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Bloemendagen 66e editie!
Iets eerder dan gepland zijn vele vrijwilligers van voornamelijk de prikploegen 4 keer het land op gegaan om supermooie hyacinten te plukken. Het was een feest om ze van het land te halen, niet alleen vanwege
het schitterende weer, de nagels waren ook nog eens van zeer goede
kwaliteit. Nu liggen ze in de koelcellen om vanaf zondag 29 april opgehaald te worden door de diverse prikploegen.
altijd voor dat ze tip top voor de dag
komen in gepaste kledij. U kunt de
paard en wagens zelf beoordelen want
ze rijden een groot gedeelte van de
route. In het park kunt u uw stem uitbrengen en wordt er bekend gemaakt
wie de mooiste aanspanning heeft.
Krijg je ook zin of de kriebels om
gezellig mee te doen? Er is er altijd de
mogelijkheid om aan te schuiven bij
een prikploeg. Alle dagen vanaf zondag 29 april wordt er geprikt en diverse
prikploegen kunnen een extra paar
handen goed gebruiken.
Stichting Bloemendagen Limmen kan
als koppelaar dienen dus heb je zin,
schroom niet en stuur een mailtje
naar info@bloemendagenlimmen.nl
en wij zorgen ervoor dat je aan de slag
kunt.
Zaterdag 5 mei vanaf 10 uur begint de
jury te rijden en laat Limmen zich van
zijn beste kant zien. Het is Bevrijdingsdag en dan hangen de vlaggen in de

top. Het zou mooi zijn als de vlaggen
tijdens de gehele Bloemendagen blijven hangen. De Limmer vlag is ook
weer te koop bij de firma Stuifbergen
voor € 25,- . Om het geheel nog feestelijker te maken willen we vragen of
alle straten die dit jaar meedoen met
een mozaïek, beun, bloemsierkunst
of vrije categorie te versieren met een
leuke vlaggenlijn. Het zou helemaal
fantastisch zijn als de gehele route
voorzien is van vlaggen dus vlaggen
maar. Maak Limmen nog mooier!
Deze dag komt ook de Nederlands
Vereniging van Traditioneel Gerij om
12.30 uur naar het park aan de Vuurbaak/Enterij. Deze Vereniging zorgt er

’s Avonds bij de opening en de prijsuitreiking van de Bloemendagen is iedereen van harte uitgenodigd om nog
eenmaal te komen prikken. Ditmaal
in een hele andere ambiance dan thuis
want Heeren van Limmen serveert
heerlijke saté met salade en friet of
een portie nasi. Voor alle kinderen die
aan de Bloemendagen hebben meegedaan is er gratis patat! Een kroket
of frikandel kost € 1,- Graag willen wij
vooraf een inschatting maken van het
aantal mensen dat gezellig een satee
tje mee komt prikken. Daarom komen
wij in de prikweek met het comité
langs bij de deelnemende prikploegen.
Mocht je hen gemist hebben of voor
de niet-deelnemer, stuur een bericht
naar: contact@heerenvanlimmen.nl
of bel naar 06-45506002. Aanmelden
kan tot vrijdag 4 mei en de prijs is dan
€ 6,50. Niet gereserveerd en toch op
zaterdag een sateetje mee PRIKKEN?
Dat is mogelijk zolang de voorraad
strekt voor een prijs van € 7,50.
We beginnen de avond om 17.30 uur
waarbij de prijsuitreiking voor de kinderen rond 18.00 is gepland. Daarna
gaan we met z’n allen zo rond 18:30
een sateetje prikken om met een
gevulde maag om ca. 19.30 uur aan
de prijsuitreiking van de volwassenen te beginnen. We hebben een fantastische gelegenheidsband kunnen
samenstellen die er een spetterende
avond van maakt en u gegarandeerd
aan het dansen krijgt. Peter Dekker zal
de prijswinnaars bekend maken.
Op zondag 6 mei, als alle spanningen
verdwenen zijn gaan we genieten in
het Park. Vanaf 11 uur is hier een grote
variatie aan stands te bezichtigen.
Natuurlijk zijn er oude ambachten te
bewonderen, kunt u bloemen kopen,
een drankje of een hapje (patatje,
visje, stroopwafel, oliebol, ijs, enz.)

verorberen. Er zullen oude vrachtwagens en oldtimers te bewonderen zijn.
Dit jaar hebben we ook weer de tractorpullers uitgenodigd. MPM Seaside
Affair, Argos Oil Whispering Giant en
Next Sensation komen naar Limmen.
Om nog meer spektakel te hebben,
komt Bouke Imenkamp met zijn NK
cross auto.
Maar de kers op de taart is toch wel
dat wij Tim Coronel hebben kunnen
strikken om naar Limmen te komen.
Hij neemt zijn Dakar buggy mee en
alle kinderen mogen samen met Tim
in zijn auto zitten om met hem op de
foto te gaan.
Voor de kleinste kinderen hebben we
een draaimolen geregeld waarin ze
gratis mogen plaatsnemen.
Om 12.00 uur worden de prijswinnaars
gehuldigd, dit wordt weer begeleidt
door Boerenhofkapel de Kinkeluters.
Kortom het wordt weer een groot
feest. De hyacintenbloemen zijn van
topkwaliteit en mede hierdoor zullen
de bezoekers zich weer verbazen over
de mooie mozaïeken die onze inwoners kunnen maken. Versier de route
met vlaggetjes en het maakt meteen
een feestelijke indruk. Iedereen nog
heel veel succes toegewenst met alle
voorbereidingen!
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voor Limmers, door Limmers

‘Jaar van Verzet’

Dodenherdenking
op vrijdag 4 mei 2018
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, oorlog is verschrikkelijk en treft burgers
heel hard. We kennen de verschrikkelijke beelden uit verschillende oorlogsgebieden in de recente jaren. Het is belangrijk de herinnering hieraan
levend te houden en dat doen we op 4 mei om 18.30 uur in de Corneliuskerk,
Dusseldorperweg te Limmen. De herdenking gaat aan de hand van het
thema “Jaar van Verzet”. Middels verhalen, gedichten en muziek staan we
stil bij de slachtoffers en het verzet dat werd gepleegd tegen de wrede
Duitse onderdrukker. Wij blijven daarbij dicht bij wat in Limmen is gebeurd.
Bijdragen worden geleverd door Caro en Luc Nieuwland (zang en gitaar),
Margot Horsthuis (piano), Raymond Gaarthuis (gedicht), Henk Brandsma
(overweging), Peter Valkering (video en beelden) en Ton Valkering (zang
en gitaar).
De herdenking in de Corneliuskerk vangt aan om 18.30 uur en eindigt
rond 19.05 uur. Hierna lopen we met stille trom naar het monument op de
grens tussen Castricum en
Limmen. Bij het monument
zal de herdenking worden
voortgezet, samen met de
inwoners van Castricum, en
we eindigen met de kranslegging bij het monument.
Daarna biedt “Oud Limmen”
ons nog de gelegenheid om
bij te praten bij een kopje
koffie of thee in “de Oude
School” aan de Schoolweg 1.

Kermisrun 2018 met
een nieuwe organisatie
Ook dit jaar zal tijdens het kermisweekend van Limmen op zaterdag 8
september de Kermisrun plaats vinden. Na vijf succesvolle edities is het
stokje door de organisatie overgedragen naar een nieuw enthousiast team
bestaande uit Dennis Beentjes, Erik
Lamers, Marco Hulsebosch, Mirella
Wamsteeker, Ron Hof en Ron Lute.
Gelukkig blijft de vorige organisatie
op de achtergrond nog betrokken
zodat we nog kunnen profiteren van
de eerder opgedane kennis en kunde.
Over ongeveer een maand zal de
inschrijving van start gaan. De organisatie en enthousiaste meewerkende bedrijven fantaseren alweer
over leuke, spannende en hilarische
hindernissen. De start is dit jaar bij de
Heeren van Limmen. De route is net
als ieder jaar weer anders dan eerdere
jaren en geeft weer nieuwe uitdagingen onderweg.
Zoals ieder jaar zal het parcours ongeveer 3 km zijn waarbij je zelfs nog tijdens de run kunt kiezen of je 1, 2 of
3 rondes loopt. Wanneer je voor de
prijzen loopt, moet je wel alle rondes
lopen, maar deelname op zich en iedere persoonlijke overwinning worden
natuurlijk even hard gevierd tijdens
de aansluitende borrel en buffet.
Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen
al meedoen. Wij hopen ook op veel
enthousiaste sportieve jongens en
meisjes die de competitie aan gaan
met zichzelf, hun vrienden of familie.
Voor de jeugd onder de 12 jaar zal dit
jaar een luchtkussen hindernisbaan
worden aangelegd, zodat zij zich ook
flink kunnen uitleven.

Deelnamekosten aan de kermisrun
zijn € 30,- per persoon. Dit is inclusief
startnummer, tijdchips, veel gezelligheid / muziek langs het parcours en
een goed verzorgde diner verzorgt
door KookKönst Catering.
De Stichting Kermisrun heeft geen
winstoogmerk. De mogelijke opbrengst
wordt gedoneerd aan een goed doel.
Veiligheid voorop
Alle hindernissen worden streng geïnspecteerd en getest door de Kermisrun
organisatie. In nauw en goed overleg
met de gemeente wordt zoveel mogelijk voldaan aan alle eisen en voorwaarden welke gelden voor een veilig
en zo plezierig mogelijk evenement
voor iedereen.
Volg de Kermisrun op Facebook en
de lokale kranten voor opwarmende
berichtjes. Veel succes met trainen
alvast!

PA G . 2

LOV-KRANT

Een adviseur
op de hoek,
die uw taal
spreekt...
Kom gerust eens langs
voor een vrijblijvende
verzekeringscheck!
Denise Winter uw
verzekeringsadviseur van
Limmen en omgeving.
De Drie Linden 1,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl
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De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag 08.00-21.30 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

30 juni: Boys Named Sue,
de Johnny Cash band!

H
L

eeren
van

immen

HH

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

Wij verkopen ook van alles op het
gebied van elektronisch roken!
Complete sets of losse accessoires. Vloeistof met of zonder nicotine
in diverse smaken en sterktes. Ook instelbare verdampers
voor diegenen die meer controle willen.

✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Bekijk de mogelijkheden op heerenvanlimmen.nl

Uitvaartverzorging Formanoij

Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart






Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3%

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

Schoonstraatje BESTRATINGSZOUT
is natuurzuiver steenzout en gifvrij.
• Duurzaam reinigen bestratingen en halfverhardingen.
• Milieuvriendelijk verwijderen en voorkomen van onkruid/mossen etc.
• Werkt actief en preventief.
• Zeer prijsvriendelijk.
• Zakje 2400 gram is goed voor ca. 80 m2.
• Maakt schrobben, krabben, schoffelen
2
en hogedrukreiniger overbodig.
ca. 80 m
• Eenvoudig aan te brengen.
€ 3,95
• 4-6 x per groeiseizoen (mrt/okt) strooien.
• Voor een gezondere leefomgeving.
•	O.a te koop bij Albert Heijn Limmen,
Nuyens Tuin en Groenshop en diverse Jumbo filialen.

Voor meer info

Wij wensen u mooie Bloemendagen!!

SCHOONSTRAATJE.NL
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LIMMER KROOST

Helaassss.... Voor deze krant is er geen enkele baby van de maand opgegeven. Een gemiste kans om de prachtige
prijzen te winnen! Wij wachten de aanmeldingen voor de jaarmarkt-editie in spanning af. De eerste taart is inmiddels
uitgedeeld voor de 1e verjaardag van Jesse Lankamp. Wat zullen zij genoten hebben van deze prachtige creatie!
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welgraven.nl

De rubriek
Li mmer Kroost
i s powered by:

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
Petra
Zomerdijk

IJssalon

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Rijksweg 31A

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, tel. 072-5055166. Alle baby’s worden
geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Jill van der Velden:

Salon Moments behoort tot
de allerbeste van ons land!
Zondag 22 april schitterde Jill van
der Velden bij de finalisten voor
de Beauty Award 2018 in een tot de
laatste plaats, ong. 700 personen,
gevulde prachtige feestzaal in het
NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Wat heb jij aan vandaag?
Op alle kinderdagverblijven van Kits
Oonlie wordt gewerkt met het VVEprogramma Uk & Puk. Uk & Puk is een
educatief totaalprogramma, gericht
op de brede ontwikkeling van kinderen
van 0 tot 4 jaar. Uk & Puk is speciaal
ontwikkeld voor kinderdagverblijven
en peuterspeelzalen. Taalontwikkeling
staat daarbij voorop: spreken, luisteren, en uitbreiding van woordenschat
zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast
is er bij Uk & Puk aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek en is er een
eerste oriëntatie in rekenen.
Uk & Puk is opgebouwd uit verschillende thema’s en het laatste thema
was “Wat heb jij aan vandaag?” In dit
thema stond kleding centraal. De kinderen verkleden zich voor een modeshow, ze kijken naar feestkleding en

praten over hun kleren. Op het kinderdagverblijf in Limmen konden de kinderen alles leren over kleding in hun
wasserette.
Wilt u een keer komen kijken of heeft
u vragen over het VVE-programma Uk
& Puk, neem dan gerust contact op
met de centrale administratie, 0725323576.

Heeren van Limmen
gaat uit zijn bol…..
Tijdens de bloemendagen van Limmen
is er bij Heeren van Limmen een expositie zien van de bekende bloembollen exporteur Van ’t Hof en Blokker nu
bekend als Holland Bulb Market. Zij
vieren hun 150 jarig jubileum.
Het bedrijf is in 1868 opgericht als
kweker en leverancier van bloembol-

len en vaste planten. Het heeft een
wereldbekende reputatie opgebouwd
wat resulteerde in de eretitel van “hofleverancier”. Prinses Margriet was in
april aanwezig bij de verjaardag. Ter
ere van deze verjaardag en het bezoek
van prinses Margriet is er een expositie gemaakt over de historie. Deze
expositie is tijdens de Bloemendagen
te zien in Heeren van Limmen.
Geniet tijdens de expositie van een
heerlijk kopje koffie met gebak, een
Lentebock biertje van de tap of een
gerecht van onze kleine kaart. Kom op
zaterdag een sateetje prikken. Tijdens
de week van de bloemendagen zijn wij
alle dagen open.
Op 30 juni komen ze weer naar Limmen;
de heren van Boys Named Sue. De
Johnny Cash band met herkenbare
sound. Herleef de bepalende rock,
gospel en country van onze gezamenlijke held: want... everybody loves
Cash. Kaarten vanaf de bloemendagen verkrijgbaar.

Aan deze prestigieuze verkiezing en
uitreiking gaan maanden voorbereidend werk vooraf. Na de aanmelding
van de schoondheidspecialiste en
hun bedrijf wordt er veel onderzoek
gedaan en komt er ook een heuse
mystery guest langs. De meedingende
dames vullen niet alleen veel formulieren in, zij gaan ook op trainingen/
interviews en recentelijk was er zelfs
een werkbezoek met workshops en
trainingen op Ibiza.
Jill van der Velden eindige bij de finalistes, drie per regio, waarbij ons land
verdeeld is in vier regio’s.
Bij aankomst in Nieuwegein lag de
rode loper reeds uitgerold en werden er van elke deelnemer en haar
groep uitgebreid foto’s gemaakt. De
kleding was feestelijk, schitterende
japonnen en heren in smokings. In
de ontvangstruimtes werd geproost

op de aanstaande winnaars, waarna
het gezelschap werd uitgenodigd
plaats te nemen aan schitterende
gedekte tafels voor een verfijnd galadiner. Presentatrice Kim Kötter leidde
het geheel in en alle finalisten, 24 in
totaal, kwamen via het podium in de
zaal, terwijl op grote beeldschermen
een korte presentatie en motivatie
van de deelnemers te zien was. Tussen
de verschillende gangen door werden
de uiteindelijke finalisten bekend
gemaakt.
Jill moest het in de regio Noord opnemen tegen twee andere dames, uit
Paterswolde en Kollum. De spanning
was zichtbaar en voelbaar tot het
moment suprême daar was en helaas,
Jill werd niet de finaliste, maar de
beste tweede in de rij. Desalniettemin
een felicitatie waard. Het zorgt toch
voor een betere naamsbekendheid en
promotie van Salon Moments. Ook is
het deelnemen een uitstekend leerproces. Zij heeft tot de laatste minuut
haar uiterste best gedaan, waarvoor
respect.
Salon Moments kenmerkt zich door
rust, perfecte persoonlijke behan-

delingen en heel belangrijk: nazorg
en advies welke produkten te blijven
gebruiken voor een optimaal schoonheidsresultaat. Altijd geïnspireerd en
gemotiveerd, waarbij de klant steeds
centraal staat. Jill is ook een vrouw
die niet zal rusten voordat alles tot in
de puntjes geregeld is, een behandeling bij Salon Moments komt over als
een weldadige rust in deze hectische
tijden.
Jill mag terecht trots zijn op het behalen van deze finalistenplaats.
Kees G. Kroone

Een milieuvriendelijke
onkruidbestrijding is mogelijk!
Wellicht heeft u hier en daar in Limmen
of omgeving al ergens een kleine sticker op bestratingen gezien waarop
staat: SCHOONSTRAATJE.NL. Sinds
kort werkt www.groottuinen.com
(gevestigd in Heiloo en Limmen) met
een zeer milieuvriendelijk steenzout
om onkruiden in bestratingen, terrassen, grindpaden e.d. te bestrijden door
middel van Stein Salz. Het werkt ook
tegen mosvorming. Mos is iets wat in
ons land veel voorkomt, veroorzaakt
door de natuur zelf.
Sinds kort is het zuiver natuurlijke
middel Stein Salz (ofwel onkruidzout)
beschikbaar en dat geeft zeer goede
resultaten. Door de vocht onttrekkende eigenschap van zout wordt op
een natuur-eigen manier het onkruid
aangetast/uitgedroogd en vernietigd.
Tevens ontstaat een ziltige voedings-

bodem die het ontkiemen van nieuwe
zaden tegen gaat. Het bedrijf kan dit
zowel handmatig als ook machinaal
toepassen, u kunt echter ook zelf het
“wondermiddel” gebruiken. Doordat
het een natuurproduct is, waar geen
chemicaliën aan zijn toegevoegd is
het milieuvriendelijk in het gebruik.
Als u het middel gebruikt volgens de
gebruiksvoorschriften is resultaat

verzekerd. Een handzaam zakje van
2400 gram is goed voor ca. 80 m2 voor
maar € 3,95 en inmiddels te koop bij
Albert Heijn Limmen, Nuyens Tuin en
Groenshop en diverse Jumbo filialen.
Op pagina 2 van de LOVkrant vindt u
een advertentie met meer informatie
en wij verwijzen u ook graag naar de
website: www.schoonstraatje.nl.

Verkoop nieuwbouw
Limmer Linten van start
De voorbereidingen voor de nieuwe Limmer Linten fases Acacia en
Cilesta zijn in volle gang. Via de LOV
krant informeren we u hierbij over
de datum van de verkoopmanifestatie. Woensdag 30 mei ontvangen
we u graag tussen 17.00 en 19.00 uur
bij Kwartje Koffie/Fletcher Hotel in
Heiloo.
Hier ligt de verkoopdocumentatie voor
u klaar en beantwoorden de make-

laars van Rietveld en Vlieg Makelaars
al uw vragen.
Wilt u alvast een voorproefje van het
woningaanbod? Kijk dan op www.
woneninlimmerlinten.nl of op de facebookpagina van ‘Wonen in Limmer
Linten’.
Overweegt u om te verhuizen en wilt
u weten wat uw huis nu waard is ?
Schakel ons dan in voor een vrijblijvende waardebepaling van uw huis.

Hieraan zijn geen kosten of verplichtingen verbonden.
Rietveld Makelaars: Betrokken,
betrouwbaar en deskundig
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Graszoden
Een conflict?
Stroeve communicatie?
Tuinaarde - Tuinturf

lp
Ook voor hu
bij
ing!
(echt)scheid

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

n ró l sp ee lt ..
A ls k w al it ei t ee
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan

Tijdens de Bloemendagen

Neem contact op met TopMediation.nl:
professionele ondersteuning uit Limmen!

www.bloemendagenlimmen.nl

Paling roken
Stroopwafelkraam
Smid mét Stoommachines
Midwinter Hoorn Blazer
Lokale Barbier
Imker
Mandenvlechter
Bloemen en planten
Touwslager
Room hoorns (P. vd Steen)
Biologische Schermer kaas
Airbrush
Ijs van ‘Onder Nul’
Molen de oude Knecht
Catering door ‘Kookkőnst’
Patat van ‘Hieper de Pieper’

v.a. 11:00 uur

Authentieke draaimolen
voor de kinderen (gratis)
– Tim Coronel – Bouke Imenkamp –
Tractorpullers: MPM Seaside Affair –
Argos Oil Whispering Giant –
Next Sensation – Historische
Automobiel Club – Oude
vrachtwagens en tractoren

072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

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.bloemendagenlimmen.nl

•	Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Schoolweg 8 • 1906 AD Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl
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5 tot en met 8 juni 2018

Hij maakte in zijn leven meer dan
10.000 zweefvluchten en heeft vele
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij
de door hem geschreven avonturen
blijven publiceren in de LOVkrant.
Deze keer:

Conquista Avondvierdaagse
Je kunt je hiervoor inschrijven op de
zaterdagochtenden 26 mei en 2 juni
van 11.00 tot 12.30 uur. Deelname kost
€ 5 per persoon. Je kunt je ook nog op
5 juni inschrijven, maar dan kost het
€ 6.
De inschrijfformulieren worden op de
scholen uitgedeeld, kan je downloa-

den van onze site www.conquista.nl
en ze liggen op de inschrijfdagen in
Conquista.
Wil je iets organiseren langs de route
voor de deelnemers van de avondvierdaagse? Stuur dan een mailtje naar
info@conquista.nl en dan nemen we
contact met je op.

Kom ook naar Conquista!
Conquista heeft de aankomende
maanden weer veel op het programma
staan. Niet alleen komen de bloemendagen en de avondvierdaagse er weer
aan, ook zijn er veel leuke activiteiten
gepland.

Zo is er bij Kids elke zaterdag wel iets
te beleven. Zo gaan we 12 mei weer
slijm maken, 19 mei beginnen we al
om 6 uur, om luilak te vieren en 16
juni kun je een safari schilderij komen
maken.
Voor Club hebben we een
speciale verrassing. We
gaan namelijk elke eerste
zaterdag van de maand
open voor Club. We openen die dag al om 19.00
uur en sluiten om 22.00
uur.
De activiteiten die je

Donor
kunt verwachten deze maanden zijn:
Girlsnight op 5 mei, Moederdag knutsels op 9 mei en op 6 juni maken we
een sponzentaart.
Ook voor Club Xtra hebben we leuke
activiteiten gepland. 26 mei hebben
we een darttoernooi gepland en 15 juni
is er een horroravond.
Voor meer informatie kun je kijken
op onze facebook pagina, www.
Conquista.nl of in ons boekje.
Wil je ons team komen versterken?
We zoeken altijd naar nieuwe vrijwilligers. Dus werk jij graag met kinderen,
hou je van knutselen of wil je extra
ervaring opdoen? Kom dan bij ons
langs voor meer informatie.

Activiteiten van 27 juni t/m 1 juli

Feest op het Heeren van Limmen plein
Er is van woensdag 27 t/m zondag 1 juli
van alles te doen aan gezelligheid in
en om plein bij Heeren van Limmen.
Op 27 juni tijdens de jaarmarkt wordt
het plein gebruikt voor een lekker
kopje koffie met gebak , verfrissend
drankje of een versnapering.
Donderdag 28 juni staat de barbecue
aan voor degene die die donderdag
niet willen koken maar lekker willen
aan schuiven.
Aan de Vrijdag 29 juni gaan wij nog
een leuke invulling geven.
Tijdens deze week mag een rommelmarkt niet ontbreken en kan er dus op
zaterdag worden rondgestruind van 9

uur tot 14 uur. Je mag natuurlijk ook
zelf een metertje huren om de oude
spulletjes te verkopen, dit kost € 10,-.
Stuur dan een mail naar contact@
heerenvanlimmen.nl
Zaterdagavond 30 juni treedt de band
Boys named Sue (Johny Cash tribute
band) op vanaf 21.00 uur. Boys named
Sue speelt de liedjes van Cash niet
klakkeloos na. Johnny Cash is uniek,
bijzonder en niet te imiteren. De energie, opwinding, rebellie en ontroering
die Cash opriep, kun je terugvinden
bij een Boys named Sue optreden.
Kaarten zijn vanaf de bloemendagen
te verkrijgen.

Zondag 1 juli staat in het teken van
“Wij zijn de beste”. Een spelletjesactiviteit voor jong en oud waarbij er
duo’s kunnen inschrijven waarvan één
persoon 16 jaar of jonger is en de ander
25 jaar of ouder. Voor de rest maakt het
niet uit waaruit het duo bestaat. Zij
gaan het via een origineel spelcircuit
opnemen tegen elkaar. Uiteindelijk zal
“de Beste” gehuldigd worden met een
mooie prijs. Deze middag zal beginnen om 14.00.
Wil je ook je vrienden/ familie/ buren
uitdagen? Geef je dan snel op via mail:
contact@heerenvanlimmen.nl

Omzien naar de ander...
Meer dan een miljoen Nederlanders
voelt zich sterk eenzaam. De invloed
van eenzaamheid is groot en leidt tot
gezondheidsrisico’s en een tekortschietend gevoel van welbevinden en
geluk. Eenzaamheid is van alle leeftijden, komt in alle lagen van de samenleving voor en kan levens ontwrichten.
Op eenzaamheid rust een taboe.
Struikelblok in de bestrijding van
eenzaamheid is dat vrijwel niemand
die zich eenzaam voelt, hier openlijk
voor uitkomt. Daarom moet eenzaamheid uit de taboesfeer. Dan ontstaat er
meer perspectief op het voorkomen

of verminderen ervan. En dat is een
belangrijke stap naar actie.
In Limmen is een Werkgroep ‘Omzien
naar de ander’ gestart waarin de
Corneliusparochie en de PKN kerk
deelnemen.
Ben jij een van de inwoners, sociale professionals, vrijwilligers, ondernemers of zorgmedewerkers van
Limmen die eenzaamheid vermoedt
en daar iets aan wil doen? En weet
je niet goed hoe je dit aan kunt pakken of welke mogelijkheden er zijn?
Neem contact op met Afra Mooij, zij
is in Limmen het Meldpunt voor door-
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Wanneer u al wat langer vliegt, zoals ik, zult u moeten toegeven, dat
er van die dagen zijn waarop niets lukt. het is dan meestal windstil, de
wind die er staat, waait prompt uit de verkeerde hoek. Omstellen heeft
geen enkele zin; zodra de kabels weer zijn uitgereden draait de wind
alsnog.
Hoog kom je niet, de kabels raken steevast in de war, de zon schijnt,
het is warm en de cumultjes staan geheid minstens tien kilometer weg.
Herkent u het? Op zo’n dag, de meeste moppen zijn dan al verteld, staan
we met zo’n tien man bij de blokkenwagen op het vliegveld Salland, als
aan de overkant van het veld een klasje met negenjarige leerlingen
verschijnt. Mét Juf. Ook dat nog. Ik weet nu al welke vragen er gesteld
gaan worden, loop naar de Sedbergh en begin de cockpitkapjes maar te
poetsen. Rob Brand (schurk én instructeur, in die volgorde) zegt tegen
het melige stel: “Hé daar heb je de donorkinderen van Jan van Os weer;
eenmaal per jaar mogen ze hun natuurlijke vader bezoeken”. Algemeen
gelacht en opmerkingen als “Dat hadden we nooit van je gedacht Van
Os”!
Rob wandelt naar de overkant van het veld, om de klas te begeleiden
over het landingsterrein. Aangekomen bij de klas, zegt hij: “Zien jullie die grijze man bij dat oude vliegtuig staan? De eerste die hem on
z’n nek vliegt en hard ‘pappa, pappa’ roept, mag een keertje met hem
meevliegen!”
Als door een zwerm wespen op de hielen gezeten rent de hele klas, inclusief de juf, naar me toe, joelend: “pappie, pappie”. Er hangen ineeens
vier kinderen aan m’n nek, ik snap niets.
De meute bij de blokkenwagen heeft vanaf dat oment groot respect voor
me. Op deze dag is tenminste IETS gelukt. Een meisje met vlechten mag
met me mee. Ze vraagt: “Waarom moesten we eigenlijk pappa zeggen?
U bent toch veel te oud om m’n vader te zijn?”

Inzamelactie door Explorers Scouting Limmen

Flessenactie op 12 mei
De Explorers van Scouting Limmen
(jongens en meiden van 14 t/m18 jaar)
gaan voor het tweede jaar op pad om
statiegeldflessen en –kratten in te
zamelen. Dit jaar zal dat gebeuren
op zaterdag 12 mei. De flessenactie is
voor de jongeren een mooie mogelijkheid om geld te verdienen voor leuke
activiteiten tijdens de opkomsten,
maar vooral voor het zomerkamp!

Wilt u helpen?
Spaar alvast uw lege statiegeldflessen
en -kratten op! Op zaterdag 12 mei zullen wij door heel Limmen rijden om
alles op te halen.
We gaan natuurlijk proberen om de opbrengst van vorig jaar te overtreffen.
Alvast bedankt!

verwijzing naar de Stichting Welzijn
en het Sociaal Team van de Gemeente
Castricum. Ook als je zelf gevoelens
van eenzaamheid hebt kun je bij Afra
Mooij terecht.
Meldpunt Eenzaamheid Limmen: Afra
Mooij, tel. 072 5052097 of 06 10803729
Email: aframooij@gmail.com
lessen een stuk efficienter maakt,
omdat er tijdens de praktijklessen
niet eerst naar het examengebied in
Alkmaar gereden hoeft te worden.
Tevens kunnen de bromfiets-leerlingen voor de praktijklessen gebruikmaken van de haal- en breng-service.

Samenwerking Dicx rijschool
met RBD verkeersopleidingen
RBD verkeersopleidingen is een
nieuw initiatief van 3 rijscholen, te
weten verkeersschool Ray Erkelens
uit Uitgeest, Dicx autorijschool en
motorrijschool uit Limmen en Bas
rijopleidingen uit Alkmaar. Deze drie
rijscholen met samen meer dan 30
jaar ervaring in het opleiden van mensen voor het auto- en motorrijbewijs,
hebben hun krachten gebundeld en
bieden met RBD verkeersopleidingen

opleidingen aan voor het bromfiets/
scooterrijbewijs en theorie-opleidingen voor het bromfiets-, auto-en het
motorrijbewijs. Vooral de opleidingen
voor het motorrijbewijs is bijzonder
te noemen, omdat er voor deze specifieke groep bijna nergens theorieopleidingen voor wordt aangeboden.
RBD verkeersopleidingen heeft een
locatie in Alkmaar, wat de bromfiets-

Afgelopen zondag 22 april presenteerde RBD verkeersopleidingen zich
bij het nieuwe theoriecentrum op
de Molenwerf 21L in Uitgeest tijdens
een open dag. Hier hebben een aantal
belangstellenden geprofiteerd van de
mogelijkheid van een gratis kennismakingsles.
Vanaf heden kan een ieder bij Dicx
autorijschool en motorrijschool dus
nu ook terecht voor bromfiets-rijlessen. Rechtstreeks aanmelden bij
RBD verkeersopleidingen kan ook via
info@rbdverkeersopleidingen.nl
Meer info vind u op de website
www.RBDverkeersopleidingen.nl

Stichting Oud Limmen

Wie - o - Wie ?

Wij zijn heel nieuwsgierig naar de personen die op deze foto staan. Het is een
foto uit de oude doos genomen op 30 april 1955. Een optocht op Koninginnedag
met versierde fietsen. We weten zeker dat Duifje de Winter, Frans de Groot en Piet
Zonneveld op de foto staan. De foto is genomen ter hoogte van transportbedrijf
Zandbergen. Weet u wie er nog meer op deze foto staan? Wij weten het niet! U
misschien 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 van de Corneliusschool met meester Duikersloot zijn heel veel
leuke reactie binnen gekomen en alle namen zijn bekend. Iedereen bedankt voor
zijn/haar reactie.
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KOZIJNEN
Rijksweg 50 - 1906 BJ LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

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

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

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

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

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

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

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

van afval
naar grondstoffen
en energie

Kom in de kas
bij Tuinplantenspecialist

Tuinplanten-

specialist

Schilder
Laat ook uw bloem- en plantenbakken
vakkundig door ons vullen.

Nu met groter
assortiment
vaste planten!

www.kwekerijcristianschilder.nl
Voor deskundig advies
bent u bij ons aan het juiste adres.
Openingstijden: ma.-vr. van 09.00-18.00 uur
en zaterdag van 08.00-17.00 uur.
telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

RIJKSWEG 127 - LIMMEN

(pad rechts naast Johwin, tegenover autobedrijf Kleverlaan,
zie ons bord aan de weg)
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Taizé-project-koor
op Pinksterzaterdag
Op Pinksterzaterdag 19 mei is er
om 19.00 uur een Pinksterviering in
de Corneliuskerk m.m.v. het Taizéprojectkoor en het Liturgisch koor
o.l.v. Peter Rijs. Iedereen is welkom om
begeesterd te worden door de prachtige vierstemmige Taizé-acclamaties
en het Pinksterfeest. Er is ook nog een
speciale repetitie op maandag 14 mei
2018 om 20.00 uur in de Corneliuskerk
Zing mee. pastor@corneliuskerk-limmen.nl.
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Jeugd TTVL kampioen!
Afgelopen zaterdag zijn Mathijs de
Kramer, Okke Bos, Levi Legdeur en Jari
Legdeur kampioen geworden van de
2de klasse. De mannen hadden 3 punten nodig tegen HBC uit Heemstede
en zonder enig teken van verzwakking

stond het na 3 wedstrijden al 3-0. Het
team is over het gehele seizoen sterker gebleken dan de 5 opponenten en
stonden dan ook met gepaste trots
met bekers in de handen. Onder het
genot van 4 taarten deelden alle ande-

Naast de prachtprestatie van Limmen
1 hebben de vier andere jeugdteams
keurige prestaties geleverd: Limmen
2 (5de plaats in de derde klasse);
Limmen 3 (2de in de vierde klasse) en
Limmen 4 en 5 (respectievelijk 6de en
8ste in de vijfde klasse). Binnenkort
staat de jeugd stil bij het 45 jarige
jubileum van de club!

Een viering rond het lied
‘de Hemel...’ van Stef Bos
Op zaterdag 2 juni is er in de Corneliuskerk om 19.00 uur een viering van
orgel, zang, beeld en Schrift rond het
lied ‘Hemel…’ van Stef Bos. Een viering
samen met het liturgisch koor o.l.v.
Peter Rijs. Dit alles rond het jaarthema ‘Omzien naar de ander’ met het
speerpunt ‘eenzaamheid’. Het is de
derde viering die is opgebouwd rond
een lied van Stef Bos. Tijdens de eerste viering afgelopen oktober ging het

om het lied ‘Eenzaamheid’, in februari het lied: ‘Ik kan het niet alleen’
en komende 2 juni dus het lied: ‘De
Hemel’. De inhoud van het lied zal op
2 juni worden uitgewerkt met passende beelden, teksten, liederen en een
Schriftlezing. Natuurlijk zal Peter Rijs
weer een muzikale interpretatie geven
van het nummer op het grote orgel.
Tot zaterdag 2 juni in de Corneliuskerk, aanvang: 19.00 uur

De trotse kampioenen van de 2de klasse:
v.l.n.r.: Jari Legdeur; Mathijs de Kramer;
Okke Bos; Levi Legdeur.

Iedereen geeft iets van zijn karige voorraad

De soepsteen
Op een dag komt een reiziger aan in
een heel arm dorpje, waar de mensen
nauwelijks te eten hebben. Op het
dorpsplein brandt een vuur met een
grote pot erboven maar die is helemaal leeg. Er is niets te eten. De reiziger zegt: “Ik zal soep voor jullie koken
als jullie water in de pot doen.” “Hoe
kun je nou soep koken, je hebt niets
bij je.” “Jawel”, zegt de man, “ik heb
een soepsteen bij me. Kijk maar, hiermee kun je heel lekkere soep maken.”
Nou, dat willen de mensen wel eens
meemaken. Er wordt water in de pot
gedaan en de man gooit de soepsteen
erin. Als het water begint te koken,
proeft de reiziger eens en zegt: “Wat
meel erbij zou de soep iets steviger
maken.” Meteen stond er iemand
op om wat meel te halen. “Een paar
tomaten in de soep zou ook heel fijn

zijn.” Wordt voor gezorgd. “En met
wat paprika wordt de soep nog lekkerder.” Uiteindelijk weet de man haast
iedereen zover te krijgen om iets uit
de eigen karige voorraad te brengen
om de soep smakelijker te maken.
Het resultaat is een grote pot met
heerlijke soep en alle mensen kunnen
hun buikje vol eten. Als ze gegeten
hebben, gaat de reiziger weer verder.
“Die soepsteen mogen jullie wel houden, maar als je weer soep gaat maken
moet je het precies zo doen als ik jullie
nu heb voorgegaan.” “Ja, dat zullen ze
doen.” Als de reiziger langs de rivier
loopt, raapt hij een nieuwe steen op en
stopt die in zijn zak. Die steen kan hij
later misschien weer goed gebruiken
als hij in een ander arm dorpje komt.

Kunst en Muziek tussen
de Bollen

Groep 8/VO 1 oefent al in showkleding voor hun Tarzan mix.

Tijdens de Bloemendagen, op zondag 6 mei van 11.00 uur -18.00 uur,
organiseert het gemengd koor De
Vredeburgers, in samenwerking met
de Stichting Hortus Bulborum, voor
de vijfde 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

Djazz 2 imprezz presenteert

‘The 5th element’
Zondag 10 juni zal danschool Djazz
2 imprezz uit Limmen, onder leiding
van Willy Könst, om 13.00 uur en 15.30
uur de voorstelling “The 5th element”
opvoeren in theater De Beun in Heiloo.
Het hele dansseizoen is er door de verschillende groepen gewerkt aan deze
show.
In de laatste weken voor het optreden
worden de laatste danspassen aangeleerd. De puntjes worden op de i
gezet, wat inhoudt dat de dansen veel
herhaald worden en de kleine foutjes eruit gehaald worden. De laatste
vragen worden gesteld en natuurlijk
wordt er ook geoefend in de uitgekozen showkleding.
Elk jaar laat dansschool Djazz 2
imprezz aan het eind van het dansseizoen in theater De Beun zien wat
er geleerd is d.m.v. een thematische
eindshow. Dit jaar is het thema “de
elementen” gekozen. De dansen die
getoond worden gaan dus over aarde,
water, wind en vuur. Maar wat is nou
dat 5e element? Dat wordt duidelijk
aan het eind van de show.
De show wordt gestart met een korte

presentatie van alle groepen en het
thema. Daarna zullen alle groepen
meerdere keren op het toneel verschijnen. Dit jaar zijn er ook 3 groepen
moderne dans te zien die getraind zijn
door Iyon van Brummelen. Vorig jaar
was er een korte lessenserie gedaan
als try-out en nu staat moderne dans
bij Djazz 2 imprezz vast op het lesrooster.
In de show bijten de jongste danseressen, vanaf 3 jaar, het spits af na de openingsdans. Zij laten hun danskunsten
met een parachute zien. Vervolgens
komt elke groep het toneel op om zijn
eigen kwaliteiten te laten zien. Kracht,
uitstraling, samenwerking, techniek
en plezier zullen onder andere van het
toneel af spatten. De dansers werken
zich de komende weken nog even in
het zweet om samen wat moois neer
te zetten en hebben al enorm veel zin
in de show.
Ben u nieuwsgierig geworden?
Kaartjes kosten €7,50 per stuk en kunnen besteld worden door te mailen
naar djazz2imprezz@live.nl

re teams die in de Hogeweg speelde
en de supporters mee in deze unieke
prestatie.
Volgend seizoen zullen de tegenstanders een maatje sterker zijn maar de
prestatie van zaterdag tekent de toewijding en het teamgevoel dat nodig
is voor deze prestatie.

terrein van de Hortus, wordt een
kunstmarkt gehouden waar o.a. beelden in brons en hout, keramiek, schilderijen, sieraden, zijden sjaals en leren
tassen te bewonderen zijn.
In de prachtige muziekkoepel, Het
Pieter Boschman Paviljoen, is vanaf
12.30 uur gezellige muziek te beluisteren en zal ook het organiserend koor
een kort optreden verzorgen.
12.30 -13 .00 uur Het gemengd koor De

Er wordt gesuggereerd dat de reiziger
soep maakte, maar in feite deden de
mensen het zelf. Door die steen kwamen ze in beweging om met elkaar te
delen. Mensen van alle tijden hebben
heel vaak iemand of iets nodig om
ze in beweging te zetten, om samen
iets tot stand te brengen. Jezus van
Nazareth was zo iemand die mensen wist te inspireren. Het gaat erom
samen te werken aan een leefbare
wereld. En het gaat in de tijd tussen
Pasen en Pinksteren niet zozeer om de
fysieke Jezus maar om zijn boodschap,
zijn idealen. Niet als mooie gedachten maar als concrete werkelijkheid.
Het gaat om een blijvende inspiratie
die zelfs over de dood heen werkt. Die
soepsteen is in feite een illusie, maar
in feite doen mensen het zelf. En daarbij worden mensen gelukkig ook aangewakkerd door Iets of Iemand diep in
henzelf of misschien ook van buiten.
En dat is geen illusie.
pastor Johan Olling
Vredeburgers o.l.v. Gerard Leegwater,
13.15 - 14.15 uur De Ierse Band Folks:
Marian van Dam, zang en bodran,
Chiel Oudejans, fluiten en bodran,
Berna van Rijswijk, zang en percussie,
Richard Tuijn, zang en mondharp en
Wim Heijne, gitaar en zang.
14.30 - 15.30 uur The Sonic Shufflers
met Rhythm en Blues muziek: Floor,
toetsen, Lucien, gitaar, Stan, bas en
Wisjaal, drums.
16.00 - 18.00 uur The Stars of Limmen
met een Fantasy of Music: René van
der Well, Charmaine Schut, John van
Baarsen, Jan Putter en Anja Wuyters.

Op het terras en in Ons Huis is koffie en thee met huisgemaakte taart
verkrijgbaar. Er wordt een drankje
geschonken en een hartig hapje geserCheck onze vernieuwde webshop!
veerd. Ook zijn er diverse belegde
oersterkdrukwerk.nl
broodjes, o.a. met kroket, verkrijgbaar.
Check onze vernieuwde webshop!
oersterkdrukwerk.nl
Tevens is er een loterij met diverse
Check onze vernieuwde webshop!
originele prijzen en voor de kinderen
oersterkdrukwerk.nl
een gratis grabbelton met leuke verCheck onze vernieuwde webshop!
rassingen.

oersterkdrukwerk.nl

De opbrengst van al deze activiteiten

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl
komt ten goede aan het gemengd

koor De Vredeburgers om in de toekomst mooie concerten te kunnen
blijven presenteren. Voor meer informatie: www.devredeburgers.nl

Snel en voordelig drukwerk
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072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
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binnen
Veelzĳdig
in
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Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

DIVERSE KRABPALEN
MET KORTINGEN TOT 45%!!
* N I E U W * PAVO EASE & EXCEL * N I E U W *
15 kg € 19,45
DOG LOVERS GOLD vanaf € 21,85
CAT LOVERS GOLD vanaf € 11,95

Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”

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

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

RIJKSWEG 60,
1906 BJ LIMMEN
TEL. 072-505 1751

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

gersalenchitus ms

€10,START:

Vrijdag 5 mei t/m 12 mei
Zaterdag 5 mei & 12 mei
een hapje van de BBQ !
m.m.v. Napoleon Barbecues

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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Geslaagde ‘uitjes’
van sportvereniging Tios
Zoals vele weten bestaat sportvereniging Tios dit jaar 60 jaar en gaat
dit groots worden gevierd in sporthal de Enterij op zaterdagavond 23
juni. Al bijna een jaar is het comité Tios 60 jaar al bezig met vele voorbereidingen.
Voordat wij de show ‘A Brand New
Day’, met aansluitend een feestavond,
gaan doen zijn we met onze leden op
pad geweest. De leden zijn in 3 groepen verdeel en de jongste, 1,5 jaar t/m
groep 5, gingen op zondag 8 april naar
Monkey Town in Alkmaar. De kinderen
hebben daar een aantal zeer gezellige
uren doorgebracht. Natuurlijk werden
ze getrakteerd op wat lekkers door
Tios. Iedereen, onze jongste leden en
ouders die mee waren, vond het zeer
geslaagd.
Op zaterdag 14 april vertrok er bij
sporthal de Enterij een grote bus met
zo’n 80 leden naar Rotterdam. Het
comité had voor de leden vanaf 22 jaar

een stadswandeling door Rotterdam
geregeld met daarbij een bezoek aan
de Markthallen. De grote groep werd
in drieën gedeeld en een ieder ging
met een gids op pad. Het weer werkte
mee en op deze mooie dag genoot een
iedereen van wat er werd aangeboden.
Rond de klok van 16.00 uur waren we
weer op Limmen en konden terugkijken op een zeer geslaagd uitje.
Zaterdag 21 april was het de beurt
aan de leden vanaf groep 6 t.m. 21
jaar. Ook zij vertrokken om 7.30 met
de dubbeldeks bus welke nu richting
Sevenum ging. Voor hen was er een
bezoek aan attractiepark Toverland
geregeld. Het weer werkte weer super
mee, misschien zelfs iets te warm, en
iedereen beleefde er een mooie dag.
Rond de klok van 20.00 was de bus
weer op Limmen en ging iedereen
tevreden naar huis
Op zaterdag 23 juni is er dus de jubileumshow ‘A Brand New Day’. De feestelijke jubileumshow staat geheel in
het teken van TIOS 60 jaar. Iedereen is
op 23 juni 2018 van harte welkom in
Sporthal de Enterij. Het feest begint
om 19.00 uur met het welkomstwoord van de voorzitter van TIOS. In
de sporthal worden diverse bars en

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

foodstations geplaatst waar je lekker
hapjes en drinken kunt bestellen. De
show start om 19.05 uur. De leden van
TIOS Limmen geven dan spetterende
optredens met onder andere dans en
turnen op muziek en melodieën van
de harmonie van muziekvereniging
Excelsior. Tussen de optredens door
blikken wij met zijn allen tot 60 jaar
terug op de geschiedenis van het
prachtige Oud-Limmen. Rond 21.00
uur begint de band Cartoon met het
spelen van de eerste nummers en
nodigen wij iedereen uit op de dansvloer. Het einde van de feestavond zal
zijn rond 1.00 uur. De toegang is voor
kinderen t.m. 11 jaar € 5,- en vanaf 12
jaar is het € 10,-. Kaarten zijn te bestellen via de site www.tioslimmen.nl.
We zouden het fijn vinden als u ze via
de site gaat bestellen, dit ook om de
inkoop van alles goed in te kunnen
schatten.

www.appelenbeers.nl

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

JAARMARKT
LIMMEN
U kunt weer inschrijven op
www.ondernemendlimmen.nl
Na het succes van vorig jaar is de datum voor 2018
bekend! Het wordt weer een zie, voel, doe, ruik,
proef en beleef jaarmarkt! Dat beloofd een zeer
mooie en gezellige jaarmarkt te worden.
Voor groot en klein is er genoeg te beleven!

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

27 juni 2018

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen
Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53‑28 52 93
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

Secondlife cartridges. Goedkoper dan
origineel en met meestal meer inhoud.
Alle gangbare types op voorraad
en de rest eventueel op bestelling.

De vloerbedekking maakt plaats voor een strakke gietvloer. Het tv-meubel dat erg aanwezig was werd vervangen
met verschillende gesloten kasten in Inchyra Blue en open vakken in de kleur India Yellow. Het is een echt eyeca
en ruimte biedt aan mooie souvenirs en persoonlijke accessoires.
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APRIL 2018

PA G . 1 0

Doordat het plafond werd glad gestuukt konden we zonder beperkingen opnieuw kijken wat het ideale lichtplan is
gekozen voor de moderne minimalistische verlichting die bijdraagt aan een unieke sfeer.

De gekleurde
maakte plaats voor gordijnen van
rijke stof
in een unikleur
blauw die een mooi pallet
4 X PER JAAR VERZORGT HUISVANBINNEN
DEgordijnen
WOONPAGINA
INeenDE
LOV
KRANT:
vormt met de blauwe kleuren op de wanden de kast en de nieuwe hoekbank.

Een complete make-over

Domotica werd toegepast op de verlichting die nu is te regelen vanaf de smartphone of IPad en ook de gordijnen
geopend of gesloten.

In deze 2e woonpagina van 2018 vertel ik hoe Huisvanbinnen samen met haar partners een complete make-over heeft verzorgd. De wens van de bewoners was onder
andere om samen te kunnen koken in hun kleine keukenruimte zonder echte verbouwing. Om tot de ideale indeling te komen werden eerst minstens 10 schetsen
Huisvanbinnen: Ontwerp en styling, verkoop meubelen en verlichting Bouwbedrijf Bos: Sloopwerkzaamhed
gemaakt alvorens er een definitief ontwerp kwam. Verder was de hele benedenverdieping
toe
aanvoor
eendeupdate.
Resultaat
voor de keuken
is een rustige
met
voorbereidend
werk
aanpassingen
en coordinatie
van de uitvoeringen.
Dibokeuken
installatie
techniek: ontkopp
veel berg- en werkruimte. Doordat het werkblad de hoek omgaat ontstaat er verbinding
metNuko
de woonkamer
en wordt
meteen
gebruik
gemaakt
van
een anders
vervanging toilet.
elektrotechniek:
verleggen
elektriciteit
t.b.v.
het nieuwe
lichtplan
en electra en installatie v
en plafond.
Kuilman meesterschilders:
al het
schilderwerk
Muren, plafond,
keukenwanden
energ
deuren en kozijne
onpraktische ruimte onder de trapopgang die een stukje de woonkamer inkomt. De
vloerbedekking
maakt plaats voor
een
strakke gietvloer.
Het tv-meubel
dat
gordijnen. Design Gietvloer: aanleg gietvloer. Intri design: maatwerk wandmeubel naar ontw
aanwezig was werd vervangen door een wandmeubel op maat met verschillende gesloten kasten in Inchyra Blue en open vakken in de kleur India Yellow. Het is een
echt eyecatcher die bovendien praktisch is en ruimte biedt aan mooie souvenirs en persoonlijke accessoires. Doordat het plafond werd glad gestuukt konden we zonder
beperkingen opnieuw kijken wat het ideale lichtplan is in de nieuwe situatie. Er werd gekozen voor de moderne minimalistische verlichting die bijdraagt aan een unieke
sfeer. De gekleurde gordijnen maakte plaats voor gordijnen van een rijke stof in een unikleur blauw die een mooi pallet van verschillende kleuren blauw vormt met de
blauwe kleuren op de wanden de kast en de nieuwe hoekbank. Domotica werd toegepast op de verlichting die nu is te regelen vanaf de smartphone of IPad en ook de
gordijnen kunnen op afstand worden geopend of gesloten. Om het geheel totaal af te maken werd ook de entree en het toilet aangepakt.

Een animatie van het
ontwerp is te zien op
YouTube. Zoeken op
‘Melanie Lamers’.

Melanie Lamers
Melanie
Melanie Lamers
Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

Huisvanbinnen: Ontwerp en styling, verkoop meubelen en verlichting • Bouwbedrijf Bos: Sloopwerkzaamheden, vervangen achterpui, freeswerk en voorbereidend werk voor de aanpassingen en
coordinatie van de uitvoeringen • Dibo Installatietechniek: ontkoppeling radiatoren en aanleg vloerverwarming, vervanging toilet • Nuko Elektrotechniek: verleggen elektriciteit t.b.v. het nieuwe
Een
animatie van
hetschilderwerk;
ontwerp is
te zien
via keukenwanden
deze
lichtplan en electra en installatie van domotica • Jeroen Veldt: Stukwerk muren en plafond • Kuilman
Meesterschilders:
al het
muren,
plafond,
en deuren en kozijnen
link:
https://youtu.be/v2HNjcX6cEs
• Slaapkenner Lute: confectie en montage gordijnen • Design Gietvloer: aanleg gietvloer • Intri Design: maatwerk wandmeubel naar ontwerp van Huisvanbinnen.

Melanie
Melanie
Lamers
Kerkweg
2Lamers
Kerkweg
Kerkweg22
Interieurontwerper
1906 AW Limmen
Interieurontwerper
1906
1906AW
AWLimmen
Limmen
072-2605040
072-2605040
072-2605040

Kerkweg
2
Kerkweg
2
19061906
AW Limmen
AW Limmen
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
072-2605040
072-2605040

melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

melanie@huisvanbinnen.nl

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf

www.bouwbedr
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bo
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
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Kleverlaan Occasions nu met
‘100% Onderhouden’-garantie
Per 1 mei 2018 voert Kleverlaan het
‘100% Onderhouden’-keurmerk.
In dat kader werden 3 medewerkers opgeleid tot officieel ‘100%
Onderhouden’-expert. Deze experts
hebben de taak om te bepalen aan
welke auto een keurmerk wordt toegekend. Aan dat keurmerk kunnen
autokopers een auto herkennen met
een 100% dekkende onderhoudshistorie.
Kleverlaan kiest al jarenlang bewust
voor transparantie. Verkopers Ruud
Dekker en Raymond Eeman leggen uit:
“Ons inkoopproces is zo ingericht dat
we alleen auto’s met de juiste uitrusting, goede prijs en een gedocumenteerde historie uitkiezen en inkopen.
Dat doen we al jaren, waardoor we een
kwalitatief goed aanbod hebben. Maar
er zijn auto’s die nog eens extra goed
behandeld zijn met exact onderhoud
binnen de kilometergrens en binnen
de door de fabriek gestelde termijnen.
Die auto’s kunnen we nog meer onder
de aandacht brengen en garanderen
met het ‘100% Onderhouden’-label”.
Onderhoudshistorie heeft waarde
‘Onderzoek wijst uit dat consumenten
en bedrijven die op zoek zijn naar een

gebruikte auto onverwachte reparatiekosten willen vermijden’, vult Jan
Kleverlaan aan. “Daarom zoeken ze het
liefst een auto die regelmatig onderhoud heeft gehad. Daarom maken
we de beste auto’s extra herkenbaar
met het ‘100% Onderhouden’-label.
Het toekennen ervan gebeurt volgens
strikte normen en onder controle van
de Stichting 100% Onderhouden, die
hierin wordt gesteund door ANWB en
BOVAG”.
Aanvullende (fabrieks)garantie voor
alle merken
Naast het ‘100% Onderhouden’-label
kunnen geselecteerde occasions van
Kleverlaan geleverd worden met aanvullende Bosch Car Service garantie
op de standaard BOVAG- of fabrieksgarantie. In combinatie met de hoge
kwalitieitseisen voor het afleveren
van de auto, het deskundige werkplaatsteam, alle aanvullende diensten
en de deskundige in- en verkopers
staat een Kleverlaan occasion garant
voor jarenlang rijplezier.

Een groot gedeelte van de laatste leden van Oranje Wit met hun trainster tijdens de
laatste training in sporthal de Enterij.

Na 50 jaar geen volleybalvereniging meer in Limmen...
Het was oktober 1968 dat volleybalvereniging Oranje Wit werd opgericht. De vereniging heeft bloeiende
tijden gekend met meerdere dames
en herenteams in de competitie, een
jeugdafdeling en recreanten. Vele
jaren werd er in de regio Zaandam
gespeeld en later is men overgestapt
naar regio Alkmaar. Begonnen in de
sporthal aan de Hogeweg en later verhuisd naar sporthal de Enterij.
Wie herinnert zich niet dat vanaf
1987 vele jaren het Familie Vrienden

Voor meer informatie, een offerte en
een uitgebreide proefrit of een bezoek
aan de werkplaats, kunt u altijd langskomen op Rijksweg 154a. De koffie en
het team van medewerkers staan voor
u klaar.

Stratentoernooi in oktober werd
gespeeld, dit kreeg als bijnaam het
Bokkentoernooi. Het Onderons toernooi in februari / maart in de sporthal aan de Hogeweg voor alle leden.
Op 10 december 1990 was er de clinic
van het heren Oranje team de Lange
Mannen in een bom volle sporthal.
In 1993, het jubileum jaar van 25 jaar
volleybalvereniging Oranje Wit, was
er in de grote tent in het park op de
Vuurbaak het grote Beachtoernooi.
Op 4 velden speelden 3 dagen lang
60 teams op het prachtige “strand”

idee
vormgeving
opmaak
drukwerk
websites

van Limmen hun wedstrijden. Wat
hier uit voortkwam was dat we een
eigen Stratencompetitie (recreanten)
kregen. Ook was er het schoolvolleybaltoernooi wat 10 jaar lang werd
georganiseerd op de Koekoek om de
jeugd kennis te laten maken met volleybal, altijd heel gezellig en leuk. Na
een vele jaren werd het toch minder
met de leden en de animo. Nadat de
recreantencompetitie werd gestopt
en de jeugdafdeling werd opgeheven
stopte ook de heren met volleybal. Er
bleven nog 2 dames teams over in de
competitie. Al een aantal jaren terug
zijn deze beide overgestapt naar de
recreantencompetitie in Heiloo.
Voordeel was een vaste speelavond
en niet meer iedere week competitie.
Begin dit seizoen gaf de trainster aan
dat dit haar laatste seizoen bij ons
was. Bij 1 van de damesteams gingen
er toen ook stemmen op dat het hun
laatste seizoen was. Na overleg is er
toen besloten dat dit seizoen het
laatste van volleybal Oranje Wit zou
zijn. Dinsdag 24 april speelden beide
teams hun laatste wedstrijden van het
seizoen in Heiloo. Het is nu echt over
met volleybal in Limmen. Er is 1 team
wat nog verder gaat en zij gaan nu zo
goed als zeker trainen bij Croonenburg
in Castricum en blijven recreatief in
Heiloo spelen. De volleyballen zijn
overgenomen door de Springbokken,
die blijven in Limmen. Na 50 jaar is er
voor Oranje Wit echt afgefloten……

studio

welgraven.nl

Manon Apeldoorn
* magnetiseur *

• Ontspanning
• Verlichting lichamelijke en/of emotionele klachten
Oosterzijweg 43, 1906 AX Limmen. Tel. 06 203 866 34

Niels Zomerdijk
06 46004933

www.manonapeldoorn.nl
Rooinap 12
1906 WJ Limmen

• sanitair

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL

• dak- en zinkwerk
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

ONLINE
EEN AUTO
HUREN

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

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

ex
tra

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24
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WIJ FELICITEREN
GÉDÉ VERPAKKINGEN
MET HET
50 JARIG JUBILEUM!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Aannemingsbedrijf FRAB B.V. • Aannemingsbedrijf Jonker B.V. • Aannemingsbedrijf N. Commandeur BV. • Aannemingsbedrijf van Stralen • ACC-Service Limmen B.V. •
Administratiekantoor Alckmaer B.V. • Admiraal & Valkering B.V. • Admiraal diervoeders • Albert Heijn • Aluminium Las- en Plaatwerk A. vander Velden B.V. • Anastasia
• Appel & Beers • Artmiraal Grafische Vormgeving • Auto bedrijf G.Kaandorp B.V. • Autobedrijf Harry Levering • Autoschadespecialist P.Zonneveld BV • Bakkerij Bakker •
Bakkerij Putter • Baltus Loonbedrijf • Bart Schoorl Contractmanagement • Bistro Limmen • Bloembinderij Suus • Bouwbedrijf C. Bos B.V. • Bouwbedrijf Ed van Duin B.V. •
BouwVisie B.V. • Bureau J.M. van Vliet • Buter Bouwmanagement B.V. • Café bar De Lantaarn • Contructiebedrijf Mous B.V. • De Burgerij • Dibo Installatie Techniek • Dicx
auto & motorrijschool • Dirkson Limmen Installatietechniek • Driessen Beleggingen B.V. • Drost Technical Management B.V. • Edmar,timmerwerken • Event4all • Formido
Limmen • G.P. Groot B.V. • Gall & Gall • Gede verpakkingen • Gerard Tool Financieel Advies • Gerbie • Gezondheidsdrogist Aker • Glazenwasserij Admiraal • Groot Wegenbouw
• Hopman ERA Makelaars Heiloo • Hoveniersbedrijf Hollander • Hovenierssbedrijf W. Liefting • Huis van binnen • Illudee • J. Reijnders Hovenierswerk • JackZoonTuincreaties
• Jak Loodg.- en sanitair Instal.Bedr • Kapsalon Ingrid Meerman • Kleverlaan B.V. • Kookkonst • Kroone & Liefting • Kruidenberg Timmerwerken • Kwekerij Cristian Schilder
• Maatschap Welboren-Beemsterboer • Maison La Chasseigne • MarcoSnel.NL • In Stijl Kappers • Melior Onderwijs • Metzelaar timmerwerken • Min Architectuur BNA • mr
R.M. Mijnsbergen, advocaat • Novatube B.V. • NTI-NLP • Nuijens (tuin en groenshop) • Nuko Elektrotechniek • Oersterk Reclame Groep • Photostudioken • Rabobank WestKennemerland • Rietveld Makelaars • Robert Bijl Reclameontwerpstudio • RS Advies • Schildersbedrijf P.A.J. Dekker • Schoonmaakbedrijf Maarten Min • Slaapkenner Lute
• Slagerij Snel • Smaakvermaak • Spminfra • Sporthal de enterij • Stolp Snacks • Studio Welgraven • Stuifbergen • Teken en Bouwburo G. Th.J. Pepping • Thalia Beheer BV •
Timmerbedrijf G. Broedersz • Transportbedrijf W.T. van der Steen • Transportbedrijf Wempe • Transportbegeleiding • Uniformkleermakerij Zwart & Zn B.V. • Univé Regio • v.o.f.
Charo Bloemen • V.O.F. Kipgrill De Dijk • Valkering De Graaf Accountants • Van der Hoeff refractories B.V. • Van Wilsem & Cabri Architectuur en Management • Vanhier BV •
Veldt Tegelwerken Vof • Vredeburg • www.groottuinen.com / www.schoonstraatje.nl • Winder Limmen B.V. • Zandbergen Consultancy • Zandbergen’s Transport B.V. • Zijlstra
Collection • Verver Installatie techniek B.V. • De Project Partners B.V. • We all Share VOF • De Koet Hoveniers • Bloedjes Advies&Consultancy • G.T.J. Pepping Timmerwerken

RIETVELD
M A K E L 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.

De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

Ons team!

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

RIETVELD

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk

Huis aan- of verkopen?

Maarten Min

Dé makelaar van Limmen!
Erik Nieman
Gerardvoor
Tool een
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars

M A K E L A A R S

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.

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
uT een
vrijblijvend adviesgesprek inzake
W rietveldlimmen.nl

Marion van Stralen

uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Yvonne van Dijk

Wilt

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

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

Ons team!

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

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

Erik Nieman

Gerard Tool

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

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
TT 06
gtool@hypotheekshop.nl
0621
21 22
2219
19 15
15 EE info@gtmbfa.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

W www.gtmbfa.nl

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

