ei-
gen bedrijf heel veel komt kijken. He-
laas wordt dit nog steeds onderschat. 
Proberen om te blijven overleven in 
moeilijke jaren of zelfs het einde van 
je droom is wat nog te vaak voorkomt. 
Uitgebreid voorbereiden, kwalitatief 
goede kennis opdoen, waardevol ad-

Arrangement Bierproeverij

De winter was kort 
maar hevig

Startersdag in Alkmaar 
- Afas stadion (AZ)    

geschiedenis van het landschap. Het 
terras is open van woensdag tot en 
met zondag, maandag en dinsdag op 
aanvraag.

Bestellen:
De Burgerij, Dusseldorperweg 103, 
1906 AJ Limmen, tel. 072-5051519 of via 
www.deburgerijlimmen.nl 

bereiden zich voor op hun  jaarlijkse 
twee broedsels. Kikkers, padden en 
salamanders worden actief en hevig 
verliefd gaan zij richting het water. 
De buizerd heeft al een paar maal 
een smient “geslagen”, deze wordt 
vervolgens ’s nachts verder verorberd 
door Reintje de Vos (een gruwel voor 
de weidevogels), een vaste bezoeker 
en aan de pootafdrukken herkenbaar. 
Het voorjaar is onmiskenbaar aan-
gebroken, veel zon, langere dagen, 
oplopende temperaturen en ik heb 
deze week al 2x visactiviteit (zeelt en/
of karper) waargenomen in de sloten 
nabij het zwembad, erg vroeg want 
het water is nog koud. Desalniettemin 
popelen de volkstuinders om te zaai-
en en te planten, de eerste spinazie 
schiet al omhoog, de tuinbonen zijn  
“gelegd”, zo ook de peultjes en groene 
en grauwe erwten. Fotograaf Peter 
van Renen legde schitterende ram-
melende hazen vast nabij het “Oos-
terveld”. De lente begon deze week op 

20 maart om 6:14 uur. Op dat moment 
staat de zon exact boven de evenaar. 
Nu gaat de zon dagelijks een stukje 
meer richting het noordelijk halfrond. 
Een mooie tijd komt dichterbij, de 
bloembollen gaan bloeien, de Hortus 
gaat open, duinen strand lokken, het 
buitenleven gaat beginnen. Geniet er 
van met elkaar.

Kees G. Kroone

vies en actuele informatie verzame-
len is voor starters dan ook het halve 
werk. Onze startersdagen zijn er om 
jou zo goed mogelijk te informeren 
voordat je van start gaat. Maar ook 
bestaande ondernemers en starters 
zijn van harte welkom!

Ben jij van plan je eigen bedrijf te 
starten, zzp-er te worden of ben jij 
de ondernemer die graag meer ad-
vies wil, kom dan naar één van onze 
Startersdagen, voor advies, interes-
sante workshops en netwerken met 
collega’s uit jouw regio. Schrijf je nu 
in voor de Startersdag; www.starters-
dag.nl

afgelopen voorjaarvakantie zijn er 
een viertal jongeren uit Limmen 
naar Burkina faso afgereisd om een 
schat aan ervaring op te doen. Nadat 
15 maanden geleden de fietsers zijn 
teruggekeerd uit Burkina. Stonden 
nu Berdien Olling, Inge Bakker, Wim 
Hoogeboom, Marit Bakker, Yvonne 
Zomerdijk en pastor Johan Olling te-
rug op het Zoodo Complex.

In deze week die eigenlijk al te kort is 
hebben we allerlei ervaringen mee-
gekregen. Zo hebben Berdien, Ma-
rit, Inge en Wim vooral les gegeven 
op de scholen. Dit waren lessen die 
uitstekend voorbereid waren uit het 
Nederlands in het engels. Ook heb-
ben we een rondleiding gehad op het 
Zodoo complex. Hier was duidelijk te 
zien wat Fietsen voor Burkina allemaal 
heeft opgeleverd. De modeschool was 
vol in bedrijf. Bij het laslokaal werden 
de fijne kneepjes van het vak geleerd 
om te werken met metalen, zoals het 
lassen van stoelen. Voor alle leerlin-
gen werd de lunch geserveerd in de 
schoolkantine. De schooladministra-
tie was naar volle tevredenheid in ge-
bruik met daarnaast de lerarenkamer. 
Ook is Zodoo op de toekomst gericht 
met een computerlokaal en een bibli-
otheek om de kennis nog meer te ver-

Met een schat aan ervaring terug 
uit Burkina Faso

groten. Het gezelschap is een nachtje 
gaan slapen in een traditioneel dorp 
en hebben daar voedsel uit gedeeld. 
Dit omdat de oogst verloren is gegaan 
door de erge droogte. Dit werd gedaan 
met de vrachtwagen die ook is ge-
bruikt voor fietsen voor Burkina. 

Aan het einde van de week gebeurde 
er nog iets heel bijzonders; Pastor 
Johan Olling werd benoemd tot Am-
bassadeur van DSF. De organisatie die 

alles uitvoert in de provincie Yatenga 
voor scholing, alfabetisering  en nog 
veel meer. Om de mensen daar een 
beter leven te kunnen geven. Wij be-
danken alle medewerkers van DSF en 
vooral Yvonne Zomerdijk die de scha-
kel is tussen DSF en stichting WOL, 
die ons een fantastische week hebben 
gegeven en dat we met beide voeten 
weer terug op aarde zijn en eigenlijk 
best trots mogen zijn dat we hier in 
Limmen wonen.

De kinderen van de diverse dorpen waren hartstikke blij: Eten betekent onderwijs.

De vrachtwagen van  fietsen voor Burkina volop in gebruik voor voedseltransport.Met z’n alle bij het info bord wat verwijst naar het Zodoo complex.

Ingrediënten voor 4 personen
• 300 gr. spinazie
• 2 tenen knoflook geperst
• 2 eetlepels fijngehakte peterselie
• 2 theelepels pittige mosterd
• 125 g. achterham iets dikker laten snijden dan in blokjes
• fijngeraspte schil van 1 citroen voor de frisse smaak
• 1 stuk kalfslende helemaal opengesneden

Bereiding:
Verhit de oven tot 175 graden. was de spinazie en kook de blaadjes met aanhangend water 2 min. met 
de deksel op de pan,of tot ze net geslonken zijn. laat ze uitlekken en afkoelen en knijp ze goed droog. 
Hak ze en meng ze met de knoflook,de peterselie,mosterd,ham en citroenschil. Breng het mengsel op 
smaak met zout en peper.

Verdeel de spinazievulling over de lap kalfsvlees .Rol het vlees vanaf de korte kant op wikkel de plakken 
bacon er omheen en bind een paar touwtjes om e rollade zodat de plakken bacon op hun plaats blijven. 
Bestrooi de rollade met zout en peper.

Verhit de olijfolie en de helft van de boter in een grote koekenpan en bak hierin de worteltjes aardappe-
len en sjalotten op hoog vuur tot ze bruin beginnen te worden. Doe ze over in een braadslee. Bak nu de 
kalfsrollade aan alle kanten bruin en leg hem op de groenten.
Giet een dl.  Madeira in de koekenpan, schraap de aanbaksel los en laat de jus  30 seconden koken. 
Giet hem over de rollade. Braad de rollade ongeveer 45 minuten of tot er helder sap uit het vlees loopt 
als je er met een satépen inprikt. wikkel het vlees in aluminiumfolie  en laat het rusten . controleer of de 
groenten aardappels gaar zijn .

Zet de braadslee op matig vuur en giet er rest van de madeira in .laat de saus aan de kook komen,en 
roer de rest van de boter erdoor en voeg zout en peper naar smaak toe.
snijd het kalfsvlees aan dikke plakken en leg ze op de groenten.
Giet er wat van de madeirasaus over en zet de rest van de saus in een sauskom aan tafel.

Schenk er een heerlijk glas witte wijn 
bij een ValdiVieso chardonnay. Eet smakelijk

• 4 plakken bacon iets dikker
• 2 eetlepels olijfolie
• 100 gr boter
• 20 jonge worteltjes
• 8 nieuwe aardappelen ongeschild
• 8 sjalotten
• 2dl Madeira

Eten en genieten!KALFSROLLADE GEVULD 
MET HAM  EN SPINAZIE
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505‑33‑77
06‑531 22 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud Paasbrunch

voor bij u thuis, óf op ons terras:
- Mini sandwiches met kaas

 - Mini sandwiches met gerookte kip
- Mini sandwiches met coburgerham

- Mini sandwiches met zalm
- Scones met mascarpone en huisgemaakte jam

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

- Schaal met Mediteraanse gezelligheid
 (olijven, tapenade, chorizo worstjes, sweet peppers, dippers, 

‘gekruide stokjes’ en serranoham met meloen)

€ 18,50 p.p.
U kunt deze paasbrunch bestellen vanaf 8 personen.

t. 072 505 15 19  •  m. 06 20 74 15 11  •  www.deburgerijlimmen.nl

Dusseldorperweg 103, Limmen - info@deburgerijlimmen.nl

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

Start verkoop
10 ruime bouwkavels aan de Lange Akker in Limmen

Zelf uw vrijstaande huis bouwen, in eigen stijl en sfeer. Op een prachtige locatie. 
Voor meer informatie en mogelijkheden:

VLIEG Makelaars O.G.
Kanaalkade 24 - 1811 LP Alkmaar
Telefoon 072 - 511 06 00
www.vlieg.nl

Rietveld Makelaars O.G.
Kerkweg 13 - 1906 AT Limmen
Telefoon 072 - 505 14 64
www.rietveldlimmen.nl

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

www.timmerfabriekmolenaar.nl

TimmErfABriEk

   olenaar

Hogeweg 43 - Limmen | Tel. 072 - 505 30 61 | E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

achterweg 52a
1906 aG liMMeN
tel:  06-53382706
 072 5053211
Fax: 0847552225

N I E U W B O U W  -  V E R B O U W
w w w . b o u w b e d r i j f n i c o m . n l

SPE
CIM

EN

Een verrassend geschenk is de winkeliers cadeaubon. De bon 
schrijven we voor u uit en is in wisselbaar bij elke winkelier in 
Lim men. Het gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 
aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een ieder een 
gevarieerd aanbod. Wij stellen geen li miet voor de inleverings-
datum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van 10 en 20 euro. De bon is 
alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
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Op de avond van de internationale 
Vrouwendag (8 maart jl.) ben ik als 
enige man uitgenodigd bij een zestal 
gezellige dames, t.w. gré (Metzelaar)-
Krom, Tiny (Tervoort)-Snel, Tiny 
(Hoebe)-Nuyens, regina (Bolten)-
Min, Jopie (de ruijter)-Hes. De zesde 
dame ria (Schilder)-Henselmans was 
verhinderd. Onze bijeenkomst was 
niet een gesprek over emancipatie 
(dat zijn deze vrouwen reeds heel 
lang), of over rechten van vrouwen 
in het algemeen, meer vrouwen in 
het bedrijfsleven of de politiek, maar 
over een feest voor, inderdaad alléén 
vrouwen! 

En reken er maar op dat het een fees-
telijke dag wordt dinsdag 17 april a.s. 
Wat gaan de dames dan wel doen? 
Zij organiseren een geweldig dag-
programma voor de reünie van hun 
schooljaar 1953/1954. En dat mogen 
we dan ook wel onthullen, zij zijn of 
worden binnenkort allemaal 65 jaar 
jong. Over de inhoud van de dag heb-
ben wij wel gesproken, maar dat heb 
ik alleen gehoord onder een strikt em-
bargo! In eerdere artikelen in de LOV 
krant heb ik al eens geschreven over 
de duidelijke scheiding van de bok-
ken en de geiten, ook deze klas was 
strikt voor meisjes, het duurde nog 
een flink aantal jaren alvorens de klas-
sen gemengd werden op de  scholen in 
Limmen. Overigens er was in die jaren 
slechts één R.K. School in ons dorp, 
t.w. naast de kerk, achter het klooster 
annex Mariaoord. Het schitterende 
complex dat begin 70’er jaren helaas 
is gesloopt. Spreken we tegenwoordig 
over zoveel mogelijk individueel on-
derwijs, het “klasje” van toen begon 
met maar liefst 45 meisjes, hoe hiel-
den de zusters en juffrouwen het vol. 

Er komen bij het genieten van een 
goed glas wijn namen los als zuster 
Bonifatius, zuster Cuneria (kleuter-
school ook wel “bewaarschool” ge-
noemd), juffrouw Annie Admiraal en 

Uw medewerkers zijn het kapitaal 
van uw organisatie. Vooral jongeren 
zijn van grote waarde voor uw bedrijf, 
nu en in de toekomst.  Om ervoor 
te zorgen dat u continu over goed 
opgeleide medewerkers beschikt 
investeert u in ontwikkeling en op-
leiding van uw huidige en nieuwe 
werknemers.  Een investering in tijd 
én geld. Die lasten hoeft u niet altijd 
zelf te dragen. De overheid, branche-
organisaties, opleidingsfondsen heb-
ben financiële middelen beschikbaar 
voor het scholen en ontwikkelen van 
uw werknemers. Het Leerwerkloket 
Noord-Holland Noord kent de actuele 
stand van zaken en adviseert u graag 
over de fiscale en financiële moge-
lijkheden in uw situatie.

Profiteer nu nog van de Plaatsings-
bonus
Naast de reguliere belastingvoordelen 
kunt u een beroep doen op scholings-
gelden. Als u een jongere uit de regio 
Noord-Holland Noord een stage- of 
leerbaan aanbiedt kunt u boven op 
de bestaande regelingen nog eens 
aanspraak maken op een Plaatsings-
bonus. Dit jaar kunt u nog Plaat-

Feestelijke maar vooral gezellige 
reünie klas meisjesschool 1953/1954

Financiële voordelen 
voor opleiding en ontwikkeling

anderen. En dat je ’s morgens nuchter 
(!!) naar de kerk ging met een “stikke-
buultje”, met brood en melk of thee. 
Alle leerlingen van toen zijn uiteraard 
uitgenodigd. Helaas zijn er twee meis-
jes veel te vroeg overleden, t.w. An-
net (Annie) (Kooistra)-Dekker, 42 jaar 
in 1989 en Tini (Scholte)-Zandbergen, 
58 jaar in 2005. De dames zijn uitge-

waaierd over 16 verschillende woon-
plaatsen en één van hen woont in 
Duitsland. Er zijn in totaal 53 dames 
uitgenodigd, in de loop de jaren was er 
wel eens een doublure, die zijn ook bij 
de klas gaan behoren, slechts enkelen 
hebben afbericht gestuurd wegens 
andere verplichtingen. Opmerkelijk 
is wel dat er drie zusjes Henselmans 
(waaronder de tweeling Ans en Ria), 
twee zusjes Verdonk en de tweeling 
Afra en Joke Kuijs in de klas zaten. Zij 
hebben allemaal de tijd meegemaakt 
waar je ’s winters massaal stond te 
zingen op het besloten schoolplein 
voor: “IJsvrij”!, En je kwam absoluut 
met een rok aan, daaronder mocht 
wel een lange broek. En nooit op 
blote voeten, altijd kousen of sokjes. 
Zij herinnerden zich allemaal de Rus-
sische inval in Hongarije in 1956 (een 
week lang de kerken stampvol om te 
bidden), de kolenkachels, gestookt 

singsbonussen aanvragen, maar er is 
nog beperkt budget beschikbaar dus 
op=op. Voor meer informatie en voor-
waarden: www.vraaghetjob.nl. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een 
jongere die wordt aangenomen in een 
leer en werk constructie in de klein-
metaal. OOM is een opleidingsfonds 
in de kleinmetaal. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor financiële tegemoetkomingen? 
Kijk op: www.subsidiecalculator.nl  
en vraag meteen de regelingen aan. 
Word erkend leerbedrijf
U kunt alleen profiteren van alle mo-
gelijkheden als u een erkend leer-
bedrijf bent. Als erkend leerbedrijf 

door Jaap Admiraal (alias Jaap de Po-
ker), je ging lopend naar de school, 
sommigen in de eerste jaren zelfs op 
klompjes. Het zwarte padje naast het 
klooster was “heilig” voor hen. Zijn 
spraken over de “Pietenzuster”, luizen, 
knipkaarten voor kerkbezoek en heel 
veel andere gezellige dingen van toen, 
maar ook over het gevaar van het 

oversteken van de Rijksweg, er was 
geen stoplicht of “klaaroverdienst”. Je 
kunt er niets anders van maken dan 
dat zij een onbezorgde lagere school-
tijd hebben gehad. 

Al eerder heeft deze klas een aantal 
succesvolle en gezellige reünies ge-
daan, waarbij ook een heus school-
reisje met bus en stoomtreintje naar 
Medemblik  en in de trein gezellig 
zoute lappen aan een knijper. Toen 
de dames 60 jaar werden zijn zij met 
de fiets naar het bekende Afie’s No-
belhuis geweest aan de voet van de 
duinen in Egmond Binnen. Elke bij-
eenkomst stond garant voor gezellig-
heid, foto’s kijken. Het thema van de 
klas is ”Pluk de dag” en “Laat bloemen 
uw tolk zijn”. 
Twee mooie motto’s om een gezellige 
reünie te houden.

Kees G. Kroone

neemt u mensen in dienst die in het 
vmbo of mbo hun praktijkdeel gaan 
doorlopen. Kijk op www.s-bb.nl hoe 
u erkend leerbedrijf kan worden. Ont-
dek wat mensen in huis hebben en 
profiteer van hun vaardigheden!  

Meer weten van de regelingen of 
mogelijkheden bij u in het bedrijf? 
Neem contact op met Anita Kerssens, 

projectleider van het Leerwerkloket 
NHN via mail@leerwerkloketnhn.nl 
of rechtstreeks via 06-21235227.

Zondag 8 april eerste paasdag speelt 
de band Memphis weer zoals van-
ouds in de Lantaarn. MEMPHIS is in 
de begin 70’er jaren ontstaan als een 
coverband van de rOLLINg STONES. 

De formule van de huidige MEMPHIS 
is simpel. Muziek van de 60’er en 70’er 
jaren aangevuld met hedendaagse 
muziek die gerelateerd is aan deze 
periode. Hierdoor ontstaat een mix 
van Beatles, REM, U2, Rolling Stones, 
Queen en Robbie Williams. Het grote 
feest begint om 21.00 uur en de toe-
gang is gratis.

24 februari – 9 en 16 maart hield de 
Stichting Oud Limmen weer haar 
jaarlijkse donateuravonden, ditmaal 
met het thema: Historie van de Dus-
seldorperweg van Zuid naar Noord.

3 keer een uitverkochte zaal, een door 
Peter Valkering schitterend in elkaar 
gezette PowerPoint, het zangtalent 
van Jos Henselmans, de teksten van 
Henk Brandsma, het commentaar 
bij de beelden door Kees Admiraal 
en de inzet van de overige leden van 
de Stichting Oud Limmen stonden 
garant voor een ouderwets avondje 
gezelligheid waarbij het feest der her-
kenning weer hoogtij vierde.

De Band Memphis 
speelt weer zoals vanouds

Nieuws van de Stichting 
Oud Limmen

Vrijdag 20 april Trio Tjoe & Jeroen 
met Zanger rINUS
Zanger Rinus, die eigenlijk Rinus 
Dijkstra heet, is een van de zangers 
die via YouTube grote populariteit in 
Nederland (en verder!) vergaarde. De 
grootste hits van Zanger Rinus zijn 
“Met Romana op de scooter”, “Hey 
Marlous”, “Het meisje van de oliebol-
lenkraam” en “Kiele, kiele, kiele”. Stuk 
voor stuk meezing-hits die bijna ie-

dere Nederlander zo onderhand kent. 
Na “Hey Marlous” kwam er een peri-
ode van wat mindere nummers maar 
na het uitbrengen van “Met Romana 
op de scooter”, brak Zanger Rinus de-
finitief door. De bezoekersaantallen 
voor de filmpjes groeiden explosief en 
Zanger Rinus begon ook zijn plekje te 
krijgen in diverse media.

Dat de donateuravonden een succes 
zijn blijkt wel uit het feit dat één uur 
na aanvang van de kaartverkoop de 
1e avond al helemaal uitverkocht was 
en nog een 3e avond moest worden 
ingepland wat gelukkig nog mogelijk 
was dankzij de medewerking en spon-
soring van Ria & Dorien van partycen-
trum Vredeburg.

In het najaar zal er weer een z.g. open 
avond worden georganiseerd waar 
ook niet donateurs van harte welkom 
zijn, let hiervoor op aankondigingen 
in de LOV-krant en onze website: 
www.oudlimmen.nl 

OOM BBL-1 of 2 regeling (maximaal. 1 tot 2 jaar) per jaar 2500
 of scholingspool  of 4000
OOM ALP regeling (alternatieve leerplek)  eenmalig 1.250
 voorjaar 2012
Overheid Wet Vermindering Afdracht per jaar  2.738
 Beroepsonderwijs
Overheid Wet Vermindering Afdracht   per jaar 3.286
 Onderwijs Startkwalificatie
Jongerenloket Plaatsingsbonus eenmalig 4.000

Fijne Paasdagen!

Opvallend
           aanwezig...

studiowelgraven.nl

Ziet u? Reclame werkt!
Geprikkeld? Kijk op onze site en ontdek wat wij voor uw 
bedrijf kunnen betekenen!
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REN ALS ‘N (PAAS)HAAS...!!
Met onze ambachtelijke Oudhollandse Putter Tulband én het 
verrukkelijke Spijsbrood, heeft u ‘n extra feestelijke Paastafel! 

* Oudhollandse Rozijnen-, *Naturel- *Luxe opgemaakt Spijsbrood
 en *Moscovische Tulband (amandel of kaneel)

en nog véél meer heerlijke Paasspecialiteiten !!
Onze Chocolade Paaseieren zijn handgemaakt, én geen ei is hetzelfde..!

Weekaanbieding (van do.t/m wo.):

PAAS SPIJSBROODJE van e 6,95 voor e 6,25 !! 
*luxe opgemaakt*     (of 2 volle spaarkaarten)          

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 
Hedric legmeel 20 kg 

Nu met GRATIS 4kg gemengd graan

Probeer nu GRATIS 
1,5kg Hope Farms 

RabbitBalance of CaviaBalance

Plospan houtkorrel voor de kattenbak 
P. stuk € 7,95 / 3 stuks € 19,50

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

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

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

A I R CO  S E R V I C E

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

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

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

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

ZORGVULDIG 
GESELECTEERD

K A A N D O R P

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Heeft u onze nieuwste Speelgoedfolder  
niet ontvangen? Kijk dan op

www.stuifbergen.eu 
om deze en andere folders 
door te bladeren
www.stuifbergen.eu

Krullen of steil

Kort of lang

Blond of donker

Alles mag 

als het maar

bij jóu past!

Dusseldorperweg 105 | 072 505 24 56

Ook geopend op maandagmiddag en donderdagavond
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Tijdens een 3 weken durend project 
op de Sint Maartenschool in Limmen 
heeft groep 8C actie gevoerd voor het 
50 jarig bestaan van het WNF. Het 
WNF heeft de reuzenpanda gekozen 
als symbool. 

Na 50 jaar is de reuzenpanda er nog, 
maar veilig is hij helaas nog niet. Ge-
lukkig kan hij rekenen op de steun van 
deze leerlingen. Er zijn verschillende 
acties op poten gezet om de actie “Sa-
men los voor een groot pandabos” te 
steunen.  Zo is er op vrijdag 16 maart 
een sponsorloop georganiseerd door 
een aantal leerlingen in het park aan 
de Vuurbaak in Limmen. Op zaterdag 
17 maart was een groep leerlingen ac-
tief om geld te verdienen met het was-
sen van auto’s op het parkeerterrein 
van VV Limmen. Tenslotte werden er 
tijdens de tentoonstellingsavond van 
de Sintmaartenschool op 22 maart lo-
ten, knuffels en zelfgebakken koekjes 
verkocht. Tijdens de druk bezochte 
veiling hebben de leerlingen hun zelf 

LET OP ! De eisen voor het motorijbe-
wijs worden met ingang van januari 
2013 gewijzigd. Velen van ons voe-
len bij het eerste voorjaars zonne-
tje het bloed weer kriebelen en wie 
er altijd al van gedroomd heeft om 
met dit mooie voorjaarsweer op de 
motor te stappen, maar nog niet in 
het bezit is van het motorrijbewijs, 
kan bij DICX motorrijschool terecht 
voor een degelijke motorrijopleiding 
die bij DICX motorrijschool gegeven 
wordt door Dick Sassen, zelf een zeer 
ervaren motorrijder en officieel door 
de KNMV gecertificeerde motorrijin-
structeur.

Wacht niet te lang, want er gaat met 
ingang van januari 2013 heel wat ver-
anderen met betrekking tot de eisen 
voor het motorrijbewijs. In de hui-
dige situatie is het zo, dat wanneer 
de aspirant motorrijder onder de 21 
jaar is wanneer hij slaagt voor zijn 
of haar motorrijbewijs, hij of zij een 
zgn. “licht” motorrijbewijs krijgt, wat 
inhoudt dat hij/zij de 1e 2 jaar alleen 

Het kleurbeeld van de kleding van 
dit voorjaar en deze zomer is bijzon-
der kleurrijk en vrolijk. Ook bij Troel 
overheerst de kleur. Leuke groene 
chino’s en vesten, rode skinny’s en 
roze capri’s. Fel gekleurde T-shirts 
voor groot en klein. Maar natuurlijk 
ook schattige lichtroze jurkjes en 
blauwe pakjes voor baby’s, witte en 
grijze jurkjes en setjes. Voor ieder 
wat wils.    

De merken zijn inmiddels weer uitge-
breid en in de kleine maten van 50 t/m 
86 verkopen we de volgende merken : 
Noppies, Feetje, The Dutch Design Ba-
kery, Born To Be Famous, Tuuf’s World 
en Puk. Vanaf maat 92 t/m 128 (en 
soms 140) verkopen we Ninie, Bakery 
Babes, Tribal Kids en Cars Jeans. Van 
het laatste merk Cars verkopen we 
zelfs nog veel jeans en andere kleding 
zoals T-shirts, tuniekjes, korte broe-
ken en vesten tot en met maat 176. 
Dus ook de oudere kinderen kunnen 
nog steeds bij Troel terecht voor leuke 
en aparte kleding.
Natuurlijk willen we de kinderen voor 
Pasen weer in het nieuw steken en 
wordt het extra leuk om dat bij Troel te 

Groep 8C Sint Maartenschool in 
actie voor het WNF

Motorrijles bij DICX auto- & 
motorrijschool: NU doen!

Vrolijk Pasen bij Troel

beschilderde potjes voor een pittig be-
drag aan hun ouders verkocht.

Met dank aan alle sponsors uit Lim-
men en omgeving hebben we een 
prachtig bedrag opgehaald.

Op vrijdag 23 maart kwam er een vrij-

mag rijden op een motorfiets met een 
maximaal vermogen van 25KW / 34 
PK. Dit rijbewijs wordt na 2 jaar au-
tomatisch omgezet naar een “zwaar” 
motorrijbewijs waarop geen KW/PK 
beperking van toepassing is. Is de as-
pirant motorrijder dus ouder dan 21 
jaar wanneer hij/zij slaagt, dan is deze 
eis niet van toepassing.

Wat gaat er veranderen ?
Voor het rijbewijs krijgen we straks 3 
klassen (voorlopige indeling):
•  A1: vanaf 18 jaar (lessen vanaf 17), 

max. vermogen 125 cc /11 kW.
•  A2: vanaf 20 jaar, max. vermogen 35 

kW.
•  A: vanaf 22 jaar onbeperkt is alles bo-

ven de 35 kW.
•  A: direct instromen kan vanaf 24 jaar
•  ‘Zijinstromen’ kan niet, dus iemand 

van 22 jaar zal moeten beginnen met 
A1

of wachten tot 24-jarige leeftijd.
Kort gezegd komt het hier op neer, dat 
er voor iemand die reeds 24 jaar of ou-
der is, niets verandert, maar wanneer 

doen want bij aankoop van minimaal 
25 euro aan nieuwe collectie kleding 
krijgt een ieder een chocolade-paas-
groet cadeau! (ter waarde van 3,99 
euro). Deze actie is geldig vanaf dins-
dag 3 april t/m zaterdag 7 april. Maxi-
maal 1 per klant.

Naast de nieuwe kleding hebben we 
altijd een uitverkooprek met kleding 
uit voorgaande seizoenen met 50% 
korting t/m maat 176. Dus altijd de 
moeite waard om even tussen te snuf-
felen. Ook badkleding hangt daar tus-
sen met 30% korting.

Ook TopModel neemt een belangrijke 
plaats in in de winkel met steeds de 
nieuwste teken- en kleurboeken voor 
jongens en meisjes en allerlei aanver-
wante artikelen. Met de CD’s met lie-
velingsliedjes, sprookjesboeken en nu 

williger van het WNF, Kin Jan Truong. 
Hij heeft een presentatie gehouden 
over het werk van het WNF en de ac-
tie “Samen los voor een groot panda-
bos”, daarna heeft hij het bedrag van 
€ 874,64 in ontvangst kunnen nemen. 
Een fantastische afsluiting van een 
leerzaam project.

zijn of haar leeftijd onder de 24 jaar 
is, men het gehele traject van 3 stap-
pen en dus 3 verschillende maximum 
motorvermogens, moeten doorlopen, 
waardoor men 2 maal extra examen 
moet doen. Hetgeen uiteraard een 
forse aanslag op de portomonnee 
van de jonge aspirant motorrijder zal 
zijn. Hiermee hoopt de wetgever het 
behalen van het motorrijbewijs op 
jonge leeftijd te ontmoedigen, maar 
indien je er als aspirant motorrijder 
die nu nog jonger is dan 24 jaar is, 
er in slaagt om nog dit jaar je motor-
rijbewijs te halen, zal dit je een fikse 
kostenbesparing opleveren.

Dus wil je je motorrijbewijs gaan ha-
len? Wacht dan niet te lang, want 
je MOET voor januari 2013 geslaagd 
zijn! Meldt je nu aan bij DICX auto- & 
motorrijschool, via de website www.
dicxrijschool.nl of via de mail info@
dicxrijschool.nl. 
Begin snel, want dan kan je nog  
deze zomer van je motorrijbewijs 
gaan genieten.

een nieuw prinsessen-sprookjesboek, 
magnetronknuffels, wheelybugs, tas-
sen en paraplu’s van Zebra, vlaggen-
lijnen van Engel., KEEZ-borden, mu-
ziek-cadeaudoosjes, wenskaarten en 
placemats van Rube & Rutje, heel veel 
baby- en kraam cadeautjes en vele 
andere leuke hebbedingetjes maken 
de winkel tot een geliefde plek voor 
kinderen, ouders en opa’s en oma’s. 
Nieuw deze week zijn onze Silly Slap-
watches: Leuke fel gekleurde horloges 
voor kinderen die zonder gespje om 
de arm gaan en voor de aantrekkelijke 
prijs van € 15,95 euro. Iedereen is al-
tijd welkom om in alle rust te komen 
snuffelen of om met deskundig advies 
en hulp tot aankoop over te gaan en 
dan met een leuk ingepakt cadeau de 
winkel te verlaten. Ook hebben we 
nog steeds de stempelkaart waarmee 
u kunt sparen voor 15 euro korting.

ruim 70 leden van Businessclub CaL 
en de Limmer Ondernemers Ver-
eniging bezochten dinsdagavond 7  
februari de afdeling schadeherstel en 
industriespuiterij van Kleverlaan BV. 

Tijdens deze avond werd er een uitge-
breide rondleiding gegeven, gespro-
ken over de werkwijze en gedemon-
streerd welke technieken er gebruikt 
worden om werk van topkwaliteit te 
kunnen leveren. Er werd door de aan-
wezigen aandachtig geluisterd, vele 
vragen gesteld en uiteraard werd de 
mogelijkheid genomen zelf de verf-
spuit ter hand te nemen. Met de name 
de omvang van het bedrijf en de hoe-
veelheid bedrijfsactiviteiten waren 
voor vele bezoekers een aangename 
verrassing.

Nadat iedereen een heus certificaat 
beginnend schadehersteller had ont-
vangen en de uitslag van de prijsvraag 
bekend was gemaakt werd de avond 
onder het genot van een hapje en een 
drankje afgesloten. Winnaars van de 
opdracht: ‘Raad het schadebedrag’ 
zijn; Eric Sweep en Richard Bloed-
jes, zij hebben het schadebedrag van  
€ 936,40 zo dicht mogelijk benaderd 

Ondernemersavond bij 
Kleverlaan BV

en krijgen binnenkort van Jan Kle-
verlaan een uitnodiging voor een 
verzorgde dagtrip naar Duitsland. Ze 
zullen dan de Wiesmann autofabriek, 
de Standox lakfabriek en een automu-
seum bezoeken.

We kunnen terugkijken op een zeer 
geslaagde avond zoals ook blijkt uit 
onderstaande reactie die we van het 
bestuur mochten ontvangen. 

Jan Kleverlaan: graag wil ik jou en je 
medewerkers namens het bestuur 
van de Businessclub CaL bedanken 
voor de geweldige ontvangst giste-
ren!! Heel veel enthousiaste reacties 
van de ondernemers, zij spraken over 
een topavond.

Kleverlaan BV zet zich vanaf maart 
in voor KWF Kankerbestrijding. Door 
gratis “Doorzetters”-snoepzakjes bij 
een onderhoudsbeurt uit te delen, 
steunt Kleverlaan de alpe D’HuZes-
actie ten voordele van KWF Kanker-
bestrijding. Per uitgedeeld snoepzak-
je doneert Bosch Car Service één euro 
aan KWF Kankerbestrijding. 

Samen strijden tegen kanker
“Kanker is en blijft een vreselijke 
ziekte. Iedereen is er direct of indirect 
reeds mee geconfronteerd. We willen 
helpen in de strijd tegen deze ziekte 
en waren daarom meteen bereid deze 
actie te steunen,” zegt Ron Kleverlaan. 
Bosch Car Service steunt met deze 
actie de Stichting Alpe D’HuZes 
(www.opgevenisgeenoptie.nl),  het 
goede doel waarbij fietsers, alleen of 
in team, geld inzamelen door op één 
dag zes keer de Alpe d’Huez te beklim-
men. Jeroen van Eunen, verkoopdirec-
teur voor o.a. Autodrop, produceerde 
volgens het anti-strijkstokbeleid sa-
men met zijn collega’s 150.000 zakjes 
snoep. Jeroen zocht daarna sponsor-
partners om deze zakjes “Doorzet-

Bosch Car Service 
Kleverlaan steunt KWF 
Kankerbestrijding

ters” te verkopen. “Bosch Car Service 
doet het iets anders. Wij verkopen de 
Doorzetters niet, wij geven een gra-
tis zakje bij elke onderhoudsbeurt en 
doneren zelf  één euro per uitgedeeld 
snoepzakje,” aldus Jan Kleverlaan. 
“Wij hopen de komende weken op 
extra veel onderhoudswerk om zo een 
mooi bedrag te kunnen overmaken. 
In onze showroom geven wij via een 
display ook extra aandacht aan deze 
actie. Ook het intiatief van Lex Burge-
ring wilden we graag ondersteunen en 
daarom stellen we 6 dozen snoepjes 
beschikbaar om te verkopen op zijn 
pannekoekenfestijn. De opbrengst 
per zakje wordt dan minimaal ver-
dubbeld omdat de inkoop door ons is 
gedaan en deze direct naar het KWF 
gaat.” In de eerste week van de actie 
heeft Bosch Car Service landelijk  al 
een opbrengst van ruim 20.000 euro 
behaald.  

De Hortus Bulborum is de enige tuin 
ter wereld waar ruim 4000 verschil-
lende soorten tulpen, narcissen, hy-
acinten en andere, veelal historische 
voorjaarsbolgewassen bloeien. In 
deze tuin worden oude bolgewas-
sen voor het nageslacht bewaard die 
commercieel nauwelijks meer inte-
ressant zijn.     

De oudste tulpensoorten stammen 
uit de zestiende eeuw, de Fritillaria 
persica werd al in 1577 beschreven, 
terwijl de vroegste bekende narcis 
van nog vele honderden jaren eerder 
dateert. Onze oudste tulp is de Duc 
van Tol, Red and Yellow en stamt uit 
1595. Op de tuin treft u ook nog rassen 
aan welke zijn verhandeld tijdens de 
bekende Tulpenmania uit de 16e eeuw. 
Daarmee geeft de tuin een boeiend 
overzicht van de ontwikkeling van 

De Hortus Bulborum 
deze grenzeloos populaire voorjaars-
bloemen door de eeuwen heen. Elk 
voorjaar laat de Hortus Bulborum de 
bollengeschiedenis in tal van zijn fa-
cetten herleven. Duizenden kleine 
bollenveldjes kleuren in de meest uit-
eenlopende schakeringen. De tuin is 
dan een lust voor het oog en een ge-
not voor de neus.

De Hortus Bulborum is jaarlijks ge-
opend van 6 april t/m 16 mei, ma - za 
van 10.00 - 17.00 uur, zo van 12.00 - 17.00 
uur. De toegangsprijs Eur 3,50 p.p., 65+ 
€ 2,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Voor 
groepen bestaat de mogelijkheid tot 
een rondleiding, dit wel op afspraak. 

Hortus Bulborum, Zuidkerkenlaan 
23A, 1906 AC Limmen. Inlichtingen 
www.hortus-bulborum.nl of tel. 06-
53831715.
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BENIEUWD HOE UW HUIS ER IN 
EEN ANDERE KLEUR UIT ZIET?
LAAT ONS EEN DIGITAAL KLEURADVIES
MAKEN EN U WEET HET!

JAAR 

GROENTE, FRUIT, RAUWKOST EN SALADES
VAN GROENTEBOER SIEM

Wij proberen alle producten van onze groenteafdeling 
voldoende op voorraad te hebben tijdens de paasdagen 

en verkopen deze producten niet op bestelling. 
U kunt bij ons bijvoorbeeld terechtvoor: 

stoofpeertjes, verse jus d’orange, diverse rauwkostsalades,
verse soepen, gesneden groenten voor de gourmet of fondue.v

GROENTE, FRUIT, RAUWKOST EN SALADES

Gezellige paasdagen bij Keurslagerij Snel
Proef nu onze 
Paasrollades!

Paashaasjes
Varkenshaasjes omwikkeld 
met katenspek

Heerlijk gekruide 
haasfiletrollade 

Per kilo  

3 stuks 5

met GRATIS doosje eieren
995

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur.

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42


