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voor Limmers, door Limmers

Bloemendagen 65e editie..!
De 65ste editie van de Bloemendagen
is een feit. Een mooie leeftijd maar
we denken nog niet aan met pensioen gaan. Er zit weer een stijgende
lijn zit in het aantal deelnemers. Dit
jaar mogen we een oude prikploeg
begroeten en zijn er ook nieuwe
prikploegen ontstaan. Naast het jubileumjaar van de Bloemendagen
is er ook een deelnemer, Otto Bruschke, die een jubileum kan vieren.
Hij maakt namelijk dit jaar zijn 50ste
mozaïek! Bij zijn mozaïek zijn foto’s
van zijn kunstwerken van de afgelopen 50 jaar te bewonderen.
Er is maar weinig voor nodig om
de bezoekers te laten zien dat Limmen in feeststemming is. Naast de
vele kunstwerken, bloemsierkunst
en straatversieringen die verspreid
door het dorp liggen is het een kleine
moeite om in het gehele dorp tijdens
de Bloemendagen de Limmer vlag te
zien wapperen. Hang tijdens de Bloe-

Inschrijving nieuwbouw
de Vereeniging groot succes
mendagen de vlag uit en het ziet er
meteen feestelijk uit voor de bezoekers. Limmer vlaggen zijn verkrijgbaar
bij Stuifbergen aan de Kerkweg.
Dat het feest is zullen de inwoners
en bezoekers merken want er is meer
dan genoeg te zien en doen tijdens de
Bloemendagen.

Allereerst starten de Bloemendagen
op zaterdag 6 mei om 10 uur, alle mozaïeken moeten klaar zijn zodat de
jury vanaf die tijd alles kan beoordelen.
Deze dag komt in het dorpspark de
Vervolg op pagina 5

6 tot en met 9 juni 2017

Conquista Avondvierdaagse
Je kunt je hiervoor inschrijven op de
zaterdagochtenden 27 mei en 3 juni
van 11.00 tot 12.30 uur. Deelname kost
€ 5 per persoon. Je kunt je ook nog op
6 juni inschrijven, maar dan kost het
€ 6.

De inschrijfformulieren worden op de
scholen uitgedeeld, kan je downloaden van onze website www.conquista.nl en ze liggen op de inschrijfdagen
in Conquista.
Wil je iets organiseren langs de route

Onder het oog van circa 60 gespannen
kandidaten is op donderdagavond 20
april in de loting verricht voor het
toewijzen van 22 duurzame starterswoningen van het nieuwbouwproject
“De Vereeniging” aan de Dusseldorperweg. Nadat in eerste instantie was
uitgelegd hoe de voorsortering had
plaatsgevonden, ging notaris F. Geerse uit Alkmaar aan de slag. In een zeer
korte tijd waren alle 22 woningen vergeven en trok de notaris uit de overige
formulieren een reservelijst. Transparantie ten top!
Alle woningen zijn toegewezen aan
kandidaten uit Limmen of sociaal gebonden aan Limmen. Voor velen van
hen komt een wens in vervulling om

betaalbaar te komen wonen in Limmen! De woningen worden immers
gebouwd volgens het principe “0-opde-meter”.
Met de kandidaten die aanwezig waren en een bouwnummer hebben toegewezen, heeft Rietveld Makelaars direct een afspraak ingepland voor het
vervolgtraject.
Wilt u meer weten over de toekomstige nieuwbouwplannen in Limmen
of Heiloo ? Loop dan binnen in ons
nieuwe kantoor aan De Drie Linden 1
of maak een afspraak en bel 072 - 505
14 64. Rietveld Makelaars: deskundig,
betrokken en betrouwbaar.

voor de deelnemers van de avondvierdaagse? Stuur dan een mailtje naar
info@conquista.nl en dan nemen we
contact met je op.

Luilak bij Conquista
Op zaterdag 3 juni kan je van 5 tot 7
uur ’s ochtends bij ons een vroege vogels speurtocht doen.
Je mag tijdens de speurtocht zoveel
mogelijk lawaai maken. Na afloop
krijg je in Conquista een heerlijk ontbijt met allemaal lekkere dingen.
Geef je op voor de speurtocht via claudia@conquista.nl (naam en leeftijd
vermelden) of tijdens de openingsuren van Conquista. Kijk voor meer
informatie op www.conquista.nl

Prijsuitreiking kleurwedstrijd ‘Open Dag
Gezondheids centrum Limmen’

Het Gezondheidscentrum te Limmen
had een open dag d.d. 18-04-2017 en
kon zich verheugen in een gezellige
en ruime belangstelling.
De dag werd geopend met een uitstekende spreker (D.J. Hofstee, orthopedisch chirurg in het Noord west
ziekenhuis) over het thema artrose
en met name de knie artrose. De vele
workshops en lezingen die gegeven
werden kregen een hoge waardering
van de aanwezigen. Ook voor de onderlinge samenwerking was dit een
leuke ervaring.
De sponsoren worden bij deze bedankt voor hun financiële ondersteuning.
Tijdens de open dag was er een kleurwedstrijd uitgeschreven en deze is gewonnen door Madelief Hoogenbosch.
Zij won een leuk knutselspel. Op het
moment van de prijsuitreiking was ze

een dagje bij haar opa en oma. Deze
genoten mee van de uitreiking.
Madelief was blij, verrast en ging met-

een met haar prijs aan het spelen!
Allen die langs zijn geweest bedankt
voor uw bezoek!

Zaterdag 6 mei:
Kroone Liefting Bike Event
Limmen – Zowel binnen als buiten de
winkel aan de Rijksweg 137, op totaal
5.500m2 showterrein, is er van alles
te beleven, te zien, te ervaren, te testen en nog veel meer!
Tijdens het Bike Event zijn er allerlei
testmogelijkheden van diverse fietsen, kleding en innovaties. Allereerst
zijn er 65 merken en partners die de
nieuwste modellen, producten en
ontwikkelingen aan u laten zien.
Sportief, recreatief en e-bike, het zal
aan niets ontbreken.
Verder staan natuurlijk ook alle medewerkers van Kroone Liefting paraat
om nieuwsgierige fietsers te adviseren.

Op de foto Ruud Donker van het GCL die de prijs overhandigde aan Madelief.

Professionele wielrenners zijn aanwezig om hun ervaring en kijk op fiet-

sen te delen. Wij geven u een dag vol
inspiratie, informatie en fun en daar
mee zult u weer een stuk wijzer zijn in
de wereld van het fietsen!
Fantastische prijzen
Veel van onze merken hebben aantrekkelijke acties en geven fantastische prijzen weg tijdens KrooneLiefting Bike Event. Wat dacht u van een
geheel verzorgd arrangement naar
de start van de Tour de France of een
Molteni trui van Eddy Merckx!
Ga naar onze website en vul de coupons in en lever ze op 6 mei in bij de
desbetreffende stand, en wie weet
bent u één van de de gelukkige winnaars!
Mis het niet en zet het alvast in uw
agenda! Zaterdag 6 mei van 09.30 tot
17.00 uur.

PA G . 2

LOV-KRANT

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
ONLINE
EEN AUTO
HUREN

APRIL 2017

...U kunt onstpannen...
uw verzekeringen
zijn goed geregeld!

appesl.
beer
HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

ex
tra

www.appelenbeers.nl

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

KLEVERLAAN.NL

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF

Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Ik wil iedereen bedanken
die op mij gestemd heeft voor
Beauty Award 2017
Jill van der Velden

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

‘t Kieftenland 42 in Limmen | 072 505 2246 | info @salon-moments.nl | www.salon-moments.nl

Bel nu 06-506 484 99
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Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
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LIMMER KROOST

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 Jesse Lankamp ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn
gewonnen. Vanaf heden wint de baby van de maand naast de waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld
door Studio Welgraven een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes
en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer
Petra Zomerdijk en een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand
gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij
Studio Welgraven aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl
om een afspraak te maken).
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.
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‘BABY VAN DE
MAAND’
De 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:

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Jesse Lankamp
– Geboren op 5 april 2017–
Zoon van Patrick Lankamp en
Jolanda Lankamp-Kaandorp

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Petra
Zomerdijk
Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Mats Henk Kurvers

Loek Rudolf Paul van Dam

Yara Rose Bruins

Jake van Westerop

– Geboren op 7 maart 2017–

– Geboren op 15 maart 2017–

– Geboren op 7 maart 2017–

– Geboren op 3 maart 2017–

Zoon van Paul Kurvers en Mary Hoogeboom

Zoon van Martin en Linda van Dam

Dochter van Jerrie en Kim Bruins

Zoon van Lars van Westerop en Anja van
Westerop-Krom, broertje van Vince

Peuterspeelzaal
Kits Oonlie!

De Burgerij gaat op de
Franse toer

Kits Oonlie biedt, naast dagopvang,
ook opvang aan gedurende schooltijden (peuterspeelzaaltijden). In Limmen biedt Kits Oonlie peuterspeelzaalwerk op het kinderdagverblijf aan

Tijdens de 65-ste editie van de Limmer
Bloemendagen zijn wij natuurlijk geopend. Wij gaan deze dagen op Franse
sfeer. In “de Burgerij” kunt u 30 jaar
bloemendagen uit Frankrijk beleven.
Zoals vele Limmers wel weten gaat het
grote bouwwerk elk jaar na dienst te
hebben gedaan in de voortuin van de
ontwerper op reis naar Bretagne. Daar
is Bollenkweker Kaandorp gevestigd.
In maart wordt het bouwwerk wederom in de hyacintenbloemen gezet
en staat op Franse bodem te pronken.
Een unieke belevenis! Deze bloemendagen hebben afgelopen maart hun
30-ste jubileum gehad. Hierbij heeft
de drijvende kracht achter dit project
een onderscheiding ontvangen. Dit
kunnen wij niet zomaar voorbij laten
gaan en nemen de bezoekers van de
bloemendagen in Limmen graag mee
op reis in naar Bretagne. Hier kan men
ervaren hoe uniek dit project is.

Middenweg 26a van 8.30 tot 12.15 en
13.15 tot 15.30 uur.
Op de peuterspeelzaal kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen
en zich al spelend voorbereiden op de

overgang naar de basisschool. Tevens
hebben ouders een keuze in de vorm
van opvang en bij een wijziging in de
thuissituatie en/of behoefte, hoeft
er geen wijziging in opvanglocatie
plaats te vinden. Hiernaast kunnen
ouders, net als bij de dagopvang, ook
voor deze vorm van opvang gewoon
kinderopvangtoeslag aanvragen bij
de belastingdienst. Ouders die geen
recht hebben op kinderopvangtoeslag
komen in aanmerking voor een vergoeding vanuit de gemeente.
Wilt u meer informatie over deze
vorm van opvang of een keer komen
kijken op één van onze vestigingen?
Neem gerust contact op met de centrale administratie van Kits Oonlie op
telefoonnummer 072-5323576, of door
het sturen van een e-mail naar info@
kits-oonlie.nl.

raden om daar iets mee te doen. Voor
ik er zelf erg in had, had ik mij aangemeld bij de kamer van koophandel,
mijn eigen pagina aangemaakt op FB
en ging Lovely Cakes by Inge al snel
van mond tot mond.” Inge heeft inmiddels al honderden lekkere en vooral persoonlijke taarten gemaakt voor
vele mensen in de regio en zelfs tot
aan Haarlem en Apeldoorn aan toe…
Er is al een taart meegegaan naar de
Alpe du Zes en een doos appeltaart
in Oostenrijk beland. Die appeltaart
volgens eigen recept van Inge kun je
ook tegenkomen in de Horeca bij o.a.
Cafe de Lantaarn, Waagplein in Alkmaar en binnenkort ook in Bergen…
Kijk vooral eens op haar Facebook
pagina voor al die mooie creaties. Verjaardagstaarten, Sweet sixteen taarten, Bruidstaarten, Cupcakes en nog
veel meer. Allemaal uniek en met een
persoonlijk verhaal. Inge geeft ook al

Tijdens de bloemendagen kunt u bij
ons genieten van een heerlijk kopje
koffie met een 65-jarig bloemendagen gebakje, een heerlijk Lentebock
biertje van de tap of een gerecht van
onze kleine kaart.
Ook op Moederdag zijn wij ook open.
Naast ons assortiment van de kaart
kan je ook samen met je (schoon)
moeder genieten van een high-tea.
Wij bieden verschillende smaken biologische thee samen met een plateau
van lekkernijen. Beleef, Proef en Geniet bij “de Burgerij”

Muziekvereniging Excelsior:

Lovely Cakes by Inge
Inge Commandeur, altijd al gek van
koken, bakken en braden. Ruim 5 jaar
geleden begonnen met af en toe verjaardagstaarten maken voor familie
en vrienden. “Dat viel in de smaak”
verteld Inge. “En er is mij toen aange-

Naast deze expositie komt op zondagmiddag Peter Dekker bij “de Burgerij”
spelen. Met zijn gitaar en warme stem
presenteert hij zijn nieuwe CD met
mooie luisterliedjes in Nederlandse
taal. Vanaf 14 uur. Tevens zal Gina
Kaandorp haar schilderijen in “de Burgerij” aan u tentoonstellen.

Samen is alles leuker!

weer een paar jaar Workshops voor
jong en oud. In huiselijke sfeer of op
locatie voor grotere groepen. Er wordt
dan niet gelet op tijd maar op gezelligheid. En iedereen gaat gegarandeerd weg met een mooi resultaat..!
“Waar mijn passie vandaan komt? Een
brede grijns als ze hun taart op komen
halen. Maar ik smelt pas helemaal
weg als je de kindertoetjes ziet bij het
openen van de taartdoos. Daar doe ik
het voor!”. Kortom: volg Lovely Cakes
by Inge op facebook!

Muziekvereniging Excelsior heeft als
credo: muziek maken is pas echt leuk
als je dat samen doet. En nog mooier
is om het resultaat van de gezamenlijke inspanningen te delen met een enthousiast publiek. Het afgelopen jaar
hebben wij genoten van concerten op
het Stet, in de Corneliuskerk, maar
ook in ons thuis ‘de Oude School’.
Wil jij graag ook een muziekinstrument leren bespelen, maar weet je
niet zeker of het iets voor je is? Bij
Excelsior is het mogelijk voor jong en
oud om een afspraak voor een proefles te maken. De enthousiaste en ervaren docenten laten je graag kennis
maken met bv. de trompet, hoorn, bariton, trombone, fluit, klarinet, saxofoon of het slagwerk.
Eén van de activiteiten die traditioneel zijn geworden in Limmen is de
verzorging van de horeca op Koningsdag in het Park. Het belangrijkste

ingrediënt hiervoor is de saamhorigheid; zowel van de vrijwilligers die het
leuk vinden om samen een feest te
organiseren, als de bezoekers die genieten van het samenzijn met elkaar.
Naast Koningsdag en de verzorging
van muziekonderwijs in Limmen is
Excelsior al weer volop in voorbereiding voor nieuwe concerten, optredens en activiteiten.
Op dinsdagavond 6 juni zijn harmonie
en slagwerkgroep aanwezig voor een
concert in de wijk tijdens de avondvierdaagse; de deelnemers van de
avondvierdaagse krijgen wind mee!
(het is te begrijpen dat bij slecht weer
dit concert niet door kan gaan)
En op zaterdagavond 17 juni wordt de
muzikale omlijsting van de viering in
de Corneliuskerk verzorgd door het
harmonieorkest.
Kijk voor meer informatie op www.
excelsiorlimmen.nl
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Uniek!

• Bruids- &
Themataarten
• Cup-cakes
• Petit-cakes
• Kinderfeestjes
• Plaatappeltaart

Check
Lovely Cakes by Inge
op Facebook

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

€5

,99

6 dagen per week geopend

Onze nieuwe moederdagfolder is weer uit..!
Als u deze niet heeft ontvangen is het ook te zien
wat
op onze site www.stuifbergen.eu of kunt
hebben
ze eigenlijk
u een exemplaar ophalen in onze winkel.
niet...?!

Op vertoon van je Full of Life sportpas
2 kilo Hollandse Appels

€ 1,99

Ma & Do: tegenover de Appie

Stalk ons op Facebook:

e buren
d
j
i
b
s
a
r
‘Het g altijd
ziet niét ’
.
groener..

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

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

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

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES
• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

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

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

2007 - 10 JAAR - 2017
OPENINGSTIJDEN: Ma. t/m wo. 08.00-21.00 uur.
Do. t/m za. 08.00-22.00 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

KOZIJNEN

Limmen

E v e n e m e n t e n l o c a t i e

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

De locatie voor trouwen, verjaardag, feest, vergadering,
uitvaart, workshop of toneel!
Tijdens de Bloemendagen zijn
wij open en laten wij 30 jaar
Limmer Bloemendagen in
Frankrijk zien! Kijk alvast op
www.deburgerij-limmen.nl

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Heeft u een leuk idee voor een evenement?
Wij werken en denken graag met u mee!

contact@deburgerij-limmen.nl

072 505 5220

www.deburgerij-limmen.nl
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Bloemendagen 65e editie..!
Vervolg van voorpagina
Nederlandse Vereniging van Traditioneel Gerij. Deze rijtuigenvereniging
heeft Limmen al eerder aangedaan
en komen tijdens hun Bloesemtocht
Limmen bezoeken. In het park zal een
defilé plaatsvinden waarbij het een
en ander verteld wordt over de wagens. Iedereen is mooi aangekleed, de
meeste in traditionele kledij. Aanvang
13.30 uur. Natuurlijk rijden ze ook een
groot gedeelte van de route.
Peter Rijs zal op zaterdag en zondag
om 14.00 uur en 15.30 uur een concert
geven in de RK Corneliuskerk, toegang
gratis.
Op zaterdag en zondag zullen er op
het kerkplein oude vrachtwagens
worden tentoongesteld, de auto’s
zijn aangekleed met bloemstukken
die gemaakt zijn door Groei en Bloei
en gesponsord zijn door Nijssen jr.
en Smither’s oasis. Groei en Bloei
organiseert tevens elk jaar ‘de Tuinweek’ met open tuinen in Limmen en
Heiloo. Dit jaar wordt dit op 10 en 11
juni gehouden.

De Oude School is open op zaterdag,
zondag en maandag van 10.00 tot
16.00 uur met de tentoonstelling over
gemengde bedrijven en natuurlijk de
film over de historie van de Bloemendagen. Deze film is tot stand gekomen met behulp van Stichting Kist
en Marriet Haverkamp. Vele Limmers
schitteren in deze film, opnames van
vorig jaar en archiefbeelden van de
Stichting Oud Limmen zijn in elkaar
verweven.
Zaterdagavond om 20.00 uur, in de
achterzaal van de Lantaarn opent loco
Burgemeester Kees Rood de Bloemendagen 2017. Oud voorzitter Piet van
der Steen zal de prijsuitreiking op zich
nemen. Dit gaat hij op een verrassende wijze doen.
Gedurende het gehele weekend zijn in
de Burgerij meerdere activiteiten. Zo
is er een tentoonstelling die 30 jaar
Bloemendagen in Frankrijk van Otto
Bruschke weergeeft. De mozaïeken
die hij in Limmen maakt gaan al 30
jaar lang het jaar erop naar Frank-
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rijk waar het in maart weer opnieuw
opgebouwd wordt. Dit trekt elk jaar
tienduizenden bezoekers.
Gina Kaandorp exposeert haar schilderijen in de Burgerij en Peter Dekker,
zanger/gitarist treedt op op zondag 7
mei om 14.00 uur. Hij brengt originele
Nederlandse luisterliedjes met een
cabaretière inslag.
Op zondag 7 mei is het groot feest.
De Kinkeluters beginnen om 11.30 uur
aan hun aubade door het dorp.
Op ditzelfde tijdstip vangt de Oldtimer Fair aan in het dorpspark. Hier
zullen meer dan 25 oldtimers hun
eigen plek vinden. Diverse verrassende standhouders zullen hun waar
in het park uitstallen. Er is natuurlijk
ook aan de innerlijke mens gedacht,
foodtrucks en lokale cateraars zullen
aanwezig zijn in het park.
Absolute hoogtepunten zijn de twee
tractorpullers: Argos oil “Whispering Giant” en MPM “Seaside Affair”.
Beide tractoren komen uit in de Modified- en Unlimted klasse van de Grand
Narional sectie van de Nederlandse
truck & Tractorpulling organisatie.
De MPM “Seaside Affair” is uitgerust

met 4 TFX NRE X-1 Hemi’s en 1 ford V8
motor. Deze jongens leveren een luttele 7500pk!! De Argos oil “Whispering
Gaint” rijdt afhankelijk van de klasse
waarin ze uit komen met 3 of 4 Isotov (helicopter) Turbine motoren met
resp. 5700 en 7600! pk. Kortom we
zijn zeer verheugd met de aanwezigheid van deze top machines!
Verder zullen de Oldtimers om 12.30
uur aan hun rondrit door het dorp beginnen. Om 13.15 en 14.45 uur treden

de Limbeats op. Afgelost door de Bad
Back bones, een Rocka Billy band, die
om 14.00, 15.15 en 16.15 uur optredens
zullen verzorgen.
De Hortus Bulborum is elke dag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur, op
zondag vanaf 12.00 uur. Op zondag
vindt in de tuin achter “Ons Huis”
weer het kunst en muziek tussen de
bollen evenement plaats. Tussen 11.00
en 18.00 treden hier diverse koren en
bands op waaronder het organiserend
koor “De Vredeburgers”. Vergezeld
door vele kramen met uiteenlopende
kunstvormen, de Hortus ernaast en
“Ons Huis” waar wat gegeten en gedronken kan worden is dit ook een
feestelijke locatie.
Meer dan genoeg te beleven tijdens het
weekend van de Bloemendagen. Laten
we er met z’n alleen een groot feest
van maken, hang de vlag uit en bewonder de werken van de deelnemers.
www.bloemendagenlimmen.nl

Prinses Margriet komt naar limmen...
Het is het najaar van 1991 en we gaan richting het 40-jarig jubileum van de Bloemendagen 1992. Ik weet niet meer wie het was,
maar het idee werd geboren om H.K.H. Prinses Margriet te vragen
naar Limmen te komen om de Bloemendagen nu net dat cachet
te geven wat het eigenlijk verdient.
In overleg met de gemeente Limmen, met name burgemeester Ed
Huisman (*16 februari 1944 +14 juni 2004) werd het verzoek gericht tot de Koninklijke Hoogheid om de Bloemendagen 1992 te
willen openen. Eigenlijk tot onze grote verbazing, maar gelijktijdig grote vreugde, kwam er per kerende post het positieve bericht
dat de Prinses graag naar Limmen wilde komen. Daarna volgt er
een protocollaire procedure van beveiliging, screening van mensen, draaiboek wie wat doet, waar en op welk tijdstip etc. Er is
nauw overleg met de adjudant van de Prinses en dan breekt de
grote dag aan. Het gezelschap arriveert keurig, per auto, en op
tijd. Een hartelijke ontvangst in de benedenzaal van “Vredeburg”,
buiten een gezellige menigte mensen die allemaal gekomen zijn
om Prinses Margriet in levenden lijve te zien. Margriet is gekleed
in een donker cerise rood jasje, terwijl ik, als voorzitter gekleed
ben in een helderrode blazer, wat de Prinses ontlokt om te zeggen”: “Uitstekend met elkaar overlegd, deze kleurencombinaties”. We kunnen er hartelijk om lachen. Binnen voelt de Prinses
als in haar eigen huis, met gemak schuift zij onder tafel even haar
hoge hakken van de voeten….., een uiterst ongedwongen sfeer.
Na een leuk gesprekje en lekkere koffie begeven wij ons naar de
bovenzaal voor de officiële toespraken, handelingen etc. Daarna
volgt per luxe touringcar, met een echte VIP bus van Reisbureau
Schilder een rondrit door ons schitterende dorp, waar de Prinses
en het gezelschap van de ene verbazing in de ander vallen. Er zijn
schitterende mozaïeken, tuinen en velden vol bloembollen te bewonderen. In de Meidoornlaan wordt gestopt en gaat het gezelschap richting het woonhuis van Tebbe en Ineke Tebbens, waar in
de voortuin een schitterend portret van Prinses Margriet staat afgebeeld. Margriet is onder indruk van de tekst en uitleg van Tebbe
en zijn team en wordt uiteraard duizenden malen gefotografeerd
bij het mozaïek.
Daarna is er grote schrik bij de beveiligers die bus begeleid hebben
in Audis, de Prinses zegt dat zij het laatste stuk, terug naar “Vre-

deburg”, te voet wil afleggen om een beter contact te hebben met
de bevolking. Onderweg ontmoet zij niet alleen inwoners en voorbijgangers/bezoekers, maar ook bewoners van ”De Cameren”,
toen nog gevestigd op de hoek van de Vredeburglaan/Meidoornlaan. Alles even ongedwongen, leuke gesprekken met de mensen,
belangstellend en betrokken, kortom een hartelijke ontmoeting
tussen Margriet en de bevolking. Ook voor ons in het gevolg een
bijzondere ervaring om dit zo van nabij te mogen meemaken. Het
was een echt hoogtepunt in onze Bloemendagen geschiedenis.
Teruggekomen in “Vredeburg” heffen wij nog het glas

op de “Koninklijke Hoogheid”, die we overigens heel normaal met
mevrouw aanspraken.Het was een uiterst plezierige ontmoeting
met een vrouw die met twee benen in de samenleving staat, en
echt alles wist van de Bloemendagen in Limmen. Het gezelschap
gaat weer richting Apeldoorn en buiten is gejuich en applaus en
heel veel zwaaien bij het vertrek. Met recht een hoogtepunt in de
geschiedenis van Limmen! Met plezier kan ik eraan terugdenken.
Kees G. Kroone,
ere voorzitter Stichting Bloemendagen Limmen
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WIL JIJ OOK PERFECT HAAR,
ELKE DAG?
KOOP 2 SERIE EXPERT PRODUCTEN EN
ONTVANG EEN SERIEEXPERT HAARBORSTEL*

Uw auto, onze schade.

CADEAU

“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

* Zo lang de
voorraad strekt.

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/KAT TOT 20% KORTING!
3 - 6 PIPETTEN VANAF € 17,95

ONTWORMING HOND/KAT:

MANSONIL v.a. € 9,25 MILBEMAX v.a. € 9,95

KATTENBAK MET KAP, KLEP
en FILTER van € 19,50 NU € 12,50
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30
en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

Rooinap 15 te Limmen
Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoor: voor vele doeleinden geschikt
en goed bereikbaar met voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het pand bestaat uit een bedrijfshal van 130 m2 GBO met een
kantoor / praktijkruimte van circa 49 m2.
Vraagprijs: € 265.000,- kk.

Voor meer info:

Vos Makelaars, telefoonnummer: 072-533 18 95 / info@vosmakelaardij.nl

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

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

■

Datanetwerken

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

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

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Kunst en Muziek
tussen de Bollen
Tijdens de Bloemendagen, op zondag
7 mei van 11.00-18.00 uur, organiseert
het gemengd koor De Vredeburgers, in
samenwerking met de Stichting Hortus Bulborum, voor de vierde keer een
kunst- en muziekevenement. De vorige keren was het een zeer geslaagd en
gezellig festijn dat vele enthousiaste
bezoekers heeft getrokken.
In de tuin achter “Ons Huis”, op het
terrein van de Hortus, staan vele kramen opgesteld met allerlei kunstvormen zoals schilderijen, sieraden,
keramiek, metaalobjecten en textielkunst. In de prachtige muziekkoepel,
Het Pieter Boschman Paviljoen, is gezellige muziek te beluisteren.
12.00-13.30 Trio True Colors, met
bekende easy listening liedjes door
zangeres met gitarist en basgitarist.
13.30-14.00 Het organiserend koor
“De Vredeburgers” zingt o.a. de nocturnes van W.A. Mozart.
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Peter Dekker brengt C.D.
‘Nooit Te Laat’ uit

14.00-16.00 Trio Porc&Pyn met 60’
er jaren singersongwriter hits van
Boudewijn de Groot tot Bob Dylan
16.00-18.00 The Seaside Stringers,
een Oldschool Rockband, met Kinks/
Small Faces en daaraan gerelateerd
repertoire.
Op het terras en in Ons Huis worden
koffie en thee met o.a. huisgemaakte
lekkernijen geserveerd. Er wordt een
drankje geschonken en een hartig
hapje geserveerd. Ook zijn er broodjes met kroket verkrijgbaar. Tevens is
er een loterij met diverse originele
prijzen en voor de kinderen een gratis
grabbelton met leuke verrassingen.
De opbrengst van al deze activiteiten
komt ten goede aan De Vredeburgers
om in de toekomst mooie concerten te kunnen blijven presenteren.
www.devredeburgers.nl

BIEB Atelier, een creatieve activiteit
voor kinderen in bibliotheek Limmen
Bij de bibliotheek in Limmen kun je
in de vakantie komen knutselen in
het BIEB Atelier. Op woensdag 17 mei
van 14.00 tot 15.30 uur kunnen jonge
creatievellingen zich uitleven. De activiteit is bedoeld voor kinderen van 6
tot en met 12 jaar.
Knutselen
In de vakantie, op woensdag 17 mei,
vindt er een activiteit in het BIEB Atelier plaats in Limmen. Na het voor-

lezen van een mooi verhaal gaan we
knutselen. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van ons BIEB Atelier, waarin
een grote voorraad materialen te vinden is om je eigen kunstwerk te maken. Het is nog een verrassing wat we
deze keer gaan maken.Kinderen van
6 t/m 12 jaar worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.
Natuurlijk wordt er tussendoor iets
gedronken en gesnoept en na afloop
maken we van de gemaakte kunst-

The Wine & Beer Battle, Margret Weijers versus Kees Koot

Wijn, bier en spijs,
hoe gaat dat samen?
Het was zaterdag 25 maart een gezellige drukte en een uitstekende sfeer
in Proeflokaal Dampegheest, waar
Margret Weijers, Register Vinoloog en
eigenaar van Smaakvermaak, samen
met Kees Koot, brouwmeester en eigenaar van Brouwerij ‘Dampegheest’,
de handen ineen geslagen hadden en
voor een gezelschap van ongeveer 50
gasten een bijzondere combinatie van
spijs en drankjes presenteerden.
Zij hadden een fijne selectie van bijzondere hapjes, gecombineerd met
wijn en bier, waarbij de gasten zorgvuldig proefden, hun smaakpapillen
lieten trillen, water spoelden en daarna een oordeel gaven bij welk gerecht
de drank het beste smaakt. Uiteraard
hangt dit ook deels af van iemands
persoonlijke smaken en voorkeuren.
Margret en Kees werden daarbij deskundig geassisteerd door Angela
Schoorl en Perry Koot, die zorgden
voor een snelle en correcte bediening.
Naast bier en wijn werd er veel heerlijk helder kraanwater geserveerd om
ervoor te zorgen dat de smaken zuiver blijven. Opmerkelijk was de gemiddelde leeftijd van de bezoekers,
rondom de 35-45 jaar, waaruit blijkt
dat jonge mensen gaan voor goede
en eerlijke producten en bijpassende
drankjes. Voor velen was het ook een
eerste kennismaking met de schitterende multifunctionele ambiance van
“De Oude School”.
Als eerste gaf Margret Weijers de
aftrap en vertelde over haar achtergronden in de horeca, de topbedrijven
als De Librije, De Vrienden van Jacob,
en anderen waar zij het vak tot in de
puntjes heeft geleerd en haar kennis van wijnen middels uitgebreide
studies en bezoeken aan wijnstreken
steeds opnieuw verrijkt.
Vol enthousiasme vertelt zij over haar
mooie vak. Haar bedrijf doet wijnopleidingen, wijntrainingen, wijnproeverijen en wijnverkoop.

Kees Koot, een echte ambachtelijke
brouwer, waar nog heel veel handwerk en werken met verschillende
ingrediënten plaatsvindt, resulteert
in een wekelijkse productie van 1.500
liter bier in zeker 8 verschillende smaken. Bier is razend populair in Nederland en vooral de bieren uit de meer
dan 400 kleine privé brouwerijen die
ons land kent. Het populair televisieprogramma “Leven In de brouwerij”,
draagt hier zeker aan bij. Ook bierproeverijen in den lande mogen zich
verheugen in grote belangstelling en
vanuit
Limmen worden zowel in het voorjaar
als in het najaar Lente- en Herfstbokkentochten georganiseerd. Het
ijzersterke beeldmerk (ontwerp Alex
Stuifbergen) van “Dampegheest”
beeldt het vroegere slot “Dampegheest” uit met prachtige letters in een
ovaal. Het slot stond oorspronkelijk
daar waar nu V.V. Limmen de velden
heeft. Elk etiket heeft daarnaast een
fraaie tekening en beschrijving van
het bier. Het Dampegheest bier wordt
zowel in vaten als op de fles verkocht
in café-restaurants en o.a. bij Gall &
Gall Limmen.
The Battle, zoals gastvrouw en gastheer het evenement noemen gaat
beginnen. Op de tafels staan ook
“spuugbakjes”, maar dat is eigenlijk
overbodig, de wijnen en de bieren,
in niet te grote volumes geschonken
gaan bij iedereen vlot naar binnen.
Het eerste gerechtje is een spiesje
met gekookte mosselen, met een limoendressing en gehakte peterselie,
en daarbij komt een witte Loire wijn,
Muscadet Sèvre et Maine ‘sur Lie’.
Vooral sur Lie is belangrijk voor de
perfecte smaak en afdronk. Het betekent “droesem” oftewel de wijn wordt
even op zijn droesem weggezet om de
smaak te verrijken. Het bier draagt de
naam Manus, een blond bier met een
alcoholpercentage van slechts 4,7%,

11 maart j.l. heeft Peter Dekker samen
met band een C.D. presentatie gehouden in de Burgerij .De band bestaat
uit, Gerard van der Schaaf, Henk Kerssens, Jan Stengs en Maarten van den
Broek. Op de C.D. staan 6 liedjes, alle
muziek is gemaakt door Peter Dekker.
Ook heeft hij 3 liedjes geschreven en
de andere 3 zijn van Henk Brandsma’s
hand. De opbrengst van de C.D. gaat
deels naar ‘Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo’.
Per 1 maart zijn de appartementen bewoond door 11 jong volwassenen met
een licht verstandelijke beperking.
Voor 2 appartementen worden nog
bewoners gezocht. Op YouTube staat
onder ‘Zelfstandig wonen Heiloo’ een
leuke clip waarop het gebouw nog in
aanbouw is met muziek van de C.D.
Er zijn nog C.D.’s verkrijgbaar bij de
optredens en op de Oudeweg 1 in Limmen.

genoemd naar de in 2014 helaas veel
te jong verongelukte mede brouwer
Manus Zomerdijk. Beide drankjes
passen uitstekend bij de mosseltjes,
bij de stemming luidde de uitslag:
25 kiezen voor het bier en 30 voor de
wijn-spijs combinatie.
Er wordt ruim gespoeld met lekker
kraanwater en enthousiast wordt het
tweede gerecht aangekondigd: Verse
zalm op toast, met daarbij een rosé
uit de Piëmonte (Noordwest Italië)
met de naam: ‘Rifletti’ van wijnhuis
Vinzenco Bossotti.
Het bier heeft de bijzondere WestFriese naam: Ut 1e Kieft-ai, een donkerblonde Lentebock van 7%. Stevig!
Het is overigens nu de tijd voor kievitseieren, die niet meer geraapt mogen
worden om de vogelstand op peil te
proberen te houden.
Onze persoonlijke voorkeur gaat dit
keer duidelijk uit naar de Lentebock,
de rosé lijkt ons meer voor de aankomende mooie zomermiddagen –
avonden.
De uitslag: 24 voor de wijn en met 28
blijkt het bier niet alleen voor ons de
favoriet.
Aan de diverse tafels ontstaan uiteraard geanimeerde gesprekken over de
spijzen, de wijnen de bieren. Ook voor
diverse tafels is het een gezellig familie- en vriendentreffen.
We gaan op naar het derde gerecht,
iets heel bijzonders!
Het is een stoofpotje van perfect ge-

gaard ganzenvlees in een voortreffelijke saus/bouillon. Jammer dat
gans, waarvan we in ons land zo een
grote overvloed hebben niet meer in
de restaurants geserveerd wordt. In
de ons omringende landen en met
name in Midden-Europa is gans een
gerecht dat op elke kaart staat. Margret prijst een heerlijke Spaanse rode
wijn uit Valencia (Costa Blanca) aan.
De wijn draagt de naam: Enguera, Crianza. De naam Crianza duidt aan dat
de wijn minstens een half jaar op eikenhouten vaten is gelagerd geweest
en daarna tenminste een half jaar op
fles. Kees spreekt lovend over het bier
met de naam Skoftig, ook West-Fries
om aan te duiden dat iets bijzonder is.
Het is een dubbelbier, ongefilterd en
donkerbruin, 7,6% alcohol, heerlijk!
Eerlijk gezegd, beide drankjes doen
het uitstekend bij een wildgerecht als
gans. En dat blijkt ook uit de uitslag.
Voor beide combinaties zijn 29 liefhebbers te vinden in de groep.
Terwijl Angela en Perry in hoog tempo
alles serveren en zorgen voor afruimen en wassen/spoelen van de glazen geniet het gezelschap van elkaar
en van de verhalen over en weer van
wijnproeverijen, mooie restaurants,
vakanties e.d.
Margret en Kees staan in de startblokken voor het vierde en (jammer
genoeg) het laatste gerecht: het dessert. De verrassing blijkt een chocoladetaartje te zijn met rozijnen in

werken een kleine tentoonstelling in
de bibliotheek.
Wil jij ook meedoen? Kom dan op
17 mei naar Bibliotheek Kennemerwaard, Lage Weide 2a. Omdat het
aantal kinderen dat deel kan nemen
beperkt is, is aanmelden vooraf noodzakelijk. De toegang is € 3,50. Je kunt
je aanmelden via de jeugdagenda op
de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl/jeugd
rum, heerlijk van smaak, wel machtig,
maar tongstrelend. Hier moet je met
heel kleine hapjes van genieten, op
de tong laten smelten en dan langzaam doorslikken. Margret heeft een
klassieker voor ons in petto: Banyuls
Rimage. Vin Doux Nauturel: een 16%
licht gekoelde La Galline. De wijn
komt uit het plaatsje Banyuls, iets
ten noorden van de Spaanse grens
aan de Middellandse Zee kant, aan
de voet van de Pyreneeën. Deze wijn
combineert buitengewoon mooi met
chocolade. Het bier draagt de bijzondere naam: Zware Hufter, een heerlijk
zwaar, donker en kruidige gerstenwijn
van maar liefst 10%, de zwaarste van
de brouwerij.
Beide drankjes samen voortreffelijk,
maar persoonlijk gaan wij voor de Bayuls.
De uitslag hier luidde: 24 voor het bier
en 29 voor de wijn.
Nadat het dessert heel langzaam door
iedereen is genuttigd wordt het tijd
om de balans op te maken. Alle punten die keurig op een bord zijn bijgehouden worden geteld en uiteindelijk
blijkt dat de winnaar, met slechts enkel punten meer is geworden: Smaakvermaak.
De einduitslag luidt:
Bieren: 106 punten
Wijnen: 112 punten
Inmiddels wijst de klok al 23.00 uur
en wordt de bel voor de laatste ronde
aangekondigd. Korte tijd later komen
er taxi’s en worden mensen keurig
opgehaald, terwijl het overgrote deel
zich per fiets en te voet verplaatst.
Een bijzonder geslaagde avond, waarbij Margret en Kees recentelijk via
Facebook al aankondigden dat er een
herhaling/herkansing komt. Kijk op
de websites voor meer informatie en
hoe u zich kunt aanmelden, wees er
snel bij want de locatiecapaciteit is
gelimiteerd.
Er is een oud gezegde: “Bier na wijn
geeft venijn, wijn na bier geeft plezier”.
Van venijn hebben wij niets gemerkt,
wel heel veel plezier gehad, en de volgende dag zo fris als een hoentje, mits
je maar met mate drinkt.
Kees G. Kroone
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• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
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• sanitair
• riolering

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

ETEN en GENIETEN
Kalfsrollade met kastanjechampignons
en spinazie
Ingrediënten voor 4 personen
800 gram kalfsrollade om te vullen! • 1 eetlepel olijfolie • zout en peper • 250 gram kastanjechampignons
150 gram spinazie • 4 sjalotjes • 50 gram pijnboompitten • wortel en ui
1. Was de spinazie en laat het uitlekken. Snip de sjalotjes klein.
2.	Verhit de olijfolie in de koekenpan en fruit de sjalotjes aan en voeg de
pijnboompitten en de kastanjechampignons toe. Voeg ook de spinazie toe en maak hier een mengsel van en
breng op smaak met zout en peper.
3.	Verwarm de oven voor op 175º. Laat de rollade door uw slager insnijden.
De rollade van binnen met zout en peper en verdeel het mengsel over het vlees. Rol het op en bindt het vast
met rolladetouw.
4.	Leg het vlees in de braadslee met wortel en ui en braadt het tot
kerntemperatuur van 55º

GROTE
GERANIUMMARKT
Vanaf vrijdag 5 mei, een week lang!!
De hele week prachtige
zomerbloeiers, planten,
bloempotten
en vele aanbiedingen!

10 GERANIUMS
SLECHTS....................... €

10,-

Eet smakelijk!

Tip van de slijter: een lekkere Chablis.

In mei,
legt elke accountant
de oude boeken
opzij...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerk
Snel
ende
voordelig
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
• Kinderdagverblijven
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service • Buitenschoolse opvang • Peuteropvang
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Meer informatie? www.fortekinderopvang.nl of 0251-658058
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!
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Schoonheidssalon Moments behoort
tot de landelijke finalisten!
Op 10 april jl. zijn tijdens een groot
gala in Studio 21 in Hilversum de finalisten bekend gemaakt van de Beauty Award 2017. En Jill van der Velden
van Schoonheidssalon Moments in
Limmen was erbij!! Het waren spannende weken en zeer enerverende
momenten op de gala avond.
Uiteindelijk kwamen de winnaars
uit de bus. Salon Moments behaalde
net niet de hoofdprijs, maar eindigde
bij de beste drie salons voor Midden
Nederland, omvattende Noord- en
Zuid-Holland, alsmede Utrecht en
Flevoland. Een niet geringe prestatie,
die een felicitatie meer dan waard is.
Een pluim op meer dan 12 jaar hard
werken aan Salon Moments, die in
2005 heel bescheiden op een slaapkamer van start ging als pedicure- en
schoonheidssalon aan de Ratelaar in
Limmen. Niet te vergelijken met de
huidige top professionele salon aan ’t
Kieftenland 42 in Limmen. Alles zelf
gedaan, daarbij wel ondersteund door
de organisatie en het topmerk “Maria
Galland”, maar uiteindelijk moet je
het wel zelf allemaal waar maken.
De Beauty Award begon al in juni
2016. Eerder was Jill al tweemaal gevraagd door de organisatie om mee te
doen, zij hadden al gezien dat Jill heel

veel potentie in zich had om als winnaar uit de bus te kunnen komen. Er
volgt dan een heel; traject van intake
gesprekken, het schrijven van een
heus Bid Book, aanbevelingen van
cliënten. Jill zelf zegt: “Ik wilde een
uitdaging, en die heb ik nu, maar wat
een stress…”. Maar het was ook heerlijk om mee te doen. Niet alleen dat
maar ook uiterst leerzaam en je leert
van collega’s ook heel veel. Ogen en
oren altijd open, kijken hoe anderen
het doen, de professionele bladen blijven volgen, nieuw trends ontdekken.
Beursbezoeken,
tentoonstellingen
e.d. behoren tot je dagelijkse werk.
In september 2016 wijdde het toonaangevende blad Nouveau een groot
artikel aan Salon Moments, een bijzondere waardering voor je bedrijf.
In eerder publicaties in deze krant gaven wij al aan dat de Nominaties een
feit waren. Het wachten was op de
finale. Er kwam ook nog bezoek van
een Mystery Guest, die verslag moet
uitbrengen aan de organisatie, en je
weet maar nooit wanneer en wie de
mystery guest is. Er volgende een internet stemming, waaraan heel veel
mensen uit Limmen en wijde omgeving hun JA stem aan Jill hebben gegeven. Er kwamen hartverwarmende
WhatsApp berichten, e-mails, bloe-

men en kaartjes binnen, en dat terwijl
de uitslag er nog niet was. Het geeft
aan hoe betrokken de cliënten zich
met Jill verbonden voelen.
En dan is het 10 april. Vanuit Limmen
vertrok een delegatie van familie en
vrienden naar Hilversum en ook van
elders kwam er familie en collega’s.
Allen werden over de rode loper begeleid naar hun tafels, waar de dames in galakleding en de heren in
bijpassende avondkleding plaatsnamen. Er waren uiterst professionele
presentatoren/presentatrices die het
avondvullende programma hebben
begeleid. Er waren video opnames
te zien van de deelnemers waarin zij
vertelden waarom zij vinden voor de
hoofdprijs in aanmerking te komen.
En dan komen de uitslagen. Dan niet
de hoofdprijs, maar een TOP tweede
plaats bij de beste drie van Midden
Nederland.
Een stralende Jill en haar gezelschap.
En daar mag zij best heel trots op zijn.
Er volgde foto en filmsessies, felicitaties en de berichten over de uitslagen
gingen vliegensvlug over heel Nederland en naar daarbuiten. Er was een
heel gezellige afterparty.
Op de website http://www.beautyaward.nl/ vindt u veel informatie,
namen, foto’s, videos etc. De redactie

Ringsteken Limmen is niet meer...
Het ringsteken in Limmen, wat ooit
in 1985 begon bij het café bar ’t Akertje in Heiloo en later bij café bar de
Lantaarn in Limmen, is in 2015 voor
het laatst georganiseerd. De inzet
van de vrijwilligers was de motor van
het evenement en werd het steeds
moeilijker om deze motor draaiend te
houden. Uiteindelijk heeft het laatste
bestuur in overleg met de vrijwilligers
er een punt achter gezet. Een moeilijke beslissing want elk jaar was het
een mooi evenement bij café bar de
Lantaarn bijzonder bij het ringsteken
in Limmen was de rubriek “onder de
man”. Menig jong ponyruiter uit de
omgeving heeft mee gedaan aan het
evenement. De jaarlijks ruimhartige
bijdrage van de bedrijven in Limmen
is voor de 27 georganiseerde edities

de financiële fundering geweest onder het evenement. Het Ringstekencomité wil die bedrijven hiervoor nogmaals bedanken.
Over bedanken gesproken, het is onmogelijk om iedereen bij naam te
bedanken die zich al die jaren heeft
ingezet om dit mooie evenement
Ringsteken Limmen neer te zetten.
Een ieder die zich hiervoor ingezet
heeft; Bedankt!
Het laatste bestuur heeft besloten

het resterende positieve saldo over te
dragen aan Stichting Oranjefeest Limmen.
Voetnoot
De stichting Oranjefeest bedankt hierbij het laatste bestuur van het Ringsteken Limmen voor de keuze om de kas
van het Oranjefeest aan te vullen. Het
gaat zeker ten goede komen aan een
mooi evenement voor alle inwoners van
Limmen.

Foto’s: Bart Kaandorp

Piet Broersen Groente en Fruit Markten is op 1 april jl. overgenomen door Rutger Horring

‘Froods by Rutger’
Akersloot – Al vanaf mijn 13e levensjaar ben ik actief in de groente en fruit.
Begonnen in een lokale groentewinkel
in Akersloot waar ik al snel kisten vol
uien, peen en aardappels stond weg
te schillen voor verschillende instellingen en horecabedrijven. Ook ging
ik op zaterdag mee naar de markt in
Bergen, dat was meer ‘mijn ding’. En
zo ging ik naast school mee naar vele
andere markten, van Noordwijkerhout tot Den Helder. De afwisseling
en diversiteit van de dagmarkten en
klanten vond ik toen al enorm leuk.
De laatste 15 jaar ben ik met name
werkzaam geweest binnen de horeca.
Samen met mijn zusje Kirsten Horring heb ik 5 jaar sporthal ‘’De Lelie’’
(Akersloot) gerund. Daarna heb ik een
aantal jaren afwisselend in de win-

ters in Frankrijk en zomers in Spanje
als bedrijfsleider gewerkt, tijdens de
hoogseizoenen. In deze jaren heb ik
uiteraard veel met consumenten en
klanten gewerkt, iets wat mij dagelijks weer inspireert en motiveert.
In Limmen kent u mij wellicht nog
van Bert Zwart Groente en Fruit, waar
ik met plezier een winkel opgestart
ben en kennis heb mogen maken met
de vele vriendelijke klanten die Limmen rijk is.
Ik sta op standplaatsen en weekmarkten in Noord-Holland met verse
groente en fruit. Ik streef er elke dag
weer naar om een zo vers mogelijk
product aan te bieden, van een uitstekende kwaliteit en voor een betaalbare prijs. Ook kies ik bewust voor
streekproducten (zoals bio-eieren uit

Limmen!), een wisselend (biologisch)
assortiment en haal ik als het even
kan uw groente & fruit direct bij de
boer (zo komen de Jonagold appels
bijv. uit Zwaagdijk, NH). Trots ben ik
er op dat ik de zaak vanaf heden geheel zelfstandig run, met een team
van gemotiveerde medewerkers. Met
veel plezier werk ik in Limmen, waar
de klanten bewust kiezen voor een
kwalitatief hoogwaardig product. Dat
ik dan ook nog dagelijks complimenten ontvang over zowel de producten
en de service, maakt mij extra blij, dat
is waar ik het voor doe!
Ik hoop u snel op maandag en donderdag te mogen begroeten aan onze
kraam op de Vuurbaak !
Rutger Horring- Froods

feliciteert Jill van der Velden van harte
met haar resultaat, iets om heel trots
op te zijn. Salon Moments is een top

bedrijf met een zeer enthousiaste en
gedreven schoonheidsspecialiste.
Kees G. Kroone

Succesvolle collecte Hartstichting
De collecteweek van de Hartstichting vond dit jaar plaats van 2 t/m
8 april. Binnen de kern Limmen zijn
33 collectanten op pad gegaan om
zoveel mogelijk Limmers om een
bijdrage te vragen.
Hun inzet en uw giften hebben het
mooie bedrag van 2.913 euro opgeleverd voor de Hartstichting. Hartelijk dank daarvoor!

Vanwege de in- en uitbreiding
van ons dorp groeit de opbrengst
voor de Hartstichting de afgelopen jaren gestaag. Dit betekent
echter ook dat er behoefte is aan
extra collectanten. Bent of kent
u iemand die wel een avondje per
jaar wil lopen voor het goede doel,
neem dan contact op met Kitty
Braber, 072-5051597.

Kans op gratis dag extra
kinderopvang bij open dag
Om (toekomstige) ouders kennis te
laten maken met de professionele
zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar
organiseert Forte Kinderopvang elke
1e woensdag van de maand een open
dag bij haar kinderdagverblijven.
Daarbij zijn alle geïnteresseerden
welkom om een kijkje te nemen bij
kinderdagverblijf Eigen Wijs van Forte
Kinderopvang. Bezoekers ontvangen
een leuke goodiebag en maken bovendien kans op een gratis dag extra
opvang!
Niet iedereen is bekend met kinderopvang op een Forte kinderdagverblijf:
hoe worden de kinderen opgevangen en voelen baby’s en peuters zich
dan wel geborgen? Medewerkers van
Forte Kinderopvang geven elke eerste
woensdag van de maand meer uitleg
over hun professionele zorg voor kinderen bij kinderdagverblijf Eigen Wijs
in Limmen.
Bezoekers krijgen naast een uitgebreide rondleiding een leuke goodiebag en maken kans op een gratis

dag extra opvang bij inschrijving!
Medewerkers laten tijdens de open
dag zien op welke manier zij zorgen
voor geborgenheid (ook voor de allerkleinsten), maar ook de binnen- en
buitenruimtes waarover Forte/Eigen
Wijs beschikt kunnen bekeken worden. Daarnaast laten ze zien op welke
manier het leeftijd- en belangstellingsgerichte aanbod van Forte een
bijdrage levert aan de ontwikkeling
van kinderen.
Toekomstige ouders die benieuwd
zijn hoe de kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen bij kinderdagverblijf
Eigen Wijs aan de Lage Weide 2 zijn
elke eerste woensdag van de maand
tussen 7.30 en 18.30 uur van harte welkom. Bezoekers ontvangen een leuke
goodiebag en maken bovendien kans
op een gratis dag extra opvang. Naast
de open dagen zijn (toekomstige) ouders ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.fortekinderopvang.nl is een afspraak te maken voor
een rondleiding.

Stijnie de Groot in beeld
Tijdens de maanden April, Mei en Juni
is een expositie met schilderijen van
Stijnie de Groot uit Heiloo te zien op
de bovenverdieping van het pand aan
de Rijksweg 127 in Limmen.
Stijnie de Groot nodigt u van harte
uit om als kijker even mee te gaan in
haar verbeelding van de werkelijkheid
in haar schildersstijl.
De expositie is te bezichtigen van
dinsdag t/m vrijdag van 09.30-17.30

uur en zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Voor informatie kunt u bellen met:
Trudy Keyzer 06 10585278
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Kerkweg 42
1906 AW Limmen
072 - 505 12 42

Tijdens de Bloemendagen

6 dagen per week geopend
In het Dorpspark aan de Vuurbaak in Limmen met o.a.:

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

SECOND LIFE
INKTCARTRIDGES...

Maarten Min

Goedkoper dan origineel
en meestal met meer
inkt.

Het Palet 8
1906 CJ Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl

De meest voorkomende
soorten op voorraad en
anders te bestellen. wat

hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Proficiat!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Alle leden van de LOV feliciteren Brouwerij Dampegheest
met de eervolle zilveren medaille in de belangrijkste
Nederlandse biercompetitie ‘Dutch Beer Challenge 2017’!
•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

WINNAAR
ZILVEREN
MEDAILLE

BEZOEK M
OWROO
ONZE SH S DE
TIJDEN
!
NDAGEN
BLOEME

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

www.dampegheest.nl
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VV Limmen is blij met alle vrijwilligers

dan voor zowel de jeugdscheidsrechter als de teamleiders een aanspreekpunt als er iets aan de hand is, hiermee voorkom je vervelende situaties
in het veld. Van bezoekende verenigingen krijgen wij altijd erg positieve
reacties hierop.

Vrijwilligersdag op zaterdag 3 juni
Wanneer je in het weekend op Sportpark Dampegheest komt, sta je er altijd versteld van hoeveel mensen hier
in touw zijn en hoe alles vanzelf lijkt
te gaan. Toch merkten we de afgelopen jaren bij Voetbalvereniging Limmen dat tijden veranderen: mensen
krijgen het drukker en het is minder
vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk
te doen. Dit was een reden voor een
aantal mensen om actief bezig te
gaan met het vrijwilligersbeleid. Eerst
in de vorm van een soort denktank,
inmiddels is deze omgevormd tot een
echte commissie.
In 2015 is onder de vrijwilligers een
enquête gehouden om te peilen waar
vrijwilligers behoefte aan hebben.
Hieruit bleek dat veel mensen de sociale contacten en gezelligheid de
belangrijkste reden vinden om vrijwilligerswerk te doen en vooral behoefte
hebben aan een stuk begeleiding en
waardering. Vervolgens heeft de vrijwilligerscommissie zijn eigen speerpunten opgesteld.
Inventarisatie
Vrijwilligers werden door alle losse
commissies bijgehouden, hier was
geen centraal bestand van. Vorig jaar
zijn wij begonnen om dit te inventariseren. Hierbij bleek dat VV Limmen
meer dan 350 vrijwilligers heeft. Inmiddels is gestart om het vrijwilligersbestand via de website bij te gaan
houden. De bedoeling is dat vrijwilligers online hun eigen gegevens bij
kunnen houden en zelf aan kunnen
geven waar hun interesses liggen en
wanneer zij beschikbaar zijn. Belangrijk is om zo te kunnen zien waar knelpunten liggen.

Werving
Vaak werkt de persoonlijke benadering het best om vrijwilligers te werven. Dit is echter niet altijd mogelijk,
je mist dan toch mensen. Het is nu
ook mogelijk om je via de website van
VV Limmen aan te melden als vrijwilliger. Er wordt dan contact opgenomen
om een vrijwilliger zo goed mogelijk
in te kunnen passen. Een ander belangrijk contactmoment is wanneer
nieuwe leden zich melden, ouders zijn
dan vaak nog onbekend met de vereniging en het is goed om dan al uitleg te geven over het reilen en zeilen.
Begeleiding en opleiding
Als je nog nooit een training hebt
gegeven, kan de drempel erg hoog
zijn om je als trainer aan te melden.
Belangrijk is dat er ervaren mensen
staan die je hierbij kunnen helpen.
Een goed voorbeeld van begeleiding
en opleiding is hoe we met onze
jeugdscheidsrechters omgaan. In het
begin is er altijd ervaren mentor zichtbaar aanwezig bij de wedstrijd, aan de
tegenstander wordt het ook altijd uitgelegd dat een scheidsrechter net is
begonnen met fluiten. Een mentor is

GEEN GEBROM TIJDENS DE
DRUK BEZOCHTE SPONSORAVOND...
De selectietraining van de B-junioren moest bij hoge uitzondering wijken voor een
boeiende gastspreker. Niet de minste schoof donderdagavond aan in ons clubhuis;
Trainer John van de Brom. Bestuurslid commerciële zaken & PR opende ‘het bal’.
De jaarlijkse riedel werd staccato opgesomd. Superlatieven kwamen tekort om de
geoliede vvL machine met de sponsoren te delen. Aan alle 140 sponsoren werd gedacht, aan de nieuwkomers maar ook ‘oud’ sponsors worden niet vergeten. Een bont
gezelschap dus. Een paar weetjes werd met de zaal gedeeld. De penningmeester
kan bv. aan sponsormunten, 55 ruggies in de plus bijschrijven, tel daar nog eens de
40 van de jaarlijkse veiling bij en ‘een ton’ is bijna binnen. Chapeau aan een ieder
voor deze megaprestatie!
De ’dank je wel’ avond ging verder met een lange lijst van eerdere gastsprekers; van
scheidsrechter Keijzer, en fietser Rooks, tot aan jolige Gijpie, zweverige Bouke en
vriend Derksen. Een indrukwekkende lijst ondertussen en op deze lijst mag vdBrom
natuurlijk niet ontbreken!
Wie wel ontbrak was de vaste presentator Chris Twan Huys, die thuis met de schaar
‘op scherp’ stond om de navelstreng door te knippen. Geen nood, AFAS stadionomroeper Mark nam vlekkeloos en professioneel de honneurs van gespreksleider waar.
John had er duidelijk zin in, oogde relaxed en had het onder controle.
De spanning voor iedere AZ liefhebber stijgt, 30 april gaat het in de kuip gebeuren;
de KNVB finale. Komende tijd is het codewoord in Alkmaar: ‘Vertrouwen’. Selectie is
fit, dus dat belooft wat.
We naderen het einde van de gezellige avond. Nog een filmpje, de JvdB quiz en
afsluitend de vragen. Op het filmpje zagen we Harry Vermeegen met John druk in
de weer om vanaf wel 2 meter fietsers van het stalen ros te schieten. Apart. De quiz
dan maar, gele & rode kaarten, staan en zitten bij fout antwoord. De antwoorden?
3 BVO’s, 2 interlands (en ongeslagen!), een berg Koi karpers en vraag 4 liep in de
soep. Benaderingsvraag dan maar. Idd 406 wedstrijden. De oud voorzitter zag de
hoofdprijs uit zijn handen glippen en Marieke mocht trots de warme kussen en shirt
in ontvangst nemen.
Nog brandende vragen vanuit de zaal? Had me persoonlijk sterk verheugd op de
enige echte vragensteller; Co M. helaas niet gezien of gehoord. Dan moeten we het
doen met vragen over zijn favoriete 11 teamspelers van John. Hij bleef steken op 10.
Zijn visie op de nieuwe jeugdopleiding vanuit Zeist? Je kunt nog zoveel bedenken,
maar vergeet de mentaliteit niet was een boodschap. De story over De Ligt werd ook
besproken en verder de keus tussen een fitte Friday of een geblesseerde Weghorst in
de basis? Ga zelf voor het laatste en anders desnoods gewoon met 10 man de wei in.
Is het by the way een idee om in het vervolg bij geen Co, dan ook geen vragenronde
meer te doen? Met de complimenten vanuit de zaal dat de hoofdgast nimmer een
mediatraining heeft gevolgd (?) werd hij door ceremoniemeester Marc bedankt en de
avond afgesloten. Sluit me hierbij aan.
Weer genoten. Prima kerel die John, Altijd Zichzelf, vertelt wat hij kwijt wilt en ‘de
mond op slot’ wanneer het handig is, diplomatiek. Zou zeggen tot bij de volgende
gastspreker. Het gaat u goed. Groet Claus
(redactie LOV: Dit verslag is ingekort. Het bijzonder vermakelijke verslag is in
zijn geheel te lezen op de site www.vvlimmen.nl)

Dolomietentour
bij DICX motorreizen
De door DICX motorreizen georganiseerde motorreis met vertrek op 6 mei
a.s naar Sauerland moet nog van start
gaan, maar DICX heeft de volgende
motorreis in het komend najaar alweer gepland staan.
Van zaterdag 2 september tot en met
zondag 10 september heeft DICX
motorreizen wederom een 9 daagse

Waardering
Uit de enquête bleek ook dat vrijwilligers niet zozeer behoefte hebben aan
waardering in materiële vorm. Zoals
al eerder genoemd, zijn sociale contacten en gezelligheid erg belangrijk.
In het verleden was het zo dat elke
commissie zijn eigen feestje organiseerde en daar ook zijn eigen budget
voor vroeg. Er vallen dan toch altijd
mensen buiten de boot. In 2016 hebben we daarom voor het eerst een
vrijwilligersdag georganiseerd voor
alle vrijwilligers. Het was spannend
of dit aan zou slaan, veel mensen
waren juist erg gehecht aan het feest
met hun eigen clubje. We begonnen ’s
middags met voetbalgolf en wandelvoetbal onder een stralende zon. Als
pauze-onderdeel voor de fanatiekelingen een voetbalquiz, lekker eten en
’s avonds een heel gezellig feest. Deze
dag werd erg goed bezocht en juist
door de combinatie van actief bezig
zijn en gewoon lekker feesten, leerden
veel mensen elkaar kennen. De oudere jeugdleden bemanden deze dag
de bar en ook dat was een goed team.
Op deze dag kwamen zoveel positieve
reacties dat we van het hoofdbestuur
het verzoek kregen om ook dit jaar
een vrijwilligersactiviteit te organiseren. Dit gaat gebeuren op zaterdag 3
juni. Vrijwilligers krijgen hiervoor een
uitnodiging, maar ook hiervoor geldt,
mochten we toch iemand gemist hebben, schroom niet om je aan te melden, de aankondiging hiervoor zal
ook op de site komen. Wij zijn trots op
onze mensen en willen deze positieve
club graag bij elkaar houden.

motorreis georganiseerd naar het
summum van het motorrijden namelijk het fantastische gebied van de
Italiaanse Dolomieten. Tijdens deze
reis worden de motorrijders evenals
voorgaande keren begeleid door ervaren motorinstructeurs en is pechhulp
door “Bart Sassen Motorservice” gegarandeerd.

Dus voor wie de voorgaande editie
van deze reis in 2015 heeft gemist, is
dit een ultieme kans om dit zelf te ervaren. De deelnemers aan de vorige
motorreis naar de Dolomieten waren
unaniem in hun oordeel dat dit de
mooiste motorreis was die zij ooit
hadden gemaakt.
Ook voor deze reis heeft organisator
Dick Sassen weer uitstekende motorvriendelijke hotels geboekt en prachtige routes samengesteld, die het
samen met een gezellig gezelschap
weer tot een onvergetelijke motorreis
zal maken.
Deze 9 daagse reis wordt weer georganiseerd in samenwerking met het
gerenommeerde reisburo Zonvaart
Reizen waardoor de boekingen onder
ANVR en SGR reisgaranties vallen en
de deelnemers tevens de mogelijkheid hebben een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De kosten
van deze reis inclusief 8 overnachtingen op basis van half pension bedragen € 865,- exclusief boekingskosten.
Aanmelden voor deze prachtige motorreis kan tot 10 mei, via email:
info@dicxmotorreizen.nl

Stichting Oud Limmen - Wie-o-Wie ?
Deze keer een andere vraagstelling. We hebben gekozen voor een foto van een
liggende mozaïek. De vraag is dan ook, van wie was deze mozaïek en in welk
jaar is deze gemaakt ? Het mozaïek lag aan de Westerweg. Op de achtergrond
zien wij de Hyacint en het bedrijf van Bruin aan de Hogeweg. Wij weten het niet,
weet u het wel ?
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maandagavond van 19.00-21.00 uur. Zoals
gewoonlijk staat de koffie klaar.
Op de vorige foto werd Marrie Winder herkend door Kees Bos, rechts van Walter
Pepping en ter hoogte van zijn elleboog. Ook zijn er veel reacties binnengekomen, maar geen herkenning van personen.
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VELD
A A R S

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

K Limmen
o@rietveldlimmen.nl

Ons team!

Marion van Stralen

OPEN HUIS
We houden Open Huis op vrijdag 2 juni.
Vanaf 17. 00 uur openen we onze deuren voor iedereen die een kijkje
wil nemen in ons nieuwe pand aan de Drie Linden 1.
Jong enErikoud
is van harte welkom!
Nieman

Gerard Tool

RIETVELD

d adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
nnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

M A K E L A A R S

102, 1906 BK Limmen
D E D R I E L I N D E N 1 • 1 9 0 6 E M LRijksweg
I
M
M
EN • 072 505 1464
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

Terugkijken

op 100 jaar
vooruitdenken
Bij GP Groot kijken we vooruit. Al honderd jaar.
We investeren in de toekomst, zijn innovatief en
grijpen kansen waar we ze zien. Zo groeiden we van
een klein familiebedrijf van een vader en 4 zonen,
tot een bedrijvenfamilie met ruim 750 medewerkers. De normen en waarden bleven, de organisatie
en de omgeving veranderden. Met onze focus ‘van
afval naar grondstoffen en energie’ gaan we de
toekomst met vertrouwen tegemoet.

1917 / 2017

gpgroot.nl/100jaar

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

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

