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Bloemendagen Limmen
De Bloemendagen kunnen niet
bestaan zonder organisatie maar
zeker niet zonder de deelnemers
en de bezoekers. We zijn daarom
ook zeer blij met meerdere nieuwe
prikploegen die dit jaar voor het
eerst meedoen. Mede hierdoor hebben we de route iets aangepast. We
zouden het leuk vinden als iedereen
langs de route de Limmer vlag, de
Nederlandse vlag of kleine vlaggetjes
ophangt. Zo is het een groot feest
gedurende 5 dagen.
Dit jaar vieren we de opening van
de Bloemendagen tegelijk met
Koningsdag, wat een feestdag zal dit
worden. Deze zaterdagochtend zullen
antieke koetsen (of replica) zich verzamelen, inspannen en gejureerd worden op de Maatlat. Daarna zullen zij
vertrekken voor een rondrit langs de
bollenvelden onder begeleiding van
de solexen van solexverhuur Heiloo.
Rond 13.30 uur verwachten wij de
koetsen terug voor de lunchstop op de
Zuideinderweg. Hier bent u van harte
welkom om deze prachtige aanspanningen te aanschouwen. Daarna zullen zij nog langs de mozaïeken rijden.

In de avond om 20.00 uur begint de
prijsuitreiking in Heeren van Limmen.
De opening zal verricht worden door
onze dorpsdichter Klaas Winter.
Peter Dekker zal het Mozaïekenlied
ten gehore brengen, een ode aan de
Bloemendagen (zie ook pagina 7).
Peter zal tevens de prijsuitreiking
verrichten. De muzikale omlijsting
zal verzorgd worden door de groep
Rallied. Deze groep heeft vorig jaar
de prijsuitreiking begeleidt en brengt
dansbare muziek ten gehore.
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voor Limmers, door Limmers

Workshop Groenstyling & Hydroponie

Geen groene vingers en toch graag groene planten in huis? Kom
woensdagavond 15 mei om 19.00 uur naar Huisvanbinnen.
Zie pagina 10 voor meer informatie!

Geef je nog op voor dit spektakel!

Ben jij de nieuwe
Koning van Limmen?
Op Koningsdag -27 april 2019- heb
je de kans om de Koning(in) of
Kroonprins(es) van Limmen te worden
door deel te nemen aan ‘Mijn vader is
de koning’!
In een spelvorm zoals ‘mijn vader is
de beste’ kunnen (groot)ouder en kind
koppels het tegen elkaar opnemen.
Door te laten zien wie het beste kan
darten, limonadepullen over de bar
kan schuiven, een kennis kwis doorstaat en het snelste de reuzen spiraal
afrond. Via deze leuke strijd wordt
bepaald wie onze nieuwe vorsten zijn.
Op zondag 28 april organiseren we
naast de Bloemendagen een mooie
Oldtimer Fair in het dorpspark. Hier
is heel wat fraais te zien: vanaf 11
uur zullen vele Porsche 911’s uitgestald worden, staan er twee pullers
de Moody Blue en de Ratlle and Hum,
een draaimolen voor de kinderen, is
er een echte stoommachine van het
Nederlandse Stoommachine Museum
uit Medemblik en brengen zij ook de
rijdende stoomwals de Lena mee.
Er zijn meerdere stands met oude
ambachten, kan er weer volop
geproefd en bewonderd worden.
Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om een hapje en een drankje te
nuttigen. Dit alles wordt muzikaal
omlijst door de Rock’n’Roll band The
Wieners.-www.thewieners.nl. Deze
band heeft onder andere opgetreden
bij Veronica Inside, Zwarte Cross, in
vele theaters door het gehele land en
heeft vele lovende recensies ontvangen. Ze spelen onder andere muziek
van The Everly Brothers, Buddy Holly,
Elvis Presley, Chuck Berry en Johnny
Cash. Ze spelen tussen 13.00 en 18.00
uur.
De tent die het Oranje comité gebruikt
voor de Koningsdag, wordt het onder-

Kees Bos heeft na meer dan 20 jaar filmen voor de Bloemendagen afscheid genomen
tijdens de aftrapmiddag in de Oude School. Hierbij kreeg hij een mooie bos bloemen
en een dinerbon overhandigd door de Stichting Bloemendagen Limmen. Hij was zeer
verrast. Een opvolger is er gelukkig ook al gevonden, Julia van der Velden zal dit jaar
de voorbereidingen bij de Prikploegen en de resultaten komen filmen. Zij zal dit jaar
de historie van Limmen weer aanvullen met mooie beelden van fraaie mozaïeken en
hun makers.

komen van The Wieners. Door het
podium en de dansvloer zal het een
groots festijn worden.
Vergeet u niet te stemmen vanaf 23
april t/m 14 mei. U kunt op Stichting
Bloemendagen Limmen stemmen
via de Rabobank Clubkas Campagne.
Mede met deze bijdrage kunnen wij
dit festijn in ere houden en elk jaar
weer een mooi feest organiseren
voor de bewoners en bezoekers van
Limmen.
Houd onze Facebook pagina in de
gaten voor de laatste nieuwtjes!
Wij wensen alle inwoners van Limmen
een hele mooie week toe, geniet ervan!

Wil je ook koning worden ?
Kinderen kunnen zich voor dit evenement aanmelden als ze in groep zes,
zeven, of acht van de basisschool zitten. Geef ook op of je meedoet met je
vader, je moeder, opa of oma.
Vermeld bij de inschrijving ook jullie naam, leeftijd, of je jongen of
meisje bent, adres. Inschrijven voor
dit adellijke evenement kan via email:
oranjefeestlimmen@gmail.com
Inschrijven is mogelijk tot 23 april
Top feestdag!
Naast de verkiezing van onze nieuwe
royalties belooft het weer een top
feestdag te worden.

’s Morgens biedt de traditionele fietstocht (start tussen 11.00 en 12.00 uur)
de deelnemers weer een blik op plekjes waar je gewoonlijk niet langskomt.
Langs de bloeiende bermen en weiden
is dit tochtje een genot voor alle leeftijden en een leuke start van de dag.
Het feest wordt vervolgens voortgezet
op het feestterrein in en rond de tent
in het park aan de Vuurbaak. Hier kunnen alle mensen van klein tot groot
samen deze feestdag vieren.
We hopen natuurlijk onder een lentezonnetje te genieten van de leuke,
nieuwe opblaaskastelen, een sprankelende oranjelimonade-fontein en de
beste pannenkoeken en verschillende
kraampjes voor lekkere snacks.
2 Bands in de tent !
Bij een feest in ons koninkrijk hoort
natuurlijk geweldige muziek. Dit jaar
zullen maar liefst twee bands in de
tent de feestmuziek maken.
80’s Alive en Hunkemänner zullen om
en om spelen. Ze staan garant voor
een afwisselende middag waar iedereen mee kan zingen en swingen.
De feestdag zal om zes uur worden
afgesloten.

Prikker aan het woord: Matthé Mooij van Prikploeg Jan

‘Yes, ik heb ‘m...’
Vraag 1) Wat is er ten opzichte van
je begin van je deelname aan de
Bloemendagen allemaal veranderd?
In de loop der jaren hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden: De
eerste jaren bevond het legadres zich
op Achterweg 4, mijn geboortegrond.
Nu prikken we al weer jaren aan het
Theebos. Als boerenzoon had ik aanvankelijk voornamelijk agrarische
onderwerpen. Ieder jaar was er wel
weer wat met koeien of varkens aan
de hand, zoals de boterberg, het melkoverschot, het mestoverschot of het
omzetten van grasland naar bollengrond. Nu mag ik graag een locaal of
regionaal onderwerp voor ons mozaïek
gebruiken. Aan de Achterweg maakten
wij ons mozaïek met de familie, aan het
Theebos kwamen daar buren en vrienden bij. De nagelvoorziening was, toen
wij begonnen, niet zo goed geregeld als
nu. Weliswaar werden de nagels aangeleverd door de kwekers, maar op het
moment van de uitgifte was er sprake
van “ de sterkste wint” of “wie het eerst
komt, het eerst maalt” Nu gaat het
gelukkig heel goed gestructureerd.
Vraag 2) Hoe ben je in aanraking gekomen met de Bloemendagen?
In mijn jonge jaren ontkwam je

gewoonweg niet aan de Bloemendagen,
zo druk was het toen. Maar op de
Achterweg was er door de grote drukte
in het gezin gewoon geen tijd voor. De
aanleiding om toch mee te doen, was
het feit dat mijn vader i.v.m. de komst
van de melktank zich gedwongen voelde om met het melkvee te stoppen. Op
het mozaïek stond een melktank afgebeeld met de tekst “1950-1980 de tank
werd mij te machtig”.
Vraag 3) Met wie maak je je mozaïek?
Familie, vrienden, buren?
Zoals al eerder gemeld, maakten wij
ons mozaïek aan de Achterweg met de
familie. De prikploeg heeft dan ook als
naam “Prikploeg Jan”, genoemd naar
mijn vader Jan. Op het Theebos werden
buren en vrienden er bij betrokken, die
op hun beurt weer mensen meenemen,
die wel eens willen weten wat er allemaal bij komt kijken om een werkstuk
te maken.
Vraag 4) Vertel ons eens over je mooiste moment.
Oh, er zijn verschillende mooie momenten. Zoals in 2011. Staan wij in de zaal
te luisteren naar de prijsuitreiking, eervolle vermeldingen genoemd, toen de
bronzen klasse en de zilveren klasse.
Toen de derde en tweede prijs goud uit-

gereikt werden, keken wij elkaar aan zo
van, hebben we helemaal geen prijs?!
Dat kan toch niet?! Toen werden wij als
winnaar van de eerste prijs goud, de
bronzen hyacint, naar voren geroepen,
een prachtig moment. Ik denk dat de
jury de slogan “Is het MCA Heer Hugo
waard” heel origineel vond.
Een gevoel van “yes, ik heb ’m” kreeg
ik in 2016, toen wij de persprijs wonnen
met het mozaïek over onze burgemeester. Met als slogan “Toon je meer Mans”.
Vraag 5) Aan wie zou jij deze zelfde
vragen willen stellen en waarom?
Ik zou deze vragen volgend jaar willen
voorleggen aan de ploeg van Conquista.
Ik en eigenlijk de hele ploeg vinden het
erg leuk dat op deze manier de jeugd
bij de mooie traditie van de Limmer
Bloemendagen betrokken wordt.
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Onze nieuwe

ASSISTENT
ACCOUNTANT

32 - 40 uur

Versier uw tuin
met de Limmer
Bloemendagen!
ZWARTE GROND
25 LITER

5 zak ..................................... voor €

10.-

VASTE PLANTEN

krijgt 6,5 tot 8 uur
extra vrijetijd per week!

*

* Gebaseerd op de gemiddelde
reistijd vanuit onze regio
naar Amsterdam
per week

ZEER GROOT ASSORTIMENT
Potmaat 11 cm
6 stuks ...............................voor €

16.-

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

BIOKAT’S CLASSIC
20 KILO € 9,95 -3 STUKS € 27,50
*NIEUW* VITALBIX ACTIVE+
PAARDENMUESLI 22 KILOVERPAKKING € 29,95
NIEUWE ACTIVITEITS-SPELLEN
VOOR DE KAT VANAF € 7,95

Je hebt het eigenlijk best wel
naar je zin op je werk daar in die grote stad maar de reistijd
begint jou (of je partner) aardig op te breken. De Tunnel
weer eens afgesloten en je eet pas na 8 uur ’s avonds.
Zo’n leuke werkplek is ook dichter bij huis te vinden in
een team van 20 werknemers waarin iedereen voor
elkaar klaar staat en plezier in het werk heeft.
Ben jij klaar voor die stap? Check dan de vacature
van Assistent Accountant op onze site.
Maatlat 1
1906 BL Limmen

www.valgra.nl

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
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buurt drukwerk
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voordelig
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
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Snel en voordelig drukwerk
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binnen
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in
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Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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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 alle ouders met de geboorte van deze prachtige
baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Quinten Jacob Wilbie ‘Baby van de maand’ geworden! De baby van de maand krijgt: een waardebon van
50 euro beschikbaar gesteld door Studio Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en
evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon 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).
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‘BABY VAN DE
MAAND’

De rubriek
Limmer Kroost
is powered by:

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Quinten Jacob Wilbie
– Geboren op 5 maart 2019 –
Zoon van Arthur Wilbie
en Rimke Lagrand

Jet Schouten

Febe Bonne

– Geboren op 10 maart 2019 –

– Geboren op 1 april 2019 –

Dochter van Ruud en Suzanne Schouten,
zusje van Dim

Dochter van Mark Bonne en Nathasja
Peppelman

Brent Jamie Sanders
– Geboren op 25 maart 2019 –
Zoon van Menno Sanders en Anouk van den
Brink, broertje van Romée

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

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’.

Infoavond over kruising Limmen
De nieuwbouw in Zandzoom vraagt
op verschillende plaatsen in Limmen
om een aanpassing van de infrastructuur. Dit geldt ook voor de kruising
Rijksweg – Visweg. De gemeente
Castricum heeft het afgelopen jaar
onderzoek verricht naar verschillende
varianten voor een rotonde op deze
kruising. Na verschillende bijeenkomsten met inwoners en ondernemers
komen twee varianten als mogelijk
geschikte oplossing naar voren.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd! De avond is van 19.30 tot 21.30
uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie/
thee klaar.

Van 19.30-20.15 uur is er een presentatie, daarna is er gelegenheid voor het
stellen van vragen bij verschillende
tafels in de zaal.

De gemeente presenteert deze varianten op een informatiebijeenkomst
op dinsdag 23 april 2019 in Vredeburg,
Dusseldorperweg 64 in Limmen.

Het is weer
Lente!

De Lente is weer aangebroken en dat
betekent dat er lammetjes zijn geboren! Hoe leuk zou het zijn om eens een
kijkje te kunnen nemen bij deze lieve
diertjes?
De kinderen van Kinderdagverblijf Kits
Oonlie hadden geluk dit jaar, want
zij mochten de lammetjes komen
bewonderen. De opa en oma van één
van de kinderen hebben een boerderij
en hebben de kinderen uitgenodigd
om te komen kijken. Wat zijn ze lekker zacht en wat maken ze een leuk

Bloemenkoninginnen
en bloemenmeisjes
Voor de bloemendagen dit jaar was de
inzet van de Stichting Oud Limmen
gericht op een tentoonstelling over
de bloemenkoninginnen en de bloemenmeisjes Door een team van Oud
Limmen werd intensief gewerkt aan
de invulling van een veelzijdige opzet.
Verschillende prachtige jurken en
sjerpen staan opgesteld. Een belangrijk stukje geschiedenis waar heel veel
mensen met plezier op terug kijken.
Op zaterdag 30 maart was het zover,
meer dan honderd bloemenkoningin-

nen en bloemenmeisjes kwamen op
de uitnodiging af. Er werden heel veel
foto’s van Cor de Rooy op het doek
getoond, in de vitrines zijn de foto’s
in volgorde van jaren opgesteld met
onder andere Gerda Snel als eerste
koningin in 1960.
Op een groot scherm was een fotopresentatie te zien en er werden
filmbeelden getoond die niet eerder
te zien waren. Het was een gezellige
bijeenkomst met hernieuwde ken-

nismakingen en heel veel gesprekstof.
Tot slot werd de groepsfoto van alle
deelneemsters gemaakt zoals bijgaand getoond.
Als u de tentoonstelling wilt bezoeken
dan kunt u vanaf 1 april elke maandag
van 10.00-12.00 en 19.00-21.00 uur
terecht in de Oude School. Tijdens de
bloemendagen zijn wij geopend op
zaterdag 27, zondag 28, maandag 29
en dinsdag 30 april van 10.00-17.00
uur.

geluid, bedankt opa en oma! Wilt u
meer informatie over het kinderdagverblijf van Kits Oonlie in Limmen of
een keer komen kijken? 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@kitsoonlie.nl.

Inzamelactie door Explorers Scouting Limmen

Flessenactie op 11 mei
De Explorers van Scouting Limmen
(jongens en meiden van 14 t/m 18 jaar)
gaan dit jaar voor de derde keer op
pad om statiegeldflessen en –kratten
in te zamelen. Dit jaar zal dat gebeuren op zaterdag 11 mei. De flessenactie
is voor de jongeren een mooie manier
om geld te verdienen voor hun kamp!
De Explorermeiden gaan deze zomer
naar Duitsland en de Explorerjongens
naar Luxemburg, dus daar moet voor
gespaard worden.
Wilt u bijdragen aan een voor hen
onvergetelijke week? Spaar uw lege
statiegeldflessen en –kratten op en
zet ze op zaterdag 11 mei vanaf 9 uur

aan de weg. Wij rijden met aanhangers door heel Limmen om alles op
te halen. We gaan natuurlijk proberen
om de eerdere opbrengst te overtreffen! Alvast bedankt.
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Snel en effectief af van uw:
• Overbeharing
• Rode bloedvaatjes
• Pigmentvlekken
• Couperose
• Acne
Dermacura
Huid- en Lasertherapie
Bij Dermacura passen wij zowel
medische als cosmetische
behandelingen toe. Met een
verwijzing van uw huisarts of
medisch specialist kunt u in
aanmerking komen voor een
vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekering.
Voor de meeste behandelingen,
zoals acne-, litteken, -camouflage
en lasertherapie, kunt u bij ons ook
zonder verwijzing terecht.

Graag tot ziens
bij Dermacura

Daphne, Daniela, Kyra,
Petra, I lse,Tamara,
en Lesley
Wij werken aan huidverbetering door
middel van onze handen, lasers,
peelings of needlen. Het behalen
van resultaat is onze doelstelling.

Laserontharen
• Verwijdert overmatige beharing
in het gezicht of op het lichaam.
• Erkend door zorgverzekeraars.
• Effectieve, snelle behandeling.

CouperoseLaser
• Verwijdert rode haarvaatjes in
het gezicht.
• Eindresultaat na 1-3 behandelingen.
Tevens voor het verwijderen van
steelwratjes en pigmentvlekken.

Acne
Een behandeling die op het huidprobleem van de patiënt is afgestemd
in combinatie met de juiste keuze
aan producten voor thuisgebruik zijn
essentieel als men een goed resultaat
wil behalen.
Tijdens het intakegesprek wordt de
behandeling toegelicht en behandelfrequentie en het huidadvies besproken.

Ontharen wordt uitgevoerd met
de FDA goedgekeurde Lightsheer
Diodelaser; door specialisten
over de gehele wereld beschouwd
als de beste methode voor
definitieve ontharing!

Heeft u vragen over uw huid?
Wij helpen u graag
De specialisten van Dermacura zijn
aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van
Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor paramedici.

Wij zorgen
met zorg voor
uw huid
Dermacura in Castricum en Limmen
Castricum, Korte Cieweg 8
Gezondheidscentrum Limmen, Zonnedauw 2

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een kosteloos adviesgesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

Alkmaar

|

Beverwijk

|

Castricum

|

Den Helder

|

dermacura.nl

Heerhugowaard

|

Limmen

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Graszoden

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

leg

an
Tevens vakkundige gazona

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

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

Een adviseur
op de hoek,
die uw taal
spreekt...

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

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

Kom gerust eens langs
voor een vrijblijvende
verzekeringscheck!
Denise Winter uw
verzekeringsadviseur van
Limmen en omgeving.

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

De Drie Linden 1,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies
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De Limmer kerktoren:
een ‘baken’ in ons mooie Limmen
Dit geldt eigenlijk voor elke kerk,
een toren die omhoog priemt in het
landschap. Een baken waarop je vertrouwt, het is jouw dorp of stad en je
kijkt er naar als je van waar dan ook
aan komt rijden, je kijkt er naar als je
er langs gaat, hoe laat is het? Het was
3 mei 2018 bijna letterlijk te laat voor
deze mooie en puntgave toren, een
uitslaande brand in het kerkgedeelte, dat stamt uit 1902, daarnaast de
fraaie pastorie is van precies een jaar
later. Heel jammer dat het rond 1915
gebouwde klooster aan de noordzijde
van kerk gesloopt is begin 70er jaren
van de vorige eeuw.
De desastreuze brand werd uiteraard uitgebreid besproken tijdens
de recente Parochie Jaarvergadering
op 19 maart. De secretaris van de
Parochieraad, Marian Snel-Kossen,
gaf in haar uitgebreide jaaroverzicht
2018, vanaf 3 mei t/m 31 december een
bijna minutieus en duidelijk beeld van
alles wat er gebeurd is en nog gaat
gebeuren. Complimenten voor dit uitgebreide en duidelijke verslag zijn hier
zeker op zijn plaats. Dat geldt trouwens voor de gehele Parochieraad,
die inmiddels al Nieuwsbrief nummer
12 heeft gepubliceerd, met daarin de
laatste ontwikkelingen van de vorderingen inzake de herbouw en restauratie van het kerkgebouw.
De Parochieraad staat te allen tijde
open voor ideeën, suggesties etc.

voor wat betreft de inrichting van het
gebouw, die duidelijk zal gaan verschillen met de situatie van voor de
brand. U vindt alle informatie, incl.
het jaarverslag in de “gele” Limmer
Toren (Paaseditie), die vorige week
huis-aan-huis is bezorgd in Limmen.
Uiteraard staat ook alles op de website van de Cornelius Parochie, met
ook honderden foto’s van diverse
fotografen, alsmede video’s, ook via
YouTube. We willen hier nog wel even
ingaan op de restauratie van een
aantal bijzondere voorwerpen die bij
de brand zeer zwaar beschadigd zijn
geweest, t.w. de Godslamp, een licht
dat 365 dagen, 24 uur, onafgebroken,
brandt. Deze kwam evenals de ruim
200 kg. zware kroonluchter naar beneden vallen toen delen van de kapconstructie doorgebrand waren. Het moeten enorme klappen zijn geweest als
je beelden ziet van de restanten op de
grond, direct na de brand, onvoorstelbaar wat een schade.
Het was Gerard Beentjes, je mag hem
wel een “duizendpoot” noemen die
het initiatief nam tot restauratie.
Gaat hem dat lukken zou je zeggen.
Er zijn van die mensen die “maken
wat hun ogen zien”, twee rechterhanden, inzicht, eindeloos geduld en
liefde voor hun beroep. Met grote zorg
heeft hij beide voorwerpen, gemaakt
van massief messing, in oude luister hersteld. Een uitgebreid verslag
stond onlangs in het Noordhollands

Dagblad, er zijn schitterende beelden
te zien op YouTube. Inmiddels is hij
ook begonnen aan de restauratie van
het kruis dat achter in de kerk een
plaats heeft boven de hoofd in/uitgang. Ook die klus zal hij zeker klaren.
Wat een rijkdom als je deze vrijwilligers in je gemeenschap hebt.
Dat geldt ook voor Tebbe Tebbens, die
een Cornelius schilderij geheel naar
het origineel zal maken, hij werkt er
dagelijks aan in het atelier van Tineke
Kramer nabij Kwartje Koffie. In de
vorige editie meldden wij reeds dat
het dak weer geheel “onder de leien”
is. Als straks de duizenden bezoekers
aan de Bloemendagen langsrijden zullen zij hun ogen niet geloven wat zij
zien na één jaar, toen zwart geblakerde staketsels van de spanten en het
totaal verwoeste kruisgedeelte van
de kerk zichtbaar waren, en nu alles
weer geheel gesloten en voorzien van
prachtige dakkapellen. Het zal nog
even ontbreken aan de grote vlaggenmast en vlag, uitstekend naast de
toren.
Het stucwerk van de boogconstructies
vordert snel, alle muren worden gebikt
(een helse klus) en voorzien van nieuw
pleisterwerk. De beschadigde glas-inlood ramen, alsmede het natuursteen
waarin deze gevat zijn worden hersteld, de interieurcommissie maakt
voorbereidingen omtrent de herinrichting, stoelen, ontvangstgedeelte,
vergaderruimtes etc., kortom elke dag
zijn er weer mensen bezig om er voor
te zorgen dat wij Kerstmis 2019 met
elkaar groots kunnen vieren! Zowel de
noord als de zuidgevel van het transept zullen aan binnen- en buitenzijde
volledig worden hersteld. Zij hebben
aan hevige temperaturen blootgestaan. Gelukkig werden beide gevels
al een dag na de brand zeker gesteld
met steigermateriaal. Er worden ook
vier kruiswegstaties in originele staat
hersteld. Na de bouwvakvakantie 2019
wordt een aanvang genomen met een
volledig nieuwe verwarmingsinstallatie. Er is een uitstekende samenwerking tussen Parochiebestuur Bron van
Levend Water, Parochieraad Cornelius,
het Bisdom Haarlem/Amsterdam en
de verschillende commissies voor
herstel en herinrichting van de kerk.
Eendracht maakt macht zegt een oud
spreekwoord.
Inmiddels kerken wij uitstekend door
in zowel de Protestantste Kerk als
“Heeren van Limmen” en “Vredeburg”
bij reguliere diensten, avondwakes en
uitvaarten.
De Limmer Toren: het is en blijft een
baken in ons midden!
In de nieuwe “gele” Limmer Toren
staan alle Paasvieringen en nog heel
veel meer nieuws vermeld. Het laatste
nieuws is altijd te vinden op de website en in de wekelijkse Nieuwsbrief
van Pastor Johan Olling.
Een gezegend Paasfeest voor u allen.
Kees G. Kroone

Fotografie: Nico Snel
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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:

De vleugelklamp
Heeft U wel eens een vleugel van een Sedbergh gezien? Kunt U zich
voorstellen dat zoiets op een ophaalwagen gaat? Het gaat; we hebben
het bewezen door de T21 vanuit Deeside (bij Liverpool) naar Nederlnd
te halen met een open aanhanger, bestemd voor de Goevier. Torenhoog
en enorm zijwindgevoelig is de lading, telkens als we door een vrachtwagen worden ingehaald gaat het geheel ‘door de wind’ en is absoluut
niet recht op de weg te houden. In het begin verzet ik mij tegen de beweging door het stuur in tegengestelde richting te draaien, later onderga
ik het als een zwemmer op en luchtbed in de branding. Maar ik blijf
verkrampt.
In de achteruitkijkspiegel zie ik twee vleugelwortels, de romp in het
midden, maar wat me verontrust is, dat de vleugels steeds dichter naar
de romp toekomen. Na elke vrachtwagenpassage een stukje meer. Je
zal zien dat we in Nederland met twee vernielde vleugels en een ingedrukte romp aankomen, net als de oude man met z’n vis uit het boek van
Hemingway. Hadden we maar nooit ingeschreven voor zo’n lor.
Herman, naast me, rookt eigenlijk niet, maar nu rookt hij en kijkt expres
niet achterom. Hij is minstens zo bang als ik, maar laat niets merken.
Het wordt landelijk; de snelweg voert ons in Z.O. richting; als het meezit, hebben we de boot van 23 uur. Herman zegt ineens, na het uitdrukken van een halve sigaret: “Stop hier”. Hij pakt een zaag uit de kofferbak
en zegt: “Ik ben zo terug, laat de motor draaien”. Hij verdwijnt achter de
bosjes in een weiland. Komt terug met een stuk mahoniehout van 1.20
meter lang en zegt: “Rijden, en snel!”. Hij vertelt tijdens het accelereren
dat hij twee inkepingen gaat maken in het hout en dat hij dat op de achterlijst gaat zetten en met touw vastmaken zodat de vleugels...
“Ja, dat zal best”, zeg ik, “maar waarom zo’n idiote haast?”.
“Ik het het hout uit een
omheining gezaagd,
waarachter koeien
staan, ze kunnen nu
elk ogenblik de snelweg opkomen, ik
heb geen zin om een
Engelse hooivork in
mijn kont te krijgen!”.

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen
is in voorraad! 50x75cm € 12,50
100x150cm € 24,95 150x225cm € 50,00

Koningsrit 2019
Koningsrit 2019

Door het overweldigende succes van
voorgaande jaren is er dit jaar weer
een uitdagende en verrassende fotofietstocht georganiseerd. Deze tocht
van circa 10 km start in het park op
de Vuurbaak, waar u tussen 11.00 en
12.00 uur de route op kunt halen bij de
tafel van de fietsorganisatie.

Om deze supergezellige fietstocht in
stand te houden, vragen wij een bijdrage van €1,- per persoon ouder dan
12 jaar. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. De route wordt duidelijk gemaakt
d.m.v. foto’s. Bij verschillende foto’s
horen een letter en met de gevonden
letters kunt u vervolgens, na even
puzzelen, een woord vormen. Blijf
de route volgen, zodat u geen letter
mist en lever het formulier weer in
bij de tafel van de fietsorganisatie in
het park aan de Vuurbaak. Zo maakt
u kans op de hoofdprijs: wederom een
geheel verzorgde BBQ aangeboden
door keurslagerij Snel en een boeket
van bloembinderij Suus. U dient bij de

prijsuitreiking wel aanwezig te zijn in
de tent aan de Vuurbaak.
Enkele enthousiaste ondernemers /
verenigingen zijn weer bereid u, op
geheel vrijwillige basis, met open
armen te ontvangen. Zij trakteren u
op hun eigen wijze; dus mis er geen en
laat u verrassen! Aan het einde van de
route kunt u kosteloos van een lunch
genieten, beschikbaar gesteld door
bakkerij Piet Kerssens en Albert Heijn
Limmen.
Alle kinderen t/m 12 jaar mogen hun
fiets versieren om mee te doen met
de wedstrijd van de mooist versierde
kinderfiets. Inschrijven kan ook bij
de tafel van de fietsorganisatie. Hier
ontvang je een deelnamenummer, die
je aan je fiets kunt bevestigen. Doe je
best, want voor de 3 mooist versierde
fietsen ligt er een mooie prijs klaar!
Rond 16.00 uur worden op het podium
in de tent de prijswinnaars van de
fotofietstocht en de mooist versierde
kinderfietsen bekendgemaakt.
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

APRIL 2019

Uw auto, onze schade.
“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

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en

www.dirkvandersteen.nl

Een arbeidsgeschil?
Reorganisatie?

Ruud

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

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Peter

Richard

Stef

TOM VANDe muziekschool
LEENvoor alle leeftijden,

beginners, gevorderden,
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

klassieke, jazz-en popmuziek

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

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

lp
Ook voor hu
bij
ing!
(echt)scheid

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

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

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
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Dodenherdenking zaterdag 4 mei 2019

‘In vrijheid kiezen...’
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, oorlog is verschrikkelijk en treft burgers
heel hard. We kennen de verschrikkelijke beelden uit verschillende

oorlogsgebieden in de recente jaren,
maar ook de beelden uit de Tweede
Wereldoorlog. Het is belangrijk de
herinnering hieraan levend te hou-

den. Limmen Cultuur organiseert
deze herdenking op 4 mei om 18.30
uur in Cultureel Centrum Vredeburg,
Dusseldorperweg te Limmen.
De herdenking zal worden geleid door
Henk Brandsma. De slachtoffers zullen worden herdacht in woord, beeld
en muziek. Het thema dit jaar is “In
vrijheid kiezen”.
Rond 19.05 uur eindigt de herdenking
in de Vredeburg, waarna de stille tocht
zal starten die leidt naar het monument op de grens tussen Castricum
en Limmen. Bij het monument zal,
samen met de inwoners van de kern
Castricum, de herdenking worden
voortgezet in woord en muziek, een
moment van stilte en kranslegging bij
het monument.
Na afloop van de kranslegging is
er gelegenheid tot koffiedrinken in
“De Oude School” bij Oud-Limmen,
Schoolweg 1 te Limmen.

Back in time!
Zondag 2 juni zal dansschool Djazz
2 imprezz uit Limmen haar zevende
theatershow opvoeren in theater de
Beun in Heiloo. Dit jaar is gekozen
voor het thema “Van toen tot nu”.
Alle groepen van dansschool Djazz 2
imprezz, die onder leiding van Willy
Könst en Iyon van Brummelen staan,
doen mee aan de show “Back in time”.
In totaal worden er 17 dansen gedanst.
De muziek is passend bij het thema
en de dansers zullen het publiek verrassen door variatie in muziek, showkleding, danspassen en opstellingen.
Al het geleerde van seizoen 2018-2019
wordt getoond. De eerste show start

om 13.00 uur en de tweede show start
om 15.30 uur.
De show zal geopend worden door de
kleuters die het publiek direct meenemen “Terug in de tijd”. Vervolgens
start er een reis door de tijd van
de Jagers en boeren, Grieken en
Romeinen, Monniken en ridders,
Steden en staten en met als afsluiting
voor de pauze de tijd van Ontdekkers
en hervormers.
Na de pauze gaat de reis door de
tijd verder in de tijd van Regenten
en vorsten, Pruiken en revoluties,
Burgers en stoommachines en de

Wereldoorlogen. De show zal worden afgesloten door een dans in het
tijdvak van de Computer en televisie,
welke gezamenlijk door alle dansers
van Djazz 2 imprezz gedanst zal worden. De einddans zorgt vaak voor een
feest op het podium en in de zaal.
De laatste weken worden de laatste
danspasjes aangeleerd, showkleding
gepast en natuurlijk de puntjes op de
‘i’ gezet. De dansers kijken al lang uit
naar de dag van de show. Dit is het
moment in het jaar dat al het geleerde
getoond wordt.
Mocht u nieuwsgierig zijn geworden en een kaartje willen kopen voor
een voorstelling dan kunt u contact
opnemen met Willy Könst , djazz2imprezz@live.nl
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Bloemendagen in ons dorpje Limmen
Ik denk weer terug aan toen, ‘t is lang geleden
Als jochie van een jaar of tien
Stond ik met een slinger, van geelwitte narcissen
Dichtbij de auto’s want dan konden ze mij heel goed zien
Het waren altijd Duitse toeristen
De slinger maakte ik aan de auto vast
Voor een kwartje bleef hij wel even hangen
Wat was hij blij onze buitenlandse gast
Refrein
Bloemendagen in ons dorpje Limmen
‘t Is lente wat is die tijd toch fijn
Van al die kleurenpracht, men geniet groot en klein
Kon het elke dag maar bloemendagen zijn
Kon het elke dag maar bloemendagen zijn
Als je een rondje reed, tussen de bloembollenvelden
Waar nu overal de huizen staan
Lagen op de beunen, de mozaïeken
In een dag had ik mijn kunstwerkje gedaan
Dat is tegenwoordig wel iets anders
Grote groepen een hele dag in touw
Iets moois samen maken, de verbroedering is groot
Dat is waarom ik zo van Limmen hou
Refrein
Bloemendagen in ons dorpje Limmen
‘t Is lente wat is die tijd toch fijn
Van al die kleurenpracht, men geniet groot en klein
Kon het elke maar bloemendagen zijn
Kon het elke dag maar bloemendagen zijn
De tuinen staan in bloei, de vlaggen wapperen in de wind
Het publiek trekt door de straten en vormt zo een heel lang lint
Bij de Hortus in het park is het druk er klinkt muziek
Dat is nou Limmen op zijn best, creatief en energiek
Refrein
Bloemendagen in ons dorpje Limmen
‘t Is lente wat is die tijd toch fijn
Van al die kleurenpracht, men geniet groot en klein
Kon het elke dag maar bloemendagen zijn
Kon het elke dag maar bloemendagen zijn
Tekst en muziek, Peter Dekker

LIMMEN

LIMMEN

Wij zoeken jou!

Kijk voor onze vacatures op:
www.zandbergentransport.nl/vacatures

Kleurige
Mozaïeken..?
Wij zijn meer van
zwart op wit!
Maatlat 1
Postbus 44
1906 BL Limmen 1906 ZG Limmen

S A L O N
L I M M E N

ZANDBERGEN’S TRANSPORT B.V.
Postbus 36, 1906 ZG Limmen

LIMMEN: Tel. 072 - 505 70 50
TILBURG: Tel. 013 - 57 99 277

www.zandbergentransport.nl
info@zandbergentransport.nl

ING Bank nr. IBAN: NL18 INGB 0690 2117 32
BTW nr. NL810461109B02

BIC: INGBNL2A
K.v.K. nr. 37041364

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Bij vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,
ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Bij opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking
tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

• PEDICURE • GELLAK • WIMPERS/WENKBRAUWEN
VERVEN • HARSEN VAN LICHAAMSDELEN
‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993
sannessalonlimmen@hotmail.com
ZANDBERGEN’S TRANSPORT B.V.
Postbus 36, 1906 ZG Limmen

LIMMEN: Tel. 072 - 505 70 50
TILBURG: Tel. 013 - 57 99 277

www.zandbergentransport.nl
info@zandbergentransport.nl

ING Bank nr. IBAN: NL18 INGB 0690 2117 32
BTW nr. NL810461109B02

BIC: INGBNL2A
K.v.K. nr. 3704

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Bij vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Ro
ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Bij opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Met bet
tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

Beste klanten,
Na heerlijk te hebben genoten van mijn zwangerschapsverlof
gaat Sanne’s salon Limmen weer beginnen op 29 april.
Dit wordt natuurlijk gevierd met een leuke kortingsactie:
Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

DE GEHELE MAAND MEI:

PEDICURE BEHANDELING IN COMBINATIE
MET GELLAK OP DE VOETEN
voor ..................................................................

37,50
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Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

van afval
naar grondstoffen
en energie

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles
Theoriecursussen
Theoriecursussen

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

KOZIJNEN

telefoon
website

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

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

MEELGRO
Service Bouwmarkt

MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

VAKKENNIS

ADVIES

SERVICE

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

ONTWERP INMETEN

MONTAGE

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

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

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

DIBO

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

APRIL 2019
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Nieuwe thriller
van Limmer bodem

Platanen in Limmen
gekandelabeerd
Aan zowel de Brugstraat als ’t
Kieftenland in Limmen staan een flink
aantal volwassen, zeer gezonde, platanen. Een boom die ook veel bij particulieren op het erf staat, maar dan
vaak in een lei- of dakvorm. Van oorsprong is de boom niet inlands maar
elders vanuit Europa en Amerika naar
ons land gebracht. De latijnse naam
luidt: Platanus hispanicus Münchh,
maar ook zijn er Platanus occidentalis
en Platanus orientalis.
De naam doet er verder niet veel toe,
het is een prachtige laan- en parkboom, geschikt voor plekken waar de
boom de ruimte heeft. Deze kan eenmaal volwassen uitgroeien tot 30/35
meter hoogte met een zeer grote
en brede kruin. Het blad is groot en
handvormig. Het blad staat midden
in de vlag van Canada (de zg. Maple
leaf). In de herfst kleurt het blad oranjebruin en voelt eenmaal afgevallen

leerachtig aan. De boom is ook duidelijk herkenbaar aan de fraai gevlekte
bast, die doet denken aan militaire
camouflagekleuren. Opmerkelijk was
dat in de lange, warme en bijzonder
droge zomer van 2018, de bomen massaal veel bast lieten vallen. Onlangs
heeft de gemeente Castricum met
een hoogwerker en versnipperaar,
alle bomen zeer vakkundig onder
handen genomen en gekandelabeerd
(het woord kandelaar zit hier in). De
bomen krijgen daardoor een bijzondere vorm en de staketsels steken
fraai af tegen de lucht. In dit voorjaar
zullen de bomen weer normaal uitlopen en nieuwe uitlopers/takken vormen, maar minder blad dragen dan
het vorig jaar. De lei- en dakvorm zijn,
mits vakkundig gesnoeid ook zeer
fraai van vorm. Er staan in Nederland
diverse oude platanen met een
omvang van ruim 7 meter. De boom
is weinig vatbaar voor ziektes, bekend

Inwoners gemeente Castricum spreken zich uit in enquête afvalinzameling

Inwoners willen best
meer afval scheiden
Negen van de tien ondervraagde
inwoners van gemeente Castricum
vindt afval scheiden belangrijk of zelfs
heel belangrijk. Maar wat daarvoor de
beste methode is, daarover verschillende meningen.
Vorig jaar is een enquête gehouden
onder inwoners van de gemeente
Castricum waarin werd gevraagd naar
hun ervaringen en meningen rond de
afvalinzameling. De gemeente verwerkt de uitkomsten in het nieuwe
beleidsplan over afval dat nu wordt
opgesteld.
Gevraagd naar wat men nu aan afval
scheidt, zijn het vooral tuinafval (83%
van de deelnemers), glas (82%) en
papier (76%).
Voor flatbewoners liggen de cijfers
iets anders: 71% scheidt geen keukenafval vanwege ruimte, geuroverlast
of ontbreken van een brengvoorziening. PMD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor ongeveer de helft
apart gehouden. Wie dat niet doet,

geeft vooral ruimtegebrek of de extra
moeite als reden. Glas (77%), papier
en karton (74%) en elektrische apparaten (73%) worden wel vaak apart
gehouden.
Wat helpt?
Er is geen overduidelijke voorkeur voor
een inzamelsysteem, laat de enquête
zien. Voor alle afvalsoorten werkt een
aparte container in de buurt het best,
vindt ruim 80% van de flatbewoners.
Voor wie thuis al afvalcontainers
heeft, is 39% bereid een extra container voor PMD thuis te krijgen. Er blijkt
behoefte aan informatie over afval
scheiden en inzameling.
Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan
voor veranderingen in de inzameling.
Het merendeel is ook bereid wat extra
moeite te doen voor betere afvalscheiding.
Afval heeft waarde
Afval is vooral grondstof, is het uit-

Op 28 april a.s. verschijnt ‘De
Saraceense Samenzwering’, de 3e
thriller van Eric Bakker, woonachtig in
Limmen. Net als de voorgaande thrillers heeft Eric deze samen met een coauteur geschreven.
‘De Saraceense Samenzwering’ speelt
zich af in een internationale setting
waarin geheim-agent Jim Matteos
een terroristische groepering moet
ontmantelen. De groepering heeft
splijtstofstaven uit een kerncentrale
in Iran gestolen en alles wijst erop dat
zij het kernmateriaal zullen inzetten
bij een aanslag. Vooral Israël voelt zich
hierdoor ernstig bedreigd. Zelfs zozeer
dat de regering overweegt de Iraanse
kerncentrales te bombarderen. Tijdens
zijn jacht op de daders krijgt Jim
Matteos hulp van een mysterieuze
Arabische vrouw, die beweert over
belangrijke informatie te beschikken.

zijn een schimmelziekte en bladvlekkenziekte, beiden goed te behandelen
door een deskundige. De boom wordt
in Griekeland al beschreven ong. 300
jaar voor Christus.
gangpunt van de gemeente, zolang
je het maar goed scheidt. Verbranden
is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle
grondstoffen mee verloren. Landelijk
is de doelstelling dat in 2025 nog maar
30 kilogram restafval per inwoner per
jaar overblijft. Op dit moment hebben
inwoners van Castricum gemiddeld
nog 216 kilogram restafval per jaar.
Wethouder Paul Slettenhaar geeft aan
dat er om die reden de inzameling
gaat veranderen. Er kan nog zoveel
meer uit het restafval gehaald worden. We zien dat de inwoners daar
ook best toe bereid zijn. We gaan dus
meer faciliteiten bieden om het scheiden gemakkelijker te maken.”

JAARMARKT
LIMMEN
26 juni 2019
14.0 0-21.0 0 uur
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Een super gezellige markt voor jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 150 kramen en stands met lekkere, leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Fotograﬁe: Marleen Bos
Muziek, show en spektakel op de Dusseldorperweg en Kerkweg...
Vormgeving: Studio Welgraven

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

2019 het jaar van Rembrandt van Rijn, een van de
grootste schilders, etsers en tekenaar van Europa
en de belangrijkste Nederlandse meester van de
17e eeuw. Bij Heeren van Limmen willen wij hier
graag aandacht aan geven samen met onze buren
van de Pius prikploeg. Wij zullen een expositie
hebben van de werken van Rembrandt. Tevens
zal er een uniek schilderij worden geëxposeerd.
Kom binnen bij Heeren van Limmen en bewonder
Rembrandt.
Heeren van Limmen bevindt zich midden in de
dorpskern. Deze sfeervolle horecagelegenheid
heeft een groot zonnig terras. Tijdens de Limmer
Bloemendagen zijn wij natuurlijk geopend. Vanaf
ons gezellige terras heeft u uitzicht op de mooi
versierde vrachtwagens. Op zaterdagavond zal de
prijsuitreiking van de mozaïeken bij Heeren van
Limmen zijn, hierbij is iedereen welkom – prikker
of niet. Vooraf is het mogelijk om met de prik-

ploeg of een andere gezellige groep een sateetje
te komen prikken met salade en friet voor een
bedrag van € 8,50 p.p. Graag vooraf even aanmelden via de mail contact@heerenvanlimmen.nl of
telefonisch 06 45506002.
Geniet tijdens de expositie van een heerlijk
kopje koffie met gebak, een Lentebock biertje
van de tap of een gerecht van onze kleine kaart.
Wij zijn tijdens de Bloemendagen geopend.
Kom gezellig langs bij Heeren van Limmen!

Indien je het boek vóór 28 april 2019
bestelt, dan ontvang je het kort na
die datum gesigneerd met de post. De
portokosten komen voor rekening van
de uitgeverij (alleen geldig voor verzending binnen Nederland).

Meer verklappen we niet, want in de
editie van juni komt Eric uitgebreid
aan het woord. Daarin gaat het niet
alleen over zijn boek, maar ook over
de drijfveer om een boek te schrijven,
zijn bron van inspiratie en de reden
waarom hij en zijn co-auteur hebben

Aansluiten
De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen
van de woonsituatie. Zo geven flatbewoners geven vaker aan geen plek
te hebben voor een extra container in
huis. Slettenhaar: “Daar gaan we rekening mee houden met onze maatregelen. Uiteindelijk moet afval scheiden
gemakkelijk en vanzelfsprekend zijn. ”
Het afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in juni vastgesteld door de
gemeenteraad.
Het verslag van de enquête is te vinden op www.castricum.nl/afval.

Rembrandt bij Heeren van Limmen

besloten om hun royalties voor 100%
te doneren aan War Child.
Het boek is overigens nu al te bestellen bij uitgeverij LetterRijn.

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

Rembrandt expositie tijdens de Bloemendagen
27 april voor de prijsuitreiking:

SATEETJE PRIKKEN voor € 8.50
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Kom gezellig langs op ons terras!

eeren
van

immen

✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Bekijk de mogelijkheden op heerenvanlimmen.nl
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Groenstyling; je eigen luchtzuiveringsinstallatie in een pot!
GROEN - We kunnen er niet meer
omheen: De plant is terug in ons leven.
Let maar eens op; elk interieur dat je
te zien krijgt is aangevuld met levend
groen. Dat is ook niet zo verwonderlijk.
Een plant is zoveel meer dan decoratie
alleen!
Planten zijn verschrikkelijk belangrijk
voor ons binnenklimaat. Er worden veel
nieuwe woningen in onze omgeving
gebouwd. Woningen die supergoed
geïsoleerd zijn met een mooi energie-

hit en Lova Microsorum diversifolium
ook wel lava-plantje genoemd; heel
decoratief op een steen van lava. En
verkrijgbaar bij Huisvanbinnen.

label. Maar daardoor wordt het wel
ingewikkelder om je luchtkwaliteit en
dus het binnenklimaat gezond te houden. Met gesloten recirculatiesystemen
en warmtepompen wordt het er allemaal niet eenvoudiger op. Planten kunnen je hier enorm mee helpen en zijn
dus eigenlijk noodzaak geworden.
Planten zuiveren de lucht: Natuurlijk,
dat is algemeen bekend. Planten hebben een luchtzuiverende werking, maar
weet je ook dat ze chemische stoffen
uit de lucht halen? Ook afvalstoffen van
bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen,
make-up en meubels worden door de
bladeren opgenomen. Super toch zo’n
luchtzuiveringsinstallatie in een potje?
Bovendien helpen planten ook bij het
verbeteren van de luchtvochtigheid.
In de vorige woonpagina haalde ik de
plant ook al aan als het gaat om geluidsreductie in de minimalistische interieurs
van tegenwoordig.
Een andere fijne bijkomstigheid van het
houden van planten is dat ze een positieve invloed hebben op je productiviteit
en creativiteit. Ze verbeteren de concentratie en zorgen voor minder stress.
Dat maakt planten dus ook van belang
op kantoor of in het restaurant.
Voor ieder interieur is er wel een passende plant te vinden.
In een Scandinavisch interieur blijf je
in balans met planten met vergrijsde
bladeren zoals Eucalyptus, Kalanchoe
Beharenses met grote fluweelachtige
grijze bladeren en Hertzhoorn varens.

De Plebodium aureum, met kronkelende
fluwele bladeren en de Aloe Vera passen hier goed.
Houd je het liever Retro? Ook de retro
planten vinden hun weg terug in onze
woonkamer. Zij het in een nieuw jasje;
zo zie je potten op pootjes en open
kasten met planten erin. De Sanseveria
mag weer net als de Monstera monkey
mask; je kent hem wel met gaten in de
grote bladeren. De Pilea Peperomiodes
is een vrolijke noot die bij Retro past
met blaadjes als pannenkoeken. En wat
dacht je van de Begonia maculata ofwel
polkadot begonia? Heel trendy!
Voor een stoer en natuurlijk interieur,
denk aan terug naar de natuur, een
boswandeling, veel hout en natuurlijke
materialen in huis: Kies dan voor planten met grote groene bladeren zoals
de Ficus Microcarpa ginseng ofwel de
Chinese Vijg. Calathea Orbifolia is een

WORKSHOP

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

15 mei om 19:00 uur

Huisvanbinnen, Kerkweg 2 in Limmen.

Kosten

€35,=

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

incl. Kofﬁe, thee, wat lekkers

en het resultaat van je

Melanie Lamers
Melanie
Melanie Lamers
Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

072-2605040
072-2605040
072-2605040

Geen groene vingers en
toch graag groene planten in huis? Het kan!
naar

Wil je meer weten en zelf een potplant
omzetten op water? Kom naar de
workshop Groenstyling en Hydroponie
op woendagavond 15 mei!

Melanie
Melanie
Lamers
Kerkweg
2Lamers
Kerkweg
Kerkweg22
Interieurontwerper
1906 AW Limmen
Interieurontwerper
1906
1906AW
AWLimmen
Limmen

Groenstyling &
Hydroponie
Kom op woensdagavond

Heb je geen groene vingers en overleven de planten bij jou thuis nog geen
2 weken? Dan heb ik goed nieuws:
Hydroponie! Heel veel planten kunnen
ook op water leven. Ze passen hun
wortels aan in het water zodat ze lekker
doorgroeien. De wortels zorgen dat de
plant precies genoeg drinkt. Het enige
wat je hoeft te doen is het water in de
gaten te houden. Als het troebel wordt
was je de vaas uit en ververs je het
water op kamertemperatuur. De wortels
mogen ook gezien worden ‘back to the
roots’.

melanie@huisvanbinnen.nl

Hydroponie ;)

Aanmelden kan via de agenda-pagina

van www.huisvanbinnen.nl
of volg Huisvanbinnen op
Facebook en klik op de link!

• sanitair

Huisvanbinnen, Kerkweg 2, 1906AW, Limmen,
tel 072-2605040, melanie@huisvanbinnen.nl,

• 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

APRIL 2019
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Kunst en muziek tussen de bollen
Zomer buffet

Tijdens de Bloemendagen, op zondag 28 april van 11.00 uur -18.00 uur,
organiseert het gemengd koor De
Vredeburgers, in samenwerking met
de Stichting Hortus Bulborum, voor
de zesde keer een kunst- en muziekevenement. De vorige keren was het
een zeer geslaagd en gezellig festijn
dat vele enthousiaste bezoekers van
heinde en ver heeft getrokken.
In de tuin achter “Ons Huis”, op het
terrein van de Hortus, wordt een
kunstmarkt gehouden waar o.a. beel-

den in steen, keramiek, schilderijen
en kaarten met monotype, collages,
handgemaakte leren tassen en accessoires, sieraden, handbeschilderde
zijde en handgemaakt vilt te bewonderen en te koop zijn. Alle deelnemende kunstenaars komen uit de regio.
In de prachtige muziekkoepel, Het
Pieter Boschman Paviljoen, is ‘s middags gezellige muziek te beluisteren.
Ook het organiserend koor zal een
kort informeel optreden verzorgen.

• Stokbrood met kruidenboter

13.15• -Salade
13.45
uur Het gemengd koor De
met groene asperge en artisjok
Vredeburgers
Gerard
Leegwater
• Veldslasaladeo.l.v.
met mango
en granaatappeldressing
treedt
op metrijkelijk
o.a. gevuld
operaliederen
van
• Tonijnsalade
met groente
• Pastasalade
met basilicumdressing
G. Verdi
en enkele
nummers uit het
• Scaloppine van kip al limone
lichtere
genre.

K
KookKönst

BBQ de Luxe

Catering en Kooklessen

• Stokbrood met kruidenboter

• Köfte met rode pesto in courgette/parmezaansaus

14.30• Gegrilde
- 17.30
uur De troubadours
zomergroente
“De •Zwagers”,
bestaande
uit €Hubert
19,95
Romige kruidenrijst
Kuijper
enovenaardappels
Sjaak Keijzer uit Heiloo,
• Grove
spelen Ierse folk, Blues, Country en
Ballads. De klank van de akoestische
Het buffet
bestellen vanaf 10 basgicountry gitaar
enis teakoestische
personen. Het buffet wordt uiteraard
taar in combinatie
met het stemgegeleverd met borden en bestek. En
luid van deze
is doen
krachtig,
lekkerheren,
makkelijk: Wij
de afwas! puur
en heel ‘dicht bij de basis’.
Komt dat zien en luisteren!
per persoon

Wij bezorgen uw
catering
GRATIS
in
Op het terras en in Ons Huis
is kof-

€ 19,95

• Tapenade

• Varkensﬁlet met cajunsaus

Summertime

Specials

BB

per persoon

• Pastasa

• Griekse salade

• Aardap

• Veldslasalade met mango en granaatappeldressing

• Zomers

• Aardappelsalade

• Hambu

• Kipspies souvlaki

• Kipsaté

• Toscaanse varkenshaasspies

• Catalaa

• Hamburger (volgens eigen recept)

• Satésau

• Moink ball spies

• Knoﬂoo

• Basilicum lemonsaus

• Kerriesa

• Knoﬂooksaus

On

pe

BBQ
ZOMER
BBQ
de Luxe

ge

BBQ basic

BUFFET

(el

be

de

• Stokbrood met kruidenboter

BBQ de Luxe

• Grieksesalade

per persoon

€ 14,50
per persoon

• Pastasalade met pesto

K
KookKöns t

per persoon

per persoon

De tuin opknappen voor de Bloemendagen...
• Romige kruidenrijst

Een week na pasen
Dat is even schrikken om alles
opnieuw te plannen toen we hoorden
dat de bloemendagen een week naar
voren waren gehaald. Ja de natuur laat
zich niet sturen. Dus na de drukke
Goede Week en Paasdagen moet nu
ook de tuin eerder opgeknapt worden
dan was gepland. Je wilt als Limmer
toch netjes je bijdrage leveren aan het
gemeenschapsgebeuren. Dus moet er
tijd vrijgemaakt worden om het gras
te maaien en de tuin op te knappen. Er
moeten struiken worden gesnoeid en
ook een boom verwijderd met wortel
al. De boom omzagen is zo gepiept,
maar wat vies tegen zal vallen, zijn de
wortels. Hakkend, zagend en scheppend kom je er dan achter dat die
boom daar jarenlang goed geworteld
heeft gestaan.
Ik moet bij het omhakken van een
boom ook altijd denken aan Goede
Vrijdag toen er ook een boom werd
omgehakt. Die boom stond een aantal mensen in de weg. Ze hadden zich
eraan geërgerd. En hoe vaak gebeurt
dat niet: Opruimen dus, omhakken
die boom. Maar sommige bomen
zijn gewoon niet op te ruimen. Vieren
we dat niet met Pasen dat die boom

€ 19,95
per persoon

die ze hadden omgekapt opnieuw is
uitgeschoten, groter en mooier dan
tevoren? Vieren we niet dat wat in God
geworteld is, niet kapot te krijgen is?
Ja, even leek de boom dood te zijn,
maar in zijn wortels zat Gods levenskracht en die stuwde nieuw leven
weer naar boven.
“Ik zou vandaag nog een boompje
planten”
In onze wereld wordt veel kapot
gemaakt. Her en der worden bomen
omgehakt, omdat ze in de weg staan.
Bij oorlog, geweld, terreur lijkt de
mens – als je naar wereldleiders luistert - niet veel meer waard te zijn dan
wat sprokkelhout. En her en der worden bomen aangetast door de zure
regen van onverdraagzaamheid, discriminatie, egoïsme. Is Pasen niet dat

ovenaardappels
je blijft• Grove
geloven
in het leven, dat niet
de dood het laatste woord heeft, maar
het leven? Niet het kwaad, maar het
Het buffet is te bestellen vanaf 10
goede. Niet personen.
de haat
maar
liefde.
Het buffet
wordt de
uiteraard
bestek. En
Is Pasen nietgeleverd
dat met
je borden
blijftengeloven
dat
lekker makkelijk: Wij doen de afwas!
er toekomst is voor leven en samenleven? Dat je water geeft aan levens,
Wij bezorgen
uw
aan mensen die uitdrogen.
Tranen
catering
GRATIS te
in
droogt van mensen
die dreigen
verdrinken. Je handen uitsteektLimmen
naar
elkaar toe. Dat we elkaar vasthouden,
Heiloo
Castricum
beschermen, ondersteunen, want
het
Akersloot
leven is ook kwetsbaar en teer,
en
Uitgeest
alleen samen kunnen we sterk staan.

€ 19,95
per persoon

Het buffet is te bestellen vanaf 10
Het buffet ispersonen.
te bestellen
10wordt uiteraard
Hetvanaf
buffet

• Pastasa

• Aardapp

Toscaanse
• Salade
metvarkenshaasspies
groene asperge en artisjok
Onze BBQ’s zijn te bestellen vanaf 15
Hamburger (volgens
eigenen
recept)
• Veldslasalade
met mango
granaatappeldressing
personen. De BBQ wordt uiteraard
Moink ball spies
• Tonijnsalade
rijkelijk gevuld met groente
geleverd met een BBQ pallet grill
Basilicum lemonsaus
• Pastasalade
met basilicumdressing
(elektrisch en in bruikleen), borden en
BBQ saus
• Scaloppine
van
al limone
bestek.
Enkip
lekker
makkelijk: Wij doen

Lekker geregeld !!
Summertime
Summertime
Knoﬂ
ooksaus
• Varkensﬁ
let met cajunsaus
de afwas!

Specials
Specials

Summertime

Specials

geleverd met
borden
en bestek.
lekker
makkelijk:
Wij En
doen de afwas!
lekker makkelijk: Wij doen de afwas!

Wij bezorgen uw
Wij bezorgen uw
catering GRATIS in
catering GRATIS in

ZOMER BBQ
BUFFET
Mmm...

€ 19,95

• Romige kruidenrijst

per persoon

• Grove ovenaardappels

Het buffet is te bestellen vanaf 10

Mmm...

• Kerriesa
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Castricum
Akersloot
Uitgeest

Lekker geregeld !!
www.kookkonst.nl

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Hier had uw
advertentie
kunnen
staan...
info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Meer weten?

adverteren@lovkrant.nl

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Secondlife cartridges. Goedkoper dan
origineel en met meestal meer inhoud.
WAAR WIL JIJ NAARTOE GROEIEN?

• Knoﬂoo

Castricum
Akersloot
Limmen
Uitgeest
Heiloo

Niels Zomerdijk
06 46004933

Wij inspireren je met trainingen waarop hoofd, hart
en lijf elkaar beter leren kennen. Je krijgt praktische
handvatten waarmee je steviger in het leven staat
en kunt gaan voor wat jij belangrijk vindt.

C

• Satésau

Limmen
Wij bezorgen
uw
Heiloo
catering GRATIS
in

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

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

• Catalaa

lekker makkelijk: Wij doen de afwas!

Zijn de bloemendagen met al zijn
kleur, lentegevoel, humor en saamhorigheid niet een prachtige uiting van
dat onverwoestbare nieuwe leven zo
vlak na Pasen?

Hoe sta jij in het leven? Wil je jezelf beter begrijpen
of makkelijker kunnen communiceren? Wil je minder
in je hoofd zitten en meer in je lijf?

• Kipsaté

geleverd met borden en bestek. En

Door het hele jaar staan er weer leuke kookworkshops

N
TRAININGE

• Hambu

personen. Het buffet wordt uiteraard

www.kookkonst.nl
jaar staan
er weer
leuke
Schrijf
u alleen
in,kookworkshops
of samen met iemand voor de
Martin Luther King hebben ze ooitDoor het helegepland!
Tel. 072-5051519 | info@kookkonst.nl
Schrijf
u alleen
in, of samen
voorvanaf
de 6 personen?Tel. 072-5051519
thema
workshops.
Heeft umet
zelf iemand
een groepje
|workshops
info@kookkonst.nl
Kook
gevraagd: “Wat zou je doen, als je wistgepland!
Dusseldorperweg 75 Limmen
thema workshops.
Heeft
u zelf
een groepje
6 personen?
Dan kunt
u in
overleg
met onsvanaf
een datum
(7 dagen per
Kook
workshops
Dusseldorperweg 75 Limmen
dat morgen de wereld zou vergaan?”Dan kunt u inweek)
overleg
met
ons uitkiezen.
een datum
(7 dagennaar
perde mogelijkheden!
Door het hele jaar staan er weer leuke kookworkshops
en een
menu
Informeer
naar de mogelijkheden!
gepland! Schrijf u alleen in, of samen met iemand voor de
www.kookkonst.nl
Door het hele jaar
staan ervol
weer leuke
kookworkshops
Zijn antwoord
was
kracht,
toenweek) en een menu uitkiezen. Informeer
thema workshops. Heeft u zelf een groepje vanaf 6 personen?
Schrijf u alleen in, of samen met iemand voor de
Tel. 072-5051519 | info@kookkonst.nl
hij zei:gepland!
“Ik
zou
vandaag
nog
‘n
boomDan kunt u in overleg met ons een datum (7 dagen per
thema workshops. Heeft u zelf een groepje vanaf 6 personen?
Dusseldorperweg 75 Limmen
week) en een menu uitkiezen. Informeer naar de mogelijkheden!
Dan kunt u in
overleg
met ons een
datumhoop,
(7 dagen perin
pje planten!
Een
boom
van
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Lekker geregeld !!

• Griekse

•• Griekse
salade
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•• Veldslasalade
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Catering en Kooklessen
Catering en Kooklessen

Kook workshops
Kook workshops

NIEUWSGIERIG BLIJVEN
IS DE BESTE MANIER
OM JE LEVEN
NIEUW:
GSE
TWEEDAAPTE VERRIJKEN
INSTA

Nieuwsgierig? Je bent welkom op onze gratis infoavonden en op onze open dagen. En vanaf komend
voorjaar in de Tweedaagse Instaptrainingen in NLP,
Systemisch Werken of Self-Connection. Meer info en
vrijblijvend een optie nemen? Ga naar ntinlp.nl.
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• Grove ovenaardappels

• Griekse

• Pastasalade met basilicumdressing

• BBQ saus

• Stokbrood met kruidenboter
fie en thee met huisgemaakteLimmen
taart
€ 19,95
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Gegrilde
zomergroente
Veldslasalade met mango en granaatappeldressing
blijven•• presenteren.
Voor meer infor-• Gegrilde zomergroente
€ 19,95
• Romige kruidenrijst
Tonijnsalade rijkelijk gevuld met groente
€ 19,95
• Romige kruidenrijst
• Grove ovenaardappels
matie: • www.devredeburgers.nl.
Pastasalade met basilicumdressing
• Scaloppine van kip al limone

• Stokbro

Alle gangbare types op voorraad
en de rest eventueel op bestelling.
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Bel mij voor een gratis
waardebepaling

Om de waarde van uw huis te bepalen,
gaan we nogal ver
Om de juiste waarde van uw huis te bepalen, willen we er alles van
weten. Hoe zijn de omgevingsgeluiden? Hoe is de sfeer in huis? Wat
zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt? Openbaar
vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we
eventueel een heg snoeien. Wilt ook u de beste waardebepaling,
bel dan met Erik Nieman 072 505 14 64.

+ CADEAUBON van tuinplantspecialist Schilder
uit Limmen om uw tuin op te fleuren.

Sterk in huiswerk
De Drie Linden 1 - Limmen - 072 505 14 64 - rietveldlimmen.nl

