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Limmen heeft eigen taal
LIMMEN – De Ranzige Bok, Spijkers met Koppijn, de Wup-in, De Gouden Vetpan, Het Lamme Handje, de Pint Prikkers, zijn namen die in Limmen bekend zijn als prikploegen. Voor buitenstaanders zijn dit namen die weinig zeggen.
De namen van de Prikploegen zijn
vaak alleen in het dorp bekend. Er
worden steeds weer verrassende namen bedacht voor de prikploegen.
Dit jaar kan daarbij de naam Het Hyacinthenboeket toegevoegd worden,
het zijn beunleggers. Het is leuk om
te zien dat zelfs de jeugd al een naam
voor hun prikploeg verzint.
Niet alleen de namen van de prikploegen zijn alleen in Limmen bekend
maar het lijkt wel of Limmen rond de
tijd van de Bloemendagen een andere
taal spreekt.
Is de beun al in elkaar getimmerd? We
moeten nu toch echt beginnen met
leggen. Is er nog genoeg Peter Stuyvesant in de koelcel? Anders gaan we
wel helpen met het ritsen op het land.
Zijn de nagels van goede kwaliteit of
zijn ze aan het snotten? Wie helpt er
allemaal mee met prikken? Hoeveel
liter lijm hebben we dit jaar nodig?
Is er nog genoeg kippengaas voor
de constructie? Koop jij nog nieuwe
spelden of ontroest je die van vorig
jaar? Hoeveel m2 tempex hebben we
nodig voor het werkstuk? Wie heeft
onze prikploeg al opgegeven? Zullen we dit jaar ook straatversiering
erbij doen? We moeten nog wel wat
wit overhouden voor het strooigoed
als afwerking. Er is weer een nieuwe

uitgave van het Prikbordnieuws uitgestuurd. Wie gaat er allemaal mee naar
het Prikkersbal?
Samen met de gezelligheid, saamhorigheid, samenwerking, geheimzinnigheid en de eigen taal maakt de
prikweek en de week van de Bloemendagen, Limmen tot een uniek dorp
waar een ieder trots op kan zijn!

Van de redactie...
Het is weer zover: de gezellige Pasen-Bloemendageneditie van de LOVKrant ligt weer in de bus. Wij wensen iedereen een vrolijk Pasen en gezellige
bloemendagen en u weet: heeft u ideeën of leuke wetenswaardigheden? Klim
achter de computer en mail ons op: redactie@lovkrant.nl. De volgende krant
komt uit in het weekend van 4 juni 2011, dus zet het in uw agenda of iPad.

Kunst in de etalage tijdens
de bloemendagen
Tijdens de bloemendagen zijn, nu al voor het 12e jaar, de etalages van de
Limmer ondernemers opgefleurd met kunstwerken, zowel schilderijen in
verschillende technieken als keramiek. Samen met de bloemen- en kunstfietsroute zullen zij ons dorp weer laten stralen. Er zijn velerlei onderwerpen, maar de bloemen zullen zeker niet ontbreken.
Hieronder volgt een overzicht van de kunstenaars en in welke etalage
hun werk te zien is.
Christien van den Akker
Sietske Blekkenhorst-Mulder
Alice Castelein

Een genootschap neemt afscheid
LIMMEN - Aan de activiteiten van
Stichting Het Genootschap Limbon
is definitief een einde gekomen. Op
zondag 27 maart betrad hun voorzitter Piet van der Steen in de fraai
versierde Enterij het podium voor
de afscheidsspeech die hij, nog eenmaal refererend aan het jubileumjaar van het 1250-jarig bestaan, als
volgt beëindigde:
“Wij hebben Limmen een eigen munt
gegeven, een vlag een paspoort en nog
veel meer. Een ongekende saamhorigheid maakte zich dat jaar meester van
de dorpelingen, zich uitende in de fraaie
historische kleding waarin zij de talrijke
evenementen massaal bezochten. Evenementen die hun weerklank vonden in
de vele activiteiten die sindsdien wer-

den en worden georganiseerd op basis
van diezelfde mentaliteit en saamhorigheid Ik noem u slechts het beachvolleybaltoernooi, het familie- en straten-voetbaltoernooi, het midwinter en
midzomerspringbokkentoernooi en de
festiviteiten op Koninginnedag en niet
te vergeten Limmen Ludiek.
Ons gastvrij onderkomen bij de Stichting Oud Limmen hebben wij kunnen
honoreren door ons batig saldo van
bijna fl. 10.000 aan haar over te maken
als aanzet voor een nieuw onderkomen.
Ik ga afsluiten. Als ik mijn agenda’s
doorneem en de vergaderingen tel kom
ik tot 1249. De laatste zal de evaluatievergadering van deze slotmanifestatie
zijn. Als wij de door ons ontplooide en,
met medewerking van velen, gereali-

seerde activiteiten naast de maatstaf
van de in de statuten omschreven doelstelling leggen, dan is er maar een conclusie mogelijk: Hier werd iets groots
verricht! Ik wil dan ook ten overstaan
van een ieder, de leden en oud leden
uitnodigen om hier op het podium te
verzamelen. Vanwege:
1990:
1995:
1999:
2002:

1250 jaar Limmen een feestjaar
50 jaar bevrijding
het Limmenium
afscheid van Limmen
als zelfstandige gemeente
2005: 60 jaar bevrijding
2008: Muziekfesti-CAL
En nu de Slotmanifestatie”
Lees verder op pagina 21

Jacob Castricum
Tinie Hanck
Inge van der Heijdt
Sandra van het Hof
Jeanette Honing
Tineke Kramer-Pijnappel
Wim Krijn
Dora Kuijpers
Margo Natte
Joke van de Park
Ria Pijnappel
Ted Post-Schuurmans
Thea Post
Simone Schneider
Marry Schram
Sandra Strijk
Karin Zomerdijk
Alex Zwart
Willy Zwiers

Martin Spijker, Jak Loodgietersbedr.
Martin Spijker, Jak Loodgietersbedr.
Zorgcentrum De Cameren,
Bakkerij Bakker
Fysiotherapie Waal Maatschap
Rietveld ERA Makelaars
Slaapkenner Lute
Garage Dirk van der Steen
Bibliotheek Limmen
Gezondheidsdrogist Aker
Kleverlaan BV
Diervoeders Admiraal, Slagerij Snel
Gall & Gall
Stuifbergen
Pijnappel
Martin Spijker, Jak Loodgietersbedr.
Reisbureau Toerkoop Zonvaart
Bakkerij Commandeur
Apotheek
Gerton Interieur, Pijnappel
Slaapkenner Lute
Lydia Zwart
Woonzorgcentrum De Cameren
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k i n d e r o p v a n g 0-13
Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2006 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

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

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

nd
Informeer vrijblijve en
raties
naar wanddeco
ieken
decoratieve techn

“ De makelaar
van
Limmen “
Kerkweg 13, Limmen. Tel: 072 5051464

www.rietveldlimmen.nl
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor,
waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders
met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Tygo Glorie “Baby van de maand” geworden. Voor
de “Baby van de maand” stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting
een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst nemen in de winkel aan de
Rijksweg 137 in Limmen.

Tygo Glorie
– Geboren op 1 maart 2011 –
Zoon van Rick Glorie en Monique Glorie-Rienstra

Liza Molenaar

Vinn Schilder

– Geboren op 27 februari 2011 –

– Geboren op 16 februari 2011 –

Dochter van Rick Molenaar en Patricia
Wielinga, zusje van Britt

Zoon van Michel Schilder & Petra Zomerdijk
Broertje van Sven en Levi

D e r ub r i e k L i mm er K ro o s t
is powe red by

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

Geslaagde onderlinge
wedstrijden Tios Limmen
Afgelopen zaterdag had sportvereniging Tios haar onderlinge wedstrijden voor de turners en turnsters
in Sporthal de Enterij. Om 10.00 uur
was er de eerste wedstrijdronde met
de recreatiegroepen 5-6-7 en 8. Op
de onderdelen vloer, brug, balk en
sprong streden 21 meisjes en 1 jongen, verdeeld in 4 groepen, om de
medailles. Iedereen had hard geoefend op zijn/haar oefeningen en liet
het beste aan de jury zien.
Na afloop van de wedstrijd hadden
de groepen 5/6 en 7/8 nog een leuke
demo. Ook de breakdance groep trad
op. Hierna waren de diploma’s geschreven en lagen de medailles klaar.
Iedereen kreeg natuurlijk een medaille die dit jaar door Dibo werden gesponsord, op de ereblokken mochten
gaan staan; 3e Bonnie Groot, 2e Iris
Bruijns en 1e Quinten Oudendijk. Om
12.30 was het de beurt aan de recreatiegroepen 3-4 en de jongens groep.
De jongens waren in het nieuw gestoken door constructiebedrijf Mous
en showden meteen hun nieuwe kle-

ding deze dag. Omdat de kinderen in
5 groepen waren verdeeld was er als
extra een conditie onderdeel. De jongens hadden iets andere onderdelen
dan de meisjes, een brug met gelijke
liggers i.p.v. ongelijke liggers en ringen i.p.v. balk. Bij een aantal kinderen
waren er toch de nodige zenuwen, het
was hun eerste wedstrijd en dan met
publiek en in zo’n grote zaal. Iedereen deed weer heel erg zijn best en er
waren mooie oefeningen te zien. Na
afloop hadden hier ook 2 groepen 3/4
een demo net als de ex-turnsters die
een spectaculaire demo met balk en
sprongen op dikke matten liet zien.
Ook kwam Mees Knijnenberg, een talent van Turnlust Alkmaar en wonend
in Limmen, langs om een demonstratie op vloer, voltige, brug gelijke liggers en de ringen te laten zien. Hierna
was er weer de prijsuitreiking met
voor iedereen een medaille. Bij de
groep 3/4 werd Fenne Hes 3e, Lotte
Waal 2e en was er de 1e plaats voor
Carmen Bakker. Bij de jongens werd
Joeri Zandebergen 3e, Sander Groot 2e

en Tom v. Uitert 1e. vervolgens startte
de 3e wedstrijdronde met de selectie
en keurploeg. Hier hebben de meeste
meisjes wel wat wedstrijdervaring, al
is het toch wel heel anders zo’n onderlinge wedstrijd. Mooie oefeningen
waren er te zien en de jury had het
niet gemakkelijk. Ook hier was er na
afloop van de wedstrijd een demo
van de keur te zien. Nadat alle punten
waren geteld en de diploma’s waren
geschreven was het tijd voor de prijsuitreiking. Hier natuurlijk ook voor
iedereen een medaille. Bij de selectie
waren er 2 gouden plakken en werd
Iris de Kremer 2e en met een paar
tiende meer mocht Benck de Winter
plaats nemen op het blok voor de 1e
plaats. Bij de keurploeg was het ook
spannend, daar haalden 5 meisjes een
gouden plak. Op de 3e plek eindigde
Daniëlle Dam, 2e was Amy de Leeuw
en 1e Lotte Koot. Tios kan terug kijken
op een zeer geslaagde dag.

Wat gebeurt er op dit
moment bij Kits Oonlie?
LIMMEN - 17 april vindt het jaarlijkse
paasfeest weer plaats voor alle kinderen en ouders van Kinderopvang
Kits Oonlie. Dit feest wordt georganiseerd door de oudercommissie van
Kits Oonlie.

aan het knutselen van de paasmandjes die gebruikt kunnen worden om
gevonden paaseitjes in te doen…
Het feest vindt plaats op 17 april 2011
van 10.00 uur t/m 11.00 uur bij het
Maalwater.

En dit jaar door de oudercommissie
van Kits Oonlie Limmen! Zij zijn druk
bezig met de voorbereidingen. Op de
groep zelf wordt ook hard gewerkt

Voor informatie en inschrijvingen kunt u bellen met het nummer
0725323578 of mailen naar info@kitsoonlie.nl

16 april een
Zonnestraaldag
Comfort Wonen Castricum Organiseert 16 april samen met Nefit een
zonnestraal dag.
De zonnestraaldag staat in het teken
van duurzaamheid. Op deze dag kunnen de inwoners van de CAL e.o. zich
door deskundigen laten informeren
op het gebied van Zonnepanelen,
zonneboilers, HRe ketels en isolatie.
Op de zonnestraaldag zijn aantrekke-

lijke aanbiedingen en op zonneboilers
is er subsidie mogelijk van minimaal
700 euro.
Comfort Wonen Castricum zet zich
om woningen en gebouwen energiezuiger te maken. Bewoners en gebruiker krijgen zo een comfortabeler pand
tegen lagere energiekosten.
Kom dus 16 april tussen 10 en 17 uur
naar de Heereweg 38, Bakkum Noord
(parkeerterrein C.G. de Nijs Bouw BV)
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KUNSTFIETSROUTE 2011
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei organiseert Limmen Cultuur i.s.m. de Stichting Bloemendagen voor de derde maal tijdens de Bloemendagen een Kunst Fiets/Wandel Route
door Limmen. Verspreid over het kleurrijke bloemendorp kunt u in 14 ateliers en/of tuinen
en openbare gebouwen een groot scala aan kunst bewonderen zoals keramiek, stenen en
bronzen beelden, foto’s, schilderijen, sieraden en collages. Er zullen 36 regionale kunstenaars aan deze Kunstroute deelnemen. Op zondagmiddag kunt u genieten van concerten
in Ons Huis, Cultureel Centrum Vredeburg en De Burgerij. De ateliers zijn open van: 11.0017.00 uur.
STOP 1
Ons Huis, Zuidkerkenlaan 21, tel: 5052871
In Ons Huis exposeren 2 schilders en 2 beeldhouwers. Schilderes Inge v.d. Heijdt toont
haar aquarellen en abstracte olieverfschilderijen waarin diverse materialen zijn verwerkt.
De schilderijen van Jan v.d. Giessen laten een eigenzinnige kijk op alledaagse dingen zien;
soms abstract en soms figuratief. Lynda Lind maakt beelden van gietsteen, aluminiumcement, serpentijn, brons, albast, gips en speksteen. Beeldhouwster Hanny Kracht maakt
ronde vrouwenfiguren en vrouwentorsen van o.a. albast, hardsteen en marmer.
Op zondagmiddag zal fingerstylegitarist Hans Laduc optreden.
STOP 2
Beeldentuin achter Ons Huis, Zuidkerkenlaan 21, tel: 5052871
In de beeldentuin tonen de beeldhouwers Wim Castricum en Peter Weijers hun werk in o.a.
springstone, serpentijn en marmer. Zij werken ieder afzonderlijk maar inspireren elkaar en
laten zich door de stenen verrassen. Wim heeft al vele jaren ervaring. Peter is 4 jaar geleden
met beeldhouwen begonnen.
STOP 3
PKN Kerk, Zuidkerkenlaan, tel: 5052871
Willy Min exposeert, heel toepasselijk, haar bloemenschilderijen bij de tentoonstelling van
Groei en Bloei. Het liefst werkt zij met acrylverf die zij met een paletmes op het doek aanbrengt. Zij schildert ook dieren. Haar werk is figuratief met een vleugje abstractie.
STOP 4
Atelier Judith Bosman, Schoolweg 7, tel: 5051146
In het atelier van Judith Bosman treft u haar intuïtieve schilderijen die zich kenmerken door
de tegenstellingen in kleurgebruik, de organische vormen en bewegingen. De schilderijen
hebben geen naam zodat de kijker zich vrij voelt om het schilderij op eigen wijze te beleven.

STOP 7
De Burgerij, Dusseldorperweg 103, tel: 5051519
Vera Verzijlenberg exposeert haar schilderijen en keramiek. Ook toont zij haar grote passie:
het werken met stof en vilt. Er zijn abstracte objecten, sjaals, tassen en sieraden te bewonderen. Els Stroet toont haar uiteenlopende collectie olieverfschilderijen. De onderwerpen
zijn zeer divers.
Op zondagmiddag treedt het familiekoor De Kromsailors op, bestaande uit 7 broers, 3 zwagers en een achterneef als muzikant. Zij zingen gezellige zeemansliederen om 12.30 uur,
14.00 uur en 15.30 uur.
STOP 8
Atelier Oezepoes, Kerkweg 51, tel: 5052053
Atelier Oezepoes laat een aantal kunstenaars u verrassen met verschillende kunstvormen.
Er is keramiek te zien van Renate Haanappel, vilt van Ans Martens, schilderijen van José
Stigt, patchwork van Dini Zweegers, sieraden van “Anastasia” uit Limmen, de creatieve
producten van Paula Pirovano en keramiek van Lucienne Boekel. Als u het treft kunt u ook
muzikaal genieten van een plaatselijke gitarist die zal bijdragen aan een ontspannen en
gezellige sfeer.
STOP 9
Atelier Joke Beentjes, Rijksweg 125, tel: tel: 5044059
In het atelier exposeren Joke en haar broer Kees Beentjes. De beelden van Joke zijn zowel
figuratief als abstract. Zij werkt in was, klei, steen en brons. Haar beelden geven haar persoonlijke emotie weer. Kees heeft veel gefotografeerd en werkt nu in steen. Hij maakt ook
metalen creaties.
STOP 10
Atelier Tineke Kramer, Rijksweg 176, tel: 072 5051825
Vier fijnschilders van de schildersgroep “Le Detail” exposeren met gedetailleerde olieverfschilderijen. De exposanten zijn, Nanny Plomper, Jaap de Jong, Ilse Rozier en Tineke Pijnappel. Afra Pijnappel toont beeldjes, vazen en schalen van geglazuurd en Raku gestookt
keramiek. Tineke Pijnappel laat ook haar bronzen beelden en keramiek in het atelier en de
tuin zien. In het tuinhuis hangt bijzonder nieuw werk.
STOP 11
Studio Marleen Bos, Kapelweg 24, tel: 06-29392746
Marleen Bos is een autodidact fotograaf met een brede interesse en werkgebied. Zij werkt
vooral intuïtief en op gevoel. Haar sterkste kanten zijn onverwachte composities en een
goed gevoel voor kleurcombinaties en sfeer. Zij exposeert in haar studio(tuin) vooral met
composities uit de natuur, maar zal u ook verrassen met ander werk.
STOP 12
Atelier Dorine van Rij, Pagenlaan 33, tel: 5321251
Dorine van Rij en Jan en Joline Everwijn nodigen u uit om in de tuin te komen kijken. Dorine
en Joline exposeren acrylschilderijen in mixed media en collagetechnieken. Jan toont figuratieve bronzen beelden en Raku gestookt keramiek dat gecombineerd wordt met natuurlijke materialen en metalen.

STOP 5
Cultureel Centrum Vredeburg, Dusseldorperweg 64, tel: 5051950
Hier exposeert Marry Schram. Bij het schilderen heeft zij zich laten inspireren door de dynamiek van groepen mensen. Door de opstelling, het lijnenspel en de kleuren maken zij indruk op haar en voelt zij de emotionele uitstraling: saamhorigheid, enthousiasme, verdriet,
verlangen en eenzaamheid.
Op zondagmiddag vinden om 13.30 uur, 15.00 uur en 16.30 uur optredens plaats van de
muziekgroep Goud Bruin die uit 4 personen bestaat. Zij brengen meerstemmige populaire
liedjes in toepasselijke kledingstijl o.a. uit de jaren 50 en 60 en begeleiden zichzelf op diverse instrumenten.
STOP 6
Kunst in de kelder, Appartementencomplex aan de Vredeburglaan 21 t/m 35, tel: 5333612
In de kelder exposeren de schilderessen Willy Calf-Hazes en Diny Dijkman-Mulder. Willy
werkt in olieverf en acryl. Haar werk is figuratief. Meestal schildert zij bloemen in heldere
kleuren. Het werk van Diny is romantisch en impressionistisch. Zij experimenteert met licht,
samenstelling en materiaal. De beeldhouwsters Els Limmen, Marja Vessies en Lia Nijman
tonen hun stenen beelden.

STOP 13
Atelier Tiny van der Velden, Pagenlaan 27, tel: 5051655
Tiny van der Velden is haar hele leven al creatief bezig. Haar grote passie is beeldhouwen,
liefst met verschillende materialen en technieken. Haar werk bestaat uit beelden van brons
en steen, sieraden en Raku gestookt keramiek. Simone Kee exposeert ook in deze tuin met
sieraden van zilver, goud en glas.
STOP 14
Atelier De Werkplaats, Pagenlaan 5, tel: 5052233
In De Werkplaats zijn deze keer de fijnschilderijen te zien van Tinie Hanck, Marja Bakker
en Margo Natte. Zij schilderen alle drie met olieverf op paneel in de techniek van de oude
meesters, om een zo natuurgetrouw mogelijk tafereel neer te zetten. Ook zijn de mandalakaarten van Marja weer te bewonderen.

Limmen Cultuur organiseert naast de kunstroute ook concerten, lezingen, exposities en een kindervoorstelling.
Voor meer informatie kunt u ons programma vinden op www.limmencultuur.nl
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Limmer danspaar Philipoom-van Londen op uitnodiging naar Bulgarije
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Vrijdag 27 mei naar Lute Rootz

Internationaal kampioenschap Chileense wijnmaker
matias rios
LIMMEN - Het Limmer danspaar
Maurice Philipoom en Marieke van
Londen zijn alweer een hele tijd
actief op dansgebied en hebben de
afgelopen jaren al heel wat kampioenschappen, nationaal als internationaal, op hun naam staan.

Afgelopen zondag de 27e maart nog
wisten de Limmers een 2e prijs te
behalen op het Championships Class
toernooi dat werd gehouden in Hilversum. Maurice en Marieke dansen op
het moment in de hoofdklasse ballroom wat de allerhoogste dansklasse
is bij de amateurs van Nederland, en
komen uit voor de Castricumse dansschool Griffioen. Geregeld reizen
Maurice en Marieke af naar Italië om
te trainen tussen alle internationaal
kampioenen zowel amateurs als professionals. Daar hebben zij dan ook
les van de huidige wereld kampioenen
Benedetto Ferrugia en Claudia Köhler
in het plaatsje Molinella. Ze worden
daar getraind op het hoogste niveau
waar conditie, attractiviteit en muzikaliteit heel erg belangrijk zijn om zo
een goede danspresentatie te houden
op de vloer. Als zij weer terug zijn in
Nederland worden zij begeleid door
de Amsterdamse trainers Paul Reijn en
Fineke Raps, en de Belgische trainster
Pauline LaDiges die ook geen onbekenden zijn in de danswereld, en ook
meerdere titels op hun naam hebben
staan. In Limburg, waar de Limmers in
het weekend van 4 april waren, werden zij benaderd door één van de buitenlandse juryleden of zij het wellicht
leuk vonden om een wedstrijd te gaan
dansen in Ruse (Bulgarije), daar hoefden Maurice en Marieke niet lang over
na te denken en zeiden volmondig ja!
Deze wedstrijd georganiseerd door
Mr. Tvzvetomir Panchev en Miss. Valeria Nikolova wordt beschouwd als
één van de wedstrijden die je ooit
eens moet hebben meegemaakt, deze

wedstrijd staat onder auspiciën van
de I.D.S.F. (International Dance Sport
Federation) in samenwerking met de
B.D.S.F. (Bulgarian Dance Sport Federation) en als begeleider van de Limmers gaat de Brabantse trainer Cees
Boutkan mee om hen zo nodig nog
wat tips en informatie te kunnen geven.
Het toernooi zal plaats vinden in het
weekend van koninginnendag, op 30
april en 1 mei, maar voordat Maurice
en Marieke afreizen naar Bulgarije
gaan zij eerst nog een kampioenschap

dansen in Nederland, de Let’s Dance
Ballroom Trophy 2011 in Amstelveen
bij David Simon, daar staan zij aan de
start van de hoofdklasse ballroom en
gaan daar ook weer hun beste beentje
voor zetten.
Voor een ieder die het leuk vindt eens
een kijkje te nemen achter de schermen van het ballroomdansen, de
website www.danceplaza.com verschaft echt bijna alle informatie met
betrekking tot alles wat met dansen
te maken heeft.

De training is speciaal ontwikkeld
voor vrouwen, eenvoudig te doen en
betaalbaar. De professionele en betrokken trainsters begeleiden vrouwen persoonlijk om hun doelen te

De inschrijfformulieren zullen t.z.t.
verspreid worden. Het timmerdorp
valt dit jaar van 29 augustus tot
en met 2 september. Dan liggen de
spouwers alweer in de schappen bij
de bakkers, dus is het thema dit jaar:
“Kermis”. Je kunt dus alvast gaan bedenken wat je wilt gaan maken! Ook
kun je natuurlijk alvast thuis een brievenbus maken voor bij je hut, zodat je
post kunt ontvangen tijdens het tim-

Het gaat een onvergetelijke culinaire
wijnavond worden met als ere gast
Matias Rios uit Chili.
Reserveren kan via confusionnights@luterootz.info of 072 505
5373. Wees er snel bij want vol = vol.

Paasviering
Pax Christischool
in de Corneliuskerk
LIMMEN - Donderdag 21 april en vrijdag 22 april 2011 viert de Pax Christischool het paasfeest. Donderdag
21 april vieren zij het paasfeest om
14.00 uur in de Corneliuskerk.

Het Limmer danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen Tijdens één van hun
kampioenschappen

behalen. Met twee keer per week 30
minuten trainen is een slanker figuur,
sterke spieren en een soepel en fit lichaam haalbaar voor elke vrouw.
De hele maand april is het mogelijk
om met het 10 weken Lente programma te starten: Gedurende 10 weken
conditie verbeteren en fit en strakker
worden. Een verantwoord menu helpt
vrouwen die gewicht willen verliezen.
Geïnteresseerde vrouwen die 2 x per

week 30 minuten tijd kunnen vrijmaken op het moment dat het hen
schikt, kunnen de hele maand april
starten. De kosten zijn € 110,= voor het
menu, metingen en de persoonlijk begeleide training.
Aanmelden kan via een email of telefoontje: 072-505 4605 of limmen@
fit4lady.nl. De Drie Linden 3, 1906 EM
Limmen. www.fit4lady.nl

Timmerdorp 2011: Datum
inschrijving en thema bekend!
Om in de agenda te zetten: Zaterdag
2 juli, 10:00 - 12:00 uur, inschrijven
timmerdorp.

Matias Rios, al sinds 2003 wijnmaker bij Cono Sur, heeft een mooie
selectie gemaakt uit het zeer gevarieerde Cono Sur wijnassortiment. Chef
Jurgen van LUTE ROOTZ gaat hier weer
een culinair 6 gangen menu bij koken.
Matias zal tijdens het diner op speelse
manier uitleg geven over het wijnhuis
Cono Sur en natuurlijk de wijnen in
het glas.
Ook u kunt voor € 62,50 op deze unie-

ke wijnmakers avond aanwezig zijn.
Een 6 gangen LUTE ROOTZ menu, 7
glazen Cono Sur wijn, koffie toe en de
exclusieve uitleg van Matias Rios.

Donderdag 21 april in

In 10 weken fit en strak
de zomer tegemoet
LIMMEN - De lente is voor veel vrouwen een mooi moment om weer te
gaan sporten. Dat kan bij Fit4lady.
In de kleinschalige club volg je de 30
minuten training gericht op sterke
spieren en een goede conditie.

Limmen – Op vrijdagavond 27 Mei
organiseren Confusion Wines en
Lute Rootz alweer de 4de Confusion
Night @ Lute Rootz. En deze 4de
wijn/spijs avond gaat echt een zeer
speciale avond worden. Want exclusief voor deze avond komt wijnmaker Matias Rios van het Chileense
wijnhuis Cono Sur naar Limmen.

op de gitaar bij één van de paasliederen. Vrijdag heeft de hele school als
afsluiting een paaslunch op school.
Tot ziens in de Kerk!

Ouders, maar ook opa’s en oma’s en
andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij deze paasviering. De leerlingen van
groep 1 tot en met groep 7 zijn bezig
met het instuderen van de liedjes en
de kinderen van de groepen 7 zetten
het toneelspel neer. Leerlingen uit
verschillende groepen zijn bezig met
het instuderen van een begeleiding

Witte Donderdag
samen met de PCI
Ook dit jaar wil de PCI weer een inzameling houden met Witte Donderdag. Dit gebeurt in de viering op
donderdag 21 april van 19.30 uur in
de Corneliuskerk te Limmen. Vorig
jaar was het de eerste keer dat wij
het organiseerden.
En met succes. We haalden wel vier
gevulde manden op. Wat is de bedoeling van deze actie? Omdat Witte
Donderdag in het teken staat van
delen, willen wij dat ook doen met
onze mede mensen die het niet zo
breed hebben. Wij vragen aan u, of
u wat van u zelf wil weggeven. Bijvoorbeeld een pak koffie, thee, rijst,

pannenkoekmix, drinken, koek. Graag
producten die lang houdbaar zijn. Alles wat wij binnen halen, gaat naar de
voedselbank in Beverwijk. Deze voedselbank werkt samen met Castricum
en Limmen. Het komt dus op de juiste
plaats terecht. Hopelijk kunnen wij
weer op u rekenen zodat het weer een
succes wordt.
Wij zien u graag op Witte Donderdag
in de kerk met een gift voor uw medemens. Bent u niet in de gelegenheid
om naar de kerk te gaan, kunt u altijd
wat afgeven in de Pius of de pastorie.
Nogmaals bedankt voor medewerking. Het bestuur van de PCI

merdorp. Kijk voor alle informatie op www.conquista.nl.

8 mei moederdag

Aan alle creatieve kinderen van Limmen. Maak een mooie tekening voor
je moeder en win je eigen gemaakte
taart.

Zal de (nieuwe) burgemeester dit jaar ook weer een kijkje komen nemen bij timmerdorp?

Maak deze tekening op een A4 formaat en lever deze in bij de winkel op
Vuurbaak 3. Meedoen kan je vanaf 4
jaar tot en met 10 jaar. In elke leeftijd
groep kiezen wij een winnaar uit. Dus

7 winnaars! Deze tekening wordt uitgeprint op icing en dan maken jullie je
eigen fototaart voor moeders. Op zaterdag 7 mei vanaf 11.00 uur kom je in
de bakkerij om zelf je taart te maken.
Dus doe je best en maak er wat moois
van. Je kan je tekening inleveren tot
en met donderdag 5 mei tot 18.00 uur.
De winnaars krijgen op vrijdag 6 mei
persoonlijk bericht thuis.
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Vanaf 30 april a.s.
kunt u weer gebruik maken
van ons zonnige terras!
Bijvoorbeeld voor een heerlijk vers gezet

kopje koffie

met misschien een stukje

huisgemaakt gebak
of een van onze onovertroffen

belegde broodjes
maar ook een

lekkere borrel

behoort tot de mogelijkheden!

U bent van harte welkom!
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl

A P R I L 2 0 11

LOV-KRANT

PA G . 7

De Burgerij
...gezellig en gastvrij
Bovenstaande slogan siert de rood met blauwe bedrijfsmap brochures die iedere geïnteresseerde kan meenemen in de entree van “De Burgerij”.
Een markant, zeer solide bakstenen gebouw, gedekt met mooie rode pannen, ooit in de dertiger jaren gebouw door de R.K. Parochie H. Cornelius, een geschenk aan “de burgerij” voor het
houden van concerten, toneeluitvoeringen, gymzaal voor de schoolgaande jeugd, bibliotheek
(gevestigd boven), daar waar nu “Conquista”, het jongerencentrum zich bevindt.
In de zgn. Jozefzaal, destijds een verhoogde zaal aan de noordzijde, werden de jonge mensen
van Limmen onderwezen in “goede zeden” en was ook gelegenheid voor het biljartspel.
Kortom de kerk deed veel voor haar “schaapjes”.
De tijden veranderden, ook binnen de kerk, men wilde het gebouw afstoten. De gemeente
Limmen had er oren naar, zou het slopen en kwam met de meest “wilde “ plannen voor het
vestigen van een supermarkt ter plaatse, een halve arcade over de Kerkweg. De bevolking van
Limmen stond op de achterste benen en binnen de gemeenteraad heerste verdeeldheid.
De stichting “Dorpshart” werd opgericht, kocht het gebouw (van de kerk) en verhuurt het
tot op de dag van vandaag. Een zucht van verlichting ging door het dorp, het Parochiehuis was
gered. Het geschenk ooit gegeven aan “de burgerij”, kreeg ook later de naam “De Burgerij”,
een plek waar Limmen samenkomt.
Een van de oudste tradities binnen het gebouw is zeker de Kerkenveiling op de eerste vrijdag
van november. De huidige uitbaters, Toon en Georgina Könst zijn inmiddels alweer aan hun 5e
jaar in het bedrijf bezig. Onze redactie kent uiteraard “De Burgerij” wel maar is toch benieuwd
naar wat het echtpaar drijft en wat de mogelijkheden zijn. Een bezoekje en een kop kofﬁe in
de grote zaal is snel geregeld.
Toon, hoe ben jij in de horeca terecht gekomen?
Op de kleuterschool wilde ik al kok worden.
Heb je ook een horecavakopleiding, en zo ja waar heb je dit gedaan?
Ja, ik heb een consumptieve opleiding gevolgd op de Sint Hubertus in Amsterdam en daarna heb ik mijn
diploma’s behaald voor instellingskok en horecakok. Ook heb ik mijn leermeesterpapieren behaald.
Heeft Georgina ook een horeca achtergrond?
Nee, niet echt. Ik heb mijn diploma’s voor assistent opticien. Ik ben daarna een assistent geweest op
een advocatenkantoor in Amsterdam. Ik ben wel jaren vrijwilliger geweest bij de voetbalkantine in Limmen. Daar heb ik wel de nodige ervaring opgedaan qua barwerkzaamheden. Ik heb nu ook mijn diploma sociale hygiëne (deze is verplicht voor eigenaren en leidinggevenden). Het was wel altijd mijn wens
om een eigen horecazaak te beginnen. In “De Burgerij” ben ik vooral “achter de schermen” aanwezig
en zorg dat de administratie in orde is, wat niet geheel onbelangrijk is om een bedrijf goed te runnen.
Tevens maak ik de offertes, verstuur de facturen en zorg dat alles netjes op tijd betaald wordt en dat de
website altijd up to date is.
Jullie draaien nu 5 jaar in dit bedrijf, zie je grote verschillen met het begin?
Onze agenda is veel voller dan in het begin. De eerste feesten voor 2012 staan alweer in de agenda. We
hebben het nu ook drukker doordat wij regelmatig de catering verzorgen bij bedrijven op locatie en bij
mensen thuis.
Waar ligt jullie kracht?
Wij proberen alles op maat te verzorgen voor de gasten. De gasten vertellen de wensen tijdens een
partijbespreking en wij beoordelen of wij deze wensen na kunnen komen, zodat het feest vlekkeloos
kan verlopen. Wij doen geen dingen waar wij niet achter staan. Wij vinden persoonlijk contact met de
gasten erg belangrijk. Wij zorgen altijd eerst dat wij de gasten persoonlijk hebben gesproken.
Beschikt het bedrijf over een eigen warme en koude keuken en betekent dat dan dat jullie alles in
eigen huis kunnen klaarmaken?
Inderdaad wij beschikken over een eigen keuken in “De Burgerij”. Wij maken alles zelf klaar. Er komen
b.v. geen kant en klare salades bij ons binnen. Alles wordt met dagverse producten bereid. De salades in
de buffetten voor de feesten worden dus door ons zelf gemaakt. Zo braden wij de rosbief en fricandeau
voor de broodtafels zelf. Zelfs onze jam is huisgemaakt. Net zoals onze beroemde appeltaart die wij op
het terras serveren.
Voldoen jullie aan de HACCP (hygiëne etc.) regels?
Ja, dit is verplicht. Wij zijn daar dagelijks mee bezig.
Is er veel (bureaucratische?) regelgeving in de horeca?
Ja, maar dit zal in een andere bedrijfstak niet anders zijn. Wij hebben ons in het begin wel vergist in hoeveel tijd dit kost. Maar nu weten we niet beter. In het begin dat wij het bedrijf begonnen kwamen er allerlei instanties aankloppen. Wij houden nu een milieuadministratie bij om te kijken of je het afval wel
op de juiste manier verwerkt. Ook komt er regelmatig iemand langs om de vergunningen te controleren.
Hoe denken jullie persoonlijk over het rookbeleid.
Tijdens feesten en partijen vinden wij het wel prettig dat er niet meer wordt gerookt. Maar met grote
evenementen is het lastig om te handhaven. Het zou ook een stuk makkelijker zijn als alle horecabedrijven zich aan deze wet houden.
Heeft het rookverbod een negatieve invloed op jullie omzet of juichen de klanten het juist toe en
krijg je daardoor meer feesten?
De meeste gasten vinden het heerlijk dat er niet meer in de horeca gerookt mag worden. Wij hebben
tijdens feesten en partijen nog nooit klachten gehad van gasten.
Wat is er zo al mogelijk binnen “De Burgerij”? Met andere woorden zijn er mogelijkheden van ontbijt, lunch tot en met diner? En alle feesten die daar tussen liggen.?
Bij “De Burgerij” is eigenlijk alles mogelijk. De gasten kunnen bij ons terecht voor hun feesten en partijen met of zonder diner of buffet, recepties, doopfeesten, uitvaarten en natuurlijk niet te vergeten de
verzorging van feesten op locatie. Maar ook hapjes of een buffet tijdens een feestje thuis kunnen wij
verzorgen.

Foto: De grote zaal van “De Burgerij” (eigen foto).

Zijn jullie concurrerend t.o.v. gevestigde horeca in omliggende plaatsen?
In gezelligheid, gastvrijheid en kwaliteit: zeker.
Beschikken jullie over moderne communicatiemiddelen, draadloos internet en een beamer met
scherm voor vergaderingen e.d.?
Wij beschikken over draadloze microfoons en een daglicht beamer met een scherm van 3x3 meter.
Is er voldoende parkeergelegenheid in de nabije omgeving van jullie bedrijf?
Ja, gasten kunnen naast “De Burgerij” parkeren, bij het oude gemeentehuis en nabij de kerk.
Is het werven van de juiste mensen voor de bediening eenvoudig en waar vindt je die?
Wij hebben nog nooit problemen ondervonden met het vinden van de juiste mensen voor de bediening.
Eigenlijk vinden wij deze mensen altijd via via. Er is altijd wel een vriend of vriendin die ook wel in de
horeca wil werken.
Zijn Carnaval en Kermis belangrijke evenementen voor het bedrijf?
De Carnaval en ook de Kermis zijn altijd erg gezellige evenementen waarbij wij proberen om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar doordat er zoveel verschillende gasten qua leeftijd
bij ons binnen zijn tijdens deze evenementen is het soms lastig om voor iedereen de juiste muziek te
hebben.
Is het optreden van bands en/of zangers(ressen) niet schrikbarend duur in verhouding tot de omzet?
De grote bands zijn niet goedkoop dus dat wordt steeds lastiger aangezien wij tijdens de kermis geen
entree willen heffen.
Doen jullie ook aan catering buiten de deur?
Jazeker. Sinds vorig jaar hebben wij een aparte cateringbrochure laten maken omdat wij merkten dat er
steeds meer vraag naar was. Of de gasten nu een schaal met hapjes bestellen of een compleet verzorgd
feest op locatie in de tuin met eten en drinken, alles is mogelijk. Wij leveren in de zomer ook barbecues
aan huis met salades en vlees, vis en natuurlijk de barbecue. En niet geheel onbelangrijk wij leveren de
buffetten standaard met echte borden en bestek en uiteraard doen wij de afwas voor u! U kunt bij ons
ook terecht voor de drank. Wij leveren alles per ﬂes en alleen de geopende ﬂessen worden in rekening
gebracht. En de rest gaat weer retour. Wij bezorgen in Limmen alles gratis bij de mensen thuis.
Kun je nog meer verzorgen dan alleen catering, b.v. tenten, stoelen, statafels, glaswerk e.d?
Ja wij verhuren ook diverse benodigdheden zoals een tap, koeling, statafels, bierbanken, tafels, stoelen,
diverse tenten en glaswerk.
Werken jullie op dit gebied ook nog samen met een groenteman e.d.?
Wij werken samen met de plaatselijke bakkers. En voorheen haalden wij onze groenten en fruit bij de
ﬁrma Kuijper. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft onze groentenboer ervoor gezorgd dat wij
bij zijn leverancier kunnen inkopen.
Sedert enkele jaren hebben jullie in de voorjaar/zomermaanden een terras open. Is er voldoende
aanloop om het rendabel te krijgen?
Wij zijn dit jaar weer geopend vanaf de bloemendagen tot september. Er zit ieder jaar groei in. Wij zijn
continu bezig om innovatieve plannen te bedenken om het terras rendabeler te krijgen en dus gezelliger.
Want wij vinden dat een dorp als Limmen een gezellig terras verdient. Tevens gaan wij dit jaar wandelroutes verkopen die door ons mooie dorp gaan.
Ik heb de goed verzorgde brochures gelezen, zijn deze ook te downloaden van www.deburgerijlimmen.nl ?
Nee de brochures zijn niet te downloaden via onze site. Maar via onze site kan je brochures wel aanvragen via het reactieformulier. De gasten kunnen de brochures uiteraard ook via de telefoon aanvragen of
tijdens een bezoek aan “De Burgerij” meenemen want de brochures liggen altijd in de hal.
Hebben jullie nog wensen om “De Burgerij” aantrekkelijker te maken voor de bezoekers?
Wij zoeken naar nog betere mogelijkheden om onze zaal nog beter en gezelliger te kunnen verkleinen
voor kleinere gezelschappen.
Tijdens ons gesprek gaat de telefoon een aantal malen, toch aardig om te horen, dat er afspraken
worden gemaakt voor het maken van offertes voor een bruiloft en bedrijfsjubileum.
Na nog een lekker kopje kofﬁe gaat de bemanning verder met het afruimen van de tafels. Er
was die morgen een condoleance en broodmaaltijd geweest na een begrafenis. Ja, je zit tenslotte
recht tegenover de kerk en het kerkhof.
Kees G. Kroone
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De specialist in
Prefab Toegangspoorten

Actie

Als specialist in Prefab
Toegangspoorten is Siersmederij
Beentjes een begrip in de regio.
Alle constructies worden op maat
gemaakt en naar wens uitgevoerd.
De Prefab Toegangspoorten worden in
de werkplaats compleet gefabriceerd
inclusief kolommen, al dan niet met
brievenbus, elektronische toebehoren,
aandrijving, intercom en camerasysteem.
Als een complete unit verlaat de poort
de werkplaats en wordt het binnen
slechts één werkdag bij u geplaatst. Wij
zorgen voor de juiste voorbereiding en
bekabeling.

0OUWBOHOV

10% korting
op uw Prefab
Toegangspoor
t!

1

Vervoeren

2

Plaatsen

Deze wijze van construeren heeft in onze
ogen alleen maar voordelen:
t,XBMJUBUJFGFFOIPPHTUBBOEQSPEVDU
t0FSEFHFMJKL
t,PSUFEPPSMPPQUJKENFUNPOUBHF
t(FFOMBOHEVSJHFPWFSMBTUPQMPDBUJF
t7PPSEFMJHFSEBODPOWFOUJPOFFMCPVXFO
t-FWFSUJKEFOWBOPQESBDIUUPUNPOUBHF
4 - 6 weken

Binnen
één werkdag
geplaatst

3

Meer
weten?

,JKLPQPO[F
website!

w w w. p r e f a b p o o r t e n . n l

Fluorietweg 25 B | 1812 RR Alkmaar | 072 - 505 12 02

Resultaat
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Disney in Limmen
Op zondag 20 maart hield Scouting
Limmen hun jaarlijks terugkerende
playbackshow. De organisatie was
deze keer in handen van de oudste
meidengroep : de Sherpa’s. Zij hadden het thema bedacht: Disney!
In de Burgerij werd iedereen ontvangen door allerlei disneyfiguren,
met op de achtergrond het kasteel
van Doornroosje.

Alle speltakken hadden hun best gedaan en het resultaat was een reeks
van mooie optredens met o.a. Tarzan,
de Lion King en ook Sneeuwwitje met

haar dwergen. Het was een gezellige
middag voor alle leden en hun gasten.

Scouting limmen bestaat dit jaar
al 65 jaar en gaat dit vieren met een
gezamenlijk zomerkamp. Daarom
komen er dit voorjaar ook scoutingleden bij u aan de deur met loten voor
de jaarlijkse Scoutingloterij. Met de
opbrengst hopen ze een deel van hun
zomerkamp te kunnen bekostigen.
Wil je meer weten over scouting Limmen bezoek dan onze website www.
scoutinglimmen.nl

Groei en Bloei Paasschikking:
De eieren zoeken het hogerop
In deze workshop zoeken we de
ruimte. U maakt een vertikaal
werkstuk. Vanwege de gewenste
sfeer worden hierin natuurlijke materialen als mos, eitjes en bloemen
van het seizoen verwerkt .
Met gebruik van takken en gras wordt
de basis gevormd die met bloemen

en blad aangevuld wordt. Het is zeer
waarschijnlijk dat u met een prachtig en zelfgemaakt bloemstuk thuis
komt!! Datum 20 april, tijd 13.45
en 19.45 Locatie ter Coulsterkerk
111, Heiloo. Aanmelden of informatie benzdocter@hotmail.com telefonisch 072 5336727 of via mobiel
06 050 123 521

30 leerlingen Pax Christi geslaagd
voor hun EHBO
Dertig kanjers uit groep 8 van de Pax
Christischool zijn geslaagd voor hun
felbegeerde diploma EHBO.
Na 3 maanden van oefenen, zweten,

LIMMEN - Zet maar in uw agenda:
zaterdag 25 juni. Dan wordt namelijk de Univé Ronde van Limmen dit
jaar verreden. De zondag erna wordt
er evenals vorig jaar een skeelertoertocht uitgezet voor jong en oud.
Vanwege de late vakantie is er voor
gekozen om de ronde eerder in het
jaar te organiseren. Goede bijkomstigheid is dat het in deze periode
langer licht is. Hierdoor kan het programma iets opgeschoven worden,
zodat het parcours later afgezet
wordt en de winkels de hele zaterdag bereikbaar zijn.
Univé nieuwe hoofdsponsor
Na een jarenlange vruchtbare samenwerking heeft het NTI/NLP aangegeven niet meer als hoofdsponsor op
te treden. Dat is jammer, maar gelukkig is in Univé Noord-Kennemerland
een nieuwe hoofdsponsor gevonden.
Ook hier wordt weer een jarenlange
samenwerking verwacht. Maar het
moge duidelijk zijn dat de ronde van
Limmen niet georganiseerd kan worden zonder de sponsoring van al die
andere Limmer ondernemers.
Jeugd
Ook dit jaar zullen er weer sprintwedstrijden voor de jeugd georganiseerd
worden. In een sprint van een kleine

tweehonderd meter kunnen ze in diverse leeftijdscategorieën strijden om
het kampioenschap van Limmen. Dit
alles in de vorm van een afvalwedstrijd. Vorig jaar leverde dit een aantal
bloedstollende sprints op en werd het
publiek kostelijk vermaakt. De winnaars in de oudste leeftijdscategorie
winnen ook een startplaats bij de recreantenkoers.
Programma
Net als vorig jaar wordt gekozen voor
een kort rondje waarbij de Vuurbaak
als finishstraat fungeert. Met de route
Kerkweg, Vuurbaak, Jan Valkeringlaan
en Dusseldorperweg meet het rondje
precies één kilometer. Er zijn drie categorieën die van start gaan. Globaal
ziet het programma er als volgt uit:
15.00 uur sprintwedstrijden voor de
jeugd (Vuurbaak)
17.30 uur sportklasse / masters
19.00 uur recreanten (Limmer prominenten)
20.00 uur elite/ amateurs / beloften
Zondag 26 juni skeelertoertochtKijk voor meer informatie op de
website: www.rondevanlimmen.nl
Het mooie weer komt eraan. Pak de
fiets of skeelers en ga er op uit. Er ligt
een mooi doel om voor te trainen!

Tini Hollander kwam iedere week een
middag oefenen met de kinderen. Het
resultaat mag er zijn. Een groot compliment aan iedereen! Van het team
van de Pax Christi!

Bestaat ‘de beste hypotheek’?
LIMMEN - Richard Bloedjes van
Univé Noord-Kennemerland brengt
u graag op de hoogte van interessante weetjes en bruikbare tips op
financieel en verzekeringsgebied.

Zaterdag 25 juni
Ronde van Limmen

leren en nog meer oefenen en zweten hebben de kinderen het prima
gedaan. Van verbanden leggen, vragen beantwoorden, tot de stabiele
zijligging, alles werd behandeld.

Afgelopen zaterdag ben ik op verjaardagsvisite en wordt mijn aandacht
getrokken door een opvallend gesprek
tussen twee mensen. De één heeft net
een nieuwe woning gekocht en pocht
dat hij de beste hypotheek heeft uitonderhandeld. De ander is een andere
mening toebedeeld en heeft een hele
andere variant. Terwijl ik het gesprek
volg en rustig mijn koffie opdrink,
kom ik tot de conclusie dat ik weer
een andere vorm van hypotheek heb
en vraag me af: ’wat is toch eigenlijk
de beste hypotheek?’ Om deze vraag
te beantwoorden, zou ik een boek
kunnen schrijven. Toch probeer ik het
in de beperkte ruimte die ik heb.
Bestaat de beste hypotheek eigenlijk wel?
Ja, is het beste en meest korte antwoord hierop. Alleen is de vorm en
uitvoering voor iedereen verschillend. Dit hangt ondermeer af of u
alleenstaand bent, gehuwd, samenwonend, werknemer in loondienst
of zelfstandig bent en uw levensstijl.
De beste hypotheek voor u is dus niet
dezelfde als die van uw buurman. De
hypotheek bestaat in principe uit 4

basisbestanddelen. Ieder afzonderlijk
bestanddeel wordt gevormd door uw
eigen persoonlijke wensen. De rente,
de aflossingsvorm, het risicodeel en
verzekeringsvorm bepaalt u zelf. Wilt
u veel risico lopen of juist niet? Wilt
u lage maandlasten of juist meer zekerheid? De keuze is in principe aan u.
De overvloed aan keuzes en gevolgen
hiervan kunt u zelf bijna niet overzien.
De 4 basisbestanddelen
Deel 1 is de rentevorm die u wenst.
Iedere hypotheekverstrekker kent
verschillende varianten van de rentevaste periode. Van variabel tot 30
jaar vast. Hoe korter de rentevastperiode, des te lager het rentepercentage.
Veel aanbieders werken nu ook met
budgetvarianten. Met deze varianten
kunt u kiezen uit rentekortingen die
kunnen oplopen tot 1% korting. Het
volgende onderdeel is de aflossing.
Doet u dit in een bankspaarvorm of in
een verzekeringsvorm? Beide vormen
hebben hun specifieke voor- en nadelen net zoals de hoogte van onderdeel 3: het overlijdensrisico. Bent u
alleenstaand? Dan is het in veel gevallen niet nodig om aan dit risico te
denken. Woont u samen of bent u gehuwd en heeft u kinderen, dan is het
misschien wel het meest belangrijke
onderdeel van de hypotheek. Deel 4
betreft de verzekering tegen werk-

loosheid en arbeidsongeschiktheid.
Deze twee onderdelen leiden tot een
inkomensverlies van minimaal 25%.
Vaak is het veel meer dan deze 25% en
het betalen van de hypotheeklasten
vormt dan wellicht een groot probleem. Wij kunnen voor u het inkomensverschil nauwkeurig berekenen
en op basis hiervan de risico’s in kaart
brengen, zodat u kunt beslissen of
u deze risico’s wel of niet wilt verzekeren. Kortom, de zoektocht naar
de beste hypotheek is maatwerk en
vereist deskundige begeleiding. Wij
staan graag voor u klaar om samen
met u, uw beste hypotheek samen
te stellen. Univé Noord-Kennemerland
is te vinden aan De Drie Linden 1, tel.
072 - 505 35 81.

Op een ontspannen manier inspanning leveren

Taichi Qigong trainingen buiten
Ervaar bewust hoe ontspanning
voelt. Als gevolg van werkdruk ontstaat vaak een verkeerde lichaamshouding. Als dat lang duurt, kan dat
tot allerlei fysieke en/of lichamelijke klachten leiden.
Door Taichi Qigong te beoefenen,
kunnen deze klachten verminderen of
voorkomen worden. Men wordt zich
weer bewust van de lichaamshouding en de wijze waarop het lichaam

op inspanning en spanning reageert.
Men leert de eigen grenzen te herkennen en te luisteren naar het lichaam.
Doorbloeding, ademhaling, concentratie en lichaamshouding verbeteren. De trainingen zijn voor iedereen
toegankelijk.
Op woensdag 18 mei starten de
trainingen op het Koekoeksveld
aan de Westerweg in Limmen
van 20.00 tot 21.00 uur. De kos-

ten bedragen € 3,50 per keer. Voor
meer informatie: Ellen Gaillard,
tel. 072 – 505 51 01 of via e-mail:
ellen.gaillard@quicknet.nl.
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DRINGENDE OPROEP

WWW.ESPLENDIDA.NL

Hogeweg 104 te Limmen
Tel: 072-5054917/06-14917722

DRINGENDE OPROEP

Al verscheidene jaren vindt Carnavalsvereniging de Uylenspieghels haar onderkomen in een bedrijfspand aan de Bloemenhof in Limmen. Hier staan onze prinsenkar,
de onderdelen voor de kinderkarren en alle overige benodigdheden opgeslagen.
Niet in de laatste plaats wordt deze ruimte tijdens het carnavalsseizoen ook als
werkruimte gebruikt om alles weer van een nieuw verfje te voorzien, maar ook
wordt hier het decor gebouwd voor ons toneel. Vanaf begin oktober tot en met het
einde van het carnavalsweekend wordt hier iedere week door de raad van elf op één
of twee avonden gewerkt aan de voorbereidingen van alle feesten.
Echter de eigenaar van dit pand (Fa. Driessen) heeft aangegeven dat wij helaas
het pand moeten verlaten. Dit omdat de grond waar het pand op staat een andere
bestemming gaat krijgen. Wij zijn de Fa. Driessen heel dankbaar voor het kosteloos
gebruik al deze jaren!
Nu zijn wij op zoek naar een nieuwe ruimte waar wij onze werkzaamheden voort
kunnen zetten. Ook voor de opslag van onze prinsenkar (oppervlakte 30 vierkante
meter en 3,20m hoog) en de kinderkarren (in losse delen) + decorstukken en verf en
klus benodigdheden hebben wij nieuwe ruimte nodig!
Het zou mooi zijn als we alles bij elkaar kunnen houden, maar iedere beschikbare
ruimte is er één.
Beschikt u over deze ruimte of misschien is er iemand met een goed idee ten aanzien van ons ‘probleem’, neemt u dan contact op met Bart Lieferink (0640016883
bf.lieferink@quicknet.nl) of Peter Crandel p.crandel@quicknet.nl).
Over eventuele kosten gaan wij graag met u in gesprek.
Wij hopen dat een ieder die onze carnavalsvereniging een warm hart toe draagt
hier over na wil denken. Wij wachten met smart op uw reactie…

DRINGENDE OPROEP
Diverse gezichtbehandelingen
Acne behandelingen
Lichaamsbehandelingen
Bodysugar( Natuurlijke harsmethode)
Universal Contour Wrap
Make-up workshop
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DRINGENDE OPROEP
Achterweg 52a
1906 AG LIMMEN
Tel: 06-53382706
072 5053211
Fax: 0847552225

NIEUWBOUW - VERBOUW
www.bouwbedrijfnicom.nl

Bouwplannen?
Bel ons voor een milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740
Bakker Bodemonderzoek BV | Heemskerk | 0251-237596
www.bakkerbodemonderzoek.nl
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Hortus Bulborum Limmen
83 jaar oud en toch
jong en springlevend!
Wie van medio maart t/m medio mei langs de Schoolweg/Zuidkerkenlaan rijdt kan het bijna
niet missen, de wereldberoemde bollentuin gaat steeds meer bloeien. En wat doen die mannen toch tussen die bollen met het hoofd licht gebogen heen en weer te lopen? Zijn zij aan het
“brevieren” zoals pastoors en kapelaans vroeger deden, maar dat kan eigenlijk niet want we zijn
nabij een Protestantse kerk, en zoveel geestelijken lopen er in Limmen nu ook niet meer rond. ’s
Zomers zien we diezelfde mannen op de knieën liggen in de grond te “wroeten”, met een herhaling van dit ritueel in oktober.
Tijd voor de redactie om te stoppen en op onderzoek uit te gaan wat hier allemaal gebeurt.
Wij kwamen in gesprek met Max Nuijens een van de mensen die ter plekke werkzaam is.
Voor hem hebben we een ﬂink aantal vragen, want Limmen en omstreken wil er het naadje van
de kous van weten. Maar wellicht beter nog na het lezen van dit artikel gaan we er ook heen om
dit kleurrijke schouwspel van nabij te zien en met een van de rondleiders door de tuin te wandelen. Dan hoor je pas echt hoe het zit met al die bloembollen.
“Hortus Bulborum” 83 jaar in Limmen, wie is hier mee begonnen en waarom?
De Hortus Bulborum is opgericht in 1928 door de heer Piet Boschman. De heer Boschman was hoofdonderwijzer op de Openbare Lagere School, dit is het gebouw waar nu Stichting Oud Limmen en de Harmonie gevestigd zijn. Boschman was een groot liefhebber van bloemen en planten en gaf ook speciaal
onderricht aan bloembollenkwekers en tuinders. Ook heeft hij vele boeken op dit gebied geschreven.
Toen al zag Boschman dat veel kostbare oude tulpen van het toneel gingen verdwijnen, omdat ook toen
al de kwekers nieuwere en moderne soorten gingen telen. Hij begon te verzamelen en had er weldra
zoveel dat zijn achtertuin (gelegen naast de huidige Hortus) te klein werd.
Is de “Hortus” altijd op deze plek geweest?
Boschman begon in zijn achtertuin, daarna verhuisde de Hortus Bulborum naar van ‘t Hof en Blokker
aan de Dusseldorperweg (bij pand Motaal), hierna verhuisde het bedrijf naar Heiloo (achter het voormalige Golden Tulip Hotel), en nam toen ook de Hortus mee naar de Kapellaan. Rond 1990 is de Hortus
Bulborum op zijn huidige en vertrouwde plek terug gekomen.
De collectie is uiteraard in de loop der jaren gegroeid, deze bestaat nu uit:
120 soorten hyacinthen
2.650 soorten tulpen
1.200 soorten narcissen
42 soorten Fritillaria imperialis (volksnaam “keizerskronen”)
120 soorten crocus, scilla’s e.d., oftewel “bijgoed”
Groeit de collectie nog steeds en waar komen die bollen vandaan?
Onze collectie is nog steeds groeiende. Meestal komt het van kwekers en/of liefhebbers die stoppen met
hun hobby vanwege leeftijd of gezondheid en vervolgens bieden zijn dan hun collectie aan de Hortus
aan.
Wat zijn jullie oudste variëteiten?
Onze oudste varieteit is de Duc van Tol Tulp, “Red and Yellow”. Deze dateert uit 1595.
Wie betaalt dit , want het in stand houden en de cultuur kosten geld?
Ja, veel geld. Doch wij weten ons aardig te handhaven. Wij hebben een aantal hoofdsponsors en vrij
veel donateurs. Ook hebben wij veel soorten sponsors dit zijn particulieren of bedrijven die een soort
bij ons op de tuin “adopteren”. Dit kan zijn omdat dat soort door ouders of voorouders is ontwikkeld
(vakterm: gewonnen) of dat de naam in de familie voorkomt of gewoon omdat mensen het een mooie
tulp vinden. Dan hebben we natuurlijk ook nog onze entreegelden en we verkopen nog wat speciale
oude soorten bollen, die uitsluitend nog bij ons te koop zijn.
Hoeveel vrijwilligers hebben jullie “aan het werk” en hebben die allemaal verstand van historie en
bollen?
De Hortus heeft vrij veel vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 6 personen, daarnaast hebben wij vrijwilligers tijdens de opening in de bollenschuur en de kiosk, rondleiders voor bezoekersgroepen en niet te
vergeten onze rooiers. Totaal 45 personen. Verstand van bollen is een pré, doch niet noodzakelijk.
Zijn dat o.a. die mannen met de gebogen hoofden en op de knieën? Wat doen die voor werkzaamheden?
Dit zijn dus onze rooiers. Deze liggen net zoals het vroeger ging, op de knietjes en de rug krom. Behoorlijk zwaar werk dus en dan te bedenken dat dit allemaal oud-kwekers zijn (gemiddelde leeftijd ca. 65
jaar)
Uit hoeveel mensen bestaat het Stichtingsbestuur en zijn dat echte bloembollenexperts?
Zoals gezegd bestaat het bestuur uit 6 personen en er komt er binnenkort nog 1 bij. Dus dan totaal 7
personen. Dit zijn bijna allemaal mensen die in “‘t vak” hebben gezeten of nog actief zijn in de bollensector.
Hoeveel bezoekers komen er jaarlijks en uit welke landen?
Jaarlijks komen er ca. 4.000 mensen naar de Hortus. Onze bezoekers komen uit de gehele wereld.
Wat is de entreeprijs en wat kost een rondleiding door specialisten op dit vakgebied?
De entreeprijs valt reuze mee. Een kaartje kost € 3,50. Ben je 65 jaar of kom je met een groep van minimaal 10 personen kost het nog slechts € 2,50. Een rondleiding gegeven door een specialist kost € 15,00.
Meestal nemen we niet meer dan 20 personen tegelijkertijd mee.

De onthulling van het beeld, tussen de kaasdragers: Hans Vahl en John Nuyens, oud bestuursleden van de
KAVB* en Pim Hiesselaar, de beeldhouwster. Foto: Lia Vriend-Vendel

Heb je nog een idee voor een leuk dagje uit of een andere bezoekershint?
Ja natuurlijk heb ik die. En het hoeft niet veel te kosten. Wil je met een groep iets doen ga dan bijvoorbeeld met een gids de Hortus op en vraag een rondleiding. Vervolgens kan je lunchen bij Margreet en
Dik Denekamp en daarna neemt Dik je mee naar zijn “kerkje” en vertelt er echt prachtige verhalen,
doorspekt met humor zoals alleen Dik dan kan. Wel van tevoren even aanmelden natuurlijk.
Deze uitjes zijn uitstekend geschikt voor verenigingen, clubjes, als toevoeging bij een bruiloft, verjaardag, ontvangst van gasten en dergelijke.
Je kunt ook een bollensoort adopteren zie ik op de bordjes, wat kost dat?
Een soort adopteren kost € 70,00 per jaar. Er komt dan een rood bordje bij het soort te staan waarop de
naam van de sponsor is vermeld. Goedkopere reclame is bijna niet denkbaar.
Verkopen jullie ook oude bloembollensoorten?
Een beperkt assortiment oude tulpen wordt door ons nog voor commerciële doeleinden geteeld. Deze
zijn te koop in pakketten ( A of B) . Prijs en assortiment op www.hortus-bulborum.nl.
Op de tuin staat een replica van een zandstenen bollenschuur uit de 20er jaren van de vorige eeuw,
wat is daar binnen te doen?
Ten eerste bewaren we daar in de zomer onze bollen. In het voorjaar is het een ontvangstruimte, kan
je er ook kofﬁedrinken, en er hangen prachtige foto’s van het gehele assortiment bollen welke wij op
de Hortus hebben. Ook kan je er bollen bestellen en enkele souvenirs kopen en er staan nog wat oude
museumstukken uit de bloembollenteelt.
Wat doen jullie aan de biologische teelt van bloembollen?
Een gedeelte van de tuin is altijd in rust, dit voorkomt dat er teveel ziektes ontstaan, waardoor de grond
“moe” wordt.
Worden er ook gewasbeschermingsmiddelen gebruikt?
Ja er worden middelen gebruikt maar wel zo min mogelijk. We mogen met al die “oudjes” op de tuin
niet teveel risico lopen.
Vorig jaar stonden hier diverse gewassen gezaaid na de bloembollen, zoals afrikaantjes, waarom is
dat?
Op het lege land en in de zomer als de bollen zijn gerooid, worden er afwisselend Japanse Haver en Afrikaantjes gezaaid. Deze gewassen putten de aaltjes uit, waardoor we gezonde wortels krijgen aan onze
gewassen en we daardoor weer minder middelen behoeven te gebruiken.
Is waterhuishouding in deze tuin belangrijk?
De tuin is momenteel optimaal gedraineerd. Dit heeft de afgelopen winter weer opnieuw zijn dienst
bewezen na alle regenval en de grote hoeveelheden sneeuw.

Jullie kennen ook donateurs, hoe wordt je donateur en wat is daarvan het voordeel?
Dat is heel eenvoudig. Even aanmelden bij de kiosk tijdens de openingsuren of gewoon bij info@hortus-bulborum.nl. De prijs is slechts € 25,00 per jaar, en je krijgt er een gratis doorlopende kaart bij
cadeau. Uiteraard steun je dan direct ons goede doel.

In de tuin staat een straatnaambordje: “Jan Tuijnpad”, wie was deze meneer?
Jan Tuijn is na Pieter Boschman de conservator geweest op de Hortus. Hij heeft dit jaren gedaan en wel
van 1947 tot 1990.

Komen er veel bezoekers uit ons eigen dorp?
Dit is echt minimaal. Jammer want de tuin behoort tot het Cultureel Erfgoed in Noord Holland. Als
Limmers met een groep op de tuin komen, zijn ze altijd dolenthousiast en hoor je ze zeggen ”dit had ik
eerder moeten weten”.

Ongetwijfeld heeft de “Hortus” nog een verlanglijstje? Noem eens drie grote wensen?
1. Meer bezoekers uit Limmen op de tuin
2. Een systeem waarmee we het “virus” op de tuin kunnen beperken
3. Een volautomatisch beregeningssysteem.
vervolg op pagina 13
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De knusse kadowinkel in Limmen

www.event4all.nl 072-5053112

www.lovkrant.nl

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

LET OP: Tijdens de Bloemendagen
extra open op
za 30 april en zo 1 mei
Openingstijd: Vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Dusseldorperweg 97, tel. 06 - 21 65 83 65

TAICHI QIGONG
Laat door beweging, ademhaling,
visualisatie en bewustzijn
je energie stromen en vind
mentale en fysieke rust.

Rust
Balans
Ontspanning

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

Vanaf 18 mei buiten trainen
op woensdag van 20.00 – 21.00 uur
op het Koekoeksveld aan de Westerweg in Limmen.
Voor iedereen toegankelijk.

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

Informatie: Ellen Gaillard (lid Taijiquan Nederland)
072-505 51 01, ellen.gaillard@quicknet.nl

Onze winkel is 30 april open van 7.00 tot 13.00 uur

Op deze dag ook verkrijgbaar

- Oranje Soezen
- Oranje Tompoucen
- Oranje cup-cake’s
En haal ook wat lekkers in huis voor de Bloemendagen
Wat is Alpe d’Huzes?
Alpe d’Huzes is hét wielerevenement waarbij deelnemers individueel of in teamverband zes keer op een dag de bekende Alpe d’Huzes beklimmen. Niet zomaar, maar om
geld op te halen voor het Alpe d’Huzes/KWF Fonds. Afgelopen jaren werd met dit geld
het onderzoeks- en revalidatieprogramma A-CaRe gestart, met als doel: een beter en
sneller herstel van kankerpatiënten. Een belangrijk en uniek onderzoek dat revalidatie
voor alle kankerpatiënten binnen handbereik moet brengen. Belangrijk om te weten:
de stichting Alpe d’Huzes hanteert een strikt anti-strijkstokbeleid: alle giften en bijdragen gaan voor 100% naar het onderzoeksfonds.

‘t Colletje - lekker brood met een doel!
‘t Colletje is een speciaal voor Alpe d’Huzes ontwikkeld volkorenbrood. Extra vezels
geven extra kracht om de fantastische doelen te bereiken. Doelen van levensbelang!
Vandaar dat uw ambachtelijke bakker van elk verkocht Colletje e 0,30 afdraagt aan
Alpe d’Huzes/KWF. Een absolute win-win: een lekker en gezond volkorenbrood voor
een goed doel!

- Paasbrood
- Diverse Tulbanden
- Diverse soorten groot en klein b
brood
d
- Paas cup-cake’s
- Paaseitjes en paasfiguren

Op www.opgevenisgeenoptie.nl vindt u alle informatie over
Alpe d’Huzes. De website bevat een webshop met unieke
Alpe d’Huzes-artikelen. Neem vooral eens een kijkje.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902
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gelijktijdig de andere interessante dingen bezoeken.
Wanneer gaat de “Hortus” open en wanneer sluit deze haar poorten weer?
De Hortus is dit jaar spectaculair geopend door de kaasdragers uit Alkmaar op 6 april en sluit haar
poorten weer op 16 mei. De tuin is elke dag open van 10.00 – 17.00 uur en ‘s zondags van 10.00 – 17.00
uur.
Zoeken jullie nog altijd vakmensen met een bloembollenachtergrond?
Ja, graag zelfs.
Wanneer wij samen door de narcissen lopen, dan is het één kleurrijk schouwspel van geel, rose,
zalm, oranje, dubbelbloemig, trosjes bloemen al dan niet met een sterke geur, een lust voor het
oog. Vanaf medio april komen er per dag nieuwe tulpenkleuren bij, geurende hyacinthen en Keizerskronen met een geur die mollen en muizen op afstand houden. En dan al die verschillende
namen, bekend en onbekend. Het duizelt je voor de ogen. Het hoogtepunt ligt rond de Limmer
Bloemendagen – Koninginnedag. De “Hortus” moet je eigenlijk wekelijks een paar uur bezoeken
om een indruk te krijgen van de onvoorstelbaar grote variatie in kleuren, bloem- en bladvormen.
Een doorlopende kaart kost slechts € 7,50 per jaar. Dus voor de prijs hoef je het niet te laten.

De Bollenrooier, beeld aangeboden door de KAVB (recentelijk opgeheven). Foto: Lia Vriend-Vendel

Virus, wat is dat nou weer?
Wat griep kan doen bij de mens, doet dit virus in de plant. Echter er is een groot verschil. De mens kan
het virus weerstaan en wordt meestal weer beter. Een plant kan het virus niet weerstaan en zal op den
duur teloorgaan. Daar lopen ook de mannen met de gebogen hoofden weer naar de bloembollen te
kijken om er “ziek en zeer” uit te halen en te vernietigen.
In de kranten lezen we iets over de zgn. Museale Hoek, wat betekent dit?
De museale hoek is een samenwerking-versterking van deze historische plek onder de toren van de
Hervormde Kerk waarover in het jaar 740 al geschreven wordt, de oudste nederzetting in Limmen. In
de oude gebouwen waar meester Pieter Boschman onderwijzer was, voor velen bekend als het Harmonie- en vroegere Brandweergebouw vindt een metamorfose plaats. De huidige verbouwingen zullen
binnen twee jaar resulteren in een schitterende oefen- en concertruimte voor Harmonie “Excelsior”, een
vernieuwd Bloembollenmuseum samen met een Oudheidskamer van de Stichting “Oud Limmen”, waar
doorlopende exposities gehouden kunnen worden. Neem daarbij “Ons Huis”, voor kofﬁe/thee, lunches
op verzoek,vergadering e.d., de prachtige kerk en toren èn de “Hortus” en je hebt een bijzondere attractie in het mooie Limmen, een versterking voor alle betrokkenen. Bij je bezoek aan de “Hortus” kun je

“Hortus Bulborum” Limmen, met haar 83 jaar een levend museum dat dagelijks in beweging is,
daar moet je dit seizoen naar toe. Nog beter wordt donateur voor € 25,00 per jaar en je hebt elke
dag gratis toegang! En niet vergeten je camera mee te nemen.
Kees G. Kroone
*(KAVB staat voor Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, afd. Limmen-Heiloo)

De kaasberrie (origineel uit Alkmaar), met tulpen en het “ingepakte” beeld

Jazz Session Club “Vredeburg”

Bbbigband zorgen voor
de spectaculaire afsluiting
LIMMEN - De Bigband Heiloo en de
Bbbigband zorgen voor de spectaculaire afsluiting van het sessieseizoen bij de JAZZ SESSION CLUB
“VREDEBURG”. Op zondag 17 april
2011 vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen.
Met maar liefst vijf prima gastoptredens van orkesten, die voor de eerste
keer een optreden verzorgden bij de
Jazz Session Club “Vredeburg”, kan
gesteld worden, dat het een uiterst
succesvol seizoen was. Na vorige
maand het geweldige Barksdale Jazz
Moment (ook nieuw) op het podium
te hebben gehad, wordt het seizoen
afgesloten met twee oude bekenden,
nl. de Bigband Heiloo en de Bbbigband. Het is al bijna een traditie dat
deze beide orkesten, o.l.v. Jack Kat,
de laatste gastoptredens verzorgen.
En wat ook een traditie is, is dat deze
orkesten ieder jaar beter gaan spelen,
want Jack Kat legt de lat steeds hoger.
En dat komt natuurlijk ook door zijn
geweldige arrangementen. Beide orkesten hebben hun eigen klankkleur

en dat maakt het optreden zo speciaal. Ze zijn niet echt te vergelijken,
want de bezetting is anders, dus verrassend zal het zeker worden. De bigbands komen beide van de Muziek- en
Dansschool Heiloo en ze zullen een
spectaculair einde brengen van een
seizoen met zeer veel hoogtepunten.
Daarom is de organisatie blij dat deze

Eten en genieten!
BOERDERIJ KIP
IN ZIJN GEHEEL GEBRADEN
Het geheim
Ingrediënten:
1 Boeren kip (van 1200 a 1300 gram) gevoerd met
maïs en granen. Zout en peper.
1 takje rozemarijn, 100 gr. boter, 2 eetl. plantaardige
olie.

speciale formaties het seizoen zullen
afsluiten.
NB: de komende sessiedata: 17 april
De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar. Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax: 0725053414 e-mail: timmer.limmen@
worldonline.nl

Kinderdagverblijf
Eigen Wijs viert Pasen
In de aarzelende start van de lente
maken de kinderen van de vestigingen van Forte Kinderopvang zich op
voor een vrolijke en vooral creatieve
paasviering. Ook kinderdagverblijf
Eigen Wijs zal dit jaar weer uitgebreid Pasen vieren.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wordt
weer volop aandacht geschonken aan
Pasen. In de week voor Pasen organiseren de pedagogisch medewerkers
een paaslunch met de kinderen, waarbij allerlei lekkernijen op het menu
staan: paasbrood, lekkere bolletjes,

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175 graden.
Kruid de kip van binnen met zout en peper en stop
het takje rozemarijn erbij.
Smelt de boter en een braadpan met dikke bodem
en voeg de olie toe.
Bak de kip als de boter is uitgebruist op een zijkant
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 kip in 65 min. gaar en
temper de oven naar 125 graden.
Bedruip voortdurend met eigen braadvet.
Hoe vaker je dit doet hoe malser ze wordt.
Laat de kip na het braden afgedekt met folie circa
10 min. rusten.
Snij de kip in bouten, vleugeltjes en stukjes en trancheer de filets.

chocolademelk en natuurlijk onmisbaar bij Pasen: een lekker eitje. Maar
het allerleukst is het zoeken naar eitjes die verstopt zijn in de avontuurlijke tuin van Eigen Wijs!
Ook zullen er samen met de kinderen
paastakken worden versierd. Deze
zullen door de kinderen worden gebracht naar woonzorgcentrum De Cameren, zodat ook de oudere bewoners
van Limmen een vrolijk en kleurrijk
Pasen beleven. Kinderen, ouders en
medewerkers van Forte Kinderopvang hopen op een gezellig, zonnig
en vooral vrolijk Paasfeest!

Tip
Maak tijdens het braden een lekkere aardappelpuree, voeg daar nog een half teentje knoflook aan
toe en bestrooi deze met geraspte truffel.
Serveer hierbij een lekkere witte wijn van de
Chardonnaydruif.
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Huis met tuin?

*Vraag naar de voorwaarden.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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Onderwijscomplex Zoodo in Burkina Faso:
volop in ontwikkeling
Onderwijscomplex Zoodo, het grote onderwijsproject waar Stichting WOL zich al vanaf 2006 voor inzet, heeft weer een flinke impuls gekregen. Dank zij de hulp van Fietsen voor Burkina en vele
anderen kan er weer flink gebouwd worden aan uitbreiding en verbetering van onderwijs in een van de armste landen in de wereld. De uitvoering van de vierde fase is in augustus 2010 van start
gegaan, Een aantal projectonderdelen zijn klaar en anderen nog in ontwikkeling.
Laslokaal
In november 2010 bereikten de fietsers van Fietsen voor Burkina onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya.
Dit was het einddoel van hun fietstocht. Zij hebben het praktijklokaal
voor de lasopleiding geopend.
De lasopleiding kon nog niet meteen
starten. Lasmachines en toebehoren
zijn in Burkina moeilijk te verkrijgen
of van slechte kwaliteit. Zij zijn in Nederland gekocht of gekregen en per
container naar Burkina verscheept.
Kees en Yvonne Zomerdijk en Johanna Klein van WOL waren in februari in
Burkina. Kees heeft geholpen om het
materiaal uit te pakken en de machines te installeren. Aan een goede vakopleiding is grote behoefte. We zagen
hoe het hekwerk rondom de hangaar
voor de generator gelast werd. Als je
dat ziet, weet je dat een goede vakopleiding geen overbodige luxe is! Op dit
moment loopt de sollicitatieprocedure voor een vakdocent en dan kan
de opleiding beginnen. Het laslokaal
en de machines en gereedschappen
zijn gefinancierd door Students for
Students, Fietsen voor Burkina en Impulsis
Schoolkantine
De schoolkantine is een enorm succes. Dagelijks koken twee moeders
voor 500 leerlingen een maaltijd
in een paar enorme pannen op een
houtvuur. Als het klaar is, komen een
paar leerlingen helpen om de borden

vol te scheppen en uit te delen. Voor
de meeste kinderen is dit hun eerste
en soms ook enige maaltijd. De porties zijn dan ook flink en alles gaat
schoon op. De kinderen blijven nu allemaal in de middagpauze op school.
Na het eten zoeken ze een goed plekje
in de schaduw of gaan in een lokaal
zitten om huiswerk te maken. De
schooldirecteur verzekerde ons dat,
sinds de opening van de kantine, het
schoolverzuim flink was afgenomen
en dat de leerprestaties steeds beter
worden. En dat is nu net de bedoeling
van de schoolkantine!
De schoolkantine is een project van
de vastenactie 2010 van de kerken
in Heiloo, Akersloot, Limmen en de
Egmonden, in samenwerking met
Cordaid/Vastenactie en Fietsen voor
Burkina. De Turing Foundation betaalt
twee schooljaren lang alle schoolmaaltijden.
Schoolverpleegpost
Een andere reden waarom leerlingen
veel verzuimen is hun slechte gezondheid. Naast ondervoeding hebben veel kinderen last van wurmen en
verwaarloosde infecties. Ook melden
ouders hun kind nog wel eens ziek als
ze meer handen nodig hebben voor
het werk op het land of in de huishouding. Om dit verzuim tegen te gaan,
willen we graag een schoolverpleegpost op Zoodo. De schoolverpleegpost is nu bijna klaar. Hij bestaat uit
een wachtkamer, een onderzoekska-

inhoud van de schoolboeken kan met
nieuwe kennis aangevuld worden.
Er zijn inmiddels 15 computers met
toebehoren gekocht en ook een voorraad boeken. Het magazijn van de
basisschool is tijdelijk ingericht als
computerlokaal en het magazijn van
het college als bibliotheek. Dit is niet
ideaal, de ruimtes zijn veel te klein.
Maar de behoefte aan kennis en informatie is zo groot, dan men voor
deze tussenoplossing heeft gekozen.
In eerste instantie zullen de leraren
getraind worden in het gebruik van de
computer. Daarna zijn de leerlingen
aan de beurt. Maar dan hopen we wel
een normaal lokaal te hebben!

In grote kookpotten op een houtvuur worden de schoolmaaltijden voor de leerlingen
gekookt. Dagelijks worden 500 borden vol geschept.
mer, een ziekenkamer en een apotheek. De provinciale gezondheidsdienst stelt een verpleegkundige aan.
Alle leerlingen worden dan tweemaal
per jaar preventief onderzocht. In geval van ziekte of verwondingen kunnen ze behandeld worden om weer
zo snel mogelijk de lessen te kunnen volgen. Als ouders hun kind ziek
melden, gaat de verpleegkundige op
huisbezoek. Is het kind echt ziek, dan
wordt het onderzocht en behandeld.
Bij ongeoorloofd verzuim wordt dit
gerapporteerd aan de schooldirecteur,
die dan maatregelen kan nemen.
De schoolverpleegpost is tot stand
gekomen met hulp van Stichting Castricum helpt Muttathara, Fietsen voor
Burkina en Impulsis.

Onderwijscomplex Zoodo in ontwikkeling: op de achtergrond het nieuwe laslokaal
en de schoolkantine en overal (etende) leerlingen en bouwstenen voor de volgende
projecten

Schooladministratie
In de eerste jaren van het bestaan van
Zoodo, was de schooladministratie
ondergebracht in een nog leegstaand
klaslokaal. Ook de vergaderruimte
voor leraren was in een leeg klaslokaal ondergebracht. Maar de school
groeit hard en volgend schooljaar zijn
alle lokalen nodig voor de leerlingen.
Aan een apart gebouw voor de schooladministratie en de vergaderruimte
was dan ook grote behoefte. Ook dit
gebouw is nu bijna klaar en kan binnekort in gebruik genomen worden.
De schooladministratie konden we realiseren dank zij Fietsen voor Burkina.

Bibliotheek en computerlokaal
Een van de belangrijkste oorzaken
voor de slechte kwaliteit van het onderwijs in Burkina is het gebrek aan
kennisbronnen. Zelfs aan gewone
schoolboeken, die iedere leerling
hoort te hebben, is groot gebrek. Leerlingen zijn zelf niet in staat om boeken te kopen en zijn afhankelijk van
de aanwezige boeken op school. Op
veel scholen voor voortgezet onderwijs is vaak maar 1 exemplaar aanwezig en dat is voor de leraar. Die schrijft
de les op het bord en de leerlingen
nemen het over in hun schrift. Dit is
allemaal tijd die ten koste gaat van
de effectieve lestijd. De leerprestaties
van de leerlingen in het voortgezet
onderwijs blijven daardoor ver onder
de maat. Minder dan de helft van de
leerlingen gaat over naar een volgende klas. Daarom willen we op Zoodo
een schoolbibliotheek hebben waar
leerlingen schoolboeken en naslagwerken kunnen lenen. Veel schoolboeken hebben we inmiddels kunnen aanschaffen, maar veel ook niet.
Zelfs als je geld hebt om de boeken te
kopen, blijken ze niet verkrijgbaar te
zijn. Van de inhoudelijke kwaliteit van
de nieuw gekochte boeken schrokken
we: de laatste herziene druk was uit
1996!
Dit is dan ook een van de redenen
waarom we graag een computerlokaal
op Zoodo willen hebben. De leraren
kunnen dan op zoek gaan naar actuele kennis en informatie en zelf lesmateriaal samen stellen en uitprinten.
Lessen uitschrijven op het bord is dan
niet meer nodig en de achterhaalde

Kees test met Saïdou de lasapparatuur

Het vervolg
Voor de bouw van de bibliotheek en
het computerlokaal hebben we bijdragen ontvangen van de Marthe van
Rijswijck Foundation, de Dr. Hofstee
Stichting, Fietsen voor Burkina en
Impulsis, maar de financiering is nog
niet rond. Het liefst zouden we een
mediatheek willen bouwen: een gebouw waarin zowel de bibliotheek als
het computerlokaal is ondergebracht
en een zaal voor films, (digitale) presentaties en trainingen voor leraren
van dorpsscholen. De computers in
de mediatheek zouden dan ook tegen betaling door anderen gebruikt
kunnen worden. Dit levert de school
inkomsten op om t.z.t. de apparatuur
zelf te kunnen vervangen.
Als de mediatheek er is, heeft onderwijscomplex Zoodo een goede basis
om de kwaliteit van het onderwijs in
de provincie Yatenga verder te verbeteren en de bevolking mogelijkheden
bieden om uit de armoede en onwetendheid te ontsnappen. Daarna gaan
we door met de verdere uitbreiding
van de beroepsopleidingen. Hoog op
de wensenlijst staat een grote loods
met machines voor metaalbewerking.
De lasopleiding kan dan uitgebreid
worden met metaalbewerking. De
machines in de loods kunnen tegen
betaling gebruikt worden door oudleerlingen en kleine ondernemers uit
de omgeving. De school krijgt hiermee inkomsten en de ondernemers
kunnen meer werk en werk van hogere kwaliteit aannemen doordat ze
gebruik kunnen maken van de machines. Zo willen we werken aan de
kwaliteitsverbetering van de ambachten en daardoor aan de economische
ontwikkeling van het gebied.
Mogen we weer op uw steun rekenen?
Voor meer informatie www.stichtingwol.com of tel. 072 5052680.
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AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
w ww.ncommandeur.nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09

Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl
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Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl
www.stuifbergen.eu

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan

VA L K E R I N G

bergruimte. Kastenwanden exact

Administratie- en Belastingadviseurs

op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal

WWW.ESPLENDIDA.NL

of op zolder. Kortom: overal
waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

-(0$$.7+(70(7),;(7

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97

Diverse gezichtbehandelingen
Acne behandelingen
Lichaamsbehandelingen
Bodysugar( Natuurlijke harsmethode)
Universal Contour Wrap
Make-up workshop

Hogeweg 104 te Limmen
Tel: 072-5054917/06-14917722
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Gelukzalig gevoel bij
massagepraktijk
‘Delightful’ in Limmen
Wie langs de Oosterzijweg 6 in Limmen rijdt kan de fraaie boerderij, gebouwd in 1902 en geheel
gerestaureerd in 1998 niet ontgaan. Al jarenlang bekend van de buxusboompjes, maar sedert een
jaar ook een heel mooie massagepraktijk rijker.
Chantal Groot heeft naast/achter de boerderij een bijzonder smaakvolle en rustgevende praktijkruimte gebouwd waar het bijzonder goed toeven is. Van binnen komt de rust direct over je.
Mooie zwart/wit tinten, rustgevende muziek op de achtergrond, een heerlijk verwarmde massagetafel staat uitnodigend klaar. Bij de behandeling mag je wel oppassen dat je niet in slaap valt.
De “gouden handen” van Chantal gaan over lijf en leden met heerlijke warme massageolie, met
geuren naar wens. Kortom een gelukzalig gevoel. Dit moet je zelf ervaren hebben. De mogelijkheden zijn legio en de handen van Chantal kennen een jarenlange praktijkervaring.
Vanzelfsprekend is de redactie niet alleen op bezoek geweest voor een gesprek, maar heeft zelf
ondervonden hoe ﬁjn de massage is. Altijd voor herhaling vatbaar, zeker gelet op de vele variaties. Voor, tijdens en na de massage hebben wij een gesprek gehad met Chantal en haar gevraagd
over de praktijk en alles wat er bij komt kijken. Voorafgaande aan de massage krijg je een “Intake formulier”.
Waar is dit voor en hoe belangrijk is dit voor de behandelingen?
Ik vind het belangrijk dat ik weet wie ik ga masseren en wil graag een verantwoorde massage geven, er
zijn namelijk “contra indicaties” wanneer je beter niet kunt masseren.
Enkele voorbeelden zijn
• Hartklachten, hoge/lage bloeddruk raadpleeg een arts!
• Koorts/griep
• Ziektes, denk aan kanker/trombose raadpleeg een arts!
• Ontstekingen
• Steenpuisten
• Spataderen: ernstige vorm, gezwollen en kronkelig
• Burn out
• Acute blessures
Waar ben je opgeleid voor dit bijzondere beroep?
Ik wilde vanaf de MAVO al iets met masseren doen maar ben eerst begonnen met de 4 jarige
sportopleiding CIOS in Haarlem. Na deze te hebben afgerond ben ik in het buitenland gaan werken waar mij een baan werd aangeboden in de sport. Teruggekeerd in Nederland heb ik toch
de stap genomen om Sportmassage te gaan volgen in Noord-Scharwoude bij ATS opleidingen.
Deze opleiding duurde 1 jaar, een aardige opleiding want de kennis van het lichaam, de anatomie en fysiologie in het Latijn moet je onder de knie hebben. Daarna landelijk examen gedaan bij het Nederlands
Genootschap voor Sportmasseurs in Utrecht. Vanuit deze opleiding ben ik de andere cursussen gaan
volgen zoals Ontspanningsmassage, Hot Stone massage, Hydromassage, allen bij ATS. Hammam
massage, Hot Chocolate massage, Honing massage en Kruidenstempelmassage bij Zonnevlecht opleidingen in Waalwijk waar ik zo nu en dan een nieuwe cursus volg om meer aan te bieden aan de klanten.
Was de stap om tot een eigen praktijk te komen snel gezet?
De stap was inderdaad snel gezet, ik wilde graag mijn ervaring in de praktijk uitoefenen en dit met
groot succes en voldoening.
Het beginnen van een eigen praktijk, komt dat voort uit vraag naar, behoefte aan, of niet aanwezig
in Limmen?
De locatie is voor mij heel goed te doen, dit was de goede mogelijkheid om een massagepraktijk voor
mijzelf te starten en ik had het grote voordeel dat in Limmen weinig tot geen massagepraktijken zijn
die deze vormen van massage aanbieden. Ook in de omgeving is dit minimaal dus de klanten komen
niet alleen uit Limmen maar ook uit de omstreken.
Hoeveel dagen per week is de praktijk open?
Omdat ik net een startende ondernemer ben is de praktijk geopend op maandag en dinsdag van 10.00
uur tot 22.00 uur. Zo kunnen de mensen die werken ook ‘s avonds terecht voor een massage.
Gaat alles op afspraak?
Alles gaat op afspraak, dit kan via mijn telefoonnummer 06 13 76 09 22 of via de mail info@massagepraktijkdelightful.nl. Begrijpelijk kan ik niet opnemen als ik met een behandeling bezig ben maar de
voicemail staat altijd aan opdat de mensen kunnen inspreken en ik bel zo snel mogelijk terug.
Zie je het zelf alles in eigen beheer uitvoeren als een voordeel, immers de cliënt is alleen en geniet
van een persoonlijke privacy en ongekende rust?
Mijn massagepraktijk wil ik graag persoonlijk houden. De cliënten wil ik graag persoonlijk benaderen,
tussen de behandelingen door plan ik ook wat ruimte zodat de cliënten rustig een glaasje water na de
massage kunnen drinken, om kunnen kleden en dan weer weggaan voordat de volgende cliënt komt.
Misschien dat er in de toekomst veranderingen op zullen treden en er wordt uitgebreid, wie weet een
andere locatie.
In je brochure en op de website: www.massagepraktrijkdelightful.nl staan niet minder dan 6 verschillende massages vermeld, keus genoeg dus, maar welke is tot nu toe de populairste?
Ik heb inderdaad verschillende massages, het is natuurlijk ook verschillend waar de mensen voor
komen. De populairste massage is toch wel de sport/ontspanningsmassage. Deze kan ook het hele
jaar door. De andere massages hebben toch wel hun “eigen maanden” de Hotstone massage en Kruidenstempel massage zijn massages die warmte afgeven en in de koudere maanden populair zijn.
De Hammam massage is uitstekend voor in de “zomer” maanden, verschillende frisse geuren, bijvoorbeeld kokos waarmee het lichaam gescrubt word, een voedende pakking voor de huid en nog een heerlijke massage als afsluiting. Ideaal als je op vakantie gaat, hoef je jezelf niet te scrubben!
Ook is er een ruime keuze aan behandeltijden. Ook hier zal verschil per cliënt zijn neem ik aan?
De ene massage duurt langer dan de andere, sommige mensen vinden 30 minuten wel genoeg of de 30
minuten worden vaak gekozen door mensen die voor het eerst komen om eens te ondervinden wat een
massage is of hoe ik de behandeling uitvoer want ook dit is erg belangrijk. De cliënt moet zich wel op
zijn gemak voelen en waar krijgen voor zijn geld.

Chantal masseert nek en schouders

Chantal Groot

Komen je cliënten spontaan of worden ze doorverwezen door b.v. een (sport) arts?
De cliënten komen spontaan of via via, ze worden niet doorverwezen door een arts. Mijn massages
gaan ook meer naar de wellness kant. Wel komen er vaak mensen die last hebben van rug, schouder
en nek, die probeer ik dan wel lekker los te kneden zodat ze er in het vervolg minder last van hebben.
Hoe is de leeftijdsopbouw? Zie je dat jongere mensen meer komen dan senioren of juist omgekeerd?
De leeftijdsopbouw is heel erg verschillend vanaf 10 jaar tot 80 jaar iedereen is welkom. Wel wordt er
natuurlijk aan de hand van het intakeformulier nagegaan wat geschikt is voor de persoon op de tafel,
ook de druk en diepte worden hier op aangepast!
Is er een percentage aan te geven m/v?
Een percentage aangeven is lastig maar ik denk dat het toch wel komt op 55% vrouwen en 45% mannen.
Is er al een vast cliëntenbestand die met een zekere regelmaat terugkeert en doen zij ook mond-totmond reclame voor je?
Ja ik heb in 1 jaar tijd al een aardig cliëntenbestand opgebouwd en je ziet ook dat het belangrijk is dat
mensen mond tot mond reclame voor mij doen. Er zijn een aantal cliënten die wekelijks of maandelijks
terug komen, mensen die elke maand terugkomen voor de maandaanbieding en steeds iets nieuws willen proberen. Of mensen die last hebben van benen, of voornamelijk rug, schouders en nek.
En niet te vergeten de mensen die gewoon even heerlijk willen ontspannen en tot rust willen komen.
Ben je tevreden over je start en het eerste jaar? Voldoet het aan de prognoses en verwachtingen uit
je businessplan?
Ik ben zeer tevreden over mijn start van het eerste jaar. Ik vind het erg leuk om massages te geven en
steeds weer nieuwe acties en aanbiedingen te bedenken. Maar ik hoop natuurlijk in de toekomst dat ik
nog meer succes ga ondervinden!
Wat moeten wij ons voorstellen bij een Hydro Massage?
Hydro massage is eigenlijk DE massage die voor iedereen mogelijk is. Het zijn twee warmwaterkussens
die op de behandeltafel liggen, de cliënt komt hier op zijn rug op te liggen. Cliënten met rugklachten,
grote buik of borst die niet gemakkelijk op hun buik liggen kunnen deze massage ondergaan, deze
duurt 60 minuten en het hele lichaam wordt gemasseerd. Door de waterkussens kan ik namelijk met
mijn handen onder de rug of benen zodat deze ook mee gemasseerd kunnen worden. Nog extra voordelen zijn dat de warmte diep indringt in het spierweefsel en totale ontspanning geeft. En de cliënt hoeft
dus niet om te draaien.
Dit geldt ook voor de Kruidenstempelmassage, wat geeft dit voor extra effect?
Bij deze massage wordt er met grote en kleine kruidenstempels gewerkt die warm worden gemaakt in
een kruidenstempel stomer. In deze kruidenstempels zitten 16 verschillende kruiden, deze worden zorgvuldig afgewogen en zijn voorzien van een diepgaande en reinigende werking.
- het helpt je lichaam in balans te krijgen.
- het bevordert het ontgiften van het lichaam.
- het heft blokkades op.
- het ontspant zowel lichamelijk als geestelijk.
- het vergroot de energiestroom.
- het vitaliseert.
- het verjongt.
- het verbetert het afweersysteem.
Nu ben ik zelf een groot liefhebber van chocolade, is het niet “doodzonde” om chocolade over het lijf
te masseren i.p.v. het lekker op te eten?
Haha, wat is er nou heerlijker voor een chocolade liefhebber om een chocolade behandeling te krijgen
waar begonnen word met een scrub daarna de pakking die tevens zorgt voor een goede doorbloeding en
zelfs afslankend is, en dan nog een massage met warme olie en dat alles ruikend naar chocolade… en
als presentje een bodylotion, bad en douche en een klein potje scrubzout ruikend naar chocolade mee
te krijgen naar huis! Pure chocolade verwenning toch, of moet ik toch eens denken aan een chocolaatje
als presentje?
Geef je ook cadeaubonnen uit?
Bij mij kunnen er inderdaad cadeaubonnen gekocht worden, per massage of gewoon een bedrag, minimaal € 15,00. Leuk cadeau om te geven, en heerlijk ontspannend voor degene die hem krijgt!
Na een uur ben ik als “herboren” uit de praktijkruimte gekomen, kopje kofﬁe, goed gesprek,
maar vooral rust en ontspanning, die gouden handen van Chantal en dat ultieme, gelukzalige
gevoel van ontspanning, warmte, zachte muziek, vriendelijkheid en buiten gekomen (het was
nog februari…) valt die koude winter over je heen. Snel maar weer een keer naar “Delightful”, ik
kan het u allemaal van harte aanbevelen.
Kees G. Kroone
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BLOEMENDAGEN LIMMEN 2011

Welkom bij restaurant Kwartje Kofﬁe!
)FFSMJKLLPQKFLPGGJF
HFCBLWPPS

$ 
FLPQKFLPGGJFWPPSFFOLXBSUKF

4QFDJBBMHBOHFO
#MPFNFOEBHFO
NFOVWPPS

$ 
GRATIS PARKEERGELEGENHEID
GRATIS OPLAADPUNT VOOR UW ELEKTRISCHE FIETS

RESERVEREN? Bel 0347 - 750 463

Kennemerstraatweg 425 • 1851 PD • Heiloo • www.ﬂetcherhotelheiloo.nl
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Lifestyle bedding
TV Bed nieuw bij
Slaapkenner Lute
Terugblik op geslaagde expositie
“Limmen Creatief - Cultuur”
Dit jaar was Anastasia uitgenodigd
om deel te nemen aan de gezellige
expositie en hadden we een zeer
mooie en creatieve kraam neergezet
in de Vredeburg.
Anastasia Creative Gifts is niet alleen een “kado winkel”. Anna maakt
veel dingen zelf zoals leuke, creatieve
maar ook persoonlijke zeepkettingen, sleutelhangers, kettingen en
zeer mooie kransen. Ook voor losse
verkoop van bijvoorbeeld: zeepjes,

kralen, slotjes, lint en materialen om
kransen te maken, bent u op het juiste adres. Is een ketting kapot en weet
u er geen raad mee? Ook voor reparaties kunt u terecht. Wilt u even gezellig neuzen voor leuke decoratie voor
in en om het huis? Zoekt u een leuk
kado of heeft u zin in een gezellige
workshop? Loop gezellig op vrijdag
binnen aan de Dusseldorperweg 97.
Tijdens de bloemendagen tevens zaterdag en zondag geopend.
(zie ook de advertentie in de krant)

Lifestyle bedding biedt dé oplossing
door een LCD tv op unieke wijze te
integreren in het slimme voetbord
van het bed. Met slecht één druk op
de knop verschijnt de LCD vanuit zijn
verborgen ruimte en kunt u vanuit

‘Ervaring genoeg... en een mooie uitdaging’ aldus Bert, ‘we willen graag
de klanten kunnen bedienen met
dagverse groenten, het lekkerste fruit

én natuurlijk met de overheerlijke
rauwkostsalades die Corien bedenkt
en bereidt!! Wat ik óók heel belangrijk
vind is een goede aardappel...’
De winkel op de Dusseldorperweg
heeft een ware metamorfose ondergaan, heerlijk ‘fris’ oogt het wit/grijs
kleurenspel met een prachtige opstelling van groente en fruit, dat uiteindelijk de sfeer in de winkel bepaalt.
Als men dan ook nog eens al die gesneden rauwkostsalades, groente,
fruit en geschrapte krieltjes in de
daarvoor bestemde koeltoonbank
ziet liggen, loopt ‘t water je helemaal
in de mond... ‘Elke dag vroeg op, en
je uiterste best doen, met DAGVERS
in je kop, doet kwaliteit waarborgen.

We kunnen weer inschrijven!

En ook met het woord service weten
wij, denk ik, wél raad!!’. En inderdaad,
zelfs de buurvrouw die de bloemkool
té groot vindt, wordt er door Daisy op
gewezen dat een HALVE ook gerust
mag!!! En ook 3 (!!) mandarijntjes mag
geen enkel probleem zijn. ‘U mag
gewoon vragen wát U nodig heeft,
hoor... zegt mijn vader altijd, en die
is mijn baas’ zegt Daisy met ‘n grote
glimlach.
Kortom, u kunt naar de bakker
voor brood, naar de slager voor
vlees en weer naar de groenteman voor groente & fruit, zoals
het eigenlijk toch ook hoort in zo’n
prachtig mooi dorp als Limmen!
Bert Zwart uw groenteboer. Service
& kwaliteit is onze reclame!!

Groei en Bloei BloemschikHappening 2011 in Limmen
Regionale wedstrijd in Limmen.
Donderdagmiddag en -avond de
28ste vanaf 17.00 gaan de deelnemers aan het bloemschikken met
een verplicht stuk en een vrij stuk.
Er wordt gestart in twee klassen.
De A klasse is voor diegenen die
nog niet eerder aan een Nederlands
Kampioenschap
Bloemschikken
(NKB) hebben mee gedaan. In de select A wordt gewerkt met als thema
`Mozaïeken in 3 D`.
De stukken worden door een professionele jury beoordeeld. In het kerkje
met een eigen sfeer, aan de Zuidkerkenlaan hebben we getracht om middels bloemwerk een extra dimensie
toe te voegen. In de hal van de kerk
worden schilderijen van Willy Min

geëxposeerd. Op vrijdag, zaterdag de
hele dag en zondagmiddag is er voor
het publiek tijdens de tentoonstelling
gelegenheid om de bloemstukken te
bewonderen.
De kerk ligt naast de Hortus Bulborum, de historische bollentuin die
dan vol in bloei staat, zoals men in
Limmen weet ook een bezoek waard!
Tijdens het weekend zijn alle mozaieken in volle glorie te zien en is er
Limmer Kunstroute. Dit maakt een
bezoek aan Limmen voor veel mensen
de moeite waard.
Tentoonstelling geopend op 29 en 30
april van 10.30 tot 16.30 en 1 mei van
12.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis!
Afdeling Midden-Kennemerland, Mercedes Docter PR, Tel 06 50123521 of

een ideale kijkpositie genieten van
uw favoriete programma of DVD. In
samenwerking met topontwerpers en
de beste technologen is een complete
collectie TV Bedden ontworpen van
kwaliteitsleder en een hoogwaardige
afwerking. Van romantisch klassiek
tot trendy modern, het onderscheidende design maakt dat het handgemaakte TV Bed past in elke slaapkamer. Bewonder zelf het TV Bed nú
met een gratis DVD speler en LCD tv
bij Slaapkenner Lute.

Avondvierdaagse 2011

Weer ‘n groentewinkel in Limmen...
Sinds 10 maart is er weer ‘n Groentewinkel, genaamd Bert Zwart... Uw
Groenteboer, in Limmen open! Bert
is samen met zijn vrouw Corien,
knecht Rutger en dochter Daisy het
‘avontuur’ aangegaan op de Dusseldorperweg 75. Al 20 jaar lang runnen ze ‘n groentezaak in Akersloot,
maar toen de groenteboer ‘in hart
en nieren’ hoorde dat er geen groentewinkel meer zou zijn in Limmen
hebben ze samen besloten om óók
‘n Groente & Fruit Speciaalzaak te
openen in Limmen!

Tv kijken in bed is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. het
probleem is echter vaak om een geschikte plaats te vinden voor de tv,
zonder dat het een storend element
is in de slaapkamer.

072 5336827 benzdocter@hotmail.
com
Extra achtergrondinformatie over de
wedstrijd. De deelnemers komen uit de
Kop van Noord Holland. De prijswinnaars zijn bekend op het moment dat
men de tentoonstelling kan bezoeken.
Door de deelnemers is geschikt met
verplichte materialen in twee klassen.
Daarmee hebben ze laten zien waartoe ze in staat zijn. Er wordt gejureerd
op techniek, uitbeelding van het onderwerp en totaalindruk. De cijfers
worden dubbel geteld. En de resultaten
zijn vaak heel verrassend! Daarnaast
staan er een aantal grote werkstukken
die thuis bedacht zijn en ter plekke gemaakt in ruim een uur. Vaak oogstrelend of innovatief. Deze tellen een keer
voor de waardering.

De kosten om mee te doen aan de
avondvierdaagse bedragen € 5,- bij
voorinschrijving en € 6,- als er bij
aanvang van de avondvierdaagse
wordt ingeschreven. Voorinschrijven kan op zaterdag 28 mei en zaterdag 4 juni van 11:00 – 12:30 in
Conquista.
Neem het inschrijfformulier en in-

schrijfgeld, graag gepast, mee en ontvang direct de stempelkaart. Kinderen
tot 10 jaar moeten verplicht onder begeleiding lopen (minimaal 18 jaar). De
begeleider dient zich apart in te schrijven. Het inschrijfformulier wordt verspreid via de scholen, ons boekje en
onze website, www.conquista.nl. Dit
jaar valt de avondvierdaagse van 7 tot
en met 10 juni. Tot dan!

Foto: Wie zich voorinschrijft hoeft dinsdag 7 juni niet in de rij te staan!

Agenda evenementen ODI
Sportactieve Recreatie
Evenementenorganisatiebureau
ODI Sportactieve Recreatie organiseert op Koninginnedag op locatie
de Vuurbaak in Limmen een sporten spelmiddag voor jong en oud.
Van 13:30 tot 16:30 zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals kanotrekken, meerdere
ludieke (team)sporten en nog veel
meer leuke activiteiten!
Deelname is natuurlijk gratis en je
hoeft je van te voren nergens voor
in te schrijven. Kom dus op Koninginnedag met al je vriendjes, vriendinnetjes, familie en buren naar de
Vuurbaak en maak er een geweldige
sportieve dag van! Naast koninginnendag organiseert ODI binnenkort

nog vele andere activiteiten, zoals:
Pasen (maandag 25 april van 10:00
tot 12:00) Kom met zijn allen naar
het zwembad en help de paashaas
met het zoeken van zijn verloren en
verstopte paaseieren. Ook houden
we een wedstrijd voor het schilderen
van het mooiste paasei, dus doe mee
en win! Open dag zwembad Dampegheest (vrijdag 6 mei van 12:00 tot
21:00) Kom allemaal naar de open dag
en beleef een onvergetelijk spectaculaire dag. ODI presenteert hier zijn
activiteiten evenals talloze demonstraties en leuke kiekjes in de keuken.
Met sportieve groeten, Barry
Hoogeboom. Voor meer info: www.
odisport.nl
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Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

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

Vuurbaak 7 - 1906 BS Limmen - 072 5054880
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Lever bij ons uw cartridge in
om te laten navullen.
Na een paar dagen klaar
en u bespaart tot 70%
op uw printerkosten

CV-installatie en -onderhoud
● Dakbedekkingen / dakgoten
● Sanitaire installaties
● Loodgieterswerkzaamheden
●

Het Tuincentrum
bij u
in de buurt !!

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
Tel. 072-5052724, fax 072-5053139
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WIJ BEDANKEN . . .

“...Wij, zoals wij hier nu staan, zijn ongelofelijk veel dank verschuldigd aan: op
de eerste plaats de ontelbare vrijwilligers
die de handen uit de mouwen staken als
wij ze te kort kwamen. Wij zijn ook dank
verschuldigd aan de sponsoren, die ons in
ﬁnancieel opzicht steunden, maar vooral
zijn we dank verschuldigd aan De OGL
met name Jan Driessen, Cees Admiraal,
Cor Kleverlaan en Kees Pronk. De OGL
heeft garant gestaan bij al onze activiteiten. Wij mogen vaststellen dat wij het
vertrouwen niet hebben beschaamd en

toonden ons steeds goede rentmeesters.
Het was ons een waar genoegen en wij
hebben het graag voor u gedaan. Mijn
dank gaat uit naar al die leden die hier
bijeen staan en naar hun partners en laten we ook stil staan bij Klaas Meegdes
en Ben Lieferink twee leden die wij hier
graag in ons midden hadden gehad. Onze
partners hebben ons vaak moeten missen,
Ik wil ze hier van harte bedanken voor al
het begrip en vertrouwen dat ze ons hebben gegeven. Zonder hen hadden wij dit
niet klaar gespeeld.

PA G . 2 1

( VERVOLG VAN VO O R PAGI N A)

Ik heb bloemen voor de comitéleden en
vraag u nadat een ieder is voorzien een
daverend applaus voor deze unieke groep
Limmers.
Ik dank u nogmaals, uit de grond van mijn
hart...”
Gedurende de slotmanifestatie die van
15.00 uur tot 22.00 duurde mochten de
organisatoren zich verheugen in de belangstelling van veel Limmers die met
zichtbaar genoegen kennis namen van

de ﬁlms en de tentoonstelling van foto’s
en attributen van de afgelopen twintig
jaar. Onder het genot van een drankje
en een hapje werd er geanimeerd nagepraat en werden herinneringen opgehaald. Vanaf half zes werd de feestvreugde nog verhoogd toen de band Pip
en Ruud bezit nam van het podium. Ondanks het mooie weer kon de organisatie
tevreden zijn over de opkomst en terugzien op een geslaagde slotmanifestatie.
De onderstaande foto’s geven een impressie...
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DIERVOEDERS

LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

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

Kerkweg 42, Limmen
Tel. 505 12 42

De kapsalon is wegens vakantie
gesloten van 11 t/m 14 mei

Voor uw gemak;

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
GEDROOGDE VARKENSOREN
p.stuk € 0,60 - 5 stuks € 2,50
BI OCAT´S CLASSI C 20KG
p.stuk € 7,50 - 3 stuks € 20,50
HI MALYA LI KSTEEN PAARDEN
ca. 2kg € 5,95
U kunt bij ons ook jonge leghennen bestellen
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

ADMIRAAL

www.lov-krant.nl
ZORGVULDIG
GESELEC TEERD

LIMMEN

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

KAANDORP
TEL. 072 505 3066
info.kaandorp@quicknet.nl

S C H A D E R E PA R AT I E S
G R AT I S L E E N AU TO O P A F S P R A A K

K I J K O P K A A N D O R P. C I T R O E N . N L E N U V I N DT E E N
U I T G E B R E I D O V E R Z I C H T VA N O N Z E O C C A S S I O N S

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

www.studiowelgraven.nl

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!

N
E
M
I
C
E
SP
Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

service
kwaliteit
garantie

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

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de
winkelierscadeaubon. De bon schrijven
we voor u uit en is inwisselbaar bij elke
winkelier in Limmen. Het gemak van
dit geschenk is iets leuks naar keuze
aan te kunnen schaffen. Limmen heeft
voor een ieder een gevarieerd aanbod.

Wij stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip
van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van
10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de SNS-regiobank in het Univé
kantoor.
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Één zwaluw maakt nog geen zomer
en het ‘schaep’ met de vijf lammeren
In het januari nummer schreef ik iets
over de lente die in aantocht was.
Wel, de lente is gekomen, alhoewel
nog steeds fris, de zon krijgt per dag
meer kracht en schijnt langer. Zowel
de maand maart, extreem droog,
maar veel zon, als april, ook veel zon
en tot op heden in onze regio slechts
een luttele 5mm. regen (= 5 liter per
m2). De sloten en vaarten worden
automatisch door het Hoogheemraadschap op peil gehouden, echter
er is geen beter water dan hemelwater. Ons polderwater wordt ingelaten vanuit het Alkmaardermeer en
Noordhollands Kanaal.
De boeren die tot 1 april mest en gier
mogen uitrijden hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en op veel
percelen ook korrels gestrooid. Dan
heb je water nodig om het gras te
laten groeien, want alleen met water
kunnen de meststoffen dat afgeven
waar zij voor bedoeld zijn. De natuur
laat zich echter niet dwingen, noch
de bloemen en de planten, noch de
dieren, laat staan de regen. Zonder
dat we het merken zijn de trekvogels
teruggekeerd. Tussen Limmen en Egmond Binnen is aan de Limmerweg
de leeuwerik teruggekeerd. Prachtige
zang, hoog in de lucht, bijna onzichtbaar en soms als een steen naar beneden vallend. De kwikstaarten zijn
teruggekeerd op de groentetuin en
maken zich op om te gaan nestelen
tussen de oude stapel gaasbakken.
De haas maakte een leger, gelukkig
is zij elders gaan werpen, Reintje de
Vos was namelijk vervaarlijk dicht
in de buurt en sleepte een Smient
(eendensoort) mee die in 2 dagen verorberd werd. Soms is de vos midden
op de weg gewoon zichtbaar. De vos
is mede verantwoordelijk voor de teruggang in weidevogels, waar vindt
hij gemakkelijker een prooi dan in
een grondbroeder als kievit, grutto
etc. De kraaien en eksters maakten alweer eendeneieren buit en peuzelden
deze lekker op, de lege doppen lagen
ook op mijn tuin. De scholekster probeert het ieder jaar, maakt een mooi
komvormig nestje in de grond, komt
echter ook niet verder dan 2 eieren en
leeggeroofd is het nest door kraaien.
Langs de wegen schiet het fluitekruid
omhoog, de paardenbloemen zullen
weldra de velden goudgeel kleuren en
hier en daar staan schitterende “plakken” sneeuwwitte bosanemonen,
luisterend naar de mooie naam Anemone nemerosa. Deze maken geen
bolletjes, maar kleine wortelstokjes,
gelijkend op takjes van een elzenboom. Er zijn ook zachtroze variëteiten. De soorten die je als bolletjes in
de tuincentra koopt dragen de naam
Anemone blanda en bloeien inmid-

dels, in diverse kleuren, ook volop.
Afgelopen zaterdag 9 april was ik met
een excursie mee in Het Ilperveld, onder de rook van Amsterdam, hemelsbreed slechts 7 km. van de Dam gelegen. Een uniek gebied beheerd door
Landschap Noord Holland. Weidevogels in overvloed, perfecte (hoog) waterbeheersing en vogelbescherming.
Daar zagen we de eerste stern van dit
seizoen. Ook Limmen kent een kolonie van deze visdiefjes, nl. in Het Limmerveentje nabij de Schulpvaart. Dat
de eerste zwaluwen nog geen zomer
maken weet een ieder. Echter op 8
maart (een dag later dan in 2010) nam
ik de eerste vier zwaluwen waar achter
het zwembad nabij het Limmer Stet.
Feilloos teruggekeerd na een lange en
gevaarlijke tocht uit Afrika. Elkaar najagend en scherend over het weiland,
daarbij het hoogste lied kwetterend.
Schitterende vogels met hun gevorkte
staart die ook in de vlucht constant
open en dichtgaat om goed te vliegen
en in balans te blijven.

Foto: stern
Per dag zullen er nu meer broedparen
bijkomen en over enkele weken zullen
de jongen in grote rijen op het prikkeldraad zitten, wachtend op de ouders
om in de vlucht gevoerd te worden.
Per dag leggen duizenden insecten en

wormen het loodje en worden gulzig
door de jongen van alle vogelsoorten
verorberd.
Weldra zullen ook de gierzwaluwen
terugkeren, een wonder der natuur,
daarover een volgende keer iets meer.
Over “kwetteren” en “zingen” gesproken, vanaf ’s morgens ongeveer 04.00
uur tot plm. 06.45 uur is het een “oorverdovend” concert van territoriumverdediging tussen de verschillende
vogelsoorten, de lijsterachtigen (merels e.d.), winterkoninkjes, koolmezen
en roodborstjes en is het een gefluit
van jewelste. Als straks alles broedt
en jongen heeft dooft het concert
langzaam uit. De lammeren komen
voorspoedig bij de boeren, maar in
ons eigen Limmen gebeurde toch wel
iets bijzonders en niet alledaags. Op
melkveebedrijf en schapenhouderij
‘De Westert’, van Sjaak en Jacqueline
Welboren aan de Rijksweg (hoek Zeeweg) wierp een schaap maar liefst vijf
lammeren, een unieke gebeurtenis.
Bijgaand een foto. Volgend jaar zal
er opnieuw een open dag zijn waarbij
bezoekers kennis kunnen maken met
het bedrijf en alles wat er gebeurt en
gedaan wordt. Dit jaar helaas niet
want het bedrijf is bezig met ingrijpende verbouwingen/renovaties.
Limmen maakt zich op de voor de
a.s. Bloemendagen, het afscheid van
burgemeester mevr. A. Emmens-Knol,
voor een mooi voorjaar en een heerlijke lange zomer. Intussen genieten
maar van de natuur om ons heen en
zeker de “Hortus Bulborum” een paar
maal bezoeken, de schatkamer van de
bloembollencultuur, zie elders in dit
blad.
Kees G. Kroone

Stichting welzijn ouderen Limmen

Oproep voor
Mozaiekenklus - 55+
LIMMEN - Maandag 25 april start
traditiegetrouw de swol prikploeg
met een spectaculair mozaïek project. Er is in de afgelopen maanden
veel vergaderd, getekend, gezaagd
en getimmerd.
De hyacintennagels worden zondag
24 april ter beschikking gesteld, dwz
het grote werk kan beginnen. Evenals vorige jaren wordt het vast weer
een gezellige steek en prulwerk in het

BeneFIETSconcert
zaterdag 7 mei
Misschien hebben jullie wel gehoord
over de groep van 40 renners van
Cal ‘d’Huzes, met daarbij de Limmers Robert Bijl, Ben Metselaar en
Jack Burgering, die samen met nog
heel veel andere wielrenners, op
9 juni Alpe d’Huez gaan beklimmen
voor het KWF. We hebben als team
Cal d’Huzes een streefbedrag van
€ 200.000,- om gezamenlijk op te
halen voor dit goede doel.
Dit doen we zowel individueel als met
gezamenlijke activiteiten, een zo’n
activiteit vindt er op zaterdag 7 mei
plaats. We organiseren dan namelijk
een BeneFIETSconcert in zaal Borst
te Bakkum. Met optredens van; Mick
Harren, al 25 jaar een fenomeen in de

Foto lammeren: Kees Welboren temidden van de vijfling (eigen foto fam. Welboren)

Alle vrijwilligers van Stichting Het Genootschap Limbon...

Bedankt voor het bedenken
en organiseren van vele
onvergetelijke evenementen!
Ik denk dat wij namens het hele dorp spreken als wij dit woordje van dank naar jullie uitspreken. In
de loop der jaren hebben jullie heel veel betekend voor de saamhorigheid van Limmen...
Mede door jullie initiatieven blijft Limmen een unieke plek in Kennemerland innemen en daar zijn
wij jullie dankbaar voor!
De redactie van de LOV-krant

cultureel centrum vredeburg, waar de
mozaïek koorts zal uitbreken. Het bestuur van de swol doet een dringend
beroep op alle 55 plussers om massaal
medewerking te verlenen. Aan koffie,
hapjes en drankjes zal het niet ontbreken. Maandag morgen 25 april vanaf
9.00 uur bent u van harte welkom en
vergeet niet naast een goed humeur
een schaar mee te nemen. Ons motto
voor de 59ste editie van de Bloemendagen luidt: We zullen doorgaan.

muziekwereld. Een zanger met Amsterdamse stijl die optrad in de ArenA
tijdens het huwelijksfeest van Prinses
Maxima en Prins Willem Alexander. Hij
zingt voornamelijk Nederlands maar
ook wel Engels. Is bekent o.a van het
nummers ‘Sweet Caroline’, ‘Doe maar
gewoon’ (de Veerkampjes) en ‘Ajax is
mijn kampioen’. The Garlicks, een verrassende coverband uit Limmen. De

jonge en energieke bezetting maakt
van elk optreden een spektakel. Het
enthousiasme van de band straalt
over op een zeer breed publiek door
de grote variatie aan nummers (Rol-

ling Stones, Golden Earring, Red Hot
Chili Peppers, Arctic Monkeys etc.).
Stain, een coverband uit de omgeving

van Alkmaar die al 6 jaar aan de weg
timmert. Vorig jaar waren ze o.a. te
bewonderen op het ‘Popweekend Alkmaar’. De 5 bandleden spelen al heel
veel jaren en hebben een repertoire
met o.a. Blöf, de Dijk, ZZ Top, AC/DC,
The Scene en vele andere. Een dj, die
tussen door er zeker voor zal zorgen
dat de sfeer tijdens de wisselingen
met de optredens er goed in blijft zitten.
Dit alles voor een toegangsprijs van
€ 10,- wat geheel ten goede komt aan
het KWF, Alpe D’HuZes.`
Toegang vanaf 16 jaar, tot en met 20
jaar is legitimatie verplicht.
Kaarten zijn te verkrijgen bij de fam.
Burgering, Vredeburglaan 2 te Limmen (tussen 10.00u. en 20.00u.) en
bij café Borst in Bakkum. Het aantal
kaarten is beperkt dus zorg dat je er
op tijd bij bent, want vol = vol.
Op de website www.teamcal.nl vindt
u alle informatie over Team CAL
d’HuZes. Bezoek via deze site ook
eens de actiepagina van Robert, Ben
en Jack of van één van de andere
teamleden, hier kunt u reageren naar
hen en leest u hoe u hen persoonlijk
kunt steunen met deze actie.

LOV-KRANT
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KEURSLAGERKOOPJE

TIP VAN UW KEURSLAGER

Paashaasjes

Carpaccio met GRATIS
dressing

3 stuks

6

00

per portie

2

VLEESWARENKOOPJE

PAASTIP

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram
gebraden
kalfsrollade

Gekruide
kiprollade met
GRATIS 6 eieren

Keurslagers
achterham

per stuk

150 gram

GRATIS 100 gram
paassalade

5

95

95

2

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

SPECIAAL AANBEVOLEN

BRUNCHIDEE

Vers Hollands
lamsvlees

Vitello tonnato
met
tonijnmayonaise

Verse fruit- en
rauwkostsalades

per portie 2 personen

Het is er weer!

4

95

Keurslager Snel
Kerkweg 18, 1906 AW LIMMEN
Tel. (072) 505 12 63, Fax (072) 505 33 67
www.snel.keurslager.nl
info@snel.keurslager.nl

Van groenteboer
Siem

Aanbiedingen zijn geldig van 18-04-2011 t/m 23-04-2011.
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