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De krant van Ondernemend Limmen
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voor Limmers, door Limmers

...wenst u veel plezier
bij de Bloemendagen!

Koningsdag in Limmen
Het is al sinds de vijftiger jaren dat
in Limmen festiviteiten worden georganiseerd met betrekking tot het
koningshuis. Werd in het begin Prinsessedag gevierd en daarna Koninginnedag, sinds vorig jaar vieren wij
Koningsdag. Koningin Juliana vierde
het door middel van een defile, Koningin Beatrix bezocht ieder jaar
twee locaties in het land. Dit jaar beperkt Koning Willem Alexander het
tot één stad en wel Dordrecht.

Programma Koningsdag 27 april:
• VANAF 9.00 UUR VRIJMARKT
	De vrijmarkt voor kinderen begint
om 9.00 uur op het noordelijke
gedeelte van het park. De ervaring

heeft geleerd dat er voldoende
ruimte is voor alle jeugdige handelaren om hun waar uit te stallen,
zodat er niet gereserveerd hoeft te
worden.
• 11.00-12.00 UUR
START KONINGSRIT
	Tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden met de Koningsrit van
ca. 4 kilometer. Deze puzzeltocht
start op de Vuurbaak. Bij de tent
van de organisatie kan de routebeschrijving worden opgehaald. Om
deze unieke fietstocht in stand te
houden vragen wij 1 euro per volwassen deelnemer. De kinderen
doen uiteraard gratis mee. Tevens
kunnen kinderen tot 12 jaar zich
hier inschrijven voor de wedstrijd
“de mooist versierde kinderfiets”.
Meer informatie over de Koninginnenrit vindt u elders in dit boekje.
• 12.00-14.00 UUR
PANNENKOEK EN LIMONADE
	
Omstreeks het middaguur zal er
begonnen worden met pannenkoeken bakken. Alle kinderen kunnen
er één komen eten. Volgens de traditie is er ook dit jaar weer de limonade koe, waarbij de kinderen zelf
mogen “melken”. Hopelijk wordt

het een dorstige dag en zullen de
kinderen er veel gebruik van maken.
• 12.00-18.00 UUR BAR OPEN
	Van 12.00 uur tot 18.00 uur is de bar
geopend. De bar wordt verzorgd
door Muziekvereniging Excelsior*.
• 14.00-18.00 UUR
	MUZIEK MET ALS THEMA
“I LOVE HOLLANDS”
	Veel Nederlandstalige muziek met
een DJ en een live optreden van Albert Casanova.
• 12.00-18.00 UUR
VELE ATTRACTIES VOOR DE JEUGD
	Zoals ieder jaar kunnen de kinderen
hun energie kwijt op en bij meerdere attracties. Dit jaar is er voor
elke leeftijdscategorie een attractie
opgesteld voor al het tijgeren, kruipen, klauteren, klimmen en springen.
• CIRCA 16.00 UUR
PRIJSUITREIKING KONINGSRIT
	
Prijsuitreiking
Koningsrit
en
“mooist versierde kinderfiets”.
• 18.00 UUR
EINDE ALLE ACTIVITEITEN

Spectaculaire mountainbikewedstrijd
op verwerkingslocatie GP Groot
Op zaterdag 20 juni 2015 organiseren
MTB Noordwest en GP Groot voor de
derde keer de GP Groot reCYCLE. De
hoogste berg van Alkmaar op de verwerkingslocatie van GP Groot is op die
dag wederom de ‘kuitenbijter’ bij een
van de meest unieke MTB evenementen van Nederland. Het deelnemersaantal groeide de afgelopen edities
gestaag. De organisatie bereidt zich
dit jaar voor op minimaal 250 rijders;
uit binnen- en buitenland. MTB-ers
kunnen individueel en in teamverband meedoen.
In een race over 100 minuten trotseren mountainbikers het gevarieerde
terrein van GP Groot. Op het terrein
van GP Groot wordt weer een uitdagend MTB-parcours uitgezet rond de
recyclinginstallaties en het ‘Alkmaarse heuvellandschap’ van bouw- en
sloopafval.
Inschrijven
Inschrijven kan alleen via voorinschrijving en vanaf 18 jaar op:

Bloemendagen
Limmen
opzet!
Nieuwe

2 t/m 6 mei 2015
Op zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni
organiseren wij voor de
organiseren wij voor de
eerste keer het
eerste keer het

STEUN DE STRIJD
TEGEN KINDERKANKER

Wereldrecord Limmen
Ludiek in gevaar!!!
Kroone
E-Bike
Event
KrooneLiefting
Liefting
E-Bike Event
te Limmen.
te Limmen.

Dit evenement is gratis,
Dit evenement is gratis,
en leuk voor iedereen die
en leuk voor iedereen die
geïnteresseerd is in E-bikes.
geïnteresseerd is in E-bikes.

> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.

www.kika.nl

Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39
Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39

LIMMEN – nog 50 dagen en dan moet
de wereldrecordpoging van stichting
Limmen Ludiek officieel echt gaan
starten. En dat gaat gebeuren tijdens
een zeer gezellige en afwisselende
feestweek van 2 juni tot en met 7
juni. Maar er hebben zich op dit moment nog lang niet genoeg vrijwilligers aangemeld via de website van
limmenludiek.nl. En daar zijn er toch
zeker nog 200 van nodig om alles in
goede banen te leiden eind mei en
begin juni.
De afgelopen 2 jaar hebben honderden vrijwilligers diverse avonden en
middagen in De Kurkenhof gezeten
en daar kurken zitten uitsorteren
op kleur. Vanaf na de laatste Limmer Kermis zijn ook 13 ploegen / 200
kurkendrukkers gestart aan hun eigen onderdeel van het wereldrecord
mozaiek. Duizenden kurken en bijna
net zoveel uren zitten er al in al deze
voorbereidingen welke een opmaat
zijn naar het unieke wereldrecord met
het kurken mozaïek van ruim 178m2.
‘We zijn nog zoekende naar ongeveer
200 enthousiaste vrijwilligers die het
leuk vinden om in teamverband mee
te werken aan onze feestweek’ , vertelt voorzitter Kees de Jong.

www.gpgroot.nl/mtb
Deelname is € 10,- (ex prochip) KNWUbasislidmaatschap is vereist.
KidsRide
Om jeugdige rijders ook een kans te
geven om unieke parcours te bedwingen, organiseren we voorafgaand aan
de wedstrijd een KidsRide. Onder begeleiding van ervaren MTB-ers en begeleiders kunnen kinderen van 8 t/m

17 jaar (gratis) het parcours rijden. Let
op: De plaatsen voor deze ‘preCYCLE’
zijn beperkt! Inschrijven kan ook via
www.inschrijven.nl.
Programma
• 13.15 – 14.45 uur:
Gratis Kids ride (mini-clinic voor
kinderen 8 t/m 17 jaar)
• 15.00 uur:
Start GP Groot reCYCLE 100 minuten
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ilo
rdus in He
Willibro
Landgoed
• Ook op voor de jeugd
ei
m
3
ne
zo
op
• Chill
er Fair
e Oldtim
• Groots
mfeest
• Bloese
lborum
Bu
us
rt
• Ho

Realisatie: MALO

In Limmen gaan de festiviteiten aan
de Vuurbaak op dezelfde voet door als
voorgaande jaren. Voor elke leeftijd is
er wel een activiteit. Te denken valt
aan de vrijmarkt, de fietstocht en de
attracties voor de kinderen. Er wordt
gezorgd voor een hapje en een drankje. Ook dit jaar verzorgd de Harmonie
Excelsior uit Limmen de drankjes.
Dit jaar staan er bovendien een viertal exploitanten in het park die een
uitgebreid assortiment aan hapjes
leveren. Voor de kinderen zijn er pannenkoeken en is er limonade. Voor de
kinderen zijn deze geheel gratis zoals
gebruikelijk.
Het middagprogramma wordt muzikaal ondersteund door een DJ en een
zanger. Het organisatiecomité heeft
dit jaar gekozen voor een muziekthema. Het wordt dit jaar een vrijwel geheel Nederlandstalig aanbod.
Het enige waar geen invloed op uit te
oefenen is, is het weer. Het is de laatste jaren goed tot uitstekend weer geweest. Hopelijk wordt het ook dit jaar
weer een zonnige droge dag en vinden
velen hun weg naar het park.

Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl
Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl

‘Maar ook voor en na het evenement
hebben we veel hulp nodig om het
hele park in te richten en spik en span
te maken voor de duizenden bezoekers die naar Limmen zullen komen
voor het wereldrecord mozaiek’, vult
bestuurslid Technische zaken Jack
Burgering aan.
‘In het zicht van de haven zal het toch
niet zo zijn dat we activiteiten in het
programma moeten gaan schrappen
omdat we niet voldoende mankracht
hebben. De Culinaire Avond is bv met
300 gasten al bijna stijf uitverkocht’
zegt vicevoorzitter Andre Koopman.
‘ Dinsdag 19 mei organiseren we een
vrijwilligersavond voor de vrijwilligers
die zich hebben opgeven in De Burgerij van 20.00 tot 22.00.
‘Alleen doe je niets, met elkaar doe je
alles. Wij hopen deze editie van Limmen Ludiek weer net zoveel steun te
krijgen van enthousiaste vrijwilligers
als in 2010 met LEGO en in 2005 met
de bierkratten. En we proberen ook
iedereen weer een uniek aandenken
mee te geven naast natuurlijk de
unieke ervaring van het wereldrecord’,
beëindigt voorzitter de Jong.

Gitta Beentjes vervolgt; ‘We zoeken
vrijwilligers voor de HORECA ( Bar en
Restaurant ), STEWARDING ( Beveiliging en Verkeer ), PARKINRICHTERS (
Tent op en afbouwen, Park afhekken
en inrichten, Mozaiek podium opbouwen, Sporthal inrichten ) en EHBO’ers
om de dagen voor, tijdens en na het
evenement ons te komen helpen’.
‘Heb je horeca ervaring van achter de
bar of uit het restaurant en je wilt een
kurkje bijdrage aan een uniek evenement meldt je dan aan via onze website www.limmenludiek.nl en ga dan
naar de speciaal ingerichte vrijwilligerspagina. Het wijst zich vanzelf’,
zegt penningmeester Jan Glorie.
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PA G . 2

LOV-KRANT

APRIL 2015

Alleen uw kapper
kan deze nieuwe
look creëren!

UNDERCUT
met Tecni.Art

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
dd
an
naar w
nieken
decoratieve tech

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

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

FRONTLINE HOND EN KAT
SPOT ON & COMBO

NU MET KORTINGEN VAN 20% EN MEER!*
Frontline kat 4 pip. vanaf €

18,75
Frontline hond 4 pip. vanaf € 22,75

Oranje is goed...
Rode cijfers
niet!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

* Kortingen m.b.t. de adviesprijzen

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

Rosbief met kruidensaus
Benodigdheden voor 4 pers.:
• 800 gram Rosbief (verkrijgbaar
bij de slager) Staartstuk
• 100 ml neutrale olie
(bijv. zonnebloemolie)
• 5 eieren
• 1 bosje gemengde kruiden
(bijv. kervel, peterselie bieslook
en tuinkers)
• 1-2 tl mosterd
• 200 ml crème fraîche
• 150 ml zure room
• aluminiumfolie

Verwarm de oven voor op 175º . Dep de rosbief eventueel droog. Breng het
vlees op smaak met zout en peper. Verhit 2 el olie in een ondiepe braadpan.
Bak de rosbief hierin 5-6 minuten rondom op hoog vuur. Breng de temperatuur van de oven terug naar 100º Braad de rosbief 35 minuten in de oven
tot een kerntemperatuur van 45- 48º Controleer dit met een kerntemperatuurmeter. Neem het vlees uit de pan en wikkel het in aluminiumfolie. Laat
het vlees minimaal een uur rusten.

WIJNTIP : NATURA Merlot
Valle del Rapel , Chili

Snijd het eiwit in blokjes en meng de blokjes samen met de kruiden door de
saus. Breng de kruidensaus op smaak met zout en peper.

Eet smakelijk!

Kook voor de saus de eieren in 8 minuten hard. Was de gemengde kruiden,
schud ze droog en hak de kruiden fijn. Eieren laten schrikken onder koud
water, pel ze een halveer de eieren. Neem de eidooiers uit de eieren, strijk
ze door een zeef en roer ze glad met de mosterd. Roer 100 ml olie druppelsgewijs erdoorheen. Roer de crème fraîche en de zure room erdoor.

Snijd de rosbief in zeer dunne plakjes en spreid ze dun uit over de borden. Serveer de rosbiefcarpaccio met de kruidensaus. Lekker met gebakken
aardappeltjes en broccoli.

• sanitair
• riolering

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

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

Als kwaliteit een rol speelt..
Tevens gazon aanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

Oòk in isolatieglas!
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D e r u b r i e k L i m m e r K ro o s t
i s p owe re d by

Ruim tien jaar geleden is de rubriek Limmer Kroost ontstaan. Wij hebben het even opgeteld en er zijn in die tien jaar 289 baby’s
opgegeven voor deze populaire rubriek. Deze maand is het voor de derde keer in tien jaar dat er geen baby’s zijn opgegeven... Wellicht dat er nu vaders en moeders achter hun oren krabben aangezien zij een grote kans op een prachtig kinderzitje, beschikbaar
gesteld door Kroone en Liefting, aan hun neus voorbij zien gaan... Wist u dat alle plaatsingen nog te zien zijn op www.lovkrant.nl?

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 0725055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Kom 13 mei gezellig proefspelen
bij Kinderopvang Kits Oonlie!
Wanneer u uw kind toevertrouwd
aan de kinderopvang is dat een hele
stap. Diverse vragen kunnen bij u op
komen, bijvoorbeeld; “Gelden er dezelfde normen en waarden als thuis?”
of “Hoe zit het met de veiligheid? En
wordt uw kind optimaal begeleid?”
Daarop kunnen wij maar één antwoord geven: een volmondig ja!
Kits Oonlie biedt veiligheid, structuur en mogelijkheden tot ontwikkeling, maar vooral: plezier! Wat bij Kits
Oonlie centraal staat is betrokkenheid. We bekijken samen met u, hoe
wij uw kind het beste kunnen begeleiden en wat u, als ouder, belangrijk

BBQ Workshop bij KookKönst
met Toon & Cees..!

vindt rondom de opvang. Om de stap
naar de opvang makkelijker te maken
opent ons kinderdagverblijf in Limmen ( Middenweg 26A ) op woensdag
13 mei haar deuren voor alle kinderen tussen de 0 en 4 jaar. U kunt uw
kind(eren) op deze dag laten proefspelen tussen 10.00 en 12.00 of tussen
14.00 en 16.00 uur.
Door middel van het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl kunt
u uw kind(eren) aanmelden voor het
proefspelen op 13 mei. Telefonisch
aanmelden kan uiteraard ook, u kunt
dan bellen naar de Centrale administratie van Kits Oonlie, 072-5323576.

Altijd al eens meer over barbecueën willen weten en wat er allemaal mogelijk is, dan is dit je kans! Op donderdag 30 april wordt er bij KookKönst aan
de Dusseldorperweg een BBQ workshop gegeven door Toon Könst & Cees
Smit. Vanaf 17.00uur wordt er gestart met een gezellige borrel en daarbij wat
mini hapjes van de BBQ. Hierna gaat u als cursist onder kundige leiding van
Toon & Cees aan het werk. Beide heren zullen heel wat tips & trucs geven en
samen met de cursisten lekkere recepten bereiden.
Cees Smit zal o.a. uitleg geven over hoe om te gaan met vlees op de BBQ.
Verschillende barbecues staan klaar, gestookt op gas, houtskool en briketten
om er diverse gerechten op te bereiden. Er wordt met lamsvlees, rundvlees,
kip en vis gewerkt tijdens deze workshop. Naast vlees en vis worden er ook
bijgerechten zoals salades en aardappelgerechten gezamenlijk gemaakt.

Programma Limmen Ludiek feestweek
Net zoals in 2005 en 2010 is er een
feestweekprogramma samengesteld
voor jong en oud om niet snel te
vergeten. Vanaf dinsdag 2 juni t/m
zondag 7 juni zal het park aan de
Vuurbaak en de sporthal De Enterij
worden omgetoverd tot een waar
KURKEN Walhalla.
Gedurende de Limmen Ludiek FEESTWEEK vinden er verschillende activiteiten plaats. We hebben alle leeftijden iets te bieden, voor jong en oud
en alles er tussenin.
Dinsdag 2 juni zal de LIMMEN LUDIEK feestweek worden geopend met
de Limmen Ludiek CULINAIRE CAL
AVOND m.m.v. drie regionale restaurants; restaurant Apicius, restaurant
’t Eethuysje en Bar BBQ Bistro …Bij
Lotje. Zij slaan op deze avond de culinaire handen ineen en bereiden voor
u een heerlijk 5 gangen diner waarbij
een passend wijnarrangement wordt
geserveerd van het Famille CASTEL uit
Frankrijk.
Voor deze avond is helaas geen stoeltje meer vrij, alle 350 beschikbare
plaatsen zijn reeds gereserveerd.
Woensdagmiddag 3 juni staat volledig in het teken van CAL KIDS ARE
GOING CORK in het kader van het
Limmen Ludiek Scholenproject. Maar
liefst 7 basisscholen en 3 voortgezet
onderwijs scholen gaan de komende
periode, per school aan een eigen
kurkenproject werken. Ze krijgen allemaal 15.000 kurken, een onderwerp
en de rest is aan hun eigen creativiteit. De eindresultaten zullen vanaf
woensdagmiddag 3 juni en van 5 juni
tot en met zondag 7 juni in Sporthal

De Enterij voor alle kinderen en het
grote publiek te bezichtigen zijn.
GRATIS ENTREE!
Donderdagavond 4 juni is het ‘showtime’ met LA LUDIEK DU CAL. Dit gaat
een gezellige muzikale rollercoaster
worden waar bekende en minder bekende dorpelingen uit Limmen, Bakkum, Castricum, Heiloo en Akersloot
in de huid van bekende nationale
en internationale artiesten kruipen.
Met ruim 25 verschillende optredens
wordt het een avond met een hoog
meezing- en dansgehalte. In de feesttent zijn voldoende gezellige zitjes
en statafels aanwezig zodat iedereen
deze muzikale avond met entertainment op een zo prettige mogelijke
manier kan mee beleven.
GRATIS ENTREE!
Vrijdag 5 juni gaat er letterlijk worden
afgeteld naar het wereldrecord. Tijdens een spetterend licht en geluidsshow zal voor het toegestroomde publiek en sponsoren het wereldrecord
kurken mozaïek van 32 meter bij 5
meter met reusachtige kranen rechtop worden getrokken.
DE GROTE ONTHULLING. Zeer spannend natuurlijk voor de honderden
vrijwilligers en organisatie die vele
maanden met grote inzet en enthousiasme hebben gewerkt aan het gigantische kurken mozaïek.
Het moment is dan eindelijk daar
waarop het kurken mozaiek in zijn geheel wordt onthuld aan het publiek.
Natuurlijk gevolgd door een feestavond met een goed stuk muziek verzorgt door DJ WILLOW die bekend is

van o.a. Vrienden van Amstel ‘live’.
GRATIS ENTREE!
Zaterdag 6 juni overdag zal het park en
de sporthal De Enterij vrij toegankelijk
zijn voor alle CAL bewoners en voor
de vele dagjesmensen van ver buiten
de regio. Vanuit de openpodiumwagen in het park zullen DE WICO’S en
BAND MORGAN overdag de muzikale
omlijsting verzorgen.’s Avonds zal de
Limmen Ludiek feesttent het domein
gaan worden van THE DIRTY DADDIES.
Een geweldige feestband waar jong
en oud, let maar op, niet op stil kan
blijven staan. Voorproefje? The Dirty
Daddies zijn te zien en te beluisteren
op Youtube [ link toevoegen ]. Entree
is € 10, - maar in de voorverkoop krijg
je er dan ook een GRATIS horecamunt
bij t.w.v. € 2, -. Houdt dus onze website en facebookpagina van Limmen
Ludiek in de gaten voor de start van
de kaart verkoop Gall & Gall Limmen.
Zondag 7 juni de Slotdag van de Limmen Ludiek 2015 feestweek. Dit is de
laatste dag waarop het grote publiek
het wereldrecord kurken mozaïek in
al zijn glorie kan komen bezichtigen.
Gedurende de gehele dag is het park
een openpodium waar DE WICO’S en
het SANTANA HOT COLLECTIVE de toeschouwers muzikaal zullen gaan vermaken. ’s Avonds zal COLD TURKEY in
de feesttent het slotakkoord voor hun
rekening nemen. GRATIS ENTREE
Dit is ook gelijk de dag dat het bestuur
van Limmen Ludiek zich zal terugtrekken in de Limmer achterkamertjes om
in het geheim alvast weer te gaan
broeden op een idee voor 2020!

Toon Könst heeft hiervoor een aantal zeer bijpassende recepten die de cursisten mogen maken. Om u te laten zien dat er nog meer dingen mogelijk
zijn dan u misschien denkt wordt ook het nagerecht tijdens deze workshop
op de BBQ bereid. De workshop wordt gegeven aan 8 a 10 personen zodat
Cees & Toon alles goed kunnen begeleiden en een ieder zijn/haar vragen
kan stellen. De kosten zijn € 60,00 p.p. dit is incl. drankjes en recepten om
mee naar huis te nemen. Opgeven kan via info@kookkonst.nl of loop bij
KookKönst op Dusseldorperweg 75 gewoon even naar binnen. Als eerste zal
de datum van 30 april worden vol gepland, mocht er meer interesse zijn dan
zullen wij nog andere data plannen.
Houdt hiervoor de website www.kookkonst.nl in de gaten!

Bewegen is de basis van gezondheid...

Taichi Qigong in de buitenlucht
Op 20 mei beginnen ze weer: de al
jaren succesvolle buitenlessen Taichi
Qigong!
Taichi Qigong is een uit China afkomstige bewegingsleer. Chinezen zien
klachten als een verstoring van de balans. Daarom is het belangrijk dat je
in balans komt of blijft, waardoor je je
fysiek en mentaal goed voelt. Door te
bewegen stimuleer je de bloedcirculatie en blijven gewrichten soepel.
Veel klachten zoals in het gebied van
hoofd, schouders, nek en armen, rugklachten of stress kun je met oefeningen, gebaseerd op deze traditie van
Taichi Qigong, voorkomen of verminderen.
Taichi Qigong oefeningen zijn rustige,
vloeiende en eenvoudige bewegingen
die ontspannen worden uitgevoerd.
Ze verbeteren ademhaling, lichaamshouding en concentratie. Je wordt
je bewust van de wijze waarop het
lichaam op inspanning en spanning
reageert en je leert je grenzen te herkennen.
De oefeningen zijn geschikt voor ie-

dereen en makkelijk in te passen in
het dagelijks leven,
thuis en op het
werk.
Vanaf 20 mei tot
eind
augustus
worden losse lessen in de buitenlucht gegeven. Een
ideale manier om
vrijblijvend
lessen te volgen op
woensdagavond
van 20.00 – 21.00
uur. Locatie: Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o.
huisnr 18) in Limmen. Kosten
€ 4,50 per les.
Draag makkelijke, warme kleding, bij
voorkeur meerdere laagjes, en warme
schoenen. Bij hevige regen gaat de les
niet door. De trainingen zijn voor iedereen en alle leeftijden toegankelijk.
Voor meer informatie:
www.touchbase-taichi.nl
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kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
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RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑17‑51

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd
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Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure
op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Limmen
Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Zonnedauw 6d
1906 HA Limmen
072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl
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Gezellige en geslaagde onderlinge
wedstrijden Tios Limmen
Zondag 22 maart waren er de onderlinge wedstrijden voor de turnafdeling van Tios Limmen. Van 10.00 tot
11.30 waren er de recreatie groepen
1 t/m 8 die op de vloer kwamen. Na
het opmarcheren van de 21 meisjes
en 1 jongen was er een gezamenlijke
warming-up. Deze werd door Joyce
gedaan en iedereen deed enthousiast
mee op de muziek met de oefeningen.
Hierna werden de groepjes ingedeeld
en kon de wedstrijd beginnen. Een
ieder deed de 4 onderdelen sprong,
vloer, brug en balk. Voor een aantal
was het hun 1e wedstrijd en dat was
toch wel spannend. Iedereen deed erg
zijn best en na ruim een uur werd er
aan de teltafel druk geteld en de diploma’s geschreven. Onderwijl werd
er een leuke breakdance demonstratie gegeven door een aantal leerlingen
van Falko, de breakdance docent van
o.a. Tios. Voor iedereen was er een
medaille en diploma, de nummers
1,2 en 3 kregen een mooie beker. Dit
werd mede mogelijk gemaakt door de
sponsors Oersterk Reclame Groep en
Oomen & Sweep Advocaten.

De meiden van groep 3 als koks.

BeYOUtiful op 7 juni in de Beun
De dansers van Djazz 2 imprezz uit
Limmen zullen op zondag 7 juni 2
maal hun show “BeYOUtiful” opvoeren in theater de Beun in Heiloo. Joyce
Mous en Nienke Olling zijn de acteurs
in deze show en spelen de nerd en
beauty. Het verhaal speelt zich af in
de bibliotheek waar Joyce druk aan
het studeren is. Dan komt Nienke
langs. Zij heeft alleen maar interesse
in haar, make-up, nagels, kleding
en……jongens!
En dat terwijl Joyce alleen maar interesse heeft in allerlei informatie die
ze nodig heeft voor haar studie. De
vriendinnen lijken elkaar een beetje
kwijt te raken doordat de interesses
zo veranderd zijn. Betekent dit het
einde van een hechte vriendschap?
Dit kunt u op 7 juni komen zien.
Tussen het verhaal door komen alle
dansers meerdere keren op het toneel

De uitslag voor de groepen 3-4 was
een 3e plaats voor Sanne Joy de Winter, 2e Gaia Deidda en 1e Fiene de Nijs.
Bij de groepen 5 t/m 8 was er een 3e
plaats voor Fleur Jak, 2e Pien Pepping
en 1e Benck de Winter.
Hierna was het om 12.00uur de beurt
aan de jong talenten en selectie. Na
een gezamenlijke warming-up gingen
de 12 turnster de strijd aan. Eerst op
de onderdelen balk, brug en sprong.
Hierna werd een ruime vloer gelegd
zodat iedereen aan het publiek haar
vloeroefening kon laten zien. Na dit
was het weer tellen en diploma’s
schrijven voor de prijsuitreiking. Ook
voor iedereen hier een medaille en
diploma en bekers voor de nummers
1, 2 en 3. Bij de jong talenten was de
3e plaats voor Luna Blanchenburg, 2e
Kim de Wit en 1e Linde v.d. Bosch. Bij
de selectie was er de 3e plaats voor
Suzanne de Jong, 2e Nina Burgering
en 1e Mila Dekker.
Tios kan terug kijken op een gezellige
en geslaagde wedstrijddag.

voorbij. Er is vanaf het begin van het
seizoen hard gewekt om op 7 juni te
kunnen stralen. De meeste dansen
zijn af, de showkleding is uitgezocht
en sommige moeders zijn nog druk
bezig op de naaimachine om ervoor
te zorgen dat de kinderen er fantastisch uit zullen zien. De meest uiteenlopende creaties komen voorbij;
meiden van groep 3 als koks, de kleuters als kleine zwarte pietjes, dansen
met boeken, moderne dansen, streetdance en musicalliedjes. Het zal een
middag vol spektakel worden.
Bij de kleutergroep is er nog ruimte
voor nieuwe danseressen. Zij kunnen ook al meedoen aan deze geweldige show. De les is op woensdag van
15.15-16.00 uur (www.djazz2imprezz.
nl). Kaarten voor de show zijn nu in
voorverkoop alleen verkrijgbaar via de
dansers zelf.

De kleuters van Djazz 2 imprezz nodigen je uit!
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Wie-o-wie..?
© Marleen Bos Fotografie

Er zijn veel reacties binnengekomen op onze vorige foto van het voetbalelftal en we hebben verschillende namen doorgekregen! Op deze nieuwe foto een aantal kinderen met poppen op het toneel van de
Burgerij, denken wij. Wanneer is deze foto genomen en wie staan er allemaal op?
Reacties graag weer naar oudlimmen@hotmail.com of kom op maandag gezellig langs aan de Schoolweg, wij zijn daar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur
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TAICHI QIGONG
Bewegen is de basis van gezondheid. Ervaar
in de buitenlucht hoe op een ontspannen
manier ademhaling, doorbloeding,
concentratie en lichaamshouding verbeteren.
Vanaf 20 mei t/m augustus op woensdag van
20.00-21.00 uur op het Koekoeksveld, Westerweg
(t.o. nr 18), Limmen. Voor iedereen toegankelijk.
Kosten € 4,50 per les.

Rust
Balans
Ontspanning

Informatie: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

Slijterij R. Booms

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Bacardi
Witte rum
1 liter 23.49

18.49

Famouse Grouse
Whisky
1 liter 24.49

Hooghoudt
Graanjenever
1 liter 14.99

De Kuyper
Oranjebitter
50 cl. 7.99

17.99

Italiaans
Buffet
per persoon

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

€ 23,50

Ciabatta met kruidenboter en tapenade
Tomaat mozzarellasalade
Tonijnsalade
Pastasalade met zongedroogde tomaat en olijven
Komkommersalade met basilicumdressing
Vitello Tonato (koud)
Pasta met tomatensaus
Pasta met zalmroomsaus
Pasta met kipfilet, pesto, courgette en paprika
Lasagne met tomaten gehaktsaus

Het buffet is te bestellen vanaf 10 personen en
wordt uiteraard geleverd met borden, bestek en
lekker makkelijk: wij doen de afwas voor u!

KookKönst

Dusseldorperweg 75, Limmen
t. 072 505 1519 m. 06 2074 1511
info@kookkonst.nl www.kookkonst.nl

•
•

10.99
6.99

Actie geldig van 20 april t/m 3 mei 2015.

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058
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Exposities kunst tijdens Bloemendagen 2015
DE WERKPLAATS, Tinie Hanck,
Pagenlaan 5
In de Werkplaats exposeren op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur Tinie
Hanck, Marja Bakker en Margo Natte
hun nieuwste fijnschilderijen. Marja
heeft schilderijen met een verhaal,
Margo o.a. een prachtig drieluik van
Limmen met bollenvelden en Tinie
toont ook de twee schilderijen, die
genomineerd waren in 2013 en 2014 in
de landelijke wedstrijd ‘Schilderij van
het Jaar’.

PA G . 7

stenaars allerlei kunstvormen o.a. sieraden, keramiek, glas, tassen, beelden
en schilderijen.
In de prachtige muziektent, het Pieter
Boschman Paviljoen, zal regelmatig
muziek te beluisteren zijn. Op zondag
26 april treden op: The New Longriders
met melodieuze gitaarmuziek in de
stijl van de Shadows; Het Black Gospel
Choir B.Lief uit Egmond Binnen; Shantykoor De Kromsailers uit Akersloot
en eveneens uit Akersloot het dubbelkwartet Phonation met een repertoire
van klassiek tot populair.
Op Koningsdag treden op: The New
Longriders;, Phonation: Peter Dekker
uit Limmen en Roos, Jean en Dave,
eveneens uit Limmen. Jean en Dave
zijn bekend van de band “Poker”.
In Ons Huis en op het terras worden
koffie en thee met huisgemaakte lekkernijen geserveerd. Er is ook een loterij met veel originele prijzen.
De opbrengst van al deze activiteiten
komt ten goede aan het gemengd
koor “De Vredeburgers” om in de toekomst mooie concerten te kunnen
blijven presenteren.

oemenda
mmen
Keramiek atelier “De Oezepoes”,
Kerkweg 51
In het weekeind 2 en 3 mei is er een
expositie. 15 cursisten van het seizoen 2014/2015 zullen hun werk exposeren. Aan het begin van het pad
staat een werkstuk van keramiek en
bloemen genoemd “Opwelling “.
Dit werkstuk is gemaakt door Jolanda
Mooij (bloemen/groen) en Renate
Haanappel (keramiek)
Kom gezellig langs, geniet en raak
geïnteresseerd!

Op zondag 26 april en op Koningsdag,
27 april, organiseert het gemengd
koor “De Vredeburgers”
in samenwerking met de Stichting
Hortus Bulborum, voor de tweede
keer, een kunst- en muziekevenement.
In de tuin achter “Ons Huis”, op het
terrein van de Hortus, tonen de kun-

Plaats: Hortus Bulborum, Zuidkerkenlaan 23A 1906 AC Limmen
Voor het volledige programma zie de
website www.devredeburgers.nl

“FRANKIE GOES TO …”

Marry Schram, Molenweg 7
Graag toon ik u tijdens de bloemendagen een deel van mijn recente werk.
Jarenlang werkte ik met diverse materialen in verschillende technieken. Met dit werk heb ik op meerdere plaatsen in Nederland maar
ook in het buitenland geëxposeerd.
De laatste twee jaar beoefen ik de fijnschilderkunst en maak ik voornamelijk
portretten en afbeeldingen van dieren.
U bent van harte welkom op zaterdag
en zondag!

Tineke’s Atelier,
Rijksweg 176, tel. 0725051825
Is open tijdens de bloemendagen van
2 mei t/m 6 mei van 11.00 uur tot 17.00
uur.
Ria ,Afra, en Tineke Pijnappel exposeren schilderijen in diverse stijlen.
Ook etsen, keramiek, porselein en
bronzen beelden zijn zowel in het
atelier als in de aangrenzende buxustuin te bewonderen. Reina van Strien
toont prachtige zelfontworpen zilveren sieraden.

Kunst en Muziek
tussen de Bollen

...gast bij de JAZZ SESSION CLUB “VREDEBURG”
op zondag 19 APRIL 2015 vanaf 16.00 uur in de VREDEBURG te Limmen
Zondag 19 april speelt er weer een bijzonder orkest om een gastoptreden
te verzorgen bij de Jazz Session Club
“Vredeburg” in die fantastische stolpboerderij “De Vredeburg”.
De naam: “FRANKIE GOES TO …”

Twee jaar geleden waren ze er ook en
dat was zo’n groot succes, dat we ze
meteen voor een volgend optreden
hebben gevraagd. En nu eindelijk
is het zover. “Franke goes to …” is

Kans op gratis dag
extra kinderopvang
Om inwoners en belangstellenden in
Limmen kennis te laten maken met de
manier waarop kinderen van 0 tot 4
jaar worden opgevangen organiseert
Forte Kinderopvang elke 1e woensdag
van de maand tussen 7.30-18.30 uur
een open dag. Daarbij kunnen alle
geïnteresseerden een kijkje nemen
bij kinderdagverblijf Eigen Wijs aan de
Lage Weide.

eigenlijk wel leuk voor baby’s en peuters? Medewerkers van Forte Kinderopvang geven elke eerste woensdag
van de maand de hele dag meer uitleg
over de opvang op een kinderdagverblijf. Daarbij wordt een rondleiding
door de vestiging gegeven en verteld
over de pedagogische visie van Forte
Kinderopvang.

Lang niet iedereen is bekend met een
kinderdagverblijf: wat gebeurt daar
eigenlijk, op welke manier worden
kleine kinderen opgevangen en is het

Bezoekers krijgen daarnaast een gratis goodiebag met handige spullen en
maken kans op een gratis dag extra
opvang bij inschrijving!

een Helderse Bigband, die sinds 2004
bestaat. Het is een complete bigband
van ca. 20 man plus een zangeres. Ze
spelen bekende swingstukken, rustige ballads, maar ook stevige jazzrock
en latin nummers. Ze spelen overal in
de Noordkop en vernieuwen regelmatig het repertoire. De naam is bedacht
door enkele leden van het eerste uur
en is gebaseerd op de voornaam van
de oprichter, dirigent Frank van Gemert, die ook nog trombonist is.

De toegang is vrij, maar U kunt ons
steunen door lid te worden voor € 7,per persoon voor het gehele jaar.

Medewerkers laten graag zien op welke manier er gezorgd wordt voor veiligheid en geborgenheid, maar ook de
binnen- en buitenruimtes waarover
Forte beschikt kan iedereen bekijken.
Daarnaast kunnen belangstellenden
zien op welke manier het leeftijd- en
belangstellingsgericht werken van
Forte een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.

6 mei 2015
DE GEZUSTERS, Pagenlaan 27
Wij zijn de zussen Tiny van der VeldenBakkum en Nel Kaandorp-Bakkum en
we exposeren onder de naam “De Gezusters” met glasobjecten. Na eerdere
ervaringen met keramisch handwerk
hebben wij de veelzijdigheid van glas
ontdekt. Na diverse cursussen bij gerenommeerde glaskunstenaars door
het hele land experimenteren wij nu
uitgebreid met de mogelijkheden,
welke het glas ons biedt. Het resultaat is te zien in kleurrijke objecten,
schalen en sieraden. De objecten kunnen zowel binnen als buiten.

De eerstvolgende open dag van kinderdagverblijf Eigen Wijs (Lage Weide
1B, Limmen) vindt plaats op woensdag 6 mei tussen 7.30-18.30 uur. Naast
een rondleiding, uitleg en de goodiebag staat er natuurlijk koffie, thee en
wat lekkers klaar. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op www.
fortekinderopvang.nl, of 0251-658058.

Op zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni
organiseren wij voor de
organiseren wij voor de
eerste keer het
eerste keer het

Kroone
E-Bike
Event
KrooneLiefting
Liefting
E-Bike
Event
te Limmen.
te Limmen.

Dit evenement is gratis,
Dit evenement is gratis,
en leuk voor iedereen die
en leuk voor iedereen die
geïnteresseerd is in E-bikes.
geïnteresseerd is in E-bikes.
> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.

www.kika.nl

Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39
Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39

N

Inlichtingen: Fred Timmer tel/fax:
072-5053414
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl
Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT
• HORECA barmedewerkers
• HORECA restaurantmedewerkers
• HORECA snackcornermedewerkers
• STEWARD beveiliging
• STEWARD verkeersregelaar
• EHBO’ ers
• INRICHTERS van het event terrein
• OP- en AFBOUWERS van de feesttent
• KURKENMOZAÏEK in elkaar leggen
• KURKENMOZAÏEK afwerken

INTERESSE?
Meld je dan aan via www.limmenludiek.nl
(kies op de website het menu vrijwilligers)

Hoofdsponsor:

Founding partners:

Min architectuur bna

M

Horeca partners:

Limmen

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

www.gerardminarchitect.nl

©Copyright foto JJFOTO

Rijksweg 132
1906 BL Limmen
T. 072 505 2817
E. gerardmin@planet.nl
W. gerardminarchitect.nl
ensen op Maat -

- uw W
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r
e
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Websites?
studio

welgraven.nl

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
www.dibolimmen.nl

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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...wenst u veel plezier
bij de Bloemendagen!

Bloemendagen
Limmen
2 t/m 6 mei 2015
Op zaterdag 6 juni
Op zaterdag 6 juni
organiseren wij voor de
organiseren wij voor de
eerste keer het
eerste keer het

STEUN DE STRIJD
TEGEN KINDERKANKER

Kroone
E-Bike
Event
KrooneLiefting
Liefting
E-Bike Event
te Limmen.
te Limmen.

Dit evenement is gratis,
Dit evenement is gratis,
en leuk voor iedereen die
en leuk voor iedereen die
geïnteresseerd is in E-bikes.
geïnteresseerd is in E-bikes.
> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Zie en test de nieuwste E-bikes.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Profiteer van diverse exclusieve aanbiedingen.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.
> Stel al je vragen aan deskundig personeel.

www.kika.nl

Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39
Rijksweg 137, Limmen, Tel: 072-505 12 39

Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl
Voor meer informatie: www.krooneliefting.nl
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AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

www.ncommandeur.nl
DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

■

van elektrische installaties

■

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 www.valkeringgroep.nl

Drukwerk?
studio

welgraven.nl

Aanleg en onderhoud

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

...Je droomhuis
realiseren met een
hypotheek op maat!

Dealer en behanger van:
Eijffinger & Pip Studio behang
Liz van Stralen
06 12 06 22 87 | info@stylizt.nl
Maatlat 15F | 1906 BL | Limmen

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Grootse playbackshow
Scouting Limmen
Op 15 maart jongstleden was een
bomvolle Burgerij getuige van de
playbackshow van Scouting Limmen.
Luchthaven
De organisatie had het groots aangepakt. De Burgerij was omgetoverd tot
de luchthaven van de denkbeeldige
vliegtuigmaatschappij ScoutAir. Van
de gele bewegwijzeringsborden, bagagecheck en beveiligingsmannen,
tot “duty free” versnaperingen, en een
echte piloot met een team van keurig
geklede stewardessen, aan alles was
gedacht. Dit vanwege het thema van
de playbackshow: covers, voor de grap
opgevat als “koffers”.

Taizé-Projectkoor
Ook op weg naar Pinksteren zal er
weer een Taizé-project-koor gehouden worden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige Taizéacclamaties wordt erg gewaardeerd
De repetities zijn bedoeld voor zowel
koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. Op twee woensdagavonden
13 en 20 mei worden er van 20.00 uur
tot 21.30 uur repetities gehouden. Na
deze twee repetities krijgt het Taizéproject-koor de kans het gerepeteerde
in praktijk te brengen tijdens de meditatieve-Pinksterviering op zaterdagavond 23 mei in de Corneliuskerk
van Limmen. Het zal een bijzondere
viering worden want het is meteen
ook de jaarlijkse provinciale Taizéontmoetingsviering.
Het project-koor staat onder leiding
van de dirigent-organist/pianist van
de Corneliusparochie: Peter Rijs.
Tijdens de repetitieavonden in de Corneliuskerk te Limmen zullen bassen,
tenoren, alten en sopranen hun eigen
partijen leren. Tijdens de pauze is er
koffie en thee en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Deelname aan het project-koor is gratis. Geef je naam en adres door dan
krijg je nog een uitnodiging met de
precieze data van de repetities toegestuurd:
pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl

met al dat talent weer een lastige klus
bleek. Uiteindelijk gingen de Grote
Welpenjongens, de Scouts-meiden
en de Explorer-jongens met een uniek
gouden koffertje naar huis. De kortgeleden vernieuwde groep van de Roverscouts (18+) mochten als ereprijs
hun act met fantastische choreografie nog eens laten zien. Alle leden
hebben als aandenken aan deze playbackshow een speciaal ontworpen
badge voor op hun scoutinguniform
ontvangen.
Geslaagd
De middag werd spectaculair muzikaal omlijst door Bernard Edelenbos
en Dave Bult. Scouting Limmen wil
hen, haar leden, alle bezoekers en Fernand en Jaap van de Burgerij bij deze
nogmaals bedanken. Samen kijken
we terug op een zeer geslaagde middag!

Optredens
Het publiek stapte die middag zodoende aan boord van vlucht PBS15,
waar zij aan een stuk door “in-flight
entertainment” voorgeschoteld kregen. Negen groepen kinderen en jongeren lieten een spetterend optreden
zien, en er waren twee extra gastoptredens. Voorafgaand aan de playbackshow zijn de groepen doorgaans
wekenlang druk met repeteren en het
maken van decorstukken, om op de
dag zelf vol trots en enthousiasme op
te treden voor alle familie en vrienden
die zijn komen kijken.

Oproep voor Bevers
Zoals ook tijdens de playbackshow
weer te merken was, kampt Scouting Limmen helaas nog steeds met
een tekort aan kinderen in de leeftijd
van 5 t/m 7 jaar (groep 2 en 3). Deze
groep noemen we Bevers. Zij maken
op een toegankelijke en speelse manier kennis met wereld van scouting.
Op zaterdagen van 9.30 tot 11.00 uur
is er opkomst. Neem voor meer info
en aanmelden contact op met Trudy
Hoogeboom, tel. 072 505 2830.

Winnaars
Een deskundige jury bestaande uit
José Baltus, Kees Dekker en Jola Bakker mocht de prijzen toekennen, wat

Met hulp van het jeugdkoor van de parochie en de begeleiding en jongeren van
jongerencentrum Conquista heeft de 24-uur Wake ‘Zip your Lip’ afgelopen Goede
Week voor de Corneliuskerk zijn doel bereikt om aandacht te vragen ons te blijven inzetten tegen zinloos geweld en onrecht in de wereld.

Fietsers gezocht voor de nachtelijke fietstocht
16-17 Mei ‘Op de pedalen’
fietsen. Er hebben zich al een tiental
enthousiastelingen opgegeven. Geef
je ook op. Ook als je maar een gedeelte mee wilt fietsen. Meld je aan: pastorie.corneliusparochie@hetnet.nl
Namens de werkgroep
pastor Johan Olling
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H

Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen
Het boek is onder meer verkrijgbaar bij Stuifbergen te Limmen en
ook verkrijgbaar bij de Stichting Oud Limmen op de maandagen
van 10.00 tot 12.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

De Hofstede
Dampegeest
onder Limmen
Door Kees Druijven

onder Limmen

ORIGINEEL
VADERDAG
KADO!

De Hofstede Dampegeest

Een boek dat niet mag ontbreken
in uw boekenkast!
266

tief dat aansluit bij de monsterfietstocht van zo’n 15 sportievelingen die
in 2010 in het kader van de 8 Millenniumdoelen 9000 km hebben gefietst
naar het Afrikaanse land Burkina Faso.
De doelen zijn bereikt en we willen nu
nog één keer stil staan bij de de 8 Millenniumdoelen. We gaan op gewone

vredig bij.

Door Kees Druijven
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Op zaterdagavond 16 mei (na de 19.00
uur viering) zullen er vanuit de Corneliuskerk fietsers vertrekken voor
een nachttocht van 150 kilometer om
het Markermeer. Op zondagmorgen 17
mei vóór de vieringen van 10.00 uur
zullen de fietsers zich weer aansluiten
bij de andere kerkgangers. Een initia-

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners
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