
voor Limmers, door LimmersLOV
De krant van Ondernemend Limmen                                                                                   maart 2017 

Leden LOV betalen dit jaar geen kraamhuur tijdens jaarmarkt

Volop activiteiten bij de
Limmer Ondernemers Vereniging

Bloemendagen 
Limmen trapt af! 
Op vrijdag 31 maart zal om 20.00 uur in de achterzaal van 
Cafe-Bar ‘de Lantaarn’ de aftrap van de Bloemendagen 2017 
plaatsvinden. Op deze avond geven wij het startschot voor 
alweer de 65e editie van de Bloemendagen Limmen, het 
grootste en oudste evenement van ons dorp! We blikken 
terug op onze rijke historie als bollendorp en kijken voor-
uit naar de komende editie van de Bloemendagen! Diverse 
bekende Limmers zullen op deze avond acte de présence 
geven en met hun inspirerende verhalen en anekdotes 
iedereen een prachtige avond bezorgen.  Komt allen!

Zie verder op pagina 12 en 13

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 22 
maart 2017, waarvan helaas nog geen 
verslag in deze uitgave kon worden 
gedaan, komt burgemeester Toon 
Mans praten over het ondernemer-
schap in het algemeen en specifiek 
in de gemeente Castricum. Hij heeft 
in vorige bijeenkomsten steeds aan-
gegeven hoe belangrijk is om met 
de ander ondernemersverenigingen 
in de Gemeente Castricum samen 
te werken. Dit is dan ook een steeds 
terugkerend discussiepunt tijdens de 
ledenvergaderingen.
Voor de ondernemers is een band 
met de Heilooer ondernemers net zo 
belangrijk als met de ondernemers 
uit andere kernen van de gemeente 
Castricum. De aansluiting op de A9 is 
hier een voorbeeld van. Een pittig on-
derwerp welke gevolgen kan hebben 
voor zowel inwoners als ondernemers 
in Limmen. 

Voorzitter Cees Smit benadrukte tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in de Burgerij hoe 
belangrijk het is dat alle ondernemers 

regelmatig bij elkaar komen. Limmen 
mag dan een een klein dorp zijn, aan 
ondernemerschap geen gebrek. We kij-
ken even vooruit.

Bedrijfsbezoeken
De leden gaan 6 april op bedrijfsbe-
zoek bij autoschadebedrijf Zonne-
veld, ACC Service Limmen, gevolgd 
door een tourtje bij bierbrouwerij 
Dampegheest en als klapstuk wordt 
kapsalon Marga bezocht. Bij de Lan-
taarn zal dit jaar het licht uitgedaan 
worden na ongetwijfeld een leuke en 
informatieve dag.

Jaarmarkt
Begin juni organiseert de LOV de nog 
immer succesvolle en gezellige jaar-
markt. Dit jaar heeft het bestuur be-
sloten dat leden geen kraamhuur hoe-
ven te betalen. De LOV hoopt hiermee 
het LOV-lidmaatschap te stimuleren 
en dat nog niet leden zich presente-
ren aan Limmen.

Avond ondernemers Castricum,
Limmen en Heiloo
Elk jaar houden de drie grote onderne-
mersverenigingen in Castricum, Lim-
men en Heiloo in oktober een geza-
menlijke avond met een spreker. Vorig 
jaar organiseerde OV Castricum in het 
Huis van Hilde met de schaatser Erik 
Hulzebosch een vermakelijke avond. 
Het jaar daarvoor gaf Paul Moers, een 
retail deskundige, in de Koepelkerk in 
Heiloo een boeiende lezing. Dit jaar is 
het de beurt van de LOV om in onze 
Burgerij een pakkende spreker uit te 
nodigen.

Bourgondische avond
2017 wordt in november afgesloten 
met de traditionele Bourgondische 
maaltijd in Vredeburg. Het aantal 
deelnemers groeit nog steeds en daar 
is de LOV trots op. De locatie wordt 
bijna te klein. In de advertentie op 
pagina 10 waarin de LOV haar honderd 
jarig jubileum vierend lid GP Groot 
feliciteert, kunt u zien welke onder-
nemers zich hebben aangesloten bij 
de LOV.

De Limmer Ondernemers Vereniging 
is een hechte vereniging voor onder-
nemers die in Limmen wonen of die 
hun bedrijf in Limmen gevestigd heb-
ben en voor ondernemers wier onder-
neming buiten Limmen is gevestigd 
maar met hun bedrijfsactiviteiten in 
belangrijke mate op Limmen zijn ge-
richt.

Het lidmaatschap staat open voor on-
dernemers die niet in Limmen wonen 
maar hier wel bedrijfsmatig hande-
len en voor ondernemers die hier wel 
wonen maar wier onderneming niet 
(meer) in Limmen gevestigd is. Het 
lidmaatschap draait om betrokken-
heid bij de gemeenschap en de onder-
nemingen die hier gevestigd zijn.
De contributie bedraagt slechts € 125 
per jaar Deelname aan de georgani-
seerde evenementen en uiteraard de 
verteringen zijn geheel gratis. U kunt 
zich aanmelden bij de secretaris per 
mail secretaris@ondernemendlim-
men.nl.

U kunt ook op onze site www.onder-
nemendlimmen.nl zien welke evene-
menten er in ons mooie dorp worden 
georganiseerd Ook het archief van 
deze LOV krant is daar in te zien. 

Het comité is achter de schermen al 
hard bezig met de voorbereidingen 
van de jaarmarkt 2017 in Limmen. Op 
woensdag 5 juli van 14.00 - 21.00 uur 
staan er ruim 150 kramen opgesteld 
met een diversiteit aan spullen. Voor 
jong en oud, er is voor iedereen wat 

Op de plek van de oude zuivelfabriek 
aan de Dusseldorperweg worden 22 
energie neutrale woningen ontwik-
keld. De woningen worden gebouwd 
volgens het principe nul-op-de-meter. 
Ook worden kopers niet zomaar gese-
lecteerd: Limmers krijgen voorrang !
De Vereeniging vindt binding met het 
dorp van groot belang. Daarom zijn 
er een aantal toewijzigingscriteria 
opgesteld. Zo hebben jonge Limmers 
met een (gezamenlijk) inkomen tot                      
€ 55.000,= de grootste kans op een 

Bouwplan ‘de Vereeniging’ 
komt eraan..!

woning. De precieze voorwaarden en 
de wijze van toekenning zijn te vinden 
op www.devereeniging-limmen.nl. 
Tevens is op deze site het woningaan-
bod te vinden.
Wil je op de hoogte blijven van de 
laatste ontwikkelingen van dit unie-
ke nieuwbouwplan? Meld je dan aan 
voor de nieuwsbrief via de website 
of neem contact op met dé makelaar 
van Limmen, Rietveld Makelaars.  
Rietveld Makelaars; deskundig, be-
trouwbaar en betrokken in Limmen.

Jaarmarkt Limmen 5 juli 2017
te zien, kopen en te beleven. De route 
is ongewijzigd ten opzichte van het 
vorig jaar: Vuurbaak, Kerkweg en Dus-
seldorperweg tot aan het Vislaantje. 
Het comité is bezig met een leuke 
uitdaging te vinden welke vlak bij de 
kerk zal staan. Meer over de jaarmarkt 

met muziek, show en spektakel komt 
in de volgende editie van de LOV 
krant.

Mocht u een kraam op de markt wil-
len reserveren, doe dit dan snel want 
vol is vol.

Hortus Bulborum op tv!!
In het populaire TV programma “Binnenste Buiten”, zal de Hortus Bulborum in volle glorie te zien 
zijn op dinsdag 11 april vanaf 19.50 uur op NPO 2. Kijken dus!
De fantastische bloementuin zal op 5 april a.s. officieel worden geopend door de bekende Limmer 
neerlandicus Henk Brandsma. Vanaf donderdag 6 april is de tuin elke dag voor het publiek toe-
gankelijk. Als u overweegt met een groep(je) te komen neem dan contact op met de organisatie, 
er kan een uitstekende rondleider (in diverse buitenlandse talen) voor u geregeld worden. En wilt 
u de tuin meerdere keren bezoeken dit seizoen, wordt dan donateur en u heeft ALTIJD toegang.
U vindt alle informatie op de mooie website van de Hortus: www.hortus-bulborum.nl

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Ruim vijf jaar geleden fuseerde de Bedrijven Groep Limmen ( BGL) met 
de winkeliersvereniging de Limmer Ondernemers Vereniging (LOV). 
Door dit samengaan van zo’n 100 leden bracht het Limmen een nieuwe 
ondernemersclub.
Voorop staat nog altijd het belang van alle ondernemers in onze dorps-
kern Limmen. Het actieve bestuur organiseert ieder jaar met plezier 
een interessant programma voor de leden. 
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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!

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Paaspakket
• Paasbroodje
• 4 haasgevuldekoek
• Zakje paaseitjes
Samen in een doos
voor € 12,50
Leuk voor een paasattentie!
 
Ook hebben wij diverse opgemaakte paaseieren, 
diverse tulbanden, paasbrood, duivenkaters
en een ruim assortiment brood en klein brood!

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

6 dagen per week geopend

Op het gehele assortiment Goldwell producten 
krijgt u bij aankoop van 2 stuks

DE 3E GRATIS!!!
Alle combinaties van producten mogelijk.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

kerkweg 1 I LIMMEN 
www.slaapkennerlute.nl

072 - 505 1454 

Slaapcomfort 1 :r Jnen 

■  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

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

www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4

Postbus 134, 1906 ZJ  Limmen

Wij wensen u Vrolijke Paasdagen!!

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

SEI-geregistreerd

Tevens vakkundige 

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

Als kwaliteit een ról speelt..

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf
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‘BABY VAN DE 
MAAND’L I M M E R  K R O O S T

Jack Mooij
– Geboren op 8 februari 2017 –

Zoon van Bas Mooij en Dominiek Pronk

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwach-
tingen. 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!

Er is dit keer ‘maar’ één ingezonden baby en daardoor is Jack Mooij automatisch ‘Baby van de maand’ 
geworden! Extra geluk is dat er twee extra prijzen zijn gewonnen. Vanaf heden wint de baby van de 
maand naast de waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven een waardebon voor 
een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit en 
Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk!

De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij 
Studio Welgraven aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl 
om een afspraak te maken).

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

De rubriek 
L immer Kroost
is  powered by:

Rijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

Bij het verschijnen van deze LOV krant 
zitten de medewerkers van Rietveld 
Makelaars midden in een verhuizing. 
Alhoewel zij slechts maximaal 40 
meter verhuizen naar een nieuwe en 
schitterende locatie, geef het toch de 
nodige kopzorgen, maar het enthou-
siaste team kennende staan zij ner-
gens voor. Op 25 maart a.s. gaan zij 
over van de statige villa “Flora’s Hof”, 
naar een eigen pand recht daartegen-
over: De Drie Linden 1. U vindt hen dus 
voortaan op de hoek van de Rijksweg 
en de Burgemeester Nieuwenhuijsen-
straat, in het hart van ons dorp. Met 
parkeerplaatsen direct voor de deur.
Daar waar vroeger Univé kantoor 
hield, staan de makelaars en hun 

team, inclusief Gerard Tool Financieel 
Advies vanaf maandag 27 maart in 
hun nieuwe pand voor u klaar. Een ge-
makkelijke en laagdrempelige entree. 
Zodra je de deur opent ontmoet je 
direct al iemand aan de receptiebalie. 
Binnen zijn naast de open en lichte 
werkplekken van de makelaars ook 
enkele spreekkamers aanwezig, waar 
u in alle rust en privacy kunt spreken 
over aan- en verkoop van panden, als-
mede verhuur en bemiddeling en na-
tuurlijk financieel advies.

Op 3 maart jl. zijn bij een notaris de 
nodige handtekeningen gezet en mo-
gen de partners van Rietveld Make-
laars zich officieel eigenaar noemen 

van het gebouw. Toen Univé besloot 
te vertrekken naar Alkmaar, moest 
Rietveld Makelaars, dat was in okto-
ber 2016, snel en adequaat handelen, 
immers voor een mooie en sterke 
zichtlocatie is altijd veel belangstel-
ling. Een saillant detail van dit alles 
is, dat Jaap Rietveld, oprichter van het 
bedrijf, de eerste eigenaar was bij de 
oplevering van het complex “De Drie 
Linden”.  De cirkel is nu weer rond met 
de komst van het huidige team. Het 
pand is ongeveer 105m2 groot, inclu-
sief een keuken waar men uw kopje 
koffie of thee met plezier verzorgt bij 
uw bezoek. 

Dé makelaar van Limmen heeft in 
2015 en 2016 echte TOP jaren achter 
de rug, In- en verkoop van huizen, 
het liep als een trein, mede dankzij 
de aantrekkende economie. Ook dit 
jaar belooft goed te gaan worden: im-
mers er wordt gebouwd in Limmen, 
niet alleen in de Zandzoom, maar ook 
op percelen van verdwenen bedrijven, 
zoals zuivelfabriek “De Vereeniging” 
en Mooij Tulips. Ook merkt het kan-
toor veel belangstelling voor apparte-
menten, mede door de vergrijzing van 
Noord Kennemerland, dat betekent 
dat er woonhuizen vrijkomen zodra 
er doorstroming is naar een apparte-
ment. Ook zijn er regelmatig apparte-
menten beschikbaar voor verhuur.
De verhuizing motiveert het team 
weer enorm, een eigen gebouw, ge-
makkelijke entree en goed bereikbaar, 
kortom ook voor u betekent dit snelle 
aan- en verkoop, en financieel advies, 
allemaal onder één dak.

Kees G. Kroone

Wanneer u uw kind toevertrouwd 
aan de kinderopvang is dat een hele 
stap. Diverse vragen kunnen bij u op 
komen, bijvoorbeeld; “Gelden er de-
zelfde normen en waarden als thuis?” 
of “Hoe zit het met de veiligheid? En 
wordt uw kind optimaal begeleid?” 
Daarop kunnen wij maar één ant-
woord geven: een volmondig ja!
Kits Oonlie biedt veiligheid, structuur 
en mogelijkheden tot ontwikkeling, 
maar vooral: plezier! Wat bij Kits Oon-
lie centraal staat is betrokkenheid. 

We bekijken samen met u, hoe wij 
uw kind het beste kunnen begeleiden 
en wat u, als ouder, belangrijk vindt 
rondom de opvang. 
Om de stap naar de opvang makke-
lijker te maken opent ons kinderdag-
verblijf in Limmen ( Middenweg 26A ) 
op woensdag 5 april haar deuren voor 
alle kinderen tussen de 0 en 4 jaar. U 
kunt uw kind(eren) op deze dag laten 
proefspelen tussen 10.00 en 12.00 of 
tussen 14.00 en 16.00 uur. 
Door middel van het sturen van een 
e-mail naar info@kits-oonlie.nl kunt 
u uw kind(eren) aanmelden voor het 
proefspelen op 5 april. Telefonisch 
aanmelden kan uiteraard ook, u kunt 
dan bellen naar de Centrale adminis-
tratie van Kits Oonlie, 072-5323576.

Speciale informatiedag op 5 april a.s.

Kom proefspelen 
bij Kits Oonlie!

LIMMEN – Het ‘ijsvrij’ van Joey’s IJs-
salon Onder Nul zit erop! De salon 
vol lekkernijen aan de Rijksweg 31A 
in Limmen werkte in de winter hard 
door om liefhebbers van een sma-
kelijk, fris tussendoortje nóg beter 
van dienst te kunnen zijn. En dat is 
gelukt! ‘Onder Nul’ is klaar voor het 
nieuwe seizoen en vanaf deze week 
officieel geopend. De gloednieuwe 
entree maakt dat de lentezon letter-
lijk binnenvalt. “Zodat u nog meer 
kunt genieten van onze heerlijke 
producten!”

‘IJsmeester’ Joey maakt dagelijks op 
ambachtelijke wijze vers ijs. Kersverse 
producten en de beste ingrediën-
ten, voor het allerlekkerste ijs. En hij 
blijft verrassen. “Elke week kunt u in 
onze ijssalon bovendien een nieuwe, 
unieke smaak proeven”, vertelt Joey. 

Rietveld Makelaars 
gaat verhuizen!

Een vleugje Italië in 
Limmen én op locatie

Welke creaties hij dit jaar uit zijn ijs-
machine tovert, dat houdt hij nog 
even geheim. “Maar verrassen doen 
we zeker!”, aldus de bedenker van bij-
voorbeeld whiskey-cream-ijs. “Houd 
onze Facebook-pagina (Joey’s IJssalon 
Onder Nul) in de gaten voor het laat-
ste nieuws!”

Huisgemaakte appeltaart
Naast heerlijk, vers ijs - Joey’s assorti-
ment telt liefst 22 smaken - is de ijs-
salon ook een ideale tussenstop voor 
een heerlijk kopje koffie, thee of es-
presso. “We serveren heerlijke, échte 
Italiaanse koffie van Lavazza. Uiter-
aard mét huisgemaakte appeltaart. 
Momenteel ben ik druk bezig om ge-
certificeerd barista te worden, zodat 
ik u nog beter van dienst kan zijn.” 
De kans dat u als een blok valt voor 
de smaaksensaties, is groot. “Daarom 

kunt u met onze spaarkaart sparen 
voor een gratis ijsje! Vraag de spaar-
kaart gratis aan in onze salon.”

Nostalgische ijskar
Organiseert u een kinderfeestje, fes-
tival of rommelmarkt en wilt u echt 
uitpakken? Joey’s IJssalon Onder Nul 
beschikt over een nostalgische ijskar 
die u op elke locatie en voor elke gele-
genheid kunt huren. Neem contact op 
met de ijssalon via tel. 06-27435854 of 
kijk voor meer informatie op www.ijs-
salonondernul.nl. ‘Onder Nul’ is zeven 
dagen per week geopend en beschikt 
over een ruim, zonnig terras. “Zodat 
u nog meer kunt genieten van onze 
heerlijke producten!”
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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

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

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

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

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09
Rijksweg 42a
1906 BJ  Limmen
T : 072 - 505 49 57
E : info@oersterkreclame.nl
W : www.oersterkreclame.nl

Op zoek naar drukwerk?
Voor ons een eitje!

www.appelenbeers.nl

appel
beers.appel
beers.appel
beers.appelappel

De Drie Linden 4,
1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78

info@appelenbeers.nl

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

Lamsrack met kruidenkorst en 
rozemarijnaardappeltjes uit de oven
Benodigdheden
500 g krieltjes; 2 teentjes knoflook; 2 takjes rozemarijn; 2 el olijfolie; zout en peper;
peterselie; 2 sneetjes witbrood; salie; ca. 800g lamsrack (verkrijgbaar bij de slager);
1 el olie

1.  Verwarm de oven voor op 200º C. Was de krieltjes grondig en dep ze droog. 
Halveer de krieltjes en leg ze in een bakblik. Pel en snipper 1 teentje knoflook. 
Ris de rozemarijnnaaldjes van de takjes. Meng de gehakte knoflook, de 
rozemarijn en de olijfolie met de krieltjes en bestrooi het geheel met zout en 
peper.

2.  Rooster de krieltjes ca. 30 minuten in de oven en schep ze af en toe om. Pel het 
andere teentje knoflook. Was de peterselie en schud hem goed droog. Hak de 
knoflook, het witbrood, de peterselie, de salie en de boter samen fijn in een 
keukenmachine. Breng op smaak met zout en peper.

3.   Bestrooi het vlees met zout en peper. Verhit de olie in een koekenpan en schroei 
het vlees rondom snel dicht op hoog vuur. Neem het vlees uit de panen verdeel 
het broodmengsel eroverheen. Leg het vlees 12 tot 15 minuten bij de aardappels 
in de oven, tot het veerkrachtig maar niet hard aanvoelt. Neem het vlees uit 
de oven en laat het 2 minuten rusten. Snijd het vlees tussen de botjes door in 
plakken en serveer het met de aardappeltjes.

WIJNTIP:
VALDIVIESO CAB. SAUV.
WINEMAKER RESERVA Eet smakelijk!

ETEN e n  GEN I ETEN 

molenfonds.nl

Doe méér voor 

MOLENS

Ondernemers
Limmer

Vereniging

Het bestuur van de LOV 
wenst u allen 

Vrolijke 
Paasdagen!
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Dit jaar doet met Alpe d’HuZes team 
Tip Top mee. In dit team zitten 6 Lim-
mers die zich gaan inzetten voor stich-
ting Alpe d’HuZes. Zij zullen de berg 
op fietsen en hardlopen om geld in te 
zamelen voor onderzoek naar kanker. 
Allen zijn er al 1 of meerdere keren ge-
weest, dit zijn ze; Rob Timmer, in 2015 
mee als begeleider. Dit jaar wil hij 6 
maal omhoog fietsen als bijdrage om 
een halt te roepen tegen de vreselijke 
ziekte kanker. Mirella Wamsteeker, 
in 2015 ook mee als begeleider en de 
sfeer geproefd. Dit jaar ingeschreven 
met team Tip Top en wil ook 6 maal 
omhoog fietsen. Ze is werkzaam in 
de fysiotherapie met als specialisatie 
oncologie, revalidatie en oedeemthe-
rapie. Ze weet wat patiënten moeten 
doorstaan en wil op deze manier haar 
steentje bijdrage voor onderzoek en 
behandeling. Lex Burgering, de jong-
ste van het team (16 Jaar) en voor de 

Op veler verzoek heeft Limmen Cul-
tuur het Leids Barok Ensemble uitge-
nodigd om op zondag 2 april om 15:00 
uur te komen spelen in de PKN kerk 
Limmen. In ons jubileumjaar 2014 was 
dit ensemble de grote attractie en we 
zijn blij dat zij weer bij ons komen 
spelen. 
Het ensemble bestaat uit strijkers en 
een clavecimbel en staat onder lei-
ding van Roelof Balk. Zij spelen vaak 
op originele instrumenten of kopieën 
daarvan, uit de achttiende eeuw. 
Het Leids Barok Ensemble speelt zon-
der dirigent, wat ten goede komt aan 
de concentratie van het samenspel. 
Speciaal voor dit optreden in Limmen 
heeft het Ensemble een gast uitgeno-
digd; te weten Han Tol altblokfluitist, 
om met hen te komen spelen.
Het Leids Barok Ensemble wijdt zijn 
voorjaarssessies aan de Alternatieve 
Componisten. 
Niet de bekende componisten Bach, 

Afgelopen weekend heeft in Vrede-
burg te Limmen voor de 43e keer de 
expositie Limmen Artistiek en Crea-
tief plaatsgevonden. Het evenement 
voor kunstenaars die graag hun werk 
willen tentoonstellen aan de inwo-
ners van Limmen en de wijde omge-
ving. De expositie werd op zaterdag 
geopend door onze wethouder van oa 
kunst en cultuur Dhr. Marcel Steeman.

De bezoekers van het evenement wer-
den verrast door de ruime opstelling 
op de boven- en benedenverdieping 
met veel schilderijen, sieraden, beel-
den, keramiek en vele andere vormen 
van kunst. De bezoekers genoten 
van het enthousiasme van de expo-
santen, zij vertelden graag over hun 
kunstvorm. Zondagmorgen was de 
prijsuitreiking van de tweede kinder-
tekenwedstrijd. De kinderen die een 
tekening hadden ingeleverd kwamen 
samen met hun ouders kijken of zij 

hadden gewonnen. De jury, bestaan-
de uit drie kunstenaars woonach-
tig in Limmen en Heiloo, hadden de 
moeilijke taak om de tekeningen te 
beoordelen. Alle kinderen kregen een 
presentje en de zestien winnaars een 
cadeautje. De sfeer op zondag werd 
versterkt door een optreden van mas-
ter gitarist Jelle Willems en contrabas-
sist Pedro Ivo Ferreira. Zij speelden  op 
diverse plaatsen in Vredebug. Op het 
buitenplein bij Cultureel Centrum 
Vredeburg maakten Joke Beentjes en 
Fayez El Abeed van een stuk steen een 
heel mooi beeld en gaven de belang-
stellende uitleg over de werkwijze. De 
gehele zaterdag en zondag was het 
een komen en gaan van bezoekers 
vanuit de gehele regio en zij zagen 
een gevarieerde expositie. Al met al 
een zeer geslaagd weekend met een 
lekker zonnetje. Een impressie van 
het weekend kunt u zien op onze site 
www.limmencultuur.nl.

een mooie carrière te maken. Dit zijn 
maar enkele namen van componisten 
die het Leids Barok Ensemble wil gaan 
spelen.
De klanken van de muziek van het 
Leids Barok Ensemble zullen goed tot 
uiting komen in de PKN kerk aan de 
Zuidkerkenlaan te Limmen. Voor een 
mooie zondagmiddag kunt u komen  
kijken en luisteren naar Leids Barok 
Ensemble. Kijk voor informatie, re-
servering en prijzen, op onze website 
www.limmencultuur.nl of bel 072-
5053274.

Op vrijdag 31 maart a.s. is de inschrij-
ving voor de motordag van MC de 
Zuchtende Man op 10 juni 2017.  Van-
af 20.00 uur is Café Bar de Lantaarn 
geopend. De dagtocht is wederom in 
het tweede weekend van juni, op za-
terdag de 10de.

Rond 20.30 uur zal Benno Graas een 
geweldige presentatie geven over één 
van zijn reizen op zijn Royal Enfield. 
Een prachtig verhaal met schitterende 
foto’s zullen deze avond tot een groot 
succes maken. 
Met zijn vrouw vertrok hij vanaf de 

Stichting Oud Limmen

Wie - o - Wie ?
Deze keer een prachtige foto van Pater Walter Pepping bij gelegenheid van zijn eerste H. Mis in de Corneliuskerk na zijn 
Priesterwijding.  Door een erehaag van bruidjes en enthousiaste dorpsgenoten loopt hij van z’n ouderlijke woning aan de 
kerkweg naar de kerk. De foto is genomen in juli 1958 op het kerkplein. Herkent u nog personen op deze foto? Wij weten 
het niet, u wel?
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maan-
dagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar.
 
Op de vorige foto van de jeugdleden van de Limmerse ijsclub op de Meent, zijn vele leuke reacties binnengekomen. De 
meeste kinderen zijn herkend, zoals ook de trainer Nico Lute. Als u wil weten wie er op de foto staat, kom dan even langs 
bij de Stichting Oud Limmen aan de Schoolweg 1. Iedereen bedankt voor zijn/haar reactie!

Inschrijfavond dagtocht met wereldreiziger Benno Graas...

MC de Zuchtende Man

zuidpunt van Afrika en eindigde, na 
een monstertocht van 43.000 km te-
rug in de Zaanstreek. Het werd een 
doorlopend avontuur. Zij doorkruis-
ten de desolate woestijnen van Na-
mibië en Soedan, overdadige regen-
wouden en savanne van oost Afrika, 
duwden hun motor over het adem-
benemende hoogland van Ethiopië, 
langs tropische kusten van Mozam-
bique. Zij sliepen zoveel mogelijk met 
hun tentje in de wildernis, waardoor 
zij regelmatig confrontaties hadden 
met wilde dieren of vreemde stam-
men. De motor ging op de meest 
onmogelijke plekken stuk, zij kregen 
ongelukken, werden overvallen door 
ziekte, maar wisten onverschrokken 
door te gaan.
 
Bij thuiskomst monde dit uit in een 
boek: “Het Aarden Beest” dat kort na 
uitkomen werd verkozen tot beste 
reisboek van het jaar, en inmiddels 
zijn 9e druk ingaat. Zie voor een klei-
ne impressie: www.graasuitgever.nl  
 
Op deze avond bestaat ook de moge-
lijkheid om zijn boek aan te schaffen.
De toegang gratis en iedereen is van 
harte welkom op deze avond.

Het Leids Barok Ensemble speelt 
Alternatieve Componisten

Händel en Vivaldi, maar Jose Starzer, 
een tijdgenoot van Haydn en al net zo 
galant. Heinrich Ignaz Franz Biber is 
voor de vaste bezoeker van het Leids 
Barok Ensemble allang geen onbe-
kende meer. Pieter Hellendaal is voor 
velen een buitenbeentje, Amsterdam 
en Leiden konden hem niet bekoren 
en hij vertrok naar Engeland om daar 

5e maal deelnemer en vrijwilliger. Na 
4 maal te hebben gefietst gaat hij nu 
hardlopend de berg op. Hij wil dit 2 
maal gaan doen op 1 juni. Nina Bur-
gering, heeft haar maatschappelijke 
stage voor school een aantal jaren te-
rug gedaan tijdens Alpe d’HuZes. Is al 
een aantal jaren mee geweest als sup-
porter en vrijwilliger. Nu wil zij 4 maal 
de berg op fietsen om o.a. de ontwik-
keling van behandeling van deze rot 
ziekte te steunen. Maud Burgering, 
heeft ook haar maatschappelijke 
stage op de berg gedaan tijdens Alpe 
d’HuZes. Is op de Alpe d’HuZus dag 
omhoog gelopen. Dit jaar ingeschre-
ven en wil ze 1 maal fietsend en 1 maal 
hardlopend omhoog. Jack Burgering, 
doet dit jaar voor de 5e maal mee aan 
Alpe d’HuZes. Na in 2010 zelf ziek te 
zijn geweest was het in 2011 een bij-
zondere afsluiting. Als dank voor het 
sneltraject waar hij toen mee gehol-
pen werd zet hij zich nu in voor ande-
re. Na 2 jaar afwezigheid toch weer 6 
maal de berg op voor het goede doel. 

Team Tip Top bestaat verder nog uit 
deelnemers afkomstig uit Castricum, 
Heiloo en Egmond. Wilt u hen steu-
nen of meer informatie over het team 
ga dan naar https://deelnemers.opge-
venisgeenoptie.nl/teamtiptop

Op 1 juni 6 Limmers de berg 
op met Alpe d’HuZes

Geslaagd weekend 
Limmen Artistiek en Creatief



	 P A G . 	 6 	 L O V - K R A N T 	 M A A R T 	 2 0 1 7

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

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

“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

ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

ELKE 3E ZONDAG
VAN DE MAAND

PROEF-
LOKAAL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

15.00 tot
20.00 uur

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

DAMPEGHEEST.NL

KOM PROEVEN...
ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

PROEF-
LOKAAL
15.00 - 20.00 UUR
WWW.DAMPEGHEEST.NL

IN DE
MUSEALE

HOEK VAN
LIMMEN

KOM PROEVEN...

072 5055220  -  info@deburgerij-limmen.nl 
www.deburgerij-limmen.nl 

 feest en partij,
vergaderlocatie, 

Paasbrunch
‘ Het gras bij de buren 

ziet niét altijd 

groener...’

Hogeweg 94a  |  1906 CV  Limmen  |  06 28407717  |  info@el-jardinero.nl

Alle adverteerders wensen u 
Vrolijke Paasdagen!
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Wie Winder zegt, vult het bijna au-
tomatisch aan met Limmen. WINDER 
LIMMEN een begrip niet alleen in ons 
dorp en onze regio, eigenlijk in ge-
heel Nederland, maar ook daar bui-
ten. Een transportbedrijf dat staat 
als een huis en dat al sinds 1752, 
maar ook daarvoor waren er schip-
pers met gelijke familienaam. De 
eerste vrachtwagen (een Mercedes) 
van het bedrijf wordt gekocht door 
Meindert Winder in 1925.

Piet Winder is een zoon van Gert Win-
der (*1903) en Door Metselaar en op 
Valentijnsdag 2017, 14 februari werd 
Piet 87 jaar. Een prachtige leeftijd, 
vooral als je nog gezond bent van lijf 
en leden en van geest!. Hoe zou dat 
toch komen denk je dan weleens. Dus 
ben ik naar Piet en zijn vrouw Dos 
getogen om dat eens na te vragen. 
Eigenlijk had ik dit al eerder willen 
doen, echter kort voor zijn verjaardag 
werd Piet in het ziekenhuis opgeno-
men wegens een breuk in de heup, 
waar hij al een week mee rondliep…… 

Een beetje pijn in de lies zei Piet tegen 
de dokter: direct naar het ziekenhuis. 
Binnen een week was Piet weer thuis 
De reden van mijn bezoek is dat Piet 

al 38 jaar actief lid is van De Trimclub 
Limmen, ooit ontstaan vanuit de lo-
kale brandweer. De club startte in de 
zomer van 1980 in het Heilooër bos en 
was een initiatief van Kees en Dries 
Admiraal, beide lid van de brandweer. 
De groep enthousiaste sporters was 
een van de eerste gebruikers van de 
splinternieuwe sporthal De Enterij in 
Limmen. Piet Winder is samen met 
Cor Kleverlaan (ja van het autobedrijf) 
lid van het eerste uur. Een prestatie 
op zich als je 87 bent. Toen hij 80 jaar 
was geworden en er afscheid werd ge-
nomen van trainer Frans de Nijs, die 
dertig jaar de trainer was, zou ook Piet 
“stoppen”. Echter in de pauze vóórdat 
officieel van Piet afscheid genomen 
zou worden zei Piet: “Ik ga door!”, en 
dat tot vreugde van de overigen want 
Piet is naast sportief ook nog gezel-
lig en onderhoudend. Tenslotte ont-
moet je je sportvrienden ook om het 
lokale nieuws uit te wisselen en alles 
te bespreken wat de gemoederen in 
Limmen zoal bezighoudt. Het nuttige 
met het aangename verenigen en na 
afloop van het sporten nog een tijdje 
gezellig bij elkaar zijn. Het voorge-
nomen afscheid nemen van Piet was 
eigenlijk ingegeven door de bezorgd-
heid van zijn vrouw Dos: ”Piet moet 

Piet Winder (87) liggend voor leden van de trimclub.

Vanaf 1 januari jl. is peuterspeelzaal 
Klein Duimpje omgevormd tot peu-
teropvang. Peuteropvang is kortdu-
rende, brede ontwikkelingsstimu-
lering voor peuters van 2-4 jaar. Bij 
Klein Duimpje spelen de kinderen 
binnen het Vroeg- en Voorschoolse 
Educatieprogramma Uk & Puk. Bin-
nen dit programma leren de peuters 
niet alleen samen spelen, maar ook 
hun spraak- en taalvaardigheid, soci-
aal-emotionele vaardigheden en mo-
torische en zintuiglijke vaardigheden 
worden verder ontwikkeld. 

Met de wettelijke omvorming van 
peuterspeelzalen naar peuteropvang 
wil de overheid kinderdagverblijven 
en peuterspeelzalen meer op één lijn 
brengen. Ook is er nog meer aandacht 
voor de ontwikkeling van kinderen en 
een betere overgang naar de basis-

school.  Daarnaast verandert de fi-
nanciering: ouders betalen een inko-
mensafhankelijke bijdrage en hebben 
hierbij recht op kinderopvangtoeslag 
of een subsidie vanuit de gemeente. 

Voor de peuters zelf is er niet zoveel 
veranderd: zij blijven net als voor-
heen bij Klein Duimpje spelen binnen 
het Vroeg- en Voorschoolse Educatie 
programma Uk & Puk. Het thema 
dit kwartaal is: “Wat heb ik aan van-
daag?”. Er wordt besproken wat de 
kinderen aan hebben, welke kleur het 
kledingstuk heeft en wat doe je so-
wieso eigenlijk met vieze kleren? Was-
sen natuurlijk, waarna de kinderen de 
was zelf ook te drogen hebben gehan-
gen! Naast dit thema is er ook ruimte 
voor andere activiteiten, zoals Pasen: 
de peuters gaan eieren schilderen en 
mooie paasknutsels maken.

Peuteropvang Klein 
Duimpje doet de was

Niet iedereen weet dit, maar Limmen 
heeft al jarenlang een officiële recre-
atieve badmintonclub, genaamd Bad-
mintonclub Limmen. En dit jaar heb-
ben ze het 40 jaar jubileum gehaald.

Het begon eigenlijk al meer dan 40 
jaar geleden. Op elke maandagoch-

We zijn weer thuis. Zo voelt het voor 
de Limmense indieband Klink. Na een 
lange rondreis door Roemenië kan het 
Nederlandse publiek nu ook genieten 
van hun nieuwste muziek op zaterdag 
1 april in de Cinetol in Amsterdam. Een 
muzikale reis waarin Klink het publiek 
een avond lang meeneemt door een 
kleurrijk landschap vol muziek en 
verrassende beelden uit de documen-
taire over hun Roemeense avonturen. 
Kortom, een belevenis voor oog en 
oor. 

Wie zich afvraagt hoe moeilijk het 
is om als frisse, nieuwe band in een 
vreemd land voet aan de grond te krij-
gen, zal deze avond zeker niet willen 
missen. Met man en macht probeert 
Klink op de meest uiteenlopende en 
creatieve manieren door heel Roe-
menië mensen te bereiken met hun 
mooie muziek. Filmmakers van Dirty 
Paws volgden de band tijdens deze 
reis en tonen met hun ongecensureer-

Zondag 26 maart aanstaande zal Har-
monie Excelsior, onder leiding van 
Liesbeth Zonneveld, een Voorjaars-
concert geven in de Burgerij te Lim-
men. Speciaal bij dit concert zal zijn 
dat ook de ‘Gasten op dinsdag’ mee 
zullen spelen. Deze ‘gasten’ zijn de 
doorstromers vanuit het Opleidings-
orkest; leerlingen die al een aantal ja-
ren in het Opleidingsorkest gespeeld 
hebben en op dinsdagavond mee 
hebben gerepeteerd met het harmo-
nieorkest.
Het repertoire van dit Voorjaarscon-
cert is heel gevarieerd: Van de enthou-
siaste binnenkomer ‘Jazzimut’ tot 
het gedragen ‘Song of Praise’, van de 
grappig klinkende ‘Marchissimo’ tot 

Piet Winder 87 jaar
jong van hart en geest!

het een beetje rustiger aan doen”, 
echter dat zit niet in Piet’s natuur. 
Bezig zijn en blijven en dagelijks het 
dorp in op de fiets, boodschappen 
doen en mensen ontmoeten. Bij ge-
legenheid van Piet’s 85e verjaardag 
was er een familiefeest in het mooie 
“Vredeburg”, en werd ook de Trimclub 
uitgenodigd een uurtje aanwezig te 
zijn: een mooie gelegenheid om Piet 
tegelijkertijd tot erelid te bombarde-
ren. Met recht verdiend!

Piet is een echte sportman, gaat er-
voor en wil graag winnen, echter hij 
speelt nooit op de man, maar gaat 
voor een hecht teamverband. Piet 
wint veel en heeft daar erg veel ple-
zier van. De Trimclub is een divers ge-
zelschap wat het juist leuk maakt om 
niet alleen met elkaar te trainen, bas-
ketbal e.d. te spelen, maar het houdt 
ook de evaluatie en conversatie na af-
loop levendig en dat alles onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Zodra Piet’s heup voldoende hersteld 
is, hij loopt al als een kievit, echter 
voorzichtigheid is geboden aldus de 
dokter: “Niet te snel en te mans”, zal 
hij weer prominent aanwezig zijn bij 
de trimclub.
Een extra reden om voorzichtig te zijn 

is het feit dat Piet en Dos (84) op 29 
mei hun 60 jarig huwelijksfeest gaan 
vieren. Gedurende 50 jaar woonden zij 
achter de voormalige garage die van 
Rijksweg naar Hoogeweg liep. Make-
laar Jaap Rietveld, die ook lid was van 
de club, maakte hen attent op een 
schitterend appartement in “Op ’t 
Hoog”, aan de Rijksweg nabij Enterij. 
Ze zijn heel blij dat zij de stap hebben 
genomen en genieten elke dag van 
het heerlijke appartement, levendig-
heid voor de deur, alles gelijkvloers en 
op de begane grond, met parkeergele-
genheid in de er onder gelegen kelder. 
Piet’s hele leven heeft in het teken 
gestaan van WINDER LIMMEN. Piet 
vervoerde bloembollen, jarenlang een 
zeer belangrijke poot van het bedrijf. 

Piet kende niet alleen alle bloembol-
lenkwekers en – handelaren in Lim-
men, Heiloo, De Egmonden, Castri-
cum, Heemskerk en Beverwijk, maar 
kende de routes in de Bloembollen-
streek ten zuiden van het Noordzee-
kanaal als geen ander. Alles handwerk 
en veel slepen en tillen. Het heeft 
hem, kennelijk soepel gehouden.
Mijn bezoek aan Piet en Dos overviel 
hen een beetje, dat was een voorop-
gezet plan van mede sportman Peter 
Nijman. Het werd een gezellige an-
derhalf uur vol levendige sportherin-
neringen. Een ding is zeker de sport-
mannen beleven veel plezier aan hun 
wekelijkse training en het houdt hen 
in een gezond lijf.

Kees G. Kroone

tend speelden er toen een klein clubje 
van 8 dames badminton in de gym-
zaal op de Hogeweg. En na afloop gin-
gen zij gezellig met zijn allen koffie-
drinken. Maar toen kwam Sporthal De 
Enterij in Limmen en deze moest ge-
vuld worden met verschillende sport-
activiteiten. Op verzoek van de toen-
malige burgemeester Molhoek werd 
er een badmintonclub opgericht. Echt 
leuk vonden ze dat niet, want ze had-
den het prima zo naar hun zin. Maar 
ja, uiteindelijk was er toch besloten 
om er een officiële club van te maken. 
En zo gebeurde het; op 27 mei 1977 is 
Badmintonclub Limmen opgericht.
De club verhuisde naar de sporthal 
De Enterij. Ze kregen nu 3 banen tot 
hun beschikking i.p.v. 1 baan. De be-
langstelling voor deze club groeide al 
snel, want tenslotte is badminton een 
leuke sport, waar je al gauw mee kunt 
spelen. De groep werd groter en groter 
met zowel dames als heren uit Lim-

40-jarig jubileum 
Badmintonclub Limmen

Voorjaarsconcert
Harmonie Excelsior

de vrolijke dansmuziek van ‘Charles-
ton Forever’ en van de filmmuziek 
‘Backdraft’ tot de bekende meezinger 
‘MacArthur Park’. 
Om 16:30 uur zal het concert zijn aan-
vang hebben, om 16:15 uur is de Bur-
gerij al open voor publiek.
Mocht u aangestoken worden door 
het enthousiasme en de gezelligheid 
van Excelsior, schroom dan niet en 
meld u aan als lid van de Muziekver-
eniging of neem les bij een van onze 
muziekdocenten. Voor meer informa-
tie hierover kunt u terecht op onze 
website www.excelsiorlimmen.nl

Graag tot ziens op 26 maart, om 
16.30 uur in de Burgerij!

de documentaire een boeiende inzage 
in het werven van een nieuw publiek. 

‘We willen iedereen echt mee op reis 
nemen’, aldus zanger Tjeerd Blom. 
Dat doet Klink door de documentaire 
in delen te laten zien en bij elke tus-
senstop een nieuw nummer te spelen. 
Zo reis je langzaam mee op onbekend 
terrein. Een reis waarbij niemand nog 
weet wat er komen gaat. 
They Don’t Know Yet is dan ook de al-
lesomvattende titel voor hun nieuwe 
plaat én van de documentaire. 

Klink (Limmen) probeert met zijn 
nieuwe EP de onwetendheid te stimu-
leren en de nieuwsgierigheid te prik-
kelen door een brug te slaan naar het 
onbekende. 

Zaterdag 1 april, aanvang 20.00 uur. 
Tickets EP Release They Don’t Know 
Yet verkrijgbaar via www.klinkband.nl 
Zie ook www.cinetol.nl 

Klink komt naar Nederland

men en uit de omgeving. Er werd nu 
zowel op de dinsdagochtend als op de 
vrijdagochtend gespeeld. Met natuur-
lijk een kopje koffie na afloop, want 
dat hoort er gewoon bij. Ook werden 
er elk jaar uitjes georganiseerd door 
een paar leden, waarin gezelligheid 
centraal staat.

Nu 40 jaar later bestaat Badminton-
club Limmen nog steeds. Er wordt nog 
steeds gespeeld op de dinsdagoch-
tend en de vrijdagochtend in sport-
hal De Enterij, waarna er koffie wordt 
gedronken. De gezelligheid staat cen-
traal, maar er wordt zeker ook wel se-
rieus gespeeld. Het is een prima sport 
om aan je conditie te werken, waarbij 
leeftijd niet zo belangrijk is.

Hebt je ook zin om gezellig recreatief 
badminton te spelen. Dit kan nog 
steeds bij ons, wel 2x in de week. De 
speeldagen zijn op dinsdag en vrijdag 
van 9:00 – 10:30 uur in sporthal De 
Enterij in Limmen. Kom eens langs en 
maak kennis met ons. Wie weet is dit 
ook iets voor jou?
Voor meer informatie kun je terecht 
bij rlimmen@freeler.nl.
    

Door de omvorming van peuterspeel-
zalen naar peuteropvang wordt een 
stevig fundament voor het basison-
derwijs gelegd, zodat de kinderen pro-
fiteren van een doorgaande leerlijn. 
Voor meer informatie over peuterop-
vang bij Forte Kinderopvang kunt u 
terecht op www.fortekinderopvang.
nl of bel met 0251-658058. Natuurlijk 
bent u ook van harte welkom om te 
komen kijken en kennismaken bij 
peuteropvang Klein Duimpje aan de 
Lage Weide 2.
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Terugkijken
op 100 jaar

vooruitdenken

gpgroot.nl/100jaar

1 9 1 7  /  2 0 1 7

Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar. We investeren in de toekomst, zijn innovatief 

en grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van een klein familiebedrijf van een vader 

en 4 zonen, tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewerkers. De normen en waarden bleven, 

de organisatie en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van afval naar grondstoffen en 

energie’ gaan we de toekomst met vertrouwen tegemoet.
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De basis van het familiebedrijf GP 
Groot is gelegd door Gerrit Pieter 
Groot, G.P. Groot. Begin van de vorige 
eeuw is hij melkrijder en groenteman. 
Als zelfstandig ondernemer met een 
goede handelsgeest stort hij zich 
op diverse activiteiten en legt hij zo 
het fundament voor het huidige GP 
Groot. Het bedrijf is inmiddels op drie 
fronten actief: infra en engineering, 
brandstoffen en oliehandel, inzame-
ling en recycling.
 
Van afval naar grondstoffen en energie
Met name de laatste 25 jaar is een 
gestage groei gerealiseerd en is GP 

Groot uitgegroeid tot een modern en 
innovatief bedrijf dat cradle-to-cradle 
heeft omarmd en duurzaam onder-
nemen tot haar corebusiness heeft 
gemaakt. Door op een slimme en ef-
ficiënte manier afval in te zamelen 
en te scheiden vormt het materiaal 
steeds vaker de basis voor nieuwe 
grondstoffen. Dat gebeurt tevens 
aan het begin van de afvalketen door 
opdrachtgevers mee te nemen in 
de filosofie van het bedrijf. Zo krijgt 
bedrijfsafval steeds vaker een duur-
zame (her)bestemming. Onder de 
noemer ‘van afval naar grondstoffen 
en energie’ ontpopt GP Groot zich zo 

Op zondag 2 april kunt u in Limmen 
deelnamen aan een nieuwe initiatief: 
‘Tafelen voor de Vastenactie’. In Lim-
men hebben zich tot nu toe 10 kok-
ken en kokkinnen aangemeld om hun 
huis en tafel beschikbaar te stellen 
voor het verzorgen van een driegan-
genmenu. De komende dagen kunt u 
zich opgeven om hier aan deel te ne-
men. Het idee is dat je als deelnemer 
een driegangendiner gaat houden op 
drie verschillende adressen in Lim-
men. Dit gaat gebeuren op zondag 
2 april. Je meldt je dan om 17.00 uur 
aan op de pastorie, je betaalt voor het 
driegangendiner 12 euro en je wordt 
dan – in koppeltjes van twee – naar 
een bepaald adres gestuurd voor het 
voorgerecht. Na het voorgerecht krijg 
je – op de afgesproken tijd - als koppel 
een envelop met het adres waar het 
hoofdgerecht genuttigd kan worden. 
En daarna krijg je het adres voor het 

In 2015 heeft Mieke besloten het roer 
om te gooien. Na jaren met plezier 
gewerkt te hebben als leerkracht op 
de voormalig St. Maartenschool in 
Limmen, besloot zij haar hart te vol-
gen door een overstap richting de 
uitvaartbranche te maken. Inmiddels 
werkt zij anderhalf jaar in de postmor-
tale zorg. Naast haar huidige baan, wil 
Mieke ook iets voor nabestaanden be-
tekenen in een later stadium van het 
rouwproces. 
Geïnspireerd door een training “Cre-
atief Rouwen” bij een erkend Verlies 
& Rouwtherapeut, verzorgt zij zelf-
standig een workshop. Tijdens deze 
workshop sta je bewust stil bij jouw 
dierbare. Met behulp van verschil-
lende kleuren zand zal je op creatie-
ve wijze herinneringen vormgeven. 
Wat je creëert ziet er mooi uit; uniek 
en kleurrijk. Toch is het proces mis-
schien nog wel waardevoller dan het 
eindresultaat. Deze workshop wordt 
gegeven in een voor jou vertrouwde 

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 12 april. 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 nieuwe turn- en dans-

Voor de 7e maal ga ik, Gerda Burgering 
- Admiraal, dit jaar weer als vrijwilliger 
naar Alpe d’Huez om me in te zetten 
voor de stichting Alpe d’HuZes. Ieder 
jaar zet ik in bocht 4, welke door mij 
de Limmerbocht wordt genoemd, een 
aantal kaarsen voor speciale mensen 
uit mijn omgeving. Met een bijzon-
dere boodschap op het etiket van de 
kaars zet ik ze tijdens de dag van Alpe 
d’HuZes in het licht. Na afloop haal 
ik de kaarsen op en neem ze mee naar 
huis. Bij de mensen of nabestaanden 
waar de kaars voor heeft gebrand breng 
ik hem langs. Iets wat erg gewaardeerd 
wordt. Dit jaar is het mogelijk om al 

Algemeen directeur, Marcel Wester: ‘Deze 100-jarige is nog steeds vitaal’

GP Groot viert 100-jarig bestaan 
met een blik op de toekomst

HEILOO – GP Groot uit Heiloo bestond 17 maart precies 100 jaar. Het 
jubileum staat in het teken van de toekomst van het bedrijf en de rol 
die GP Groot heeft als innovatieve speler op het gebied van afvalin-
zameling en recycling , alternatieve brandstoffen, 3d-techniek in de 
engineering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Want 
deze 100-jarige is nog steeds vitaal’, aldus algemeen directeur, Marcel 
Wester.

tot de grondstoffenleverancier van 
de toekomst. Ook als het gaat om 
de introductie van nieuwe, schonere 
brandstoffen, speelt GP Groot een rol. 
Binnenkort start de onderneming, 
onder de noemer NXT, een modern 
vormgegeven tankstation voor alter-
natieve brandstoffen zoals LNG, op 
bedrijventerrein de Boekelermeer in 
Alkmaar. GP Groot is in samenwerking 
met de HVC ook actief op het gebied 
van de opwekking van energie via 
windmolens en een in 2017 te realise-
ren zonneweide.
 
In beweging blijven
Het huidige GP Groot wordt geleid 
door een directieteam dat bestaat 
uit algemeen directeur Marcel Wes-
ter, Pieter Talsma (brandstoffen en 
oliehandel), Wim Horeman (inzame-
ling en recycling) en Kees Uiterwijk 
Winkel (infra en engineering). Marcel 
Wester: ,,Ondanks dat er in de direc-
tie geen familie is vertegenwoordigd, 
blijven de familiewaarden nog wel 

steeds voelbaar. Dat uit zich in de no 
nonsense mentaliteit, de grote be-
trokkenheid van alle medewerkers en 
de persoonlijke aandacht binnen het 
bedrijf. Ik kan met recht trots zijn op 
hoe we het met elkaar doen. Wanneer 
ik naar de toekomst kijk, dan is het 
belangrijk dat we in beweging blijven. 
Dat is in al die jaren de basis geweest 
voor ons succes. We blijven stappen 
zetten om gedoseerd te groeien. We 
initiëren nieuwe ontwikkelingen en 
kijken voortdurend naar nieuwe kan-
sen en mogelijkheden, zodat we onze 
mensen ook in de toekomst werk-

gelegenheid en continuïteit kunnen 
bieden. Sommigen praten erover; wij 
doen het. We leggen als bedrijf de lat 
steeds hoger. Alleen op die manier 
kun je als 100-jarige vitaal blijven.”
 
Bij GP Groot werken circa 750 medewer-
kers. Het werkgebied is West en Noord 
Nederland. In 2016 won het bedrijf een 
prestigieuze ondernemingsprijs van 
Noord-Holland: ‘Beste Onderneming 
van Noord-Holland’ in de categorie 
Grootbedrijf. Op 10 juni a.s. wordt ter 
gelegenheid van het jubileum een open 
dag georganiseerd.

12 April 2017 houdt Tios-Limmen de

Narcissenbollenverkoop!
benodigdheden aan te schaffen voor 
de leden.
Deze bloembollenactie vindt plaats 
op woensdagmiddag 12 april van 16:30 
tot 19:00 uur.

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

Workshop Creatief Rouwen 
door Mieke de Nijs

omgeving en kun je alleen of met 
naasten volgen. De workshop is zowel 
geschikt voor volwassenen als kinde-
ren (v.a. 9 jr.). Het uitgangspunt is rust 
en aandacht in een warme en veilige 
sfeer. Ze streeft ernaar dat je je tijdens 
de workshop op je gemak voelt. Mis-
schien wil je je verhaal delen, maar 
misschien ook niet en werk je het 
liefst in stilte. Deze behoefte kan voor 
iedereen verschillend zijn. Net zoals 
het moment waarop je deze work-
shop wil volgen. Doorgaans zal het 
niet  de eerste periode na het overlij-
den van jouw dierbare zijn, maar niets 
is onmogelijk. Als je kiest voor deze 
workshop, volg je het wanneer jij er-
aan toe bent. De workshop zou ook 
gekoppeld kunnen worden aan een 
gedenkwaardige dag met betrekking 
tot jouw dierbare. Zo kun je deze dag 
een waardevol tintje geven. Voor meer 
info kun je vrijblijvend contact opne-
men met Mieke: Tel. 06-20639745 
miekedenijsborst@gmail.com

toetje. Diegene die de gasten ont-
vangt, krijgt dus drie keer twee kop-
peltjes van twee mensen op bezoek. 
Als gastheer en vrouw eet je natuur-
lijk zelf ook mee. Een initiatief waar 
iedereen aan mee kan doen.

Er kunnen zich 40 gasten opgeven
‘Tafelen voor de Vastenactie’? Het 
gaat bij deze actie om de verbonden-
heid met elkaar, en dat gebeurt als 
gevers en ontvangers samen komen. 
En het gaat deze actie om de verbon-
denheid met jongeren in San Salvador 
die misschien wel op het zelfde mo-
ment als wij ook samen aan een tafel 
zitten. De opbrengst van deze actie is 
namelijk voor het Vastenactieproject 
‘eilanden van hoop’ in San Salvador 
waar men jeugdcentra wil bouwen 
voor jongeren die in een gewelddadi-
ge samenleving proberen een betere 
toekomst op te bouwen. ‘Tafelen voor 

Bij elkaar eten en te gast zijn tijdens een driegangenmenu voor de vastenactie

‘Tafelen voor de vastenactie’

het etiket hier in Nederland te laten 
beschrijven en de kosten van de kaars 
€ 5,- via je eigen actiepagina (die je als 
vrijwilliger en deelnemer hebt) naar de 
stichting Ad6 te laten gaan.

Mocht u een kaars willen laten branden 
voor iemand op de berg in bocht 4 dan 
wil ik dit graag voor u regelen. Stuur mij 
een mailtje burries@quicknet.nl en ik 
neem contact met u op. U kan dan zelf 
een speciale boodschap op het etiket 
schrijven welke ik op de kaars zal plak-
ken. Dit kan tot 1 mei. Natuurlijk neem 
ik de kaars mee na afloop mee naar 
Limmen en breng hem bij u langs.

Op 1 juni een kaars met Alpe d’HuZes 
voor iemand speciaal…

de Vastenactie’ vindt plaats op zon-
dag 2 april vanaf 17.00 uur. Omdat er 
10 gastadressen zijn, betekent ‘t  dat 
er zich 40 eters kunnen opgeven. Vol 
is vol. Meld je dus vóór 31 maart aan: 
pastor@corneliuskerk-limmen.nl of 
tel. 072-5051275. Informatie en spelre-
gels krijgt u daarna.

Werkgroep MOV-HALE (Missie, Ont-
wikkelingssamenwerking en Vrede)

Op de foto stamvader G.P. Groot en Ursula Groot-Vlaming.
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WIJ FELICITEREN
GP GROOT 
MET HET

100 JARIG JUBILEUM!

A
Administratiekantoor Alckmaer
Admiraal & Valkering B.V.
Advocatenkantoor Mijnsbergen
Albert Heijn Limmen
Anastasia Home Decoration
Diervoeders Admiraal
Drogisterij Aker
Glazenwasserij Admiraal
ACC Service Limmen
Artmiraal
Appel en Beers

B
Bakkerij Bakker
Bakkerij Putter
Baltus Loonbedrijf P.
Bouwbedrijf C. Bos B.V.
Bouwvisie B.V.
Buter Bouwmanagement B.V.
De Burgerij
Robert Bijl Reclameontwerpstudio
Timmerbedrijf G. Broedersz

C
Aannemingsbedrijf N. Commandeur 
B.V.
v.o.f. Charo Bloemen

D
VOF Handelsbedrijf Ed van Duin
Dibo Installatie Techniek
Dicx auto & motorrijschool
Driessen Beleggingen B.V.
Schildersbedrijf P.A.J. Dekker
Dirkson Limmen Installatietechniek
Drost Technical Management B.V.

E
Edmar Timmerwerken
Event4all
Sporthal de Enterij

F
Aannemingsbedrijf FRAB B.V.
Formido Limmen

G
G.P. Groot B.V.
Gall & Gall
Gede Verpakkingen
W. Groot Tuin & Klussen
Groot Wegenbouw

H
Hopman ERA Makelaars
Hoveniersbedrijf Hollander
Huisvanbinnen
Van der Hoeff Refractories B.V.

I
Illudee

J
Aannemersbedrijf Jonker
Jak Loodg. en sanitair Inst.Bedr.

K
Autobedrijf G. Kaandorp B.V.
KookKonst
Kroone en Liefting
Kruidenberg Timmerwerken
Kleverlaan B.V.
Knipkapster Ingrid Meerman

L
Autobedrijf Harry Levering
Cafe-Bar ‘de Lantaarn’
Hoveniersbedrijf W. Liefting

M
Constructiebedrijf Mous B.V.
Maison La Chasseigne
Marga’s Haarmode
Metzelaar Timmerwerken
Min Architectuur BNA
Schoonmaakbedrijf Maarten Min

N
NTI-NLP
Nuko Elektrotechniek
Nuyens Tuin & Groenshop

O
Oersterk Reclame Groep

P
PNO Dienstverlening Personeelsad-
viseur
Teken en Bouwburo G. Th. J. Pepping

R
Rabobank Noord-Kennemerland
Rietveld Makelaars

S
Aannemingsbedrijf van Stralen
Bloembinderij Suus
Slaapkenner Lute
Slagerij Snel
Stolp Snacks
Stuifbergen

Transportbedrjif W.T. van der Steen
Kwekerij Cristian Schilder
Scheerman Timmerwerken B.V.
Smaakvermaak

T
Gerard Tool Financieel Advies
Thalia Beheer B.V.

U
Univé Regio+

V
Aluminium Las- en Plaatwerk 
A. van der Velden B.V.
Bureau J.M. van Vliet
Valkering De Graaf Accountants
Van Wilsem & Cabri Architectuur en 
Management BNA
Vanhier BV
Veldt Tegelwerken vof
Verver Installatietechniek B.V.
Vredeburg

W
Studio Welgraven
Transportbedrijf Wempe
Winder Limmen B.V.
Maatschap Welboren-Beemsterboer

Z
Autoschadespecialist P. Zonneveld BV
Jack Zoon Tuincreaties
Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V.
Zandbergen’s Transport B.V.
Zijlstra Collection

Ondernemers
Limmer

Vereniging
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Nu ruim een jaar vanuit het winkel-
pand aan de Kerkweg 2 in Limmen 
met advies, ontwerp en realisatie + 
woonwinkel.

De inrichting van een woning is on-
losmakelijk verbonden met de per-
soonlijkheid van haar bewoners. 
Wonen en werken in een prettige 
omgeving is iets wat steeds belang-
rijker wordt gevonden. Het doel van 
Huisvanbinnen is, bij het geven van 
interieuradvies, dan ook de inrich-
ting aan te passen. Zodat u zich in de 
ruimte prettig, veilig en behaaglijk 
voelt. Het moet een plaats worden 
waarin u graag anderen ontvangt 
of juist heerlijk alleen kunt zijn. de 
ruimte moet u omarmen. 
 
In de winkel kunt u terecht voor 
advies, bijzondere woonacces-
soires, vloerafwerking, behang en 
verf van het bekende Engelse merk 
Farrow&Ball.
 
Melanie kan samen met haar part-
ners u, de woonconsument volledig 
ontzorgen met alles wat met inrich-
ten te maken heeft! De partners van 
Huisvanbinnen brengen ieder hun ei-
gen expertise mee waardoor kwaliteit 
gewaarborgd is.

Huisvanbinnen 1 jaar 
aan de Kerkweg!

3  Voor nieuwbouw, aanpassingen in 
huis, verbouw, renovatie of con-
structieve werkzaamheden is daar 
Bouwbedrijf C. Bos BV. Zij zorgen 
voor de planning, de organisatie en 
voor de kwalitatief professionele 
realisatie van uw woonwensen.

3  Intri design is de partner voor alles 
wat op maat gemaakt moet wor-
den met een hoog afwerkingsni-
veau.

3  Dennis Beentjes interieur- en keu-
kenmontage is er voor de montage 
van maatwerk, een plank aan de 
muur of andere kleine of grote 
klussen.

3  Design Gietvloer levert naast 
strakke gietvloeren ook mooie 
wandafwerkingen voor in de bad-
kamer of toilet.

3  Dibo installatietechniek verzorgt 
de aanleg van een nieuwe badka-
mer, het omleggen van leidingen 
voor het verplaatsen van de keu-
ken of het creëren van het meest 
optimale binnenklimaat.

3  Elektra wordt verzorgd door Nuko, 
die ook thuis is in domotica. 

3  Voor de uitvoering van alle kleur-
adviezen schakelt Huisvanbinnen 
graag Kuilman Meesterschilders 
in, een echte vakman als het gaat 
om uw schilderwerk, maar ook 
voor het aanbrengen van (foto)be-
hang.

3  Stukadoorsbedrijf Jeroen Veldt 
zorgt voor mooie strakke wanden 
en plafonds.

3  Slaapkenner Lute levert en mon-
teert vloeren en raamdecoratie zo-
als een echte vakman dat doet.

3  Huub Waterreus van 8R beton 
maakt betonnen aanrechtbladen 
en wastafels, maar ook mooie 
woonaccessoires zoals kandelaars, 
klokken, bakjes en lampen. 

 
Velen hebben de weg naar de winkel 
van Huisvanbinnen al weten te vinden 
het eerste jaar en de feedback is alle-
maal erg positief.

Heeft u een woonvraag, plannen om 
te gaan verbouwen of verhuizen? 
Loop eens binnen om te vragen wat 
Melanie en haar team voor u kunnen 
betekenen!

De mens is genotzuchtig. Maar toe-
geven aan genot levert soms strijd 
op, met ons geweten, onze levens-
overtuiging, onze omgeving en onze 
fysieke danwel geestelijke grenzen. 
Wel willen, niet mogen, toch doen: 
Verboden vruchten (het thema van 
de Boekenweek), zowel in het leven 
als in de letteren. Wie kent ze niet: de 
drank- en drugsverslaafden in Meris-
win (Hafid Bouazza), Hallo muur (Erik 
Jan Harmens), de gokkers in Alles of 
niets (Khalid Boudou). De troosteters 
in Chocolat (Joanne Harris). Allen ge-
ven zij zich over aan genot. En last 
but not least de overspeligen zoals 
beschreven in De buitenvrouw (Joost 
Zwagerman), Godin, held (Gustaaf 
Peek), Komt een vrouw bij de dokter 
(Kluun) en Mélodie d’Amour (Margriet 
de Moor). Tijdens de Boekenweek, 25 
maart t/m 2 april, komt o.a. Heleen 
van Royen op 30 maart naar de biblio-
theek in Heerhugowaard voor een le-
zing over Verboden Vruchten.

Oorlogsliefdekinderen
Bibliotheek Castricum
Tijdens de oorlog met Indonesië wer-
den 135.000 Nederlandse militairen 
uitgezonden. Toen zij in 1949 terug-
keerden, pakten zij de draad in Neder-
land weer op en stichtten gezinnen. 
Maar velen hadden een brandend ge-
heim: ze hadden al kinderen, duizen-
den, verwekt in Indonesië. Annegriet 
Wietsma (filmmaker en schrijver) 
nam samen met Stef Scagliola (mi-
litairhistoricus) het initiatief tot het 
oprichten van Oorlogsliefdekind.nl. 

Ook schreven zij het boek Liefde in 
tijden van Oorlog. Tijdens de lezing 
zal Wietsma vertellen over dit histo-
rische ‘taboe’, dat dankzij Wietsma 
en Scagliola de aandacht krijgt die 
het verdient. Door Annegriet Wietsma 
op donderdag 30 maart om 20.00 uur 
in de bibliotheek in Castricum (Gees-
terduinweg 1). Toegang bedraagt € 6,- 
(bibliotheekleden € 5,-).

Verboden Vruchten 
in de Boekenweek

Exclusief cadeau voor leden: Boe-
kenweekmagazine
De bibliotheek biedt je ook in 2017 een 
mooi cadeau: het Boekenweekmaga-
zine, met veel informatie en boeken-
tips over het Boekenweekthema Ver-
boden vruchten. Het magazine bevat 
interviews en achtergrondinformatie.
 
Nog geen lid?
Wanneer je tijdens de Boekenweek 
een Gemakspas maandabonnement 
afsluit, krijg je van ons één maand 
cadeau! De Gemakspas is een maand-
abonnement voor maar € 7,50. Je kunt 
een onbeperkt aantal materialen le-
nen voor een termijn van 6 weken 
en gratis en onbeperkt verlengen en 
reserveren. Ben je al lid en zet je je 
abonnement tijdens de Boekenweek 
om naar een Gemakspas, dan krijg je 
natuurlijk ook één maand cadeau.
 
Wil je aan deze activiteit deelne-
men? Kaarten kun je via de activi-
teitenagenda op www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl of in één van de 
vestigingen bij de Klantenservice van 
Bibliotheek Kennemerwaard bestel-
len (betaling is alleen met pin moge-
lijk). Kom langs en kijk, luister, beleef 
en doe mee!

Koningsdag, oranje verjaardagsfeest 
voor heel Limmen
De verjaardag van Koning Willem 
Alexander zal in Limmen dit jaar weer 
worden gevierd in het Park aan de 
Vuurbaak. De Stichting Oranjefeest 
Limmen bouwt het park om tot een 
feestgebied waar alle mensen van 
klein tot groot samen deze feestdag 
kunnen vieren. We hopen natuurlijk 
onder een lentezonnetje te genieten 
van de leuke, nieuwe opblaaskaste-
len, en een heuse oranjelimonade 
fontein. ’s Morgens biedt de traditi-
onele fietstocht de deelnemers weer 
een blik op plekjes waar je gewoonlijk 
niet langskomt. Langs de bloeiende 
bermen en weiden is dit tochtje een 
genot en voor alle leeftijden een leuke 

start van de dag. Bij dit feest hoort na-
tuurlijk ook een drankje en een hapje.
 Wij zijn verheugd dat de leden van 
onze enige eigen harmonie Excelsior 
dit graag weer voor u inschenken en 
verzorgen.

Open podium
Vorig jaar hebben we gezien dat ons 
dorp en omgeving barst van het mu-
zikaal talent. We hebben gehoord dat 
er nog veel meer talent is dat zich wil 
tonen en laten horen aan het Limmer 
publiek. Wij vinden het daarom hart-
stikke leuk om aan te kondigen dat 
het open podium ook in 2017 plaats 
vindt; ’s middags buiten op de podi-

umwagen. Andere acts dan muziek 
zijn natuurlijk ook welkom bijvoor-
beeld voor geoefende tovenaars, goo-
chelaars, dansers en danseressen en 
alles wat een mooi voorstelling van 
ongeveer 3 minuten kan zijn!
Als het je leuk lijkt om mee te doen 
kan je je nu al opgeven via:
kop@oranjefeestlimmen.nl
 
Hulp van gewoon hele goede muzi-
kanten
We hopen bekende en nieuwe muzi-
kanten, zangers en zangeressen te 
kunnen bewonderen. Gelukkig heb-
ben we ook dit jaar voor iedereen 
steun van geweldig leuke muzikanten 

die zeker de wat schuchtere talenten 
kunnen laten stralen als het middel-
punt. De sfeer en vooral ook de open 
manier waarop het talent wordt ont-

vangen maken dit een stukje feest om 
met z’n allen trots op te zijn.
Meer nieuws kan je volgen op Face-
book en in de LOV krant.

Op zondag 2 april kan er bier worden 
geproefd in de Burgerij. Wij hebben 
enkele bierbrouwers bereid gevonden 
om hun bieren te tappen tijdens deze 
middag. U kunt de bier proeven van 
Brouwerij Dampegheest, Vrienden-
bier, Brouwerij de Lepelaer en de Len-
tebock van Brand bier. Natuurlijk kunt 
u ook gebruik maken van hapjes. Dat 
beloofd een lekkere middag te wor-
den. De entree is gratis. 

Op eerste Paasdag organiseren wij bij 
de Burgerij een Paasbrunch. Lekker 
met het gezin of vrienden en familie 
koude en warme broodjes en gerechten 
proberen. Natuurlijk zullen de Paasei-
eren niet ontbreken. Wij werken deze 
dag uitsluitend via reserveringen. Wilt 
u ook een tafel? Bel 072-5055220 of 
mail marieke@deburgerij-limmen.nl. 
Kijk voor meer informatie op www.
deburgerij-limmen.nl

De Burgerij Limmen presenteert:

‘Leven in de Brouwerij’ 
en een ‘Paasbrunch’
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Op vrijdag 31 maart zal om 20.00 uur in de achterzaal van Cafe-Bar “de 
Lantaarn” de aftrap van de Bloemendagen 2017 plaatsvinden. 

Op deze avond geven wij het startschot voor alweer de 65e editie van de Bloemendagen Limmen. 
Het grootste en oudste evenement van ons dorp! We blikken terug op onze rijke historie als bol-
lendorp en kijken vooruit naar de komende editie van de Limmer Bloemendagen! Diverse bekende 
Limmers zullen op deze avond acte de présence geven en met hun inspirerende verhalen en anek-
dotes iedereen een prachtige avond bezorgen.  
Voorzitter Frank Mous neemt ons mee naar het verleden en zal een fantastische uiteenzetting ge-
ven over een prikploeg die 20 jaar geleden de Zilveren Tulp in ontvangst mocht nemen, ‘De Pint-
prikkers’. Hij duikt in de geschiedenis van deze roemruchte ploeg.

De ‘Hortus Bulborum’  is ook aanwezig, Max Nuyens zal u op deze avond  het een en ander gaan 
vertellen over het ontstaan en het nut van de ‘Hortus Bulborum’. Op de Hortus bevindt zich o.a. een 
collectie van ruim 100 verschillende soorten hyacinten. Max neemt ons vanavond mee naar het 
ontstaan van de hyacint met een stukje geschiedenis van deze heerlijk ruikende bloembol. Hyacin-
tennagels zijn immers een onmisbaar onderdeel van de prachtige werkstukken.

Peter Valkering  gaat namens ‘Stichting Oud Limmen’ een presentatie geven over de historie van de 
Bloemendagen met prachtige foto’s en oud filmmateriaal.

Otto Bruschke zal iedereen doen verbazen met zijn pakkende verhaal over de ‘wederopbouw’ van 
zijn werkstukken. Ieder jaar trekt zijn werkstuk in Frankrijk wederom  tienduizenden bezoekers. Hij 
houdt hierover een boeiend verhaal met geweldige anekdotes.
Dit alles bloemrijk vergezeld van prachtige (bewegende) beelden.

Tevens zal de ‘Trailer’ van een unieke film/documentaire, gemaakt door stichting Kist in samen-
werking met Stichting Bloemendagen Limmen, worden vertoond. Deze documentaire is absoluut 
uniek en de moeite waard.

Na afloop is er voor al diegenen die tijdens de Bloemendagen iets willen maken maar niet precies 
weten hoe en waar te beginnen de mogelijkheid om vragen te stellen en diverse technieken uit te 
proberen. Zo zullen er meerdere doorgewinterde mozaienen bouwers aanwezig zijn om jullie ver-
schillende tips en tricks te verklappen…….

John Bloedjes zal de avond in goede banen leiden.

Deze avond is voor iedereen!  Kom daarom allemaal gezellig naar ‘de Lantaarn’ 
op vrijdag 31 maart a.s.!! Gratis entree en het eerste kopje koffie krijgen jullie 
van stichting Bloemendagen Limmen.  We starten om 20.00 uur.

In 2014 hebben we als bewoners van Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat de handschoen opgepakt om 
weer actief  deel te nemen aan de Bloemendagen 
Limmen. Onze prikploeg bestaat uit zowel (oud)be-
woners die al jaren in onze straat wonen als nieuwe 
bewoners. Samen hebben we besloten om met de 
deelname van onze straat de traditie van de Bloe-
mendagen Limmen in leven te houden.

We zijn als prikploeg enthousiast, behulpzaam, 
creatief, leergierig, fanatiek en harde werkers. De 
“oude” garde heeft ons geleerd hoe we moeten rit-
sen en prikken. Ieder jaar maken we progressie met 
als resultaat dat we inmiddels in de prijzen vallen.
We zijn erg blij als “nieuwe” ploeg dat de stichting 
Bloemendagen Limmen zo’n goede ondersteuning 
biedt. We nemen onder andere deel aan de work-

shops, die georganiseerd worden. We bezoeken de 
informatieavond en gedurende onze voorbereidin-
gen naar de “grote dag” hebben we regelmatig een 
hotline met een aantal bestuursleden. Behulpzaam 
zijn werkt natuurlijk twee kanten op. De leden van 
onze ploeg zijn ook iedere avond te vinden op de 
velden om te assisteren bij het plukken van de hy-
acinten.

Bovendien helpen wij net als vele andere prikploe-
gen bij de beoordeling van de collega mozaïeken. 
Dit jaar is een jubileumjaar, dus we houden er reke-
ning mee dat alle prikploegen zich extra uitsloven 
met het maken van hun creaties. Veel succes en 
plezier allemaal! Het wordt vast weer een kleurrijk 
spektakel.

Bloemendagen limmen trapt af..!

BN straat weer op de kaart!
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Het is eind april 1968 als mijn moeder mij in de kinderwagen 
parkeert in een woonkamer vol met hyacinten nagels.  In 
deze woonkamer worden de mooiste mozaïeken gecreëerd 
voor de bloemendagen in Limmen. En vanaf die tijd heb ik 
geen moment van de bloemendagen gemist.

Het zijn de jaren 70 als ik in de eerste klas van de lagere 
school samen met de gehele klas een tekening moet inleven 
bij onze juffrouw. Uit alle tekeningen wordt er één als beste 
gekozen en deze zal worden vergroot op een beun waarna 
alle kinderen uit de klas op de laatste vrijdag voor de start 
van de bloemendagen deze beun vol leggen met hyacinten 
nagels. Deze traditie herhaalt zich iedere jaar op de lagere 
school waarnaar je ieder jaar uit keek. Hier heb ik de grondbe-
ginselen van het maken van mozaïeken geleerd. 

Na de lagere school was ik tijdens de voorbereidingen van 
de bloemendagen altijd te vinden bij mijn opa Jan Kaandorp 
op het hoekie van de Dusseldorperweg Visweg. Hij maakte in 
die tijd schitterende bouwwerken de Zaanse Schans, Kasteel 
Hoensbroek, boerderij de “Vredeburg” , drie masters en an-
dere boten hebben in zijn tuin veel bekijks gehad.

Begin jaren 80 nemen mijn vader Piet Kaandorp samen met 
zijn broer Nack Kaandorp en goede kennis uit Heiloo Gerard 
Bruin het besluit om samen een mozaïek te gaan maken aan 
de Burg. Bosmalaan. Weken voorbereiding gingen hier aan 
vooraf. In die tijd moest de tekening op het tempex getekend 
worden door middel van vierkantjes. Als de tekening er op 
stond toverde zij schilderijen om in de mooiste hyacinten-
bloemen schilderijen. Zij hebben zelfs eenmaal de zilveren 
tulp gewonnen. In die tijd veranderde de woonkamer een 
week lang om tot prikkamer en in de garage maakte wij het 
mozaïek. Als jochie van 12 jaar heb ik vanaf die tijd het echte 
prikken op tempex geleerd. Bijna tien jaar lang hebben zij mij 
geleerd hoe je de mooiste mozaïeken kon maken. In 1987 be-
sluit Nack Kaandorp onder prikploeg “om de hoek” een mo-
zaïek bij hem thuis aan de Koningsdam te gaan maken.

Doe mee en meld je nu aan!
Aanmelden kan nu op onze vernieuwde website:
www.bloemendagenlimmen.nl

Alle deelnemers krijgen dit jaar na afloop een mooi aandenken!

Straatversiering: Ook met een straatversiering kun je in een relatief korte tijd 
iets moois maken én zo geven we het dorp een extra feestelijke uitstraling!

65 jaar Bloemendagen ‘met de paplepel ingeven’

Een stukje historie... 

Ik ben op dat moment 20 jaar en ga samen met mijn vader 
Piet, Gerard Bruin en vele vrienden en kennissen verder on-
der de prikploeg “Effe Biere Na Viere”. We hebben van alles 
gemaakt en geprobeerd om onze kennis en ervaring van het 
mozaïeken maken te vergroten. 3d mozaïeken van een draai-
orgel, stoomlocomotief, gokkast en een ware jukebox, diver-
se karikaturen een 3D prikstuk gemaakt in 2D en de laatste 
jaren in de portretten maken wij ieder jaar met heel veel ple-
zier een mozaïek.     
Maar het is niet alleen het maken van de mozaïeken hiervoor 
heb je natuurlijk ook de hyacinten bloemetjes nodig. Mijn opa 
Jan Kaandorp en Ome Nack hadden in Limmen een stuk grond 
waar zij zelf meer dan 27 soorten hyacinten op kweekten. Van 
hun heb ik de kleuren met bijbehorende namen geleerd. Met 

deze kennis van de hyacinten zijn wij zelf al jaren bezig om te 
kijken wat bijvoorbeeld bepaalde kleuren doen nadat je ze op 
het bord speld. Worden zij donkerder, lichter, kleiner moet je 
ze als laatste op het bord spelden of juist eerder.
De laatste 10 jaar ben ik als coördinator nageluitgifte verant-
woordelijk voor de hyacintennagels voor de stichting Bloe-
mendagen. Iets wat ik met veel plezier doe. Maar niet alleen 
de contacten met hyacinten kwekers de hyacinten van het 
land halen en het verdelen van de kistjes met hyacintenna-
gels aan de prikploegen is belangrijk. De ervaring en kennis 
met andere prikploegen delen is een belangrijk deel van mijn 
functie bij de bloemendagen. 

Het is jammer dat de afgelopen jaren de hoeveelheid moza-
ieken in het dorp afnemen. Wij van de Stichting Bloemenda-
gen willen dit natuurlijk anders zien en doen er ook van alles 
aan om dit te verbeteren. Maar daar hebben wij wel de hulp 
van de dorpsbewoners nodig. Het is gewoon gezellig om met 
een (kleine) groep buren of vrienden iets te maken. Als je niet 
weet hoe je een mozaïek moet maken hebben wij in de Stich-
ting mensen die nieuwe ploegen kunnen ondersteunen. Maar 
niet alleen mozaïeken, hoe simpel is het om je straat te ver-
sieren, de Limmer vlag op te hangen, een beun mozaïek die 
maak je in één dag, laat je eens informeren wat de mogelijk-
heden zijn. Voor meer informatie zie onze website www.bloe-
mendagenlimmen.nl  of kom naar de Lantaarn op 31 maart as. 
Aanvang om 20.00.

Arjan Kaandorp

In de LOV krant van februari 2017 blikte ik kort terug in de his-
torie van de voorbije 65 jaar. Een kleine rectificatie, ik schreef 
namelijk over meester Isaac Mok, echter de goede man heette 
helemaal niet Isaac, maar droeg de veel mooiere namen Ig-
natius Joseph Maria (*1897 +1966). Meester Mok was jarenlang 
de hoofonderwijzer van de RK jongensschool (ja nog strikt ge-
scheiden, ook in mijn jeugd) en hij was van vele verenigingen en 
stichtingen de secretaris.

Bij het Mozaïekencomité ontstond het briljante idee om met 
een Bloemenkoningin met hofdames Limmen binnen en 
vooral buiten ons dorp te gaan promoten. Dat kwam eigen-
lijk omdat de stad Haarlem haar bekende groep, mooie, jonge 
bloemenmeisjes kende, die overigens ook in Limmen kwamen, 
er zijn nog foto’s van te zien dat zij in actie zijn nabij het vroe-
gere gemeentehuis aan de Rijksweg (nu Slaapkenner Lute). 
Mevrouw Jo Krom-Beentjes (echtgenote van Arie Krom) en 
mevrouw Elisabeth Post van de gelijknamige schoonheids-
salon aan de Rijksweg (links van smederij Mous). Mevrouw 
Post had op haar visitekaartjes en in advertenties de prachte 
Franse tekst toegevoegd: “Seulement pour dames”, oftewel 
“Alleen voor dames”. Tegenwoordig zijn er ook veel heren die 
een schoonheidssalon bezoeken. De dames Krom en Post be-
geleidden de jonge dames, houding, catwalk lopen, make-up 
etc. De verkiezingen werden gehouden in de achterzaal van 
Hotel-Restaurant “Friesland” en toen dat te klein werd, ver-
huisde men naar het Parochiehuis. Het werd gepresenteerd 
door Frans Prins (destijds ook een uitstekende Prins Carnaval), 
die de zaak uiterst serieus behandelde. Ik mocht dit later van 
Frans overnemen. Er was een deskundige jury die de meisjes 
beoordeelde en uiteindelijk tot een keuze kwam.

De eerste koningin was Gerda Snel, later werden ook haar zus-
jes Tiny en Jolanda koningin. Om nog enkele namen te noe-
men, Coby Kraakman, Joke Beentjes, Trudy Weijers, Gitta van 
Diepen, Corinne van der Lem, Clara Zonneveld, Coby Brouwer. 
Weer later zijn er ook verkiezingen gehouden in de bovenzaal 
van “Vredeburg” en kwamen de meisjes onder de hoede van 
Gré Krom en Joke Beentjes. Er is ook een heuse reünie geweest 
van de koninginnen bij een jubileum waarvoor de gehele Val-
keyhal was omgetoverd in een feestzaal en een bloemenzee. 
Overigens toen had ook de bekende Antiekade, een initiatief 
van bestuurslid Reinier Hommes een belangrijke plek verwor-

ven. De Antiekade bestaat nog altijd en wordt nu uitgevoerd 
daar Jan Valkering (Jan Dad). 
De koninginverkiezingen waren spannend, gezellig en de da-
mes traden vooral op tijdens de bloemendagen met altijd 
steevast een bezoek aan “De Cameren” en vaak aan het zie-
kenhuis. Ook werden thuiswedstrijden van AZ opgeluisterd.

Het waren ook de jaren met grote, vaak jonge prikploegen, 
met een eigen feesthome, 100 man aanwezig, 30 prikten en 
de rest genoot van het vele bier en een heuse snackcorner, met 

daarbij veel luide muziek. Maar zij presteerden het om grote 
en spectaculaire stukken te maken, vaak met veel techniek 
erin. Het waren tijden waarin je nog een week vrij kon nemen, 
familieleden van heinde en ver inschakelde, alles kon en al-
les mocht. De Bloemendagen werden druk bezocht en bij mooi 
weer reden fietsers vijf dik naast elkaar. Bloemenkoningin 
worden was een grote eer.
In de volgende LOV krant kom ik bij u terug met o.a. het bezoek 
van H.K.H. Prinses Margriet, een hoogtepunt!
Voor nu: kijk op de website van de Bloemendagen en meld u 
snel aan. Doe mee.!

Kees G. Kroone
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OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

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 

LAMMEREN MELKPOEDER 
10 kilo € 25,95 20 kilo € 45,95

OPRUIMING: BRAAAF HONDENKLUIF
NU 25% KORTING!

ARION PREMIUM HONDENVOER 
PROBEERPRIJS: 3 kilo € 8,99

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-1751

 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

...een ander
   geluid!

Marga Jelles probeert op kunstzinnige wijze vorm te 
geven aan Bijbelse thema’s. De ervaring is, dat kunst 
helpt om uiting te geven aan geloofsbeleving. 

Marga Jelles: “Als beeldend kunstenaar werk ik met Tex-
tiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. Ik 
maak daarbij gebruik van verschillende technieken en 
materialen. Ik ben voornamelijk autodidact en ik heb 
destijds tijdens mijn opleiding voor leerkracht gekozen 
voor de specialisatie Textiele Werkvormen. Ik werk vrij, 
en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de 
Bijbel, de natuur en de cultuur. Daarnaast ben ik lid van 
de kunstgroep KinK (kunst in de kerk). Ik exposeer regel-
matig zowel individueel, als met de kunstgroep KinK”. 

Het thema van deze expositie is: Verhalen van en over 
Jezus. Ik heb mij laten inspireren door teksten uit het 
Oude Testament, die spreken over de komst van de Mes-
sias. En ik heb mij laten inspireren door verhalen van Je-
zus uit het Nieuwe Testament: de gelijkenissen, de won-
derverhalen en de "Ik ben..." woorden uit het Johannes 
evangelie.

Tussen Pasen en Pinksteren (20 april - eind mei) te zien 
in de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan.

Nog de hele maand Maart is een expositie met schil-
derijen van Willy Hulsebos uit Heiloo  te zien op de bo-
venverdieping van het pand aan de  Rijksweg 127 1906 
te Limmen.

Willy woont sinds 2003  met man en twee kinderen tot 
grote tevredenheid in Heiloo. Zo’n 7 jaar geleden werd zij 
door een goede kennis meegevraagd om deel te nemen 
aan een schilderscursus. Het leek haar wel gezellig om 
mee te doen, maar had zelf geen idee of zij enig teken- 
of schilderstalent zou bezitten. Nieuwsgierig of dit me-
dium bij haar zou passen ging zij naar de cursus om vol 
enthousiasme met doek en acrylverf aan de slag te gaan. 
Tijdens deze cursus heeft zij leren kijken en spelen met 
kleur om tot verrassende composities te komen. De res-
pons die zij kreeg vanuit de schildersgroep heeft zij als 
zeer plezierig en leerzaam ervaren en motiveerde haar 
om zich verder te gaan ontwikkelen. Inmiddels heeft 
zij haar eigen stijl gevonden, zoals u op deze expo kunt 
zien. Haar inspiratie haalt zij uit de natuur, van foto’s of 
van schilderijen van andere schilders. Deze werken weet 
ze zo om te vormen tot een geheel eigen creatie.  
Willy heeft een aantal keren al in groepsverband geëx-
poseerd, maar vond het nu tijd worden om deze solo-

expositie op te zetten.

Willy Hulsebos nodigt u van harte uit om als kijker even 
mee te gaan in haar ontdekkingstocht naar een eigen     
schildersstijl. De expositie is te bezichtigen van dinsdag 
t/m vrijdag  van 09.30-17.30 uur en zaterdag van 09.30-
16.30 uur. Voor informatie kunt u bellen met: 
Trudy Keyzer 06 10585278

Willy Hulsebos in beeld

Expositie van Marga Jelles in de 
Protestantse Kerk
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’Je moet verrassen en uitdagen bij 
een evenement... en plezier is daarin 
één  van de belangrijkste ingrediën-
ten!’.  Aan het woord is Gisèle Goos-
sens,  directeur-eigenaar van Gimago 
Business Events, gevestigd aan  de 
Schipperslaan 4i op het bedrijven-
terrein  te Limmen. Na het volgen 
van  de Hotelschool begonnen bij 

Gisèle Goossens directeur van evenementenbureau Gimago uit Limmen:

’ Blije gezichten is waar je 
het voor doet..!’

(Fotografi e: Studio Spatzuiver)  v.l.n.r. Suzanne van Gaalen, Esther Zonneveld, Lisette Lanfermeijer en Gisèle Goossens

het Barbizon  Palace en via het Mar-
riott Hotel  terechtgekomen als hos-
tess bij Hotelplan  en Club Escolette 
met het organiseren  van activiteiten 
voor winter- en zomervakanties. ’Een 
fantastische  tijd was dat. Allemaal 
blije gezichten  als je voor  een grote 
groep jongeren een spannende jeeps-
safari organiseert of een gaaf  Après-

skifeest in een discotheek’. Het was 
al snel duidelijk dat organiseren  in 
het bloed zat. Vandaar  het idee om 
samen met een compagnon een ei-
gen  bedrijf te beginnen. Een succes-
volle  samenwerking volgde en bijna 
10 jaar geleden werd de stap genomen 
om helemaal zelfstandig te zijn onder 
de naam ‘Gimago Business Events’.

De naam ‘Gimago’ staat voor: Imag-
overbetering voor bedrijven. “Iden-
titeit is wie je bent, imago is wat je 
ziet”.

Gisèle komt uit Castricum. Ge-
trouwd met een Limburger  en trotse 
moeder  van een zoon en dochter. 
Tijdens  een bezoek aan de Limmer 
Bloemendagen  verliefd geworden op 
Limmen en in 2005 de stap genomen, 
hier  naartoe verhuisd en daar nog 
steeds geen seconde spijt van gehad!

Het werkterrein van Gimago is niet 
alleen in  Nederland maar ook in het 
buitenland.   De wat grotere bedrij-
ven  is onze doelgroep. ‘We verplaat-
sen ons in de doelstelling van de op-
drachtgever. We hebben inmiddels al 
heel wat meegemaakt. Ons kleinste 
evenement was met 15 gasten naar 
Barcelona en ons grootste evenement 
was een familiedag met ruim 9000 
man. Het leukst zijn de themafees-
ten. Zo hebben wij een aantal jaar ge-
leden een Kerstevenement in Duin & 
Kruidberg georganiseerd. Het offi ciële 
gedeelte was heel traditioneel en stijl-
vol met Engelse  lakeien en het feest 
daarna was juist  supermodern met 
blacklight en een  spetterend optre-
den van een band. Juist dit  bijzondere 
verschil in beleving  werd ontzettend 
gewaardeerd. . Het plezier dat dan van 
de mensen uitstraalt is  uiteindelijk 
waar je het allemaal voor doet. 

De feesten die georganiseerd wor-
den  zijn heel divers. Van relatieda-
gen, personeelsfeesten, kick-off 
bijeenkomsten, open dagen tot  jubi-
leumevenementen.  Deze   evenemen-
ten vinden plaats gedurende  een dag, 
dagen, avonden in binnen- en/of bui-
tenland. Wij starten bij een  opdracht-
gever  met een intakegesprek. Dan is 
het aan ons om goed in te schatten 

wat hun wensen en uitgangspunten    
zijn. Het komt regelmatig  voor dat 
meerdere bureau’s worden  uitgeno-
digd. Dit noemen we in ons vak “een 
pitch”.  Onze spraakmakende aanpak 
daarin heeft ons  al vele opdrachten  
opgeleverd. De pitch winnen geeft  
dan ook  een enorme kick!

Het creatieve team van Gimago be-
staat  uit vier vaste medewerkers. Ie-
dere medewerker bij Gimago heeft 
zijn eigen specialisatie binnen ons 
vakgebied. Wekelijks zitten we met 
elkaar aan de tekentafel om te brain-
stormen over de nieuwste creatieve 
ideeën. Zo komen de mooiste con-
cepten tot leven.Tevens bieden we  
plaats aan jonge stagiaires die  hier 
alle ins- en outs van de evenemen-
tenorganisatie kunnen leren.  Vanaf 1 
september 2017 creëren we weer een 
mogelijkheid  voor  een enthousiaste 
hbo-student. Ben je  geïnteresseerd? 
Kijk dan even op onze website en 
neem contact op!

Op de website van Gimago staat: 
‘Gimago  maakt de boodschap van 
bedrijven aan  medewerkers of rela-
ties zichtbaar, door unieke concepten 
te verwezenlijken in evenementen of 
incentives. Gimago  visualiseert het 
gevoel van de initiator  van het eve-
nement om op een eigen manier zijn/
haar idee tot leven te brengen. De uit-
voering en sfeer die Gimago verzorgt 
zijn de gouden linten om het cadeau 
dat u aan uw gasten geeft...’

Daar hebben wij verder weinig 
meer  aan toe te voegen. Wij nodi-
gen iedereen  uit om eens op de site
www.gimago.nl rond te kijken!

Michel Welgraven
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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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Huis aan- of verkopen?
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!
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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.
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De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
T 06 21 22 19 15   E info@gtmbfa.nl
W www.gtmbfa.nl

De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
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AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT VERANDA

VERBOUW BADKAMER

 2007 - 10 JAAR - 2017

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN? NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

DONDERDAG 13 APRIL

POPQUIZ
20.30 - 23.00 uur

1E PAASDAG 
ZONDAG 16 APRIL 

SVEN ‘THE 
PIANOMAN’
Aanvang 21.00 uur

Vrij Entree

ZATERDAG 22 APRIL

LENTEBOKKEN-
TOCHT

14.00 - 02.00 uur m.m.v.
Accousticmix - DJ Michael

ZATERDAG 29 APRIL 

PUBQUIZ
20.30 - 23.30 uur
Voor meer informatie:

WWW.LANTAARNLIMMEN.NL
GRAAG TOT ZIENS IN DE LANTAARN!

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

6 dagen per week geopend

Second life inktcartridges. Goedkoper dan
origineel en meestal met meer inkt. 
De meest voorkomende soorten op 
voorraad en anders te bestellen.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Alle
adverteerders

wensen u 
Vrolijke

Paasdagen!

Wij zijn verhuisd naar de Drie Linden 1..!


