
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   maart 2016 

Sinds een klein jaar beschikt de Stich-
ting De Dronen in ons dorp over een 
rolstoelauto die geschikt is voor een 
(elektrtische) rolstoel. Deze auto is in 
principe voor elke inwoner van Lim-
men beschikbaar om iemand in een 
rolstoel te vervoeren. De auto staat 
op basis van beschikbaarheid klaar en 
kost de gebruiker slechts € 0,25/km. 
Hierdoor wordt het mogelijk om tegen 
geringe kosten over adequaat vervoer 
te beschikken als je met iemand in 
een rolstoel naar een ziekenhuis wilt, 
een ritje naar het strand, naar familie, 
naar het theater of b.v. een restaurant 
wilt maken. Uiteraard kun je met de 
auto ook mensen uit andere woon-
plaatsen naar je toe halen.
De Stichting De Dronen is een ideële 
organisatie die op basis van schenkin-
gen, erfenissen/legaten e.d. financië-
le steun kan verlenen op cultureel, so-
ciaal en maatschappelijk terrein. Op 
de website van de organisatie staat 
meer informatie.

Rolstoelauto beschikbaar
voor inwoners van Limmen

De auto is een uitstekende Renault 
Kangoo, automatische schakeling, 
volledig ingericht voor personen-
vervoer, met aan de achterzijde een 
oprijplaat, waarbij indien nodig ook 
gebruikt gemaakt kan worden van 
een lier om de rolstoel de auto in te 
laten rijden. De auto is dus volledig 
aangepast voor dit doel. Naast de 
chauffeur is nog een passagiersstoel 
beschikbaar, terwijl er ook iemand 
naast de rolstoel kan zitten, dit is 
echter een kleine stoel. Vanzelfspre-
kend is de auto volledig verzekerd en 
heeft ook een ANWB pechhulp kaart. 
De gebruiker kan en mag de auto zelf 
besturen met een geldig rijbewijs B/
BE, maar indien nodig zijn er ook 
chauffeurs beschikbaar. De auto staat 
altijd geparkeerd, droog en warm, in 
de parkeergarage onder het apparte-
mentencomplex “Op ’t Hoog”, aan de 
Rijksweg 49. Het beheer is in handen 
van Dick Hageman, telefoon (072) 5 05 
24 92 en/of 06 15 63 31 51. Hij beheert 
de auto, de km. registratie, zorgt voor 
een volle tank en een altijd schone 
auto. Dick is dus het aanspreekpunt 
voor het maken van een afspraak, 
voor informatie en hij kan ook u ook 
precies vertellen hoe eenvoudig de 
auto werkt. Vraag hem dus gerust 
voor meer informatie als u de auto 
wilt gebruiken in de toekomst. Wilt u 

De Zonnebloem Limmen nodigt gas-
ten van De Zonnebloem Limmen uit 
voor een gezellige (snert)middag in 
samenwerking met Stichting Oud- 
Limmen op woensdag 23 maart a.s.
De middag begint om 14.00 uur en 
wordt gehouden in De Burgerij. De 
zaal is open om 13.30 uur.
Het thema dat Stichting Oud-Lim-
men presenteert is: “De Rijksweg 
van Kerkweg tot Limmerbuurt.” Kees 
Kroone gaat terug in de tijd en levert 
commentaar bij de beelden. De oude  
Rijksweg komt weer tot leven en het 
is heel bijzonder om te zien welke 
veranderingen er in de loop der jaren 
hebben plaats gevonden. Veel huizen 

Stichting Oud-Limmen bij de Zonnebloem, 
met heerlijke snert en roggebrood na!

Het nieuwbouwplan Magnolialint, de 
eerste fase van het plan “De Limmer 
Linten” verloopt zeer voorspoedig. 
Aan de rand van Limmen, tussen de 
Kapelweg en de Westerweg werkt HSB 
uit Volendam in een zeer rap tempo 
aan de nieuwbouw van 37 luxe wo-
ningen. Het Magnolialint is een kleine 
overzichtelijke buurt waar groen de 
boventoon voert. Er wordt gebouwd 
aan vrijstaande woningen, 2-onder-
1-kap woningen, eengezins- en senio-
renwoningen. De bouw ligt prima op 
schema en ook de verkoop van fase 2, 
het Jasmijnlint, is inmiddels succesvol 
afgerond. In dit laatste plan worden 
nog eens 26 luxe woningen gebouwd 
in dezelfde stijl als het Magnolialint. 
Er is slechts nog één vrijstaande luxe 
villa te koop. 
De nieuwe bewoners van Jasmijnlint 

Bouw Limmer Linten
verloopt voorspoedig

zijn op dinsdagavond 8 maart in het 
Fletcher hotel bijgepraat over alle 
extra bouwopties. In mei van dit jaar 
wordt er al gestart met de bouw van 
de 2e fase.  
Op de dronefoto kunt u zien hoe de 
nieuwbouw vordert. Rietveld make-
laars, verantwoordelijk voor de ver-
koop van de Limmer Linten, beschikt 
tegenwoordig over een drone waar-
mee prachtige overzichtsfoto’s en vi-
deo’s gemaakt kunnen worden. Deze 
extra service kan ook ingezet wor-
den bij de verkoop van een bestaand 
woonhuis. 
Wilt u meer weten over het eerstvol-
gende, buitengewoon mooie nieuw-
bouwplan in Limmen? Neem dan con-
tact op met dé makelaar van Limmen, 
Rietveld Makelaars aan de Rijksweg in 
Limmen.

2e PAASDAG 11.00-16.00 uur

GROTE PAASSHOW
Woensdag 23 maart van 19.00 tot 21.30 uur:

Presentatie: 
‘Is een camper iets voor u?’
(zie onze advertentie op pagina 4)

Over zes weken is het alweer zover: 
de 64e editie van de Limmer Bloe-
mendagen! Dit jaar is ons geurende 
evenement gepland op een vaste da-
tum: Zaterdag 30 april t/m donderdag 
5 mei 2016.

Stichting Bloemendagen Limmen is 
samen met de werkgroepen (samen-
gesteld uit verschillende prikploegen) 
alweer maandenlang bezig met het 
op poten zetten van de 64e editie van 
de Bloemendagen. Gesterkt door het 
overweldigende enthousiasme en 
positiviteit van de vele deelnemers, 
inwoners en bezoekers van vorig jaar, 
zetten wij ons samen met jullie graag 
weer in om dit jaar een nóg mooier en 
feestelijker bloemenfeest in Limmen 
te realiseren!

Tijdens de info- en filmavond van 17 
maart j.l. heeft iedereen kunnen ge-
nieten van de prachtige, door Nick 
Groot gemaakte film over de Bloe-
mendagen van vorig jaar. Er werd ook 
een presentatie gehouden waarbij 
vele onderwerpen aan de orde kwa-
men: van jurering, beun en hyacinten 

Voorinschrijving Limmer 
Bloemendagen 2016 gestart!

en bedrijven zijn reeds verdwenen. De 
middag wordt afgesloten met heerlij-
ke snert en roggebrood met spek van 

de plaatselijke slager. Voor vervoer 
kunt u bellen met: Ria Hooijboer, tel. 
5052235

iets meer weten over de Stichting De 
Dronen of overweegt u wellicht een 
donatie e.d. kijk dan op de website: 
www.stichtingdedronen.nl
De Stichting heeft een zgn. ANBI sta-
tus, d.w.z. erkend door o.a.  de Belas-
tingdienst.

ritsen tot het prikken van een moza-
iek; alles kwam aan de orde. De avond 
werd afgesloten met spectaculair 
nieuws: Dit jaar bestaat de mogelijk-
heid een wel heel uitdagend en groots 
object in Limmen te versieren. Tijdens 
de infoavond lichtten wij al een tipje 
van de sluier op. Het is vanaf van-
daag mogelijk dit unieke object  te 
‘claimen’ (via: info@bloemendagen-
limmen.nl) Wij voorspellen nu al dat 
de ploeg die deze uitdaging aangaat 
eeuwige (kleurrijke) roem zal oogsten! 
De werkgroep ‘Park’ is alweer druk 
bezig met het opzetten van een spec-
taculair evenement in het dorpspark. 
Werkgroep ‘Werving’ is druk met het 
organiseren van de ChillZone voor de 
jeugd, dit jaar centraal in het dorp: 
het plein bij de Corneliuskerk. Ook 
worden de Limmer ondernemers in 
de gelegenheid gesteld een beun met 
hun bedrijfslogo in bloemen te ‘adop-
teren’.

Om deze Bloemendagen tot een suc-
ces te maken hebben wij natuurlijk de 
hulp van (nieuwe) prikploegen, vrien-
dengroepen, bloemsierkunstenaars, 
straatversierders en andere vrijwil-
ligers nodig. Ook mensen van buiten 
Limmen zijn weer van harte welkom! 

De vrije categorie is een goede op-
tie als je niet zoveel tijd te besteden 
hebt: Binnen een paar uurtjes maak 
je samen met vrienden of de buren 
een prachtig werkstuk. Het maakt het 

niet uit met welke bloemen je werkt 
en wat voor werkstuk je maakt, als 
het maar iets met bloemen te maken 
heeft. 

De jeugd kan zich nu opgeven voor 
de ‘ChillZone’, hier kunnen zij twee 
dagen lang samen feesten met mu-
ziek van een DJ en onder deskundige 
begeleiding ook nog eens een mooi 
mozaïek maken. 

Samen laten we opnieuw zien waar 
Limmen beroemd door is geworden: 
Een schitterend bloemenfeest geor-
ganiseerd door de trotse Limmer be-
volking. 

Doe je dit jaar ook (weer) mee? 
Stuur dan een mailtje naar info@
bloemendagenlimmen.nl of regis-
treer je als nieuwe prikploeg of deel-
nemer via onze website: www.bloe-
mendagenlimmen.nl  

Schrijf je a.u.b. zo spoedig mogelijk 
in zodat de route kan worden vastge-
steld en we weer verder kunnen met 
de overige voorbereidingen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor de 
medewerking. We verheugen ons op 
een nieuw seizoen, nóg meer inschrij-
vingen en een knallende prijsuitrei-
king en feestavond!
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EXCLUSIEVE VERWENAVOND BIJ MARGA'S HAARMODE!
DATUM: 22 MAART 2016
TIJD: VANAF 19:00 UUR!

Wat mag u verwachten:
■ Ontvangst met een glas bubbels!

■ Stylingtips, demo's met stijltang en krultang, 
 invlechten van het haar en make-up advies.

■ Kookkönst catering staat de hele avond voor u klaar!

■ Beauty By Britt is aanwezig voor een passend advies 
 op gebied van schoonheid.

■ Verkoop van al onze verzorgingsproducten en stylingproducten, 
 stijltangen en krultangen, make-up en accessoires voor het nieuwe seizoen. 
 Alle producten zijn speciaal op deze avond extreem laag geprijsd!

■ 1e 25 gasten die voor €30,- besteden krijgen een goed gevulde goodiebag
 t.w.v €20,- met o.a. Essie nagellak, Loreal shampoo (75 ml.) & trendy shawl.

■ Professionele fotograaf aanwezig om uw nieuwe look vast te leggen.

ZIEN WE JE DAN?

Rijksweg 50 - 1906 BJ  LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL 
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!
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“Klein deukje of forse schade? 
Het team van P. Zonneveld neemt 
alle zorgen uit handen.”

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

SEI-geregistreerd

Vrolijk
Pasen!
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Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te 
veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinde-
ren een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle 
limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. 
Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Ticho van der Steen ‘Baby van de maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de 
maand’ stelt Studio Welgraven een LOV-waardebon van 50 Euro beschikbaar en deze kan 
de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen op de 
studio aan de Schipperslaan 9 in Limmen!

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

Saar Bakkum
– Geboren op 1 maart 2016–

Dochter van Jeroen en Laura Bakkum,
zusje van Finn

Ticho van der Steen
– Geboren op 2 februari 2016–

Zoon van Ton en Josee van der Steen

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

De rubriek L immer Kroost
is  powered by

studiowelgraven.nl

Het zal wandelaars in de omgeving 
van de haven van Limmen niet ont-
gaan zijn dat er in de voorbije weken 
hard gewerkt is aan de boomverzor-
ging van de treurwilgen langs de oe-
vers. Beeldbepalende bomen langs 
een van de mooiste wateren van Lim-

Boomverzorging langs ’t Stet,
een noodzakelijke ingreep...

men, die na ruim 40 jaar een drin-
gende opknapbeurt nodig hadden. De 
laatste jaren zijn er door zware stor-
men diverse treurwilgen gesneuveld, 
omgewaaid, ziek en te oud gewor-
den en daarom gerooid en afgevoerd. 
Waar mogelijk is herplant gedaan. De 

Foto: Peter van Renen

Nu u in verwachting bent, komen er 
opeens veel nieuwe zaken op uw pad. 
Wilt u na uw zwangerschapsverlof 
graag weer aan het werk? Hoe gaat 
u werk en kinderen combineren? Het 
uit handen geven van de zorg voor 
uw kind is een beslissing, waar u lang 
over zult nadenken. U wilt er natuur-
lijk zeker van zijn dat de opvang vol-
doet aan uw verwachtingen en dat de 
keuze die u maakt het beste bij u en 
uw baby past. U zoekt een plek die 
u vertrouwen geeft en een klimaat 
waarin uw kind zich volop kan ont-
wikkelen. Een plaats waar veel aan-
dacht en liefde voor uw baby is. Waar 
hij/zij zichzelf kan zijn en waar be-
trouwbare en energieke pedagogisch 
medewerkers naast de dagelijkse zorg 
en liefde voor uw baby rekening hou-
den met uw persoonlijke wensen. Dit 
alles bieden wij u bij Kinderopvang 
Kits Oonlie!

Rondleiding 
We vinden het erg belangrijk dat u  
tijdens de zwangerschap al een keer 
bij ons komt kijken. Tijdens een rond-
leiding vertellen wij u namelijk veel 
over onze ruimtes, gewoontes en het 
pedagogisch beleid. Ook maakt u vast 
kennis met de pedagogisch medewer-
kers. Uiteraard kunt u honderduit vra-
gen stellen over onze opvang. 

Wennen
Als het bijna zover is dat de baby bij 
ons komt, volgt een intakegesprek 
met de pedagogisch medewerker die 
ook één of meer wenochtenden met 

de u afspreekt. De baby kan alvast 
een beetje wennen en u kunt ervaren 
hoe het is om uw kind aan een ander 
toe te vertrouwen. Vanzelfsprekend 
volgen we het slaap-waak ritme van 
thuis. Uw kindje slaapt in een vast 
bedje en krijgt voeding volgens het 
door u aangegeven schema. Dat geeft 
rust en vertrouwen. Misschien vindt u 
het fijn om even te bellen? Geen pro-
bleem, de pedagogisch medewerker 
staat u graag te woord.

Plezier maken
Wanneer de baby wakker is, krijgt het 
naast de verzorging veel persoonlijke 
aandacht van de pedagogisch mede-
werkers. Contact met andere kinderen 
en baby’s onderling gaat spelender-
wijs. We laten de kinderen niet te lang 
in een wipstoeltje liggen maar leggen 
ze in de box of op een zachte mat, 
waar ze de kans krijgen zich vrij te 
bewegen, kruipen en ontdekken. Ook 
werken de pedagogisch medewerkers 
met het Voor- en Vroegschools Educa-
tieprogramma (VVE) Uk en Puk.

Kinderopvangtoeslag
Als u gebruik maakt van onze kinder-
opvang heeft u mogelijk recht op kin-
deropvangtoeslag. De kosten hangen 
af van de persoonlijke situatie. Op 
basis van het gezamenlijk inkomen 
kunt u bij de overheid een tegemoet-
koming in de kosten aanvragen. Af-
hankelijk van de hoogte van het ge-
zamenlijk inkomen kan dit oplopen 
tot 96%! 

Kom gerust eens langs bij één van 
onze vestigingen in Alkmaar, Heiloo 
of Limmen!

Bel voor meer informatie met de 
Centrale Administratie op telefoon-
nummer 072-5323576 of per e-mail 
naar info@kits-oonlie.nl. Neem ook 
een kijkje op onze website www.kits-
oonlie.nl!

Zaterdag 2 april zal muziekvereniging 
Excelsior een lenteconcert verzorgen 
in Cultureel centrum de Vredeburg. 
De avond zal verzorgd worden door 
het opleidingsorkest en harmonieor-
kest onder leiding van Liesbeth Zon-
neveld en de slagwerkgroep onder 
leiding van Floris van Tol.

Het concert zal geopend worden door 
de slagwerkgroep. Slagwerkgroep 
Excelsior werd opgericht in 1957 en 
bestaat dus in 2017 60 jaar! De laat-
ste jaren daarvan staat dit ensemble 
onder leiding van Floris van Tol. In de 
loop der tijd is er heel wat gebeurd 
en veranderd. Bij de start van deze 
‘band’ bestond de bezetting uit trom-
mels aangevuld met een grote trom 
en twee dieptrommen. Tegenwoordig 
wordt er ook gebruik gemaakt van 

melodisch slagwerk, wat zorgt voor 
een vergroting van het muziekreper-
toire. Hierdoor wordt er wel steeds 
meer nadruk gelegd op de stilstaan-
de- en binnen optredens.

Daarna is het de beurt aan het oplei-
dingsorkest. Zij zijn vanaf september 
in hun nieuwe bezetting druk aan het 
oefenen op hun repertoire. Het orkest 
bestaat uit leerlingen die minimaal 1 
jaar les hebben bij de vereniging en 
op deze manier leren hoe mooi het is 
om samen muziek te maken. Hierbij 
krijgen zij ondersteuning van enkele 
leden uit het harmonieorkest. On-
langs heeft het Opleidingsorkest zich 
nog gepresenteerd tijdens een ludiek 
koffie concert.

De avond wordt afgesloten met het 

Kennismaken met de babygroep van Kinderopvang Kits Oonlie

Een kindje op komst?
Gefeliciteerd!

nog resterende gezonde bomen zijn 
nu, zoals dat in vaktermen heet “ge-
kandelabeerd”. 
De snoeivorm doet iets denken aan 
een kandelaar, daar is het woord van 
afgeleid.
Dat wil zeggen de bomen worden, 
door een gespecialiseerd bedrijf, dras-
tisch gekortwiekt. De boom lijdt hier-
van geen schade, integendeel het be-
vordert heel sterk de groei van nieuwe 
takken en twijgen. Deze methode is 
niet geschikt voor elke boomsoort. 
Kandelaberen gebeurt ook heel veel 
bij platanen, deze zijn staan o.a. aan 
de Brugstraat en ’t Kieftenland. Bij 
de boomsoort plataan kun je op deze 
wijze heel mooie boomvormen creë-
ren. Het mooie van de plataan is ook 
dat deze delen van de bast laat vallen 
waardoor mooie kleurschakeringen 
ontstaan. Na deze ingrijpende snoei-
beurten herstellen de bomen zich di-
rect al in het eerstvolgende groeizoen.

De snoeiwerkzaamheden vallen onder 
de regie van de gemeente Castricum, 
die zelf ook over de nodige specia-
listen en materalen beschikt om dit 
werk in eigen beheer uit te voeren.

2  april a.s., aanvang 20.00 uur:

Lenteconcert Excelsior
harmonieorkest. Vorig jaar hebben 
zij hun 90-jarig bestaan gevierd met 
een aantal bijzondere concerten. De 
Limmer Music Night staat nog op het 
netvlies, maar ook de viering in de 
kerk met daarbij het werk “Abraham” 
van Ferrer Ferran was een bijzonder 
moment. 
Op deze avond staan ook weer twee 
bijzondere werken op het programma. 
Allereerst zal het harmonieorkest in 
tweeën gesplitst worden. In een hout-
sectie en in een koper- en slagwerk-
sectie. Afzonderlijk van elkaar zullen 
zij een werk ten gehore brengen. Maar 
daarna zullen zij ook gezamenlijk als 
harmonieorkest voor u optreden.

Tussen de optredens door is er iedere 
keer een korte pauze, waarin de mo-
gelijkheid is om van de bar gebruik te 
maken.

Kom dus kijken en luisteren naar Ex-
celsior. De entree is gratis.

Conquista Kids elke zaterdag och-
tend van 10.30 tot 12.00 uur Deel-
name 1 Euro.

Zaterdag 26 maart paaseitjes zoeken 
Het mandje van de paashaas is ka-
pot, oh oh en daardoor zijn al zijn ei-
tjes gevallen. Wij helpen de paashaas 
graag zijn eieren terug te vinden, help 
jij ook mee? Maken we daarna een 
nieuw mandje voor de paashaas. 

Zaterdag 2 april donut kussentje
Een donut is een zoet, gefrituurd 
broodje met een gat in het midden, 
bedekt met een laagje glazuur of be-
strooid met poedersuiker. Heerlijk om 

op te eten, maar ook leuk om als kus-
sentje je kamer mee op te vrolijken.

Zaterdag 9 april dino’s
Samen knutselen is altijd gezellig! 
Alleen wat gaan we deze keer weer 
maken? Wij weten het al: je eigen di-
nosaurus!! 

Conquista Club elke Woensdagmid-
dag vanaf 14:00 – 17:00 uur
Ben jij tussen de 9 en 13 jaar kom dan 

eens gezellig binnen stappen. We 
hebben 9 pc’s voor je klaarstaan waar 
je met je vrienden samen kunt ga-
men. Wil je liever op ons mega scherm 
FIFA spelen? Geen probleem, het kan 
allemaal!  

Club X-tra XL Elke vrijdag 19:00 - 
23:00 uur open inloop.

Club X-tra elke zaterdag 19:00 - 22:00 
uur open inloop

Wil je meer weten over onze activitei-
ten en openingstijden, 
bekijk onze website www.conquista.
nl of like ons op face book!

Jongerencentrum Conquista bevindt 
zich op de kerkweg 50 te Limmen

Programma Conquista
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2e PAASDAG 11.00-16.00 uur

GROTE PAASSHOW
m.m.v. Brouwerij Dampegheest, Smaakvermaak en KookKönst.

Veilig op vakantie
Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper

Reparatie, onderhoud, APK keuring en verkoop 
van auto’s, caravans en campers

ACC voor vakantie- en rijplezier

ACC Service in Limmen

Een nieuwe naam op een vertrouwd adres. 

Naast de caravan- en camperservice, repareren 

en onderhouden we nu ook uw auto. Van een 

ruim assortiment kampeeraccessoires tot een 

mover voor uw caravan of een complete maat-

bouw camper. Niets is onmogelijk.

Alle merken

Oplossingen op maat

De beste service

ACC Service

Rijksweg 49 B, 1906 BD Limmen

Tel: 072 505 1889

E-mail: info@acc-service.nl ACC Service is BOVAG gecertificeerd

www.acc-service.nlwww.acc-service.nl

Veilig op vakantie
Met uw goedgekeurde auto, caravan of camper

Reparatie, onderhoud, APK keuring en verkoop 
van auto’s, caravans en campers

ACC voor vakantie- en rijplezier

ACC Service in Limmen

Een nieuwe naam op een vertrouwd adres. 

Naast de caravan- en camperservice, repareren 

en onderhouden we nu ook uw auto. Van een 

ruim assortiment kampeeraccessoires tot een 

mover voor uw caravan of een complete maat-

bouw camper. Niets is onmogelijk.

Alle merken

Oplossingen op maat

De beste service

ACC Service

Rijksweg 49 B, 1906 BD Limmen

Tel: 072 505 1889

E-mail: info@acc-service.nl ACC Service is BOVAG gecertificeerd

www.acc-service.nlwww.acc-service.nl

Woensdag 23 maart van 19.00 tot 21.30 uur:

Presentatie: 
‘Is een camper 
iets voor u?’

UITNODIGING

Altijd al meer willen weten over campers? Op woens-
dag 23 maart organiseren wij in onze showroom een 
interessante presentatie over campers. Aan bod komt 
een stukje geschiedenis, de huidige verschillen in 
bouwtechniek en bouwwijze en veel informatie over 
accessoires, onderhoud en het voorkomen van pro-
blemen onderweg. De presentatie wordt gegeven door 
de NKC (Nederlandse Kampeer Club).

De toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar!

Vooraf aanmelden via de website i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

KIP IN ZIJN GEHEEL 
GEBRADEN 
WAT VROEGER ZO GEWOON WAS
Ingrediënten:
1 kip van va. 1 kg
zout en versgemalen peper
1 takje rozemarijn
50 gr boter
2 eetl olijfolie

Bereiding:
Verwarm de oven voor tot 180º. Kruid de kip 
van binnen met zout en peper en stop het takje 
rozemarijn erbij. Smelt de boter in een braadpan met 
dikke bodem en voeg de olie toe. Bak de kip als de 
boter is uitgebruist op een kant goed bruin. Keer de 
kip en bak de andere kant goed bruin.
Leg de kip nu op haar rug en zet de pan in de oven. 
Braad de hele kip in circa 50 minuten gaar. Bedruip 
voortdurend met eigen braadvet. Hoe vaker je dit 
doet, hoe malser wordt de kip. Laat de kip na het 
braden afgedekt met folie 10 minuten rusten tot je 
haar goed kunt beetpakken. Op deze manier krijgen 
de vleessappen die tijdens het braden naar het 
oppervlak zijn gekomen weer de kans zich in het 
vlees te verdelen. Snijd de kip in bouten, vleugeltjes 
en borstfilets en serveer ze. Lekker met gebakken 
aardappeltjes en peultjes en natuurlijk zelfgemaakte 
appelmoes. 

Wijntip: ANDRÉ STUBER PINOT GRIS

ETEN e n 
GEN I ETEN 

Eet smakelijk!

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

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

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur

zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft 

BIOKAT’S FRESH 20 KILO advies € 14,35

NU € 10,95 3 stuks € 31,50 10 stuks € 89,50

LAMMEREN-MELKPOEDER
5 kilo € 15,00 10 kilo € 24,50 20 kilo € 42,50

KATTENTOILET ME KAP 50x37x39 cm
van € 18,95 NU € 11,95

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

■  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
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Wie - o - Wie ?
Deze foto is van TIOS, met een Jazzdans optreden uit 2004 in theater De Beun te Heiloo. Weet u wie er op de foto 
staan? wij weten het niet. Reacties graag weer naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maan-
dagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.

Op de vorige foto van de oude Mariaschool hebben we heel veel leuke reacties gehad. Alle namen zijn bekend ge-
worden. Iedereen bedankt voor zijn/haar reactie.

Zaterdag 19 maart wordt bij Scouting 
Limmen gestart met een nieuwe Be-
vergroep.
Bij de Bevers zet je de eerste stappen 
op het pad van scouting. De kinderen 
zijn in de leeftijd van de groepen 2 en 
3 van de basisschool. Elke zaterdag-
ochtend komen ze bij elkaar van 9.30 
tot 11.00 uur.

Wat kun je zoal beleven als Bever bij 
de scouting?
De volgende activiteiten geven daar 
een indruk van. Je gaat bijvoorbeeld 
in het bos op zoek naar planten en 
diertjes, of bouwt een hut van takken. 
Je kan ook lekker doe-het-zelven. Wat 
dacht je bijvoorbeeld van zelf vogel-
voer of armbandjes maken? Soms be-
denk je zelf toneelstukjes en je zingt 
liedjes. Je leert pannenkoeken bakken 
of popcorn maken. En als het straks 
weer mooi weer wordt bak je je eigen 

Herstart Bevergroep
bij Scouting Limmen

broodje boven het kampvuur. Het 
belangrijkste is dat je al die dingen 
samen doet en ontdekt en dus deelt 
met de andere Bevers. Dat maakt het 
zo gezellig bij de scouting! 

Het thema waar de Bevers in spelen 
is het dorp ‘Hotsjietonia’. Dit thema 
biedt ondersteuning bij het vorm-
geven van het programma en het 
creëren van een groepsgevoel. De 
kinderen komen in contact met ver-
schillende dorpsbewoners en beleven 
zo telkens iets nieuws. Door hun fan-
tasie te prikkelen kunnen de kinde-
ren zich ontwikkelen. Zoals bij elke 
speltak staan de kernwaarden van 
scouting – waaronder sociaal, samen-
werken, buiten zijn, uitdaging en spel 
- ook hier centraal.

Nieuwsgierig geworden? 
Neem contact op met Trudy 
Hoogeboom (tel. 072 505 2830) bij 
vragen of om iemand aan te melden 
voor een opkomst. Kinderen mogen 
altijd vrijblijvend een paar keer proef-
draaien.

Onze Facebookpagina biedt een kijkje 
in de programma’s van de leden en 
de overige bezigheden van onze ver-
eniging. Volg ons op facebook.com/
scoutinglimmen.

ALKMAAR/BAKKUM – De Kennemer 
Duincampings in Bakkum, Castri-
cum en Bloemendaal aan Zee stap-
pen per direct over op duurzaam af-
valbeheer. De dochteronderneming 
van PWN tekende hiervoor deze week 
een langlopend samenwerkingscon-
tract met GP Groot inzameling en 
recycling uit Heiloo. De keuze voor 
duurzaam afvalbeheer, waarbij afval 
wordt gezien als nieuwe grondstof, 
ligt volledig in lijn met het beleid van 
de Kennemer Duincampings om hun 
kampeerterreinen zo milieubewust 
en ecologisch mogelijk te beheren en 
te exploiteren.
 
Na een intensieve aanbestedingspro-
cedure kwam GP Groot als beste uit 
de bus. Directeur van de Kennemer 
Duincampings, Willemieke de Waal, 
ziet de samenwerking met veel ver-
trouwen tegemoet: ,,We beschouwen 
GP Groot als een partner met wie we 
samen de volgende stap zetten naar 
een duurzame toekomst van ons be-
drijf. Dat is een continu proces waarin 
we verwachten dat we elkaar scherp 
houden. Van GP Groot weten we dat 
ze als milieubedrijf innovaties en 
technische ontwikkelingen op de voet 
volgen. Daar willen wij graag in mee-
gaan, omdat we vooruitstrevend zijn 
en graag voorop willen lopen in trends 
en innovatie. Wij zijn een natuurcam-
ping met een boodschap en hebben 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
staan. We ontvangen al 8 jaar achter-

een de ‘Gouden Green Key’, het inter-
nationale keurmerk voor duurzame 
bedrijven in de recreatie- en vrijetijds-
branche.’’
 
Voorbeeldrol
Op het hoogtepunt van het seizoen 
bivakkeren er op de campings zo’n 
14.000 mensen. Dat levert veel afval 
op. ,,We willen het afval verantwoord 
inzamelen en verwerken’’, aldus De 
Waal. ,,We doen al veel op dit gebied, 
maar als onderdeel van PWN vind ik 
dat we een voorbeeldrol hebben en 
dan kan het dus altijd nog beter. Door 
te kiezen voor GP Groot realiseren we 
een flink deel van onze milieudoel-
stellingen.

Onze samenwerkingsovereenkomst 
betreft het inzamelen, verwerken en 
recycling van afval/grondstoffen die 
bij ons vrijkomen en heeft een loop-
tijd van twee jaar met de optie om vijf 
keer te verlengen met een jaar. Het 
moge duidelijk zijn dat we ook hier 
gaan voor duurzaam, dus rekenen we 
er op dat we de komende 7 jaar met 
GP Groot werken’’, aldus De Waal.
 
Totaalplan
Ronald Molenaar, verkoopleider bij GP 
Groot inzameling en recycling, legde 
een totaalplan neer bij de Kennemer 
Duincampings. Molenaar: ,,De wens 
vanuit de opdrachtgever was om echt 
aan de slag te gaan. Hun belangrijkste 
uitgangspunten daarbij waren; een 

verbeterslag in het scheiden van afval, 
een betere infrastructuur en logistiek 
en minder last voor de gast. De cam-
pings beschikken al over eigen semi-
ondergrondse containers. Die hebben 
we dus in onze plannen geïntegreerd. 
Verder hebben een voorstel gedaan 
om het afval efficiënter en slimmer 
op te halen, waarbij veiligheid van de 
gasten voorop staat. Bovendien heb-
ben we nagedacht om ook meer met 
het eigen bedrijfsafval te doen en een 
oplossing te bieden voor alle mate-
rialen die vrijkomen als het terrein 
aan het einde van het seizoen weer 
schoon moet worden opgeleverd. 
Hiervoor creëren we een afvalstraat 
waarmee we de gasten in staat stellen 
op een goede manier hun overtollige 
spullen in te leveren, waarbij verant-
woorde verwerking de doelstelling is.

Het is mooi om te zien dat er zowel 
vanuit de opdrachtgever als de men-
sen die hier op de camping verblijven 
veel draagvlak is voor duurzaam af-
valbeheer. Er is meer bewustzijn en 
men wil ook echt weten wat er met 
het afval gebeurt. Die betrokkenheid 
bepaalt een groot deel van het suc-
ces.’’
 
GP Groot inzameling en recycling
GP Groot inzameling en recycling 
zorgt met innovatieve en duurzame 
logistieke systemen voor het inzame-
len, sorteren en recyclen van afval, of 
het direct verwerken tot eindproduct. 
Dit gebeurt op een milieubewuste en 
verantwoorde manier. GP Groot levert 
duurzame afvaloplossingen, die zorg-
vuldig aansluiten op de daaropvol-
gende sorteer- en recyclingprocessen.

De datum van het timmerdorp is alweer bekend. Dit jaar valt het timmerdorp 
van 22 tot en met 26 augustus. Omcirkel deze week dus alvast in je agenda, en 
zorg ervoor dat je dan niet op vakantie bent! Alle informatie vind je op www.
conquista.nl en vergeet ook niet om het Timmerdorp Limmen te volgen op Face-
book!

Voor in de agenda: Timmerdorp 2016

De avondvierdaagse komt er weer 
aan! Dit jaar valt hij van dinsdag 7 tot 

Sportvereniging TIOS-Limmen komt 
ook dit jaar weer langs de deuren 
om hun potjes met narcissenbollen 
te verkopen. Dit doen we elk jaar op 
de woensdag voor Pasen, dus dit jaar 
op 23 maart. De jeugdleden komen in 
grote groepen langs de deuren met de 
bloempotjes narcissen. 

De potjes kosten slechts € 2,- per stuk 
en 3 voor € 5.-
De opbrengst wordt onder andere ge-
bruikt om een nieuw turnattribuut 
aan te schaffen en voor de dansshow.

Langlopend partnership met GP Groot inzameling en recycling

Kennemer Duincampings kiezen 
voor duurzaam afvalbeheer

Conquista Avondvierdaagse:
7 t/m 10 juni 2016

en met vrijdag 10 juni. De te lopen 
afstanden zijn: 5, 7.5 of 10 kilometer. 
Alle deelnemers (inclusief alle bege-
leiders) moeten zich van tevoren in-
schrijven. Dit kan op zaterdagochtend 
28 mei of 4 juni van 11:00  tot 12:30 in 
Conquista. Het inschrijfgeld bedraagt 
5 euro. Op dinsdag 7 juni kan er vlak 
voor de start ook nog ingeschreven 
worden, dan kost het 6 euro. Houdt 
voor alle info onze website in de ga-
ten: www.conquista.nl

Op 23 maart 2016 houdt TIOS-LIMMEN

Narcissenbollenverkoop!
Deze bloembollenactie vindt plaats 
op WOENSDAGMIDDAG 23 MAART van 
16:30 tot 18:30 uur.

Wilt u al potjes met narcissenbollen 
van tevoren bestellen dan kan dat 
ook. U kunt een berichtje sturen naar 
dans@tioslimmen.nl.
 
We rekenen op UW STEUN om dit tot 
een groot succes te maken!!

Alvast bedankt,  
namens het Bestuur TIOS Limmen

De eerste seizoenshelft zit erop voor 
zowel de senioren als de jeugd in de 
Nationale competitie regio Holland-
Noord. Hoewel de sportieve ambitie 
bij menig tafeltennisteams aanwezig 
is zullen alle teams in de 2e seizoens-
helft moeten strijden voor klassen-
behoud. Een kampioenstitel zit er dit 
jaar voor de senioren en jeugd niet 
in, neemt niet weg dat er sportieve 
gezelligheid heerst aan de Hogeweg 
te Limmen. En wat ook schitterend is 

Sportieve gezelligheid
heerst aan de
Hogeweg te Limmen

Tafeltennis 
in Limmen
leeft..!

om te zien, dat het jeugdbeleid zijn 
vruchten gaat afwerpen. Zo speelt 
voormalig jeugdlid Remco Bosman in 
het 1e team en dit seizoen zijn Jeremy 
Geels en Mathijs de Kremer ook nog 
eens de senioren komen versterken 
en ze slaan daar absoluut geen gek 
figuur. Dat kunnen toppers worden 
daar kun je op wachten.
In de najaarscompetitie keert ook 
jeugdlid Sanne Briefjes, het sport-
talent van Castricum, weer op haar 

oude nest, zij zal naast de landelijke 
competitie ook in de seniorencompe-
titie uit komen voor TTV Limmen, wat 
uiteraard een aanwinst is voor de club 
wat sportieve ambities ondersteund. 
Zal Remco Bosman weer gaan dub-
belen met Sanne Briefjes bij de seni-
orencompetitie zoals zij dat samen-
deden bij de jeugdcompetitie van TTV 
Limmen in 2013 (zie foto).

Momenteel speelt zij in de landelijke 
jeugdcompetitie bij TTV Spaarne met 
een 67% winstpercentage. Haar team 
staat op een prachtige (gedeelde) 
tweede plaats in de poule samen met 
Over ’t Net (Amersfoort) met maar 2 
punten achterstand op de koploper 
Tanaka uit Etten-Leur. Afgelopen zon-
dag (13-3) nam zij deel namens Lim-
men aan A-ranglijstoernooi te Den-
Haag.  De Top 14 kadetten meisjes van 
Nederland met hoogste licentie zijn 
gerechtigd hieraan deelnemen en de 
Limmense Sanne behaalde daar een 
verdienstelijke 7e plaats.
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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

Slaapkenner Lute
Keurslagerij Snel
Drogisterij Aker
Kadowinkel Stuifbergen

Gall & gall Richard Booms
Bakkerij Bakker
Marga Haarmode
Bloembinderij Suus

Diervoeders Admiraal
Klusmarkt Formido
Nuyens Tuin & Groen Shop
Gebr.Nuyens Bloemen

Kroone & Liefting
Stolp Snacks
Albert Heijn
Bakkerij Putter

Creative Gifst Anastasia
Kookkönst Catering en 
Kookworkshops
La Chasseigne

Een verrassend geschenk is de winkeliers cadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is in wisselbaar bij 
onderstaande winkeliers 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 5, 10 en 
20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij Univé-Regiobank, De Drie Linden 1, Limmen. Tel. 072 - 505 3581. 
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

DEELNEMENDE WINKELIERS:

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk!

SPE
CIM

EN

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Nu al te koop : de Koningsdag loten. Een heel lot 
voor € 15,00 en een vijfje voor € 3,00.
Hoofdprijs 20 jaar lang elk jaar € 250.000,-
belastingvrij en natuurlijk nog vele andere
prijzen. Trekking 27 april. 

Zoals u kunt lezen bestaan de Limmer Plan-
keniers alweer 40 jaar. Dit laten we niet onge-
merkt voorbij gaan. Het wordt een jaar met een 
speciaal tintje.

Tijdens het 30 jarig jubileum speelde we de musical 
De Jantjes onder de bezielende leiding  van de veel te 
vroeg overleden regisseur Ben Lieferink. Elke avond 
spatte het speelplezier over op het publiek. Er was 
dan ook na afloop een staande ovatie voor wat deze 
amateur vereniging op de planken bracht. We hebben 
zelfs door de grote belangstelling een extra voorstel-
ling kunnen spelen op een doordeweekse avond. Door 
de grote omvang van het stuk hebben Bart Winder en 
Mark Bonne hun intrede gedaan. Tot op de dag van 
vandaag hebben we nog altijd veel plezier van deze  
jonge aanwinsten. 

En dan nu het nieuwe stuk! We zijn druk bezig met de 
voorbereidingen. De naam houden we nog even stil, 
want niets is zeker. Op dit moment zijn we in over-
leg met de regisseur en de mensen van de decorbouw 
of we het kunnen spelen in onze eigen Carré ofwel De 
Burgerij. Het bijzondere aan dit stuk is dat het nog 
maar een paar keer gespeeld is in Nederland. We heb-
ben het zelfs moeten aanvragen bij de uitgeverij in 
Amerika. Een eerste hint willen wel geven. Het is een 
comedy die te volgen was op de tv! 

Noteer de volgende data in uw agenda en plan een ge-
zellige avond toneel in de Burgerij.
-  vrijdagmiddag 18 november 2016 voor de  gasten van 

de Zonnebloem
- zaterdagavond 19 november 2016
-  zondagmiddag 20 november 2016 met na afloop een 

buffet  
- vrijdagavond 25 november 2016
- zaterdagavond 26 november 2016

We zullen op de jaarmarkt in Limmen ons gezicht laten 
zien. We hopen u als nieuwe donateur te verwelkomen. 
En wie weet bent u wel de gelukkige winnaar van een 
avondje toneel. Uiteraard zullen we ook onze trouwe 
donateurs zeker niet vergeten. 
Bent u nu al enthousiast en wilt u zeker zijn van een 
kaart wordt dan donateur voor maar €6 per jaar. In ok-
tober komen we persoonlijk bij u langs voor de kaart-
verkoop.  U kunt zich aanmelden via:
donateurworden@limmerplankeniers.nl. 

In de komende edities van de LOV krant zullen we elke 
keer een greep doen uit de afgelopen 40 jaar Limmer 
Plankeniers door middel van foto’s, interviews met oud 
spelers, anekdotes en andere leuke wetenswaardighe-
den. En we lichten een stukje van de sluier op over het 
nieuwe stuk. We houden u op de hoogte!

De Limmer Plankeniers 

40 jarig jubileum Toneelvereniging 

‘De Limmer Plankeniers’
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Toen de Bloemendagen in 2015 een 
nieuwe koers insloegen, deed Jeug-
prikploeg “De Geitenkoppen” voor 
de eerste maal direct mee. En met 
succes, ze viel direct met een 1e prijs 
met de neus in de spreekwoordelijke 
boter. Samenwerking, hechte vriend-
schap, goede begeleiding, het leidde 
tot een week vol gezelligheid en ver-
antwoordelijkheid en het resultaat 
was er naar. Zij maakten een parodie 
op de beroemde voetballer Robin van 
Persie (32) die in een duikvlucht in de 
wedstrijd Nederland-Spanje tijdens 
het WK Voetbal 2014 in Brazilië een 
ongekend mooi doelpunt scoorde. 
Het filmpje met de aanloop en duik-
vlucht is al miljoenen malen bekeken 
op YouTube. 
“De Geitenkoppen” maakten met 
de woorden air Persia en daarboven 
een zwevende Robin van Persie ee n 
schitterend prikstuk dat geen ver-
dere uitleg behoefde. Je zag van Per-
sie letterlijk door de lucht vliegen om 
te scoren. Onlangs ben ik in gesprek 
geraakt met drie van de dertien vrien-
den die de Prikploeg “De Geitenkop-

pen” bemensen, met ondersteuning 
van Anita Metzelaar. Anita zorgt voor 
een goede begeleiding van de jonge 
mensen.
Ik sprak met Iwan Winter (16), Cody 
Kerssens (16) en Vincent Koot (17). 
Een leuke wetenswaardigheid is dat 
zowel Cody als Vincent, respectieve-
lijk de vierde en de derde  generatie is 
van mozïekenbouwers van het eerste 
uur, we spreken dan over 1952, t.w. Jan 
Kaandorp en Siem Koot. Is het niet ge-
weldig dat er opnieuw jonge mensen 
enthousiast zijn geworden en door 
een goede samenwerking en begelei-
ding ook in 2016 weer gaan meedoen 
aan de Bloemendagen? Hun stuk zal 
opnieuw te bewonderen zijn aan de 
Rijksweg 172, waar het ook gemaakt 
wordt.
In 2015 bestond de groep uit 10 vrien-
den, inmiddels zijn er drie jongens 
bijgekomen. Zij kennen elkaar van 
het voortgezet onderwijs, sport e.d. 
Vanuit het nieuwe bestuur van de 
Stichting Bloemendagen zijn de jon-
gelui enthousiast gemaakt. Zij voelen 
zich met elkaar verbonden in onze 

“De Geitenkoppen” vandaan ant-
woorden zij: “een vriendelijk gek-
scherend woord naar elkaar toe”. “Ge-
woon een geintje”. Zij dagen graag 
de jongeren in Limmen uit om met 
“De Geitenkoppen” in een spannende 
wedstrijd te gaan om te zien wie in 
2016 het mooiste jongeren stuk gaat 
maken. Zij vinden het een echt “Lim-
mens” ding, maar zouden het ook 
toejuichen als jongelui van buiten ons 
dorp of gemeente zich bij een prik-
ploeg aansluiten.
Wie neemt de uitdaging aan om “De 
“Geitenkoppen” naar de kroon te ste-
ken?
Een ding is zeker deze jongelui staan 
en gaan er voor dit voorjaar. Veel suc-
ces en ik ben vol bewondering voor 
jullie enthousiasme. Wie volgt?

Kees G. Kroone

v.l.n.r. achterste rij: Ron, Cody, Iwan en Max, voorste rij: Stan, Hidde, Boris, Vincent, 
Sil en Vince.

Bloemendagen 2016:

‘Wie steekt de prikploeg ‘de 
geitenkoppen’ naar de kroon?’

gezellige dorpsgemeenschap. Tref-
woorden zijn dan ook, samenwerken, 
enthousiast zijn en maken, verant-
woordelijkheid, een mooi resultaat 
behalen. Maar een hoge score in de 
wedstrijd is niet een doel op zich. De 
jongens zouden graag zien en doen 
hierbij ook een oproep aan andere 
jongeren (m/v) in Limmen, doe mee 
en laten we in een flinke concurren-
tiestrijd zorgen dat de Bloemendagen 
Limmen weer echt op de kaart gezet 
worden. Hoe mooi zou het niet zijn 
als erop nog meer plekken in Limmen 
een fraai stuk te bewonderen valt. Ze 
zijn sterk gestimuleerd door o.a. Loek 
Rijs, die ook met hen meedacht over 
ideeën. Ook nu wordt alweer hard na-
gedacht over een actueel onderwerp, 
dat overigens nog niet vaststaat. 
Maar ze hebben er al goede gedachten 
over. Het eerste stuk dat zij maakten 
had ong. de afmetingen 250/300cm. 
breed en ong. 180 cm. hoog. Het werk 
viel achteraf bezien wel mee, in totaal 
vier volle prikdagen en avonden. Alle 
werkzaamheden vinden plaats in de 
schuur nabij het woonhuis van Anita 

Metzelaar, die als “moeder”, waakt 
over de jeugd. Er wordt serieus ge-
werkt, gezorgd voor iets lekkers tus-
sendoor en stipt om 22.00 uur naar 
bed, de volgende dag moet er ook 
weer gestudeerd worden. Met elkaar 
heerste er veel gezelligheid en is het 
ook een leerproces van op elkaar aan 
kunnen in moeilijke momenten als 
er iets niet lukt. Bijzonder vonden de 
jongens het ook dat zij bij bloembol-
lenkwekers zelf hyacinthen mochten 
snijden op het veld, om die later weer 
in de schuur te ritsen tot er losse hy-
acinthenbloempjes (nagels) overblij-
ven. Er zijn vier vaste prikkers, alle 
overigen zorgen dat de “nagels” op de 
spelden gestoken worden. Zij prijzen 
de organisatie voor de uitstekende 
verzorging van o.a. de bloemenvoor-
ziening.
Op mijn vraag waar komt de naam 

De diensten van de goede week en van 
Pasen waren voorbij. Opgelucht had-
den twee pastores afgesproken om 
tijdens een avondwandeling nog even 
van gedachten te wisselen. “Het gaat 
hard achteruit met het kerkbezoek. Ik 
heb maar drie Eerste Communicanten 
dit jaar en dopelingen heb ik bijna he-
lemaal niet meer. Hoe zit dat in jouw 
parochie?” “Bij mij hetzelfde liedje. Het 
frustreert me als ik kijk naar de afge-
lopen Paasdagen. Men gebruikt Pasen 

om vakantie te vieren en jongeren gaan 
op de Paasnacht liever uit.“ “Ik kan er 
bijna niet van slapen. Als dit zo verder 
gaat in onze kerk, worden wij gewoon 
overbodig.” Daar zagen ze een man 
langs de weg lopen, hij was zo om de 
dertig en leek wel op hen te wachten. 
“Kom, we doen gewoon alsof we hem 
niet opmerken.“ Maar de vreemdeling 
sprak hen aan en vroeg: “Mag ik een 
stukje met jullie mee opwandelen?” De 
beide pastores bekeken de man kritisch 

van kop tot teen. Hij zag er niet uit, en 
dat op Paasdag! 

“Waar spraken jullie onderweg over?”
Ze gingen samen verder en spraken met 
elkaar alsof de vreemdeling er niet bij 
was. Ze spraken van “Verrijzenis” en 
van “het eeuwige leven” maar ze klaag-
den ook dat steeds minder mensen 
daarin geloven. “Waar spreken jullie ei-
genlijk over? Ik begrijp niets van al wat 
jullie zeggen.”  De ene pastor, de oud-
ste, verviel onmiddellijk in een typische 
belerende toon: “weet u dan niet wat 
wij in deze dagen vieren?” “Wij vieren 
Pasen! Het gaat om Jezus, de zoon van 
God. Hij heeft het laatste avondmaal 
met zijn leerlingen gehouden – Witte 
donderdag. Hij werd ter dood veroor-
deeld en is aan het kruis voor ons ge-
storven – Goede Vrijdag. Hij werd in een 
- in de rots uitgehouwen - graf gelegd 
– Stille Zaterdag. En dan …“ “Bent u ei-
genlijk Christen?” Onderbrak de jongste 
pastor – “Katholiek? Protestant?”

De ‘kerk’ niet als doel maar als middel
“Ik begrijp er nog altijd niets van;” Ant-
woordde de man. Intussen waren ze bij 
een restaurant met een uitnodigend 
terrasje aangekomen en gingen aan het 
enige nog vrije tafeltje zitten. De ober 
vroeg: “Wat mag het zijn?” “Een glas 
witte wijn voor ons beiden, euh, voor 
ons drieën, zei de oudste pastor. Van de 
huiswijn a.u.b.!” In de ondergaande zon 

blonk de wijn goudgeel in het glas. Nog 
voor ze met de glazen konden klinken 
en ‘proost’ zeggen, nam de vreemde-
ling een broodje uit het mandje dat op 
de tafel stond en brak het doormidden. 
De manier waarop Hij het in de hand 
nam en brak … de ogen van beide pas-
tores gingen plots open. Daar zaten 
ze dan, hoe was dat toen ook weer in 
het Evangelie van Lucas? Daar zaten ze 
met Jezus zelf aan tafel! De vreemde-
ling reikte een stuk brood aan elk van 
de beide pastores, hief het glas en zei 
“proost”! Toen stond Hij op en in het 

ZATERDAG 19 MAART PALMPASENSTOK-VIERING 
MET 1E COMMUNICANTEN 

19.00 uur  Paas-Musical deel 1

ZONDAG 20 MAART PALMZONDAG 
10.00 uur Palmzondagviering met gemengd koor.

DONDERDAG 24 MAART  WITTE DONDERDAG
19.30 uur Eucharistieviering met Cornelius koor

VRIJDAG  25 MAART  GOEDE VRIJDAG 
14.15 uur Paas-Musical deel 2 

15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Goede Vrijdagviering in de Protestantse kerk 

ZATERDAG 26 MAART: PAASWAKE
19.00 uur Paas-Musical deel 3

21.00 uur  PAASWAKE met Liturgisch koor

ZONDAG 27 MAART: EERSTE PAASDAG
10.00 uur Eerste Paasdagviering

MAANDAG 28 MAART: TWEEDE PAASDAG
10.00 uur Tweede Paasdagviering              

EEN PAASVERHAAL...
‘HOEVEEL EERSTE COMMUNICANTEN HEB JIJ?’

weggaan zei Hij nog: “Wanneer gaan 
jullie eindelijk begrijpen waar het echt 
om gaat. De kerk is niet het doel maar 
is een middel. Een middel om te komen 
tot ‘Hij die is groter dan ons hart’. ‘Hij’ 
die altijd bij jullie is?” Beide pastores 
waren spontaan rechtop gesprongen, 
alsof ze ‘Hem’ zouden kunnen vasthou-
den. Maar de vreemdeling was verdwe-
nen. Het zou te mooi zijn geweest om 
eindelijk een echt bewijs in handen te 
hebben.

Pastor Johan Olling

De gemeente Castricum ondersteunt 
in samenwerking met de gemeenten 
Uitgeest, Alkmaar, Langedijk en Ber-
gen ZZP-ers bij het opstarten van hun 
eigen bedrijf. 
Door de huidige omstandigheden op 
de arbeidsmarkt starten steeds meer 

mensen als ZZP-er. Ondernemen 
Werkt! ondersteunt starters bij het 
opstellen van een gedegen onderne-
mingsplan en organiseert het voor-
lichtingen en workshops. 
Deelnemers worden begeleid tijdens 
wekelijkse bijeenkomsten. De volgen-

de groep gaat in mei 2016 van start. 

Training
Het zes maanden durend traject is 
bedoeld voor de professional die voor 
zichzelf wil beginnen. Iedereen die 
vanuit zijn professie als ZZP-er wil 
starten, naast werk, vanuit een uit-
keringssituatie of de reeds gestarte 
ondernemer kan meedoen. Er wordt 
gewerkt in groepen van maximaal 12. 

Stimuleren
De gemeente vindt werk van groot 
belang voor de ontwikkeling van 
mensen. De coalitie wil dan ook graag 
mensen stimuleren om aan het werk 
te gaan en faciliteert daarom initia-
tieven van ondernemers om mensen 
aan het werk te krijgen. Daarbij wer-
ken we in het project samen met zo-
veel mogelijk lokale partijen die zich 
bezighouden met de advisering en 

begeleiding van ZZP’ers. Onderne-
men Werkt! werkt nauw samen met 
De Ommezwaai in Castricum. Meer 
weten over het programma? Geïnte-
resseerden kunnen zich per e-mail 
aanmelden voor het traject via ja@
ondernemenwerkt.nl. Voor meer in-
formatie kan telefonisch contact wor-
den gezocht met Jacqueline Boots 06-
26050412.  Kijk ook op onze website 
www.ondernemenwerkt.nl 

Gemeente Castricum steunt
startende ZZP-ers in de regio
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Wij zoeken op korte termijn een fulltime

(Junior) Verkoopadviseur
Taakomschrijving:
•  Ontvangt en benadert (potentiële) klanten met als doel het verkopen van auto’s
•  Stelt verkoopoffertes voor occasions en nieuwe auto’s op en zorgt voor opvolging
•  Ontwikkelt en onderhoudt het systeem voor zoekopdrachten en offertes
• Fotografeert en adverteert de verkoopauto’s op internet en social media
•  Draagt zorg voor een representatieve uitstraling van het auto-aanbod zowel in de 

(digitale) showroom als op het buitenterrein
• Verzorgt de controle en aflevering van verkochte auto’s
•  Bespreekt met klanten de mogelijkheden voor financieringen, verzekeringen 

pechhulp etc.

Profiel kandidaat:
•  Beschikt over goede communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden
•  Heeft een representatieve, enthousiaste, service- en klantgerichte houding
•  Houdt zich op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten de branche
• Is accuraat en heeft een commerciële instelling
• Heeft een flexibele werkinstelling waarbij zaterdag een vaste werkdag is
• Is in bezit van rijbewijs B
• Heeft affiniteit met personenauto’s en evt. bedrijfswagens

Wij bieden: 
• Uitdagende baan in een werkomgeving die gericht is op verdere groei
• Een jong enthousiast team van ervaren, vaste medewerkers
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris

Wij zoeken per direct een fulltime 

Voorbewerker/Spuiter LKW
Taakomschrijving:
• Voorbewerken en spuiten van industriële objecten, trucks en bestelwagens

Profiel kandidaat:
•  Levert kwaliteit en komt afspraken na
•  Heeft gedegen kennis van de voor de functie relevante kwaliteits-, milieu- en 

veiligheidsvoorschriften
•  Heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie  (scholing niet noodzakelijk)
• Kan goed samenwerken in een gemotiveerd team
• Wil werken aan (middel-) grote en seriematige projecten
• Heeft een goede, flexibele en positieve werkhouding

Wij bieden:
• Uitdagende baan in een werkomgeving die gericht is op verdere groei
• Een jong enthousiast team van ervaren, vaste medewerkers
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en marktconform salaris

Interesse?
Dan ontvangen wij graag je schriftelijke reactie voorzien van een CV 
t.a.v. Susan Glandorf, susan@kleverlaan.nl
Meer weten over ons? Check onze website www.kleverlaan.nl voor meer informatie.

www.gpgroot.nl 

Van afval naar  
grondstoffen en energie

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Paaspakket
• Paasbroodje
• 4 haasgevuldekoek
• Zakje paaseitjes
Samen in een doos
voor € 11,25
Leuk voor een paasattentie!
 
Ook hebben wij diverse opgemaakte paaseieren, 
diverse tulbanden, paasbrood, duivenkaters
en een ruim assortiment brood en klein brood!

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

Kijk op:
www.aannemersbedrijfjonker.nl

Statiegeld glas 25 cl  3,-
Consumptiemunten 2,50

  Entree 2,-

van 15.00 tot
18.00 uur

in de Burgerij
met live
muziek

LIMMEN

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
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De kinderen van de vestigingen van 
Forte Kinderopvang in Limmen ma-
ken zich weer op voor een vrolijke en 
creatieve paasviering. En bij kinder-
dagverblijf Eigen Wijs speelt het jaar-
lijkse paasbezoek aan Woonzorgcen-
trum De Cameren ook dit jaar weer 
een bijzondere rol.

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs ver-
sieren de kinderen elk jaar paasstok-
ken die naar woonzorgcentrum De 
Cameren worden gebracht, zodat ook 
de oudere bewoners van Limmen een 
vrolijk Pasen beleven. De kinderen 
van Eigen Wijs en de bewoners van 
De 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 be-
zoek van de kinderen. 

Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs zelf 
wordt ook weer volop aandacht ge-
schonken aan Pasen. De kinderen zijn 
druk bezig om mooie paasversier-
selen te maken, zoals geknutselde 

Vrolijke paasviering kinder-
dagverblijf Eigen Wijs

kuikentjes en paastakken. In de week 
voor Pasen organiseren de pedago-
gisch medewerkers een paaslunch 
voor de kinderen, waarbij allerlei lek-
kernijen én natuurlijk paaseitjes op 
het menu staan. Ook worden er na-
tuurlijk eieren beschilderd! Daarnaast 
worden er natuurlijk nog lekkere ei-
tjes verstopt in de avontuurlijke tuin 
van Eigen Wijs.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wor-
den kinderen van 0-4 jaar opgevan-
gen. Hierbij staan vooral de huiselijke 
sfeer en de aandacht voor het indivi-
duele kind centraal. Bent u benieuwd 
op welke manier kinderen van 0-4 jaar 
worden opgevangen bij kinderdagver-
blijf Eigen Wijs in Limmen? Kom dan 
langs bij onze open dag: elke eerste 
woensdag van de maand van 7.30 tot 
18.30! Bezoekers ontvangen een leuke 
goodiebag en maken bovendien kans 
op een gratis dag extra opvang!  

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.fortekinderopvang.nl of bellen 
met 0251-658058.

Tijdens de Bloemendagen, op zondag 
1 mei, organiseert het gemengd koor 
De Vredeburgers, in samenwerking 
met de Stichting Hortus Bulborum, 
voor de derde keer dit kunst- en mu-
ziekevenement. De vorige keren was 
het een zeer geslaagd en gezellig fes-
tijn dat vele enthousiaste bezoekers 
heeft getrokken.
In de tuin achter “Ons Huis”, op het 
terrein van de Hortus,  zullen weer 
vele kramen staan met allerlei kunst-
vormen en zal in de muziekkoepel 
regelmatig gezellige muziek te beluis-
teren zijn.

Veilingmeester Nico Beentjes in actie.

Limmen kent vele tradities die jaar-
lijks terugkeren, evenementen waar-
bij bijna het gehele dorp meedoet of 
een bijdrage levert. De voetbalver-
eniging Limmen is er daar een van. Je 
doet niet snel tevergeefs een beroep 
op de inwoners van ons mooie dorp. 
Ze zijn bijna altijd wel ergens warm 
voor te krijgen. De V.V. Limmen, met 
als kenmerkende kleuren Oranje-Wit 
is een van de grootste verenigingen in 
Limmen. Een voetbalclub voor jong en 
oud. En een oude wijsheid zeg”: “Jong 
geleerd is oud gedaan”, vandaar dat 
wij vandaag een wat nadere bericht-
geving hebben over de jeugdvoetbal 
en het fenomeen de Veiling t.b.v. de 
Jeugdafdeling. Ik raakte in gesprek 
met Hans Bus, een “senior”, en Ilja 
Min, een “junior”. Eigenlijk zou ook 
“junior” Mark Bonne hierbij aanwezig 
zijn, echter hij genoot op dat moment 
van een (welverdiende) skivakantie 
in Saalbach, Oostenrijk. We genieten 
van verse Rooibos thee, chocolade en 
heerlijke ontbijtkoek ten huize van de 
familie Bus waar het altijd een gast-
vrije ontvangst is. Er worden herinne-
ringen opgehaald aan eerdere veilin-
gen met toch wel als absolute topper 
ooit een veiling met een opbrengst 
van ruim € 60.000,00. Een ongekend 
hoog bedrag. 
Persoonlijk herinner ik mij een veiling, 
heel lang geleden, waarbij ik zelf als 
veilingmeester optrad. We maakten 
net de ƒ 10.000,00 niet vol. Echter, ik 
zette als laatste kavel mijn baard in, 
een bedrag van ongeveer ƒ 800,00 
maakte wel de 10 mille vol. Koper was 
de heer Ab Schneider. De baard moest 
eraf als Limmen dat jaar kampioen 
werd, en dat gebeurde, baard kwijt, de 
snor is altijd gebleven. Mooie herin-
neringen.
Ilja en Hans vertellen enthousiast ver-
der.
In 2015 was de opbrengst € 37.000,00, 
exclusief de loterij. Van de opbrengst 
gaan altijd nog kosten af en soms ook 

de inkoop van sommige kavels. Dat 
de schenkers en de kopers hun hart 
en gevoel op de juiste plaats hebben 
blijkt wel uit het aanbod (spontaan 
geschonken!) van prachtige kavels, 
als ook de enorme bedragen die men 
ervoor over heeft. Maar dat komt 
ook omdat men het goede doel kent: 
Ondersteuning van alles wat met de 
jeugdafdeling te maken heeft en om 
het daarom mede mogelijk te maken 
dat de contributie voor iedereen aan 
de lage kant blijft. Oftewel je maakt 
dat sport, die heel belangrijk is voor 
de ontwikkeling van jeugd, bereikbaar 
blijft voor alle lagen van de bevolking. 
Als we even teruggaan in de historie 
van de Jeugvoetbalveiling, dan weten 
we nog dat de eerste veilingen in het 
toenmalige Parochiehuis werden ge-
houden en vanaf 1990 in de accommo-
daties van sportpark “Dampegheest”. 
Saillant detail: de eerste veiling bracht 
ƒ 3.000,00 op. Jarenlang was het een 
traditie: vooraf klaverjassen, met als 
hoofdprijs een kalf en aansluitend 
een veiling. Klaverjassen wordt er nog 
steeds gedaan, maar niet meer op 
de veilingavond. Gelet op het flinke 
aantal kavels, meer dan 350, kan het 
ook niet meer vanwege de tijd die de 
veiling in beslag neemt. Voorafgaan-
de aan de veiling krijgt elk adres in 
Limmen (behalve uiteraard nee/nee 
stickers) een catalogus in huis. In de 
catalogus staan alle kavels vermeld, 
met beschrijving waar nodig, alsmede 
naam van de sponsor/schenker. Op 
de avond van de verkoping kan men 
vooraf deelnemen aan een gezamen-
lijke maaltijd, verzorgd door Kook 
Könst, een waarborg voor kwaliteit. 
De hardwerkende en enthousiaste 
veilingcommissie bestaat uit 11 perso-
nen, elk met een eigen takenpakket. 
We zetten even de namen op een rij-
tje, Mark Bonne, voorzitter, Ilja Min, 
secretaris, Jako Olling, penningmees-
ter, leden: Hans Bus, Jeroen Bakker, 
Nick Thijssen, Gerard Thijssen, Erik 

Lute, Bas Mooij (tijdelijk sabbatical in 
Australië), Ferry Zomerdijk (grafisch 
ontwerper), Brendan Dekker..
Allemaal betrokken en met ziel voor 
de jeugdvoetbal. De eerste voorbe-
reidingen worden gezet in augustus 
en zo gaat de commissie door t/m de 
veiling, met uiteraard snel daarna een 
evaluatie. De veiling zelf mag zich ver-
heugen in een goede belangstelling 
van 150 tot 175 bezoekers, en gemid-
deld 130 kopers. Een uiterst gezellige 
en ook spannende bijeenkomst, want 
de veilingmeesters, Nico Beentjes en 
Erik Jaap Kroone  weten de prijzen 
snel op te drijven en de kopers “gek” 
te maken om nog meer te bieden.
Op zaterdagavond 9 april a.s. is het 
weer zover, er is een prachtige selec-
tie van kavels. Ik zag o.a. volgende 
bijzondere kavels al in de catalogus 
staan:
- Beachvolleybaltoernooi
-  VIP kaarten voor diverse AZ wedstrij-

den
-  Volendamse dag “met alles er op en 

er aan”
-  Prachtige en lekker wijnproeverijen
-  De Limmer Wereld Draait door door 

NLI/NLP Bouke de Boer
- Ik hou van Holland spel
-  Diverse bijzondere en interessante 

bedrijfsbezoeken
En nog heel, heel veel meer, voor elk 
wat wils.

Het organiseren (en ook bedenken) 
van de evenementen eist veel inspan-
ning, maar geeft ook voor de kopers 
veel gezelligheid en voldoening voor 
de organisatie. Het geeft enthousi-
asme en inspiratie voor het volgend 
jaar. Mijn gesprek met “jong” (Ilja) en 
“oud” (Hans) was bijzonder, een ding 
is zeker jong en oud gaat heel goed 
samen. Een hecht team, weten wat je 
aan elkaar hebt. En wellicht wist u het 
reeds, maar de bekende Limmer vei-
lingmeesters treden ook regelmatig 
op bij sportclubs en andere organisa-
ties in onze regio, b.v., CasRC Rugby, 
De Terriërs Hockey Heiloo, de voet-
balvereniging (SSV) in Stompetoren, 
Vitesse’22 en FC Castricum, ADO’20 
Heemskerk, Rotary Clubs, Stichting 
Vrienden van de Grote Kerk Alkmaar, 
enz. (en altijd “Pro Deo”).
Let de komende tijd op uw brieven-
bus, in de catalogus staan alle details 
van de kavels, maar ook informatie 
om deel te nemen aan een uitsteken-
de maaltijd vooraf. Kom gezellig naar 
het sportpark en ervaar zelf de span-
ning van een veiling voor een goed 
doel: de jeugd van Limmen!
Ilja en Hans, jullie beide hartelijk dank 
voor alle informatie en ons gezellige 
gesprek. En vanzelfsprekend wens ik 
jullie heel veel succes op 9 april a.s. 
op sportpark “Dampegheest”. Zelf sta 
ik, samen met veilingmeester Frank 
Mous, die avond bij FC Castricum op 
de planken.
Kijk ook eens op de website: www.
vvlimmen.nl

Kees G. Kroone

Op het terras en in Ons Huis worden 
koffie en thee met o.a. huisgemaakte 
lekkernijen geserveerd. Er wordt een 
drankje geschonken en een hartig 
hapje geserveerd. Tevens is er een  lo-
terij met originele prijzen.
De opbrengst van al deze activiteiten 
komt ten goede aan het gemengd 
koor De Vredeburgers om in de toe-
komst mooie concerten te kunnen 
blijven presenteren.

Meer gedetailleerde informatie volgt 
in de komende editie van de Bloemen-
dagen.

Kunst en Muziek tussen de Bollen

De Nederlandse taal is onlangs ver-
rijkt met een nieuw woord:  genre-
hygiëne. Hieronder wordt verstaan, 
het consequent vasthouden aan een 
bepaald genre.
Dit is niet iets wat van toepassing is 
op de LOLA GARCIA BAND. Als u eerde-
re optredens van deze groep hebt bij-
gewoond weet u al dat deze band juist 
streeft naar het tegenovergestelde.
Ook voor het optreden tijdens de 
sessie van maart is weer geput uit 
verschillende bronnen, waardoor een 
veelheid van stijlen te horen zal zijn.

Mogelijk komen sommige stukken u 
bekend voor, maar ongetwijfeld zult u 
ook verrast worden door onverwachte 
composities.
In ieder geval is er weer veel nieuw 
werk te beluisteren.
 
NB: de komende sessiedata: 20 maart 
en 17 april 2016. 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. 072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Zondag 20 maart 2016 vanaf 16.00 uur in Vredeburg:

Lola Garcia Band bij de Jazz 
Session Club “Vredeburg”

Jeugdvoetbalveiling
9 april 2016

Kiekeboe!
Zie je wel... U heeft dit gelezen. Adverteren werkt.

U kunt ook in de volgende LOV-krant staan.
Vraag naar de mogelijkheden en stuur een mail naar

adverteren@lovkrant.nl

studiowelgraven
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Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W . M E E L G R O . N L

1STE PAASDAG ZONDAG 27 MAART

Sven
‘The Pianoman’
Aanvang 21.00 uur - Vrij Entree

ZONDAG 9 APRIL

Frog on the Tyne
Aanvang 17.00 uur - Vrij Entree

DONDERDAG 14 APRIL

Popquiz
20.30-23.00 uur

ZATERDAG 16 APRIL

Lentebokkentocht
14.00-tot sluit - m.m.v.

Vandervens
DJ Michael

Graag tot ziens in de Lantaarn!

Tevens vakkundige 

gazonaanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

Als kwaliteit een ról speelt..

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

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

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges. Goedkoper dan het origineel 
en met meestal meer inhoud.
Alle gangbare types op voorraad en de rest
eventueel op bestelling.
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Wie van Limmen/Castricum richting 
Uitgeest rijdt via de Provincialeweg 
N203, ziet al vrij snel aan de linker-
zijde de stolpboerderij “`t Veldhuis”, 
met daarin gevestigd een schitteren-
de Bed & Breakfast. Om dat te zien 
moet je natuurlijk wel even afslaan. 
De stolp “`t Veldhuis”, is oorspronke-
lijk gebouwd in 1869 en is 17m. breed x 
15m. diep. Aan de westzijde staat nog 
een klein gebouwtje met een punt-
dak, oorspronkelijk een kleine vee 
stalling, nu ook in gebruik als uiterst 
comfortabel klein appartement.
Tot 1915 waren de hofstede en aan-
grenzende landerijen, groot ong. 
45ha. in handen van de adellijke fami-
lie Hoeufft uit Haarlem. In 1925 streek 
de familie van Diepen er neer en be-
stierde een veehouderij en landerijen 
tot 1994. De laatste familie van Die-
pen waren Willem en zijn echtgenote 
Rie en hun gezin. Na verkoop van de 
boerderij verhuisde de familie naar 
het centrum van het dorp Limmen. De 
stolp werd gekocht door Peter en Ma-
rion Slecht die er een meubelboerderij 
van gemaakt hebben. Na het overlij-
den van Peter Slecht (†2007) kwam 
bij zijn echtgenote Marion Admiraal 
en dochter Dorrien Mulders het idee 
op om een Bed & Breakfast te begin-
nen. De plannen kregen vorm. Er werd 
een grootscheepse verbouwing uitge-
voerd met aannemer Jos Groothuizen, 
waarbij wel werd gedacht aan de his-
torische waardes van een stolp en ook 
de historie. Dat is zichtbaar in elke ka-
mer door staanders van het vierkant, 
dwars- en draagbalken e.d. Het resul-
taat was op de bovenverdieping een 
zestal tweepersoonskamers (som-
migen ook ruim genoeg voor drie), 
en de voormalige vee stalling aan de 
westkant, het “huisje”. Alle kamers 

zijn voorzien van eigen toilet- en bad-
kamerfaciliteiten. De ramen kunnen 
open, maar er is ook door het gehele 
gebouw een mechanische luchtver-
versing. Uiteraard is er gratis wifi door 
de gehele boerderij. Er zijn ruime par-
keergelegenheden op eigen erf. Bene-
den is de ontbijt ruimte, waarbij nu 
nog zichtbaar is waar vroeger Berta 
2 en Geertje 3 stonden. Een gedeelte 
van de stal is nog in originele staat 
en duidelijk zichtbaar hoe en waar 
het vee stond. Maar het bedrijf heeft 
meer te bieden, gelet op de grote 
ruimte beneden. Er kan een huwelijk 
worden gesloten, een receptie gege-
ven, een verjaardag worden gevierd, 
maar ook buffetten kunnen worden 
ingericht. Daarover straks meer.
Om dit alles te zien en met de ge-
dreven dames, Marion en Dorrien, te 
spreken over hun prachtige B&B ben 
ik op bezoek geweest. Onder het ge-
not van een mooi glas rode wijn heb-
ben wij met elkaar van gedachten 
gewisseld over het fenomeen B&B, 
horeca in het algemeen en Shepherds-
house in het bijzonder. Saillant detail: 
om misverstanden te voorkomen, 
de dames zijn begonnen op 2 april 
2010……., men zou kunnen denken 
dat het een dag eerder een grap was.

Jullie plannen waren uiterst serieus, 
maar toch 2 april openen, nu bijna zes 
jaar geleden, zijn jullie tevreden over 
de voorbije jaren?
We zijn op de goede weg maar 100% 
tevreden zou natuurlijk niet goed zijn. 
Je bent constant bezig met het berei-
ken van een hoger peil. 

Even terug naar de verbouwing, zeer 
ingrijpend, en toch alle details van 
een stolp bewaard. Hadden jullie een 

goede architect, aannemer en uitvoer-
der? Hoe lang duurde de verbouwing 
en kwamen jullie nog iets bijzonders 
tegen? 
Vijf maanden met Aannemer Jos 
Groothuizen uit Bergen. Met hem en 
zijn team hebben wij een uitstekende 
samenwerking ervaren. Bij elke ver-
bouwing ontdek je wel iets dat je van 
tevoren niet kunt zien, echter alles is 
steeds in goed overleg en snel opge-
lost.

Hebben jullie samen de inrichting ge-
daan, beddengoed etc. uitgezocht? 
Een leuke klus?
Wij hebben inderdaad alles samen 
uitgezocht wat een hele leuke klus 
was. Onze smaken zijn iets verschil-
lend waardoor dit mooie resultaat: 
oud en nieuw samen.

Wat vindt de gast in de kamer aan 
faciliteiten, en vooral niet te vergeten 
welk soort bed?
Vanzelfsprekend een eigen douche 
en toilet. Een heerlijk boxspring bed 
waar je heerlijk in slaapt en uitgerust 
opstaat. Een gezellige, rustgevende 
inrichting en van alle moderne ge-
makken voorzien.

Hebben jullie vaak vaste gasten die 
regelmatig terugkomen? Waarom ko-
men zij dan terug?
Er zijn heel veel vaste gasten die te-
rugkeren, mede door de gastvrijheid 
en door de gemakkelijke bereikbaar-
heid strand en duinen. Onze strate-
gische ligging t.o.v. stad en land, zee 
en duinen is belangrijk voor veel van 
onze gasten.

Is de B&B ook kindvriendelijk?
Zeer kindvriendelijk. We hebben 
speeltoestellen en leuke kippetjes, 
pony en schapen. Kinderen kunnen 
zich heerlijk uitleven op ons grote 
“boerenerf”.

Hoe gaat het reserveren van een of 
meerdere kamers en hoe regel je de 
betaling?
Reserveren kan direct via onze site, 
via www.bedandbreakfast.nl en www.
booking.com of bel ons gezellig. Een 
reservering is binnen enkele minuten 
gemaakt. Betaling geschiedt achteraf.

Zien jullie voordelen wanneer gasten 
reserveren via booking.com? Verhoogt 
het de bezettingsgraad? Is er ook een 
B&B classificatie?
Jazeker we zijn bekroond met 4 tulpen 
classificatie via bedandbreakfast.nl 

en afgelopen maand kregen we een 
beoordeling van 9.0 van booking.
com. Dit werkt uiteraard positief op 
de boekingen. Potentiële gasten kij-
ken naar beoordelingen van anderen. 
Het draagt zeker bij aan een hogere 
bezettingsgraad.

Shepherdshouse staat ook te boek als 
officiële trouwlocatie, kunnen jullie 
ook trouwrecepties, diners e.d. verzor-
gen?
Dit kunnen wij in besloten club tot 
max 60 personen. Wij bespreken 
graag met aanstaande bruidsparen de 
mogelijkheden van ons bedrijf. En is 
het niet heerlijk als je na je huwelijk 
en feest in onze B&B kunt overnach-
ten? Heel romantisch allemaal.

Wat zijn de mogelijkheden voor b.v. 
een jubileum, een verjaardag, een bij-
eenkomst na begrafenis of crematie? 
Zoals gezegd wij kunnen maximaal 
tot 60 personen gaan. We zijn altijd 
bereid om persoonlijk in gesprek te 
gaan om alle mogelijkheden tot in de-
tail te bespreken, het is tenslotte uw 
feest of bijeenkomst.

Is er ook een buitenterrein/tuin waar 
de gasten bij grotere partijen gebruik 
van kunnen maken?
Ja, die is aanwezig, ons gezellige ter-
ras/erf en de grote aangrenzende 
tuin. Kom gerust even langs om alles 
te zien en te bespreken, wij maken het 
eenieder graag naar de zin.

Wie bestieren de keuken bij grote eve-
nementen?
Marion en Dorrien, ja dat zijn wij, wij 
zijn de “keukenprinsessen”, maar ook 
van heel veel andere markten thuis. 
De gast staat centraal bij ons!

Jullie hebben een mooi concept voor 
het bedrijf, zijn er nog wensen voor de 
toekomst?
Nog meer gasten te ontvangen en 
laten zien wat voor mooie locatie wij 
hebben.

Afgelopen weekend heeft in Vrede-
burg te Limmen voor de 42e keer Lim-
men Artistiek en Creatief expositie 
plaatsgevonden. Het evenement voor 
kunstenaars die graag hun werk wil-
len tentoonstellen aan de inwoners 
van Limmen en de wijde omgeving. 
De expositie werd weer op zaterdag 

Shepherdshouse, een fijne B&B in 
een schitterende stolpboerderij

De ligging van Shepherdshouse is 
uniek te noemen. Op een half uur van 
Amsterdam en Haarlem, een kwartier 
vanaf Alkmaar, Heemskerk en Bever-
wijk en dat alles ook nog gemakkelijk 
bereikbaar per trein vanuit Uitgeest 
en Castricum, stations op een steen-
worpafstand van de B&B. Verder kun 
je vanuit Shepherdshouse schitterend 
fietsen en wandelen door het aan-
grenzende weidegebied (via de Nes-
dijk) en in luttele minuten ben je op 
de fiets in Uitgeest-Castricum en Lim-
men. De duinen, de zee en het strand, 
het Alkmaarder meer, zijn echte trek-
kers voor de bezoekers van de B&B. 
Daarnaast de Hortus Bulborum in 
Limmen, de bloembollenvelden tus-
sen Bakkum en Bergen en in Heiloo 
zijn publiekstrekkers. Ook een ideale 
locatie voor een huwelijksvoltrekking, 
met aansluitend een feest, een mooi 
terras op het zuiden en aanpalend de 
oude fruittuin, wat wil een mens nog 
meer. Heerlijk slapen, eten en drinken 
in een landelijke omgeving: Shep-
herdshouse heeft het allemaal.

We hebben met elkaar genoten van 
een goede wijn, een goed, gezellig en 
vooral informatief gesprek. Kortom 
het bezoek aan Shepherdshouse was 
inspirerend en zeer verhelderend 
voor het totaalbeeld van een Bed & 
Breakfast. De B&B’s in Nederland zijn 
razend populair, niet alleen vanwege 
de vaak interessante prijsstelling 
van de kamers, en veelal idyllische 
en mooie ligging, maar ook door het 
programma Bed & Breakfast op TV, 
waarbij B&B bedrijven bij elkaar op 
bezoek gaan. Soms wat muggezifte-
rig over de inrichting van andermans 
bedrijf of een stofje op een heel hoge 
plint, maar toch bijna altijd lovend. 
Shepherdshouse: die kunt u aanbeve-
len wij bij uw vrienden en gasten van 
dichtbij of ver weg.

Zie ook: www.shepherdshouse.nl, tel.: 
(072) 5 05 40 03 en/of 06 42 86 79 13

Kees G. KrooneEén van de sfeervolle kamers.

Geslaagd weekend Limmen 
Artistiek en Creatief

op ludieke wijze geopend door de 
wethouder Ans Pelzer. 
De bezoekers van het evenement wer-
den verrast door de ruime opstelling 
op de boven- en benedenverdieping 
met veel schilderijen, sieraden, beel-
den, keramiek, stene, koperbeelden 
en vele andere vormen van kunst en 

Deze workshop is voor kinderen vanaf 
6 jaar en ouder. Hier kun je als een 
echte kunstenaar een schilderij van 
je eigen gezicht op een schilderdoek 
maken. Je leert hoe je jouw gezicht 
overbrengt op doek en hoe je ver-
volgens met acrylverf op een losse 
manier kunt gaan schilderen. In een 
groepje schilderen is heel motiverend 
en zeker gezellig met zoveel schilders 
bij elkaar. Al het materiaal is aanwe-
zig, dus je hoeft er niets voor aan te 
schaffen. 

creativiteit. De bezoekers genoten 
van het enthousiasme van de expo-
santen, zij vertelde graag over hun 
kunstvorm. 

Zondagmorgen was de prijsuitreiking 
van de eerste kindertekenwedstrijd. 
De kinderen die een tekening hadden 
ingeleverd kwamen samen met hun 
ouders luisteren en kijken of zij ook 
hadden gewonnen. De jury bestond 
uit schilders uit Limmen tw. Willy Min, 
Tineke Kramer en Tinie Hanck.  Er wa-
ren acht winnaars en die kregen een 
leuk cadeautje. De sfeer op zondag 
werd versterkt door een optreden van 
duo Irene Reig en Leonardo Mezzini. 
Zij speelden de saxofoon en gitaar op 
diverse plaatsen in Vredebug en op 
het voorplein buiten demonstreerde 
Joke Beentjes met haar beelden. De 
gehele zaterdag en zondag was het 
een komen en gaan van bezoekers 
vanuit de gehele regio en zij hebben 
genoten van een gevarieerde exposi-
tie. Al met al een zeer geslaagd week-
end. Een impressie van het weekend 
kunt u binnenkort zien op onze site. 
www.limmencultuur.nl

Alleen een duidelijke (èn natuurlijk 
je leukste!!) foto is er voor nodig, bij-
voorbeeld je schoolfoto.
Locatie: De Hofdijk, lokalen Hobby-
farm, Mariënstein 178a, Heiloo
Start: zaterdagmiddag 2-9-16-23 april  
van 16.00-17.30 uur.

Aanmeldingen en/of informatie bij:
Antoinette Bontje, tel. 072 5338968
Trudy Keyzer, tel. 072 5337293 of 
0610585278. Of mailen kan ook naar 
KunstKids@hobbyfarmheiloo.nl

Zelfportret schilderen op doek

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

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

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

Ons team!

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

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
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Erik Nieman Gerard Tool
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Huis aan- of verkopen?
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.

06-22600915
www.picobellogrondwerk.nl

GRONDWERK

Uitvaartverzorging

U kunt mij 
dag en nacht 

bereiken
072-5055740

0f 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke 
 met stijl en respect

Yvonne van Ophuizen
Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

kerkweg 1  |  LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

VERNIEUWD
Voor Groente en Fruit kom je bij Rutger beter uit!

Rutger Horring 
uw groenteman

Paas Aanbieding:
(Geldig ma 21 t/m vr 25 maart)
1 kg Bananen + 1 kg holl. Appels 

€ 1,99

Iedere maandag:
Vuurbaak in Limmen 
Elke vrijdag:
de markt van Castricum 
Tot ziens!

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

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

De ballen
verstand van
knikkers...
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