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De krant van Ondernemend Limmen

Woensdag 25 juni van 14.00-21.00 uur

Jaarmarkt
Limmen 2014
Traditiegetrouw vindt op de laatste woensdag van juni de Jaarmarkt in
Limmen plaats. Sinds een paar jaar start deze al begin van de middag
en dit is een succes. Vele bezoekers weten de laatste jaren deze gezellige en groeiende markt te vinden. Vorig jaar is de markt ook uitgebreid naar zo’n 150 kramen met een nog grotere diversiteit. Om 14.00
uur staan de koopwaar, attracties en diverse ambachten klaar voor de
vele bezoekers. Natuurlijk zijn er ook diverse andere dingen te zien en
te beleven op de Jaarmarkt in Limmen. Onder het motto van Beleef,
Ervaar en Proﬁteer is er voor jong en oud, van groot tot klein op deze
markt voor een ieder iets te vinden.
Op het parkeerterrein bij de Vredeburg, naast de oliebollenkraam, staat
Event4All met weer een verrassende
attractie. Op ’t Stet zullen 4 palingrokers uit Limmen hun ambacht laten
zien en zal er natuurlijk ook deze lekkernij worden verkocht. Daarbij staat
hier ook brandweer Limmen die een
spectaculaire demonstratie zal geven.

U ziet, met de aangeboden kleding,
woonaccessoires, bijouterie, aardbeien, oliebollen, diverse andere etenswaren en vele Limmer ondernemers
en verenigingen is er weer heel veel
variatie te vinden op de Jaarmarkt
van 2014. Natuurlijk wordt het geheel
vastgelegd door een fotograaf en kunt
u de foto’s terug zien op de site www.
ondernemendlimmen.nl.
We nodigen hierbij dus een ieder
uit om op woensdag 25 juni, tussen
14.00-21.00 uur, om dingen te komen
beleven, te ervaren en te proﬁteren
op de Jaarmarkt van Limmen.

De markt is gelegen aan de Vuurbaak
- Kerkweg - Dusseldorperweg - Stetlaantje - Vislaantje. Ieder jaar gaat
het comité op zoek naar leuke nieuwe
dingen om de bezoekers weer te verrassen. Ook dit jaar is het weer gelukt
en zijn er diverse straatartiesten, zoals het optreden van de Mallote Matrozen en personen die een stuk groter zijn dan onze volwassen bezoekers
deze avond. Het Stetlaantje wordt
omgedoopt tot de kunststraat van
de Jaarmarkt. Hier zullen diverse kunstenaars hun ambachten en kunsten
laten zien en aanbieden, een aanrader
dus voor de kunstliefhebbers onder
ons. Ook zijn er weer diverse Limmer
verenigingen actief tijdens de Jaarmarkt en zullen zij een demonstratie
geven of de bezoekers uitdagen. Zo
zal Muziekvereniging Excelsior in de
tuin van Vredeburg met de harmonie
en slagwerkgroep diverse optredens
geven. Tevens kunnen bezoekers
boogschieten en klimmen op de klimwand bij de kerk.

Bloemendagen Limmen
gaan door!
De Bloemendagen Limmen gaan door! Een evenement met een zo lange
traditie mocht niet verloren gaan... Op initiatief van twee prikploegen
werden de koppen bij elkaar gestoken en in twee bijeenkomsten werd
door de 20 deelnemende prikploegen van 2014 besloten dat het evenement Bloemendagen Limmen op een nieuwe verfrissende manier door
moet gaan...
Uit deze 2 sessies zijn veel goede en
bruikbare ideeën gekomen. Uiteindelijk hebben de initiatiefnemers
een eerste plan gepresenteerd bij het
bestuur van de Stichting Bloemendagen Limmen over de toekomst van
de Bloemendagen, het bestuur was
hierover zeer positief. De plannen

zijn nog in concept maar in het kort
komt het er op neer dat de prikploegen samen met de Stichting in werkgroepen willen samenwerken met het
organiseren van de Bloemendagen
2015. Belangrijkste punten waar de
werkgroepen mee bezig gaan zijn: het
gebruik van andere bloemen, de jure-

ring en het prikkersbal, de route en de
aankleding van de route, werving van
nieuwe prikploegen, kindermozaïeken, de scholen, een prijsvraag, en het
parkevenement aan de Vuurbaak.
De Bloemendagen zullen in een ander
jasje worden gestoken om het weer
tot een mooi en aantrekkelijk evenement te maken, voor volgend jaar
maar ook voor de jaren daarna, met
nog steeds mozaïeken in tuinen en
een route door het dorp.
Wordt vervolgd!

juni 2014

voor Limmers, door Limmers

Albert Heijn Limmen
Music Night Excelsior Limmen
Na een pauze van ruim acht jaar, is
het dan eindelijk zo ver: Harmonie Excelsior organiseert na de voorgaande
succesavonden wederom een Albert
Heijn Limmen Music Night.
Deze muzikale en gezellige happening zal plaatsvinden op zaterdag 22
november in sporthal d’Enterij te Limmen. Met het thema ‘Pop ontmoet
Klassiek’ zal deze avond bomvol zitten met alle muzikale ingrediënten
die een spektakel als dit nodig heeft.
Er zal deze avond medewerking worden verleend door KiNK, The Limbeats

en Slagwerkgroep Excelsior. Er zal van
alles gespeeld worden: van operette
tot pop. De exacte invulling kunnen
we nog niet bekend maken, maar het
zal een geweldige avond worden.
Op de jaarmarkt van Limmen zal de
kaartverkoop van start gaan. De kosten van een kaartje zijn 15,00 euro.
Schroom niet en spreek één van
onze leden aan als je ook kaarten wil
hebben/reserveren. Ook zullen alle
wetenswaardigheden over deze avond
op www.excelsiorlimmen.nl te vinden
zijn.
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Eten en genieten!
•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Varkenshaas met calvados, brie
en gebakken appeltjes
Wijntip:
J.B. Adam
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Benodigdheden voor 4 personen
• 4 varkenshaasjes van 200 gram
• peper en zout, vers gemalen
• boter
• scheut calvados
• 2,5 dl room
• 150 gram brie
• 1 theelepel dijonmosterd
• 2 appels in parten gesneden

!

Eet smakelijk

Haal het vlees minimaal een half uur van tevoren uit de koelkast om op kamertemperatuur te komen.
Bestrooi de varkenshaas met peper en zout.
Verhit boter in de pan op middelhoog vuur tot het schuim begint weg te trekken.
Bak het vlees rustig rondom bruin. Bak het vlees op matig vuur circa 15 minuten tot het bruin en gaar is. Het
vlees moet lichtroze zijn van binnen. (kerntemperatuur 58-60°C). Haal het vlees uit de pan en laat het circa 10
minuten rusten op een rooster, losjes afgedekt met aluminiumfolie.
Zet de pan terug op het vuur, blus de pan af met de calvados, roer het aanbaksel los, voeg de room en de brie
toe en laat lekker smelten tot een lobbige saus.
Bak in een andere koekenpan ondertussen de appelpartjes in wat roomboter.
Maak de saus af met de mosterd, peper en zout
Snijd de varkenshaas in plakken en serveer er de saus apart bij.

controle
■

Aanleg en onderhoud

GEVRAAGD

van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Ondernemer met visie en
doorzettingsvermogen

Datanetwerken

Bel voor afspraak L. Meijland
06 54 69 63 28, of meer info
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

controle.com

Brood- en banketbakkerij

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

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wij staan dit jaar ook weer
op de jaarmarkt!
Met o.a;

www.rotteveel.org

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

Tompoezen
Suikeroblie’s
Parijse soezen

kunt u
kraam oek
e
z
n
h
O
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk,
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Nick van der Steen ‘Baby van de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’ stelt Rijwielhandel KrooneLiefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar, op vertoon van deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst
nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen.
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.

Nick van der Steen
– Geboren op 8 mei 2014 –
Zoon van Nico en Sandra van der Steen,
broertje van Anna

Melle Boers

Fien Nackie Dievera Louwe

Mara Yulia Dirkson

Brian Koot

– Geboren op 3 juni 2014 –

– Geboren op 21 mei 2014 –

– Geboren op 5 mei 2014 –

– Geboren op 5 mei 2014 –

Dochter van Pieter en Sylvia Louwe,
zusje van Sam

Zoon van Bas Boers en Lenneke Winder

Dochter van Bart en Rianne Dirkson

Zoon van Robin en Anita Koot,
broertje van Nina

De eerste leerlingen van het college zijn dit schooljaar al begonnen in een noodlokaal

Bezoek Stichting WOL
tijdens de jaarmarkt
Op dit moment is Stichting WOL bezig om een college te bouwen in het
dorp Namssiguia in Burkina Faso. Samen met DSF, de partner in Burkina
die de projecten uitvoert, heeft WOL
jaren geïnvesteerd in basisonderwijs
in de provincie Yatenga. Inmiddels
gaan bijna alle kinderen in het gebied
naar de basisschool, zelfs in veraf gelegen dorpen. Steeds meer kinderen
maken de basisschool ook af. Maar
daarna is het moeilijk voor de dorpskinderen om hun schoolcarrière voort
te zetten. Alleen in de stad zijn scholen voor voortgezet onderwijs. WOL

en DSF hebben zelf ook een groot onderwijscomplex in de provinciehoofdstad Ouahigouya. Maar veel kinderen
kunnen niet naar de stad om voortgezet onderwijs te volgen. Vooral veel

dorpsmeisjes leren niet verder. Op
praten over seksualiteit rust nog een
groot taboe met alle risico’s van dien.
Ouders zijn bang dat hun dochters
zwanger raken als ze hen naar het college in de stad gaan. Geen onterechte
angst: een op de acht meisjes verlaat
het voortgezet onderwijs voortijdig
vanwege een tienerzwangerschap.
Daarom willen we nu de school naar
de meisjes brengen, zodat ook dorpsmeisjes een kans krijgen om zich
verder te ontwikkelen. In afwachting
van het nieuwe schoolgebouw is er
schooljaar 2013-2014 al een eerste klas
voortgezet onderwijs begonnen in
een noodlokaal. In oktober gaat een
delegatie van WOL weer naar Burkina
om het college te openen. Helpt u
mee met de inrichting? Bezoek onze
stand tijdens de jaarmarkt of u kunt
u bijdrage overmaken op NL18 RABO
0336 4265 77. Meer informatie over de
projecten van Stichting WOL op onze
website www.stichtingwol.com.

Gratis drukwerk-scan!
U geeft aan wat u aan drukwerk besteld en wij onderzoeken of
u daar flink op kunt besparen... En dat geheel vrijblijvend!

studio

welgraven.nl

(Alleen voor bedrijven)

De rubriek Limm er K roost
is powered by

Stichting Conquista in Nood

Donateurs en bedrijven:
dank voor de steun!
Ook de komende jaren hopen wij
te mogen rekenen op de steun van
donateurs en bedrijven, om het zo
broodnodige achterstallig onderhoud
van Conquista te verwezenlijken. Afgelopen jaar stond in het teken van
het verhelpen van allerlei lekkages
en ook gebeurde het nodige schilderwerk.
Dit jaar staat in het teken van veiligheid en zal het accent liggen op de wat
ouder wordende elektriciteitsvoorziening. Daarnaast is er een bouwkundig
onderzoek gedaan, dit om precies te
weten wat er de komende jaren moet
gebeuren. Dit met dank aan Architectuur en Management Van Wilsum &
Cabri, gevestigd aan de Rijksweg 102
in Limmen. Zij hebben dit als sponsoring aan Conquista aangeboden.

Namens het bestuur van Stichting
Conquista in Nood willen wij alle donateurs en de bedrijven die aan het
Conquista golftoernooi meededen
nogmaals hartelijk bedanken. Wij
spreken de hoop uit dat we de komende jaren ook weer op jullie mogen
rekenen.
Overigens is het golftoernooi dit jaar
op zaterdag 4 oktober, wederom op
golfclub Heiloo. Aanmeldingen en
info bij Hans Kerssens of Bouke de
Boer.
De bedrijven die in 2013 als sponsor
meededen:
BDO – GP Groot – Kerssens Luchtbehandeling - Driessen Vastgoed BV - Co
Limmen - Valkering De Graaf Accountants - NTI NLP.

TIOS Limmen Dans Show en
Workshop op Limmer Jaarmarkt
Op vrijdagavond 20 juni 2014 organiseert TIOS Limmen vanaf 19.00 uur
een dansoptreden met de Streetdancers en Breakdancers in het Theater “De Beun” in Heiloo. Dit keer is
het een dans show met een verhaal
genaamd “SPOOKIE”.
Mocht u deze show heeft gemist, dan
kunt u op de jaarmarkt van Limmen
een aantal dansen van deze dans
show zien. TIOS Limmen zal met een
groot deel van de dansers op het ter-

ras van De Burgerij een mini-show
geven, waarbij het grote deel van de
dansen uit de “SPOOKIE” show komen. Daarna zal er ook nog een workshop Breakdance en/of ZUMBA worden gehouden.
Als U het leuk vindt om te kijken of
mee te doen, kom dan naar de Limmer Jaarmarkt op het terras van De
Burgerij. Het optreden, gevolgd door
een workshop zal plaatsvinden van
16.00-17.15 uur en van 19.00-20.15 uur.

Filmpremiere Scouting Limmen

Kom kijken hoe wij spelen,
of bel voor een rondleiding
072 - 532 35 76

nweg

g

midde

rijkswe

Kom jij ook
met ons spelen..?

eg
Kerkw

k i n d e r o p v a n g 0-13
Kits Oonlie is een fris, huiselijk en
kleinschalig kinderdagverblijf en is
sinds 2003 ISO/HKZ gecertiﬁceerd.

Ons uurtarief is € 6,32

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

Op 14 mei was het dan zover: de ﬁlmpremiere en uitreiking van de dvd
“Jack’s Angels en de Magische Bal!”.
Scouting Limmen zat vol met vaders,
moeders, broers, zussen, opa’s, oma’s
en vrienden van de auteurs en waren
getuige van deze premiere! De gidsen,
dit zijn meiden van 10-14 jaar, hadden
deze ﬁlm zelf bedacht, geschreven en
gespeeld. Vele weken kropen zij in de
huid van teamleider Jack, zijn soms
wat klungelige spionnen, de tovenaar,
verslaggeefster, journalist en weervrouw. Het werd een humoristisch
verhaal over Jack en zijn spionnen die
op veelal stuntelige wijze probeerden

de magische bal terug te vorderen, die
de tovenaar gestolen had. Te horen
aan het vele gelach tijdens de premiere en de reacties na aﬂoop was de ﬁlm
zeer goed geslaagd!
We kijken terug op een super leuk
gidsen jaar! Denk je nu: dat lijkt me
ook wel wat, en ben je tussen de 1014 jaar? Kom dan na de zomervakantie gerust een kijkje nemen! We zien
elkaar elke woensdagavond van 19.00
tot 20.30 uur. Je kan het beste op deze
tijd langskomen of even bellen naar
de blokhut: 072-5052028 en dan vragen naar Marleen van der Steen of
Lenneke Winder.
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Het zwembad Dampegheest ook dit seizoen weer geopend
Niet dankzij de tijdens de Gemeentelijke verkiezingscampagne toegezegde steun voor het Dampegheester
zwembad, maar ondanks het gebrek
aan ﬁnanciële steun van de Gemeente Castricum is het de Stichting van
Vrienden van Dampegheest met medewerking van ODI sport, gelukt het
zwembad ook dit seizoen weer open
te laten gaan. Gelukkig konden we gedurende de prachtige Pinksterdagen
open zijn. Er zijn wel een paar veranderingen met vorig jaar.
Het opengaan van het zwembad is
nu afhankelijk van de buiten temperatuur. In twijfelgevallen kunt u het
op www.odisport.nl/zwembad con-

troleren. Hier staan ook de standaard
openingstijden binnen en buiten de
school vakanties. Helaas hebben we
de abonnementen moeten afschaffen en de entree tarieven moeten verhogen naar € 3,-- We hebben wel de
mogelijkheid om een entree kaart te
kopen voor 11 keer zwemmen voor €
30,-Zijn de verkiezingsbelofte bij de politieke partijen snel vergeten ?
Afgelopen week hebben we te horen
gekregen dat het college van B en W
heeft besloten geen ﬁnanciële steun
meer toe te kennen aan ons zwembad. Tijdens de verkiezingscampagne
voor de Gemeenteraad verkiezingen

Je kostbaartse bezit, je voeten tot in de puntjes verzorgd...

Michelle Voetverzorging
Je voeten gebruik je dagelijks, je hele leven lang. Elke stap die je geeft,
het draagt en brengt je lichaam waar je naar toe wilt. Je voeten hebben
daarom bescherming en verzorging nodig. Het begint al vanaf je prilste begin: goed passend schoeisel is het behoud van je voeten. Voeten
om te lopen, te zwemmen, te ﬁetsen, sport te beoefenen, je kunt er
niet buiten. Daarom is er niet alleen goed schoeisel vereist maar is ook
een bezoek aan een voetverzorgingssalon noodzakelijk.
Pure verwennerij voor je voeten, grondig reinigen en onderhouden van de
nagels, knippen op deskundige wijze
waardoor ingroei wordt voorkomen,
eelt verwijderen, likdoorns verwijderen en zorgen dat ze niet meer terug
komen, een heerlijke crême en massage aan het einde. Zelf kom ik al geruime tijd bij een pedicure om de hoek
van deur, zelfs in mijn eigen straat de
Dampegheestlaan, gemakkelijker kun
je het bijna niet hebben.
Tijdens een heerlijke behandeling bespreken we van alles met elkaar, maar
dit keer hebben we het over het bedrijf en het vak voetverzorging.
Mijn gesprekspartner is Michelle

Holshuijsen (29 jaar) en naast haar
werk als doktersassistente in Het
Kennemer Gasthuis te Haarlem sedert
3 jaar zelfstandig in Limmen gevestigd als pedicure, inmiddels een zgn.
Pedicure Plus, d.w.z volledig opgeleid
door TCI met de aantekening diabetes
en overige risicovoeten, zoals oudere
voeten, reumatische voeten, spastische voeten. Kortom iedereen kan
en mag zij behandelen. Momenteel
werkt zij een aantal dagdelen, echter
omdat er steeds meer vraag komt
is Michelle voornemens binnenkort
haar uren te gaan uitbreiden. Er kunnen dus nieuwe cliënten worden aangenomen.

hebben bijna alle politieke partijen
toegezegd het zwembad open te willen houden. Het laatste woord is aan
de Gemeente raad om ons te steunen
met het vergoeden van achterstallig
onderhoud en reserveren voor groot
onderhoud.
Maar ook u kunt ons steunen: allereerst natuurlijk door lekker te komen
zwemmen.
Maar weet u dat er nog veel meer gedaan kan worden in en om het zwembad. Activiteiten zoals kano verhuur,
heerlijk varen door onze prachtige
omgeving, vlotten bouwen, boogschieten, bootcamp en diverse andere
activiteiten voor team building voor

uw personeel of gezellig met vrienden, familie actief bezig zijn, afsluitend met een gezellige barbecue of
lopend buffet.
Sommige activiteiten zijn ook mogelijk op locatie. Al deze activiteiten helpen het onderhoud aan het zwembad
en het terrein te bekostigen. U kunt
ons ook steunen door middel van
vrijwilligers werk en voor bedrijven
door tussendoor klusjes uit te voeren,
waardoor de kosten van onderhoud
worden gedrukt.
U kunt ons ook steunen door vriend,
VIP member of ambassadeur te
worden van de Stichting Vrienden
van Dampgheest. Als vriend koopt u

voor slechts € 19,95 per jaar een pasje
waarmee U bij vele grote bedrijven
met korting kunt kopen. Voor alle andere voordelen en verder informatie
bezoek onze website: www.vriendenvandampegheest.nl
Op de jaarmarkt kunt u ons ook vinden om u verder te laten informeren
en u eventueel aan te melden.

Doordat Michelle een gedegen opleiding heeft genoten is zij in staat
een goede beoordeling te doen van
de staat van uw voet en de tenen. Er
wordt advies gegeven hoe schimmelsen/of kalknagels te behandelen. Ingegroeide nagels, kloven, kortom een
volledige verzorging zit standaard
in het pakket. Hygiëne staat hoog in
het vaandel binnen de praktijk. Alles
schoon en ontsmet voor elke cliënt.
Nagels lakken bijvoorbeeld geschied
uitsluitend vanuit een nieuw ﬂesje
of een zelf meegebracht ﬂesje. Indien
nodig zal Michelle u zonder schromen
verwijzen naar een arts of podotherapeut om een eventueel probleem
goed en deskundig te laten oplossen.
De verhouding bij het aantal bezoekers ligt ongeveer 50/50 wat betreft
man/vrouw.
Waar mannen vroeger hun voeten
nog wel eens “verwaarloosden” is dat
helemaal voorbij, eenmaal bij de pedicure geweest komen zij beslist terug.
Jong en (iets) ouder, velen weten de
weg te vinden voor een complete
voetverzorging, een weldaad voor uw
voeten. Na een behandeling is het
alsof je op ﬂuweelzachte kussentjes

wegloopt, een heerlijk gevoel. Veel
cliënten komen ook door mond-opmond reclame. Mensen die geweest
zijn bevelen een goede pedicure graag
aan een vriend/vriendin aan.
Michelle werkt aan huis in een prachtige salon op de begane grond, dus
gemakkelijk toegankelijk, bovendien
is er ruime parkeergelegenheid direct
voor de deur, een duidelijk pluspunt.
Nu is de praktijk, Dampegheestlaan
19, 1906 WB Limmen, geopend maandagavond, dinsdag en vrijdag de gehele dag, alsmede zaterdagmorgen.

Een afspraak is snel gemaakt via de
telefoon (072) 7 43 17 03 en/of 06 22
66 64 06. E-mail: voetverzorgingmichelle@gmail.com.

Afsluitend wil het bestuur van de
Stichting Vrienden van Dampegheest de Limmers nogmaals oproepen het zwembad Dampegheest te
steunen in welke vorm dan ook, om
voor onze kinderen een zwembad in
het dorp open te houden.

Voor pure verwennerij en echte verzorging van je voeten ga je dus naar
Michelle. Het is het geld dubbel en
dwars waard. Na een heerlijke voetmassage en een volgende afspraak
loop ik als herboren terug naar huis.
De cappuccino was trouwens ook
heerlijk.
Kees G. Kroone

Michelle Holshuijsen, volledig gediplomeerd Pedicure Plus.

Woensdag 25 juni 2014 van 14.00-17.30 uur

Lady’s middag!
JAARMARKTPRIJZEN
High-of lowlights + blowen
10 stuks € 20,= (excl.knippen)

Voor een heerlijke pedicure behandeling
Behandelen likdoorns en schimmelnagels

Beach-waves: de trend deze zomer,
8 weken beweging in je lange haar!!
€ 30,= (excl.knippen)
Loop de deur uit met ook nog eens een leuk
gevulde goodiebag !
Maak snel een afspraak, vol=vol
Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl

Nagelreparaties
Gelnagels en nagels lakken
Cadeaubonnen

Dampegheestlaan 19 , 1906WB
T (0)72 743 1703
M (0)6 22 666 406
I www.voetverzorging-michelle.nl

tDWFOHBTtLPFMJOHtEBLCFEFLLJOH
tXBUFSt[JOLXFSLFOtTBOJUBJS
XXXEJCPMJNNFOOM

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

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

JUNI 2014

LOV-KRANT

Djazz 2 Imprezz dansend
het jaar uit!
Djazz 2 imprezz heeft zondag 15 juni
een eindejaarspresentatie gegeven in
sporthal de Bloemen. De zaal stroomde al vroeg vol. Alle mensen in het
publiek moesten ﬂink aanschuiven
om te zorgen dat er voor iedereen een
zitplaats was. Ruim 800 mensen zijn
komen kijken.
De kinderen hebben een heel dansseizoen hard gewerkt en konden zich
nu van hun beste kant laten zien. Allemaal aangekleed in showkleding,
passend bij het nummers waarop
werd gedanst, kwamen zij groep voor
groep de vloer op. Voor ouders was
duidelijk te zien hoeveel hun kinderen
het afgelopen jaar geleerd hebben.

echte bellydancerokjes en dansten
enthousiast in verschillende opstellingen. Later lieten zij in tweetallen de
dans “Double me” zien. Stralend en
lachend dansten de meiden samen.
Groep 4/5 deed een mooie rustige
dans op “Wondergirl” en kwam later
terug met een spetterende dans op
“Live life”. Beide liedjes van het Junior
songfestival. Bij het 2e liedje kregen
zij nog voor het einde van de dans al
een luid applaus.

Groep 6/7 begon met een stukje ballet
en danste verder op een lekkere beat
van “Rather be”. Ook lieten zij hun
stoere kant zien op het nummer “Hot,
hot, hot”.
Groep 8/1e klas liet zien hoe zij gegroeid zijn in hun dansen. Grote,
strakke bewegingen en mooie opstellingen zorgen voor een super optreden.

De groep van de 2e en 3e klas van het
voortgezet onderwijs nam de zaal helemaal mee met hun musicalmix. Ze
dansten op nummers uit Footloose,
Grease en Mamma Mia. Halverwege
de mix tijdens een moeilijke lift barstte het applaus al los. Vol energie en
enthousiasme brachten zij hun performance. Ook lieten zij zien hoe goed
zij zijn in andere stijlen zoals moderne
dans en jazz. In verschillende formaties en opstellingen dansten zij moei-

De kleuters begonnen met een dans
op “Tante Rita”. Zij werden geholpen
door hun hulpjuffen Jenna Vleugel en
Danique Beemsterboer. Gekleed in
paarse glitterjurken met veren stalen
zij direct de show. Later lieten zij met
hulp van Roanne Vleugel en Annabel
de Jonge “Doe de Kanga” zien.
Groep 3 kwam daarna met een dans
op “Glitter en glamour”. Zij droegen

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

8.6
8.7
klanttevredenheid

klanttevredenheid

autobedrijf.tevreden.nl
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lijke technieken.
De showgroep liet bij beide nummers
zien wat zij in hun mars hebben. Een
combinatie van modern dans met
jazz en een musical mix van Sister
Act. Kracht, energie, show straalden
van de meiden af.De middag werd
afgesloten met een einddans waar
alle groepen aan deelnamen. Er werd
begonnen met een stuk vlaggendans
door de 2e en 3e klas. Daarna kwam
de showgroep met een stuk dans met

maskers op hun achterhoofd wat een
heel gaaf effect gaf. Vervolgens kwamen alle andere groepen de vloer op
en werd er een spetterende afsluiting neergezet. Een luid applaus werd
daarna door alle groepen in ontvangst
genomen.
Op www.djazz2imprezz.nl zijn foto’s
(gemaakt door Inge Kuilman) en ﬁlmpjes (gemaakt door Ruut Westdorp)
van de eindpresentatie van dit seizoen te vinden.

Donderdagavond 3 juli

Open kookworkshop
bij KookKönst
Een kookles bij KooKKönst betekent
gezelligheid, ontspanning en is leerzaam. Dit kan u doen door u zelf op
te geven voor een enkele les waarbij
u met meerdere cursisten aan de slag
gaat om een heerlijk 3-gangen diner
te maken. Na aﬂoop gaat men gezamenlijk aan tafel om van dit alles te
genieten en gezellig na te praten. Een
kookles duurt ongeveer 4,5uur en
men krijgt altijd de gebruiksvriendelijke recepturen van die avond mee
naar huis. Het is natuurlijk leuk om
gasten en familie nog een keer van uw
kookkönsten te laten genieten.
Je kan je individueel inschrijven voor
deze avond maar het mag ook met
een paar vrienden of vriendinnen.
De gezellige en leerzame avond begint om 17.00 uur. We starten gezellig
met een borreltje aan de tafel. Daarna

ga je het diner bereiden. Op het menu
staat:
• Ossehaascarpaccio
• Kalfsmedaillons met Italiaanse
olijvenkorst
• Courgette salade
• Aardbeien-triﬂe
Misschien vindt u het leuker om met
een groep vrienden / vriendinnen een
kookles te volgen of een kookclub te
beginnen. Er wordt dan iedere maand
een kookles gegeven. Een lesgroep
bestaat uit 6-8 personen zo krijgt een
ieder genoeg aandacht tijdens de les.
Lijkt het je leuk om ook eens een
gezellige avond te komen koken bij
KookKonst? Schrijf je dan nu in via
info@kookkonst.nl of 072-5051519. De
kosten zijn € 55,00 p.p. (dit is incl. de
drankjes).

Kijk op:
ker.nl
ersbedrijfjon
www.aannem

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

WK-Buffet
boter
✓ Stokbrood met kruiden
de
✓ Huzarensala
piccalillydressing
✓ Aardappelsalade met
essing
iedr
kerr
met
✓ Pastasalade
mosterddressing
✓ Aardappelsalade met
✓ Kipsate met saus
atensaus
✓ Gehaktballetjes in tom
✓ Rijst
✓ Ovenaardappels

€

12,50

p.p.

sonen.
Te bestellen vanaf 10 per

doen de afwas!
En voor uw gemak: wij

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

•
•

Stichting Oud Limmen op zoek...
Wij hebben heel wat leuke reacties gehad op de foto van Koninginnendag 1955, maar helaas
geen namen. U krijgt een nieuwe kans. Op de jaarmarkt liggen de foto’s opnieuw klaar, bij ons
vertrouwde stalletje, om door u bekeken te worden.
De nieuwe foto is waarschijnlijk van een misdienaars-uitje in 1958 of 1959 met pastoor Bangert en koster Co Hoogeboom en zijn vader Jaap en Pater Komen. Verder herkennen wij Ber
Molenaar knielend 2e van links en Wim Punt 3e knielend.
Uw reacties zien wij weer gaarne tegemoet! Op maandagmorgen tussen 10 en 12 uur en ‘s
avonds tussen 19.00 uur en 21.00 uur zijn wij aanwezig aan de Schoollaan. Mailen kan ook;
oudlimmen@hotmail.com

PA G . 6

LOV-KRANT

JUNI 2014

elektrisch
verstelbare
boxspring

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

€ 1795,-

)VOIRH-RWXEPPEXIYV
7)-KIVIKMWXVIIVH

Spelenderwijs leren
bij Forte Kinderopvang
Kinderen een vestiging van Forte
Kinderopvang bezoeken, leren spelenderwijs veel. Deskundige en betrokken medewerkers zorgen voor
een veilige omgeving en stimulerende sfeer. De kinderen, ook de
allerkleinste, krijgen de beste begeleiding met veel aandacht voor de
individuele ontwikkeling. Maar wat
leren kinderen nou eigenlijk tijdens
de opvang?
Op kinderdagverblijf Eigen Wijs worden op allerlei manieren de zintuigen van de kinderen van 0 tot 4 jaar
geprikkeld, zodat zij spelenderwijs
de wereld om zich heen leren kennen door te ruiken, voelen, zien,
proeven en horen. Dit gebeurt door
middel van actieve workshops, een
speciale snoezelruimte voor baby’s,
voelborden en de tuin waar van alles
te beleven is.
Sinds een jaar heeft kinderdagverblijf Eigen Wijs een babygroep voor

kinderen van 0-2 jaar, waar volop
aandacht is voor de behoeften van
de allerkleinsten zodat ze zich geborgen en vertrouwd voelen. Maar
de oudere kinderen worden natuurlijk niet vergeten in hun ontwikkeling: voor hen is er ook een speciaal
aanbod van workshops gericht op
leeftijd en belangstelling, zoals Peuterjudo, Peuteryoga en Zumba.
Naast een kinderdagverblijf biedt
Forte Kinderopvang in Limmen ook
nog buitenschoolse opvang voor
kinderen van 4-12 jaar. Hier worden de kinderen niet alleen voor
en na schooltijd opgevangen, maar
ook tijdens de schoolvakanties. De
hele vakantie lang kiezen de BSO
kinderen uit gezellige uitstapjes
en coole workshops zoals bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie: een
duinwandeling met de boswachter,
kanovaren, activiteiten op camping
Geversduin en Zorb ball spelen. Zo

krijgen de kinderen een echt vakantiegevoel!
Tot slot kunnen kinderen tussen 2
en 4 jaar bij peuterspeelzaal Klein
Duimpje heerlijk samen spelen en
leren. De kinderen worden hier in
groepsverband en/of individueel
spelenderwijs gestimuleerd bij de
sociale, cognitieve, lichamelijke en
emotionele ontwikkeling. Sociale
aspecten als samen spelen en samen delen, worden dagelijks geoefend en bereiden de oudste kinderen voor op het basisonderwijs.
Benieuwd naar de opvang van Forte
Kinderopvang? Op 25 juni bent u
welkom in de Forte stand op de Jaarmarkt om kennis te komen maken.
Natuurlijk is daar voor kinderen ook
weer van alles te doen. Komt allen!
Voor meer informatie kunt u kijken
op www.fortekinderopvang.nl, of
bellen met 0251-658058.

Bel nu 06-506 484 99

ewijs?

Snel en betaalbaar je rijb

L
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Eerste s
proefle
Gratis

Theor
cursu ie
s
Gratis

Gebruik
kleding
Gratis

20% korting
verduisterende gordijnstoffen
A House of Happiness Collectie
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Wie steekt de Carnavalsvereniging
in een nieuw jasje ?

‘Zet dokter Ado
niet in de kou..!’
De stichting ‘Spitak-Limmen’ verzorgt - zoals bekend- al meer dan
tien jaar een vriendschapsband tussen inwoners van het Armeense
stadje Spitak en ons dorp Limmen.
In de afgelopen jaren hebben we zo
o.a. een bijzondere band opgebouwd
met de lokale arts van Spitak, Ado
Tosunyan. Ado geeft leiding aan een
kleine huisartsenpost even buiten
de stad. Daar verzorgt hij met een
enthousiaste groep verplegend en
verzorgend personeel de plaatselijke
bevolking met hoognodige medische zorg en onmisbare adviezen.
Tijdens zijn laatste bezoek aan Spitak
in augustus 2013 werd de penningmeester van onze stichting, Frans
Punt, getroffen door de deplorabele
toestand waarin het gebouw, waar
dokter Ado dagelijks werkt, verkeerde. De kozijnen bleken ‘kuis verrot’’.
Het hang- en sluitwerk was aardig
versleten en de verwarming kon in de
koude Armeense winters met moeite
de zaak warm houden. Ado, die enkele
jaren geleden al verrast was met een
prachtig echoscopie apparaat uit Limmen, vertelde, dat hij regelmatig wat
geld opzij kon leggen door efﬁciënt
gebruik te maken van dit apparaat.
Overigens zou het nog wel enkele jaren duren, verzuchtte hij, voordat er
zo voldoende geld voor renovatie van
het gebouwtje zou zijn. Bij terugkeer
uit Armenië stelde Frans voor, om de
renovatie van de ziekenpost in Spitak
ﬁnancieel te ondersteunen. Daarom
organiseert de Stichting ’Spitak-Lim-

men’’ in de zomermaanden van 2014
een actie om onze arts in Armenië ﬁnancieel bij te staan bij zijn renovatieplannen. We streven ernaar om zo’n
€ 8000,- bijeen te krijgen. Voldoende
voor een ﬂinke ‘opkikker’ en versneller van de hoognodige renovatie van
de huisartsenpost in Spitak.
Iedereen, die voor € 10,- zijn/haar
naam laat noteren op een ‘donatielijst’ maakt deze zomer kans op een
complete zeildag op het IJsselmeer
mét opsteker en lekker etentje na
aﬂoop. Bij iedere € 300,- op de lijst
wordt steeds de naam van een nieuwe
winnaar getrokken. In totaal kunnen
zo’n zes deelnemers van dit prachtige zeildagje proﬁteren!! De datum
van de vaardag wordt in gezamenlijk
overleg met de deelnemers bepaald.
Bestuursleden en enkele donateurs
van onze Stichting zullen in juni, juli
en augustus iedere Limmer van 12 jaar
en ouder in de gelegenheid stellen om
aan deze ‘inschrijving’ mee te doen.
Ook tijdens de jaarmarkt kunt U natuurlijk inschrijven voor deze actie.
Zoals ieder jaar is onze Stichting op
de jaarmarkt van woensdag 25 juni
opnieuw van de partij met heerlijk
Armeens gebak en andere bijzondere producten. Vanaf de verschijningsdatum van de LOV-krant zijn
de intekenlijsten beschikbaar bij de
beide bestuursleden in Limmen: Bill
van Schie, Zwanebloem 9 tel .07250501923 en Frans Punt, Rijksweg 115.
tel. 06-10565226.

Zoals u in de paaseditie van deze
krant heeft kunnen lezen, slaapt Carnavalsvereniging De Uylenspieghels
niet buiten het seizoen. U zult ons
terug zien op de jaarmarkt van Limmen. Dit is echter niet zonder reden.
De verenigingen in Limmen hebben
het moeilijk. Vorig jaar kondigde Conquista aan zich op een zinkend schip
te bevinden. Door steun van velen is
het hun gelukt het ontmoetingscentrum van Limmen open te houden.
Ondanks de verandering die onze

De traditionele tafeltennis afsluiter
van het (jeugd)seizoen is de ﬁnale
van de Nationale Jeugd Meerkampen.
In Panningen(Limburg) werd twee dagen lang door 12 spelers per categorie
gestreden om de titel die bijna net zoveel waard is als het Nederlands kampioenschap.
Na 2 slopende dagen moest de speelster uit Limmen genoegen nemen
met een 11e plaats. Gezien haar 12e
plek op nationale jeugdranglijst van
de tafeltennisbond kan ze tevreden
zijn met het resultaat.

Sanne had ongetwijfeld op hogere
eindplaats gehoopt maar het bereiken en het spelen van de Top-12 is al
uniek binnen de Tafeltennisvereniging Limmen-Heiloo.
Om de sport tafeltennis nog meer te
promoten in deze regio zal TTV Limmen-Heiloo op de jaarmarkt van Limmen (25 juni a.s) vertegenwoordigt
zijn en Sanne Briefjes zal er acte de
présence geven.
Tafeltennisreporter
Marcel Briefjes, Limmen

vele Limmers in het carnavals weekend gebruik van Greet Verkleed. Zij
zal in onze marktkraam ook aanwezig
zijn. Laat jij je op de foto zetten met
een leuk / gek pak aan ! Wie er het
mooist uitziet wint voor het komende
carnavalsweekend een verkleedpak
(aangeboden door Greet Verkleed).
Kom aan bij de kraam van De Uylenspieghels en draag ons een warm hart
toe.
Vriendelijke groet, Carnavalsvereniging De Uylenspieghels.

Hubert Ibi Ilario brengt nieuwe CD uit
Hé ouwe/Ola viejito heb ik het genoemd. Zes jaar geleden heb ik mijn
eerste solo CD uitgebracht met de
vermelding dat het tevens mijn laatste CD ter afsluiting van mijn carrière
als muzikant zou zijn. Die carrière heb
ik niet afgesloten om dat ik het nog
steeds een hele leuke hobby vind. Nu
heb ik besloten om een nieuwe CD uit
te brengen, deze keer ter gelegenheid
van mijn 70ste verjaardag. Ik vind zelf
dat het een leuker en kwalitatief betere CD is geworden. De opname studio’s waren geen grote professionele
ruimtes maar deden niets af aan de
kwaliteit van de opnames. Dit dankzij de bekwaamheid van Albert Winster, die de meeste nummers heeft
gearrangeerd en onder wiens leiding
de opnames en het mixen hebben
plaatsgevonden. Ook zijn er een drietal nummers tijdens mijn vakantie
op Curacao o.l.v. Xemio Jacobs opgenomen. Het heeft wel even geduurd
maar hier zijn ze dan. De Merengues,
Cha cha cha, Bolero’s, Salsa,Calypso,
Cumbia en muziek uit mijn eigen
dushi (ﬁjne)Corsow de Tumba, Wals
en Dansa. Ik hoop van harte dat u ervan zult genieten.
Ik vind het fantastisch dat ALBERT
HEIJN in Limmen en DROGISTERIJ
AKER hun medewerking hebben verleend om de CD’s daar aan de balie te
verkopen. Ook deze keer kosten ze €
10,- Dit is hoofdzakelijk om de kosten
te dekken.

Sanne Briefjes uit Limmen
deelneemster TOP-12 van Nederland

vereniging al had doorgevoerd om op
twee locaties van het dorp onze activiteiten uit te voeren, wat een succes
was, kampen wij ook helaas met overwegingen of de vereniging wel voort
kan blijven bestaan. Vandaar dat wij
ons nu ook zichtbaar willen maken.
Op Facebook heeft u misschien de
foto gezien van onze oude kluslocatie
“de Bloemenhof” waar we dankzij de
ﬁrma Driessen vele jaren dankbaar
gebruik van konden maken. Momenteel zijn onze spullen opgeslagen op 2
locaties, die ook door huizenbouw op
de nominatie staan weg te vallen. Dan
zal u ongetwijfeld begrijpen dat er een
aantal raadsleden de vereniging gaan
verlaten en daarvoor moet uiteraard
vervanging komen. Nieuwe sponsoren en donateurs zijn altijd welkom,
zodat wij onze activiteiten op sociaal
gebied tijdens het carnavalsseizoen
kunnen blijven uitvoeren. Denk hierbij aan de bezoeken aan sociaal carnaval, Limmers die in het ziekenhuis
liggen of fruitmandjes uitdelen bij
Limmers thuis die deze steun kunnen
gebruiken.
Om de carnaval altijd weer tot een
mooi geheel te laten komen maken

Even voorstelllen
Ik krijg heel vaak de vraag waar ik
vandaan kom en wat ik allemaal hier
in Nederland heb gedaan. Natuurlijk
vind ik het leuk om iets over mijzelf te

vertellen. Ik ben op Curacao geboren
en ben in 1966 naar Nederland gekomen om een driejarige opleiding voor
B verpleegkundige te volgen. Toen
ik naar Nederland kwam had ik niet
eens een zwemdiploma op zak. Ik heb
in mijn jonge jaren niet willen leren
maar gaf er de voorkeur aan met mijn
vrienden muziek te maken en te vaak
de bloemetjes buiten te zetten op het
eiland.
De drie jarige opleiding als psychiatrisch verpleegkundige heb ik met
succes in het Psychiatrisch Centrum
St. Willibrord in Heiloo afgesloten en
kreeg daar de gelegenheid om verder
te studeren. Dat kon niet zo maar.
Eerst moest ik mijn mavo diploma
halen. Dit werd met succes afgesloten
waarna ik de Stafopleiding voor verpleegkundigen en de opleiding HBO
Inrichtingswerk aan resp. de Sociale
Academie Rotterdam en Sociale Academie Markendaal in Breda heb gevolgd. Hierna de Hoger Management
bij het IBW.
Het werd toen tijd om een andere
uitdaging aan te gaan. Ik heb hierna
twaalf jaar als Hoofd Verplegingsdienst in een verpleeghuis in Amsterdam en 10 jaar als Sector Manager in
een verzorginghuis gewerkt. De vraag
wordt vaak gesteld of ik ooit naar mijn
geboorte plek terug wil. Het antwoord
is nee! Ik ga er elk jaar heen en dat is
prima zo. Ik woon inmiddels bijna 48
jaar met veel plezier in Limmen. Mijn
hobby’s zijn naast muziek maken, koken en heel veel reizen.
De muzikale aktiviteiten
Ik heb in de loop der jaren met verschillende groepen opgetreden. Het
begon met het echtpaar Gibbels uit
Heiloo. Met Tineke en de Aviolanda’s
heb ik veel in Volendam opgetreden.
Elk optreden duurde wel 8 tot 10 uur
lang. Een aparte ervaring was dat. Het
was toen al duidelijk dat daar veel talent rondliep. De muzikale “stukken”
die werden opgevoerd waren van topniveau.
De Limmer en Heiloër kermissen in
Het Putje en de autoloze zondagen in
de Lantaarn waren onvergetelijke en
heel gezellige optredens.

De formatie IBI’s Combo met Theo Ursem en Hubert Kuyper bestaat nu al
meer dan 25 jaar.
Hoogtepunten waren de TV en Radio
optredens met Los Caballeros in de
jaren 1970 tot 1975. De bezetting bestond uit mijn broer Richard Ilario,
Frem Gonet en mijn persoon. Door
de TV optredens kregen wij landelijke bekendheid en kwamen wij met
vele muzikale grootheden in contact.
Zo traden wij vaak op met Willy Alberti, Andre van Duin en Frans van
Dusschoten, Sandra en Andres, Ben
Kramer,Conny Vink, Gonny Baars, Ria
Valk, het Combo van Tony Eyk, Orkest
van Harry de Groot en Harry van Hoof
etc.
Mogelijkheden om beroeps te worden
waren er legio. Ondanks de grote verleiding hebben we toch besloten om
onze studies af te maken.
De combinatie van werken, studeren
en muziek maken was pittig maar wel
prachtig. Wij waren jong, bruisten van
de energie, en konden dat gemakkelijk aan.
Dieptepunt was het feit dat wij veel te
laat zijn begonnen met pogingen om
de TV opnames van het programma
RODEO en het programma Met liedjes het land in te bemachtigen. Telefoontjes naar de verschillende omroepen en tot voor kort bezoeken aan
Hilversum leverden niets op. Overal
kregen wij het teleurstellende antwoord dat de banden zijn opgeruimd
en vernietigd. Er waren maar weinig
mensen die toen in het bezit waren
van een video. Wij in ieder geval zeker
niet. Desondanks kijken wij met veel
plezier op terug naar deze leuke tijd.
Hubert Ilario
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DIERVOEDERS

ADMIRAAL
Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
GOUDVISSEN 4-7 cm € 0,95
5 stuks € 4,50 - 10 stuks € 7,90

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

GOUDWINDE 8-10 cm € 1,50
5 stuks € 5,95
Bij aankoop FRONTLINE
kans op € 150,- boodschappen!
Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00-18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur
zaterdag 8.30-16.00 uur / vrijdagavond open tot 20.00 uur

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Wij hebben de enige echte Limmervlag weer op voorraad!

Een goede kwaliteit vlag
met een afmeting van
100x150cm voor € 24,95

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.rotteveel.org

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen
• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Telefoon 072 - 505 30 09
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

6 dagen per week geopend

Spaar geld op uw printkosten met Secondlife cartridges.
Goedkoper dan origineel en meestal met meer inkt,
in een ruim assortiment op voorraad. Ook eventueel
toners leverbaar maar uitsluitend op bestelling.

Fixet en Meelgro Bouw kunnen nog heel veel meer voor u betekenen...

Je maakt het met Fixet!
Kunt u zich nog herinneren dat er in Limmen meerdere
doe-het-zelf zaken waren (o.a. Jak en timmerbedrijf Jaap
Valkering)? Die tijd ligt alweer ver achter ons. Elke plaats
kent wel een bouwmarkt groot of iets kleiner. Limmen
heeft ook zo’n bedrijf Fixet Bouwmarkt Limmen. Een
niet meer weg te denken bedrijf dat zich een vaste plaats
heeft veroverd in de sterk concurrerende bouwmarkt wereld, die ook mede door de crisis de laatste jaren sterk
onder druk heeft gestaan. “Momenteel trekt de markt
gelukkig weer aan”, aldus trotse eigenaar Patrick Meeldijk, zoon van Ab en Gré Meeldijk (-Dekker) die in 1984
(30 jaar geleden) vanuit een bouwbedrijf voorzichtig
begonnen met een doe-het-zelf zaak. Inmiddels is het
bedrijf uitgegroeid tot een meer dan volwaardige bouwmarkt met twee duidelijk herkenbare segmenten, t.w.:
• Fixet Bouwmarkt Limmen (www.limmen-ﬁxet.nl)
• Meelgro Bouw Interieurbouw - Renovatiebouw Hout/Kunststofkozijnen (www.meelgro.nl)
Fixet
Een landelijk opererende organisatie (www.ﬁxet.nl). De
website zegt het volgende:
Fixet is dé doe-het-zelf formule waarbij service en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Fixet ondernemers
verstaan hun vak en houden hun kennis continu op
peil door middel van bijscholing. Hun expertise wordt
ook door de klanten herkend, want afgelopen jaar werd
Fixet bij de verkiezing ‘Beste Winkelketen’ van Stichting
Retail Jaarprijs verkozen tot de doe-het-zelf keten met
het meest deskundige personeel.
Fixet is onderverdeeld in vier segmenten, zodat elke vestiging naadloos aansluit bij het lokale marktgebied:
• Service Bouwmarkten: combinatie van bouwmarkt en
speciaalzaak onder één dak.
• Klusmarkt: breedpakketzaak voor elke doe-het-zelver.
• Tools & Techniek: speciaalzaak in ijzerwaren
en gereedschappen.
• Agri, Dier & Tuin: speciaalzaak voor agrariërs,
dierliefhebbers en doe-het-zelvers.
De meeste Fixet vestigingen hebben een Klussendienst
voor montage aan huis. Deze service, gecombineerd met
de deskundigheid en het uitgekiende assortiment, zorgen ervoor dat steeds meer klanten ervaren:
Je maakt het met Fixet!
Maar als je het nu net niet helemaal zelf kunt, dan is
Fixet hèt adres voor vakkundig advies, maar ook in staat
om het bij u te plaatsen of te monteren. De service, die
hoog in het vaandel staat, gaat erg ver. Straks iets meer
over het plaatsen etc.
Intussen vertelt Patrick Meeldijk enthousiast verder of
de zaak en de ongeveer 10 uiterst vakkundige en gedreven medewerkers (gedeeltelijk parttime) en uiteraard over vader Ab Meeldijk, jarenlang samen met zijn
vrouw Gré, het gezicht van Fixet. Vader is altijd standby
en fungeert als ‘oproepkracht’. Je zou hem niet kunnen
en willen missen, met zijn mensenkennis, vakkennis, en
advies voor elke klus en materiaal. De grote kracht van
Fixet Limmen zit hem ook in b.v. de eigen zagerij, alles
wordt op maat gemaakt, de vakkennis van de medewerkers, het grote assortiment, het monteren, het afhangen
van deuren, het mengen van verf, helemaal volgens uw
speciﬁcatie en kleurenwens, Fixet maak het. Op het ge-

bied van verf specialiseert Fixet zich in Histor voor de
doe het zelver en Sigma voor de professionele lijn. Het
assortiment omvat ruim20.000 verschillende artikelen.
Er is ook een mooie lijn buiten (tuin)hout alsmede tuinmeubelen, barbecues en parasols. Maar ook (sier) bestratingsmaterialen. Het aan de Visweg en Maatlat gelegen
bedrijf beslaat ruim 2.500 m2 verkoopruimte, verdeeld
over 2 etages, en een buitenterrein van plm. 200m2. Recentelijk zijn er stoplichten gekomen nabij de kruising
Rijksweg-Schipperslaan-Maatlat, een duidelijke verbetering, betere doorstroming, veiliger oprijden en oversteek, aldus Patrick. Hierdoor wordt het bedrijventerrein
aan de oostzijde van de Rijksweg (nabij de Kartwold) duidelijk ontsloten en is Fixet nog gemakkelijker en veiliger
bereikbaar. Daarom zal op termijn de ingang aan de Visweg gesloten gaan worden. Wekelijks geeft Fixet huisaan-huis een folder uit. In de winkel merk je dan direct
dat de vraag naar actieartikelen toeneemt aldus Patrick,
maar er komen niet alleen klanten vanuit een straal van
ruim 15km., maar ook van verder die folders online in de
bus krijgen. Folderen en internet werken uitstekend is de
mening van Fixet. Het aanbod in artikelen is zo breed dat
er eigenlijk nooit neen behoeft te worden verkocht. Het
bedrijf voldoet aan alle huidige milieueisen en is dan ook
een innamepunt van oude verfrestanten, batterijen en
lampen. Alles gaat weer richting recycling of ontzorging
middels een afvalverwerkingsbedrijf, wat overigens wel
een kostenpost is.
Op de 1e etage staan niet allen de tuinmeubelen, maar
ook mooie collectie douchecabines, badkamers, badkuipen etc. En ook hier geldt alles kan vakkundig, degelijk
en op de juiste wijze worden geplaatst en aangesloten.
Het zelfde geldt uiteraard voor laminaat, incl. leggen,
zonwering binnen en buiten incl. bevestigen, lamellen,
knikschermen of markiezen. Verder zijn er nog inbouwkasten, schuifkasten en meubels op maat.

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

Kees G. Kroone

• sanitair
• riolering

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

MEELGRO BOUW (Ontwerp, inmeten en montage)
Je zou bijna kunnen zeggen een separaat bouwbedrijf
naast de doe-het-zelf zaak. Doordat de vraag naar interieurmeubelen, renovatie, houten en kunststofkozijnen toenam heeft Patrick besloten er een zelfstandig
opererend bedrijf van te maken. Er wordt ook veel samengewerkt met lokale en regionale ondernemers, men
versterkt elkaar dus duidelijk, een goede zaak, aldus
Patrick. Meelgro Bouw komt bij u thuis om de klus te
bespreken, ontwerpt en tekent, maakt offertes en bespreekt alles met de klant die daarna beslist en het werk
uitgevoerd gaat worden. Een uitsluitend met eerste klas
materialen, betrouwbare (vaak dichtbij) regionale/lokale
toeleveranciers. En bovendien met garantie.
Kijk eens op de site www.meelgro.nl en zie wat Meelgro Bouw allemaal voor u kan betekenen! Van houten
of kunststof kozijn tot keukenrenovatie, eigenlijk teveel
om op te noemen! Kortom geen klus te groot of te klein
of vakkundige mensen staan u graag met raad en daad
terzijde. Een gat in de markt en een welkome aanvulling
op Fixet.
Bij het bezoek aan Fixet ben ik diep onder de indruk gekomen van de vele mogelijkheden op doe-het-zelf gebied, maar vooral op alle hulp die dit mooie bedrijf je kan
bieden bij het vakkundig voltooien van de klus. Patrick
en zijn medewerkers maken het waar dat heb ik duidelijk
kunnen horen en zien.
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TAICHI QIGONG
Bewegen is de basis van gezondheid. Ervaar
in de buitenlucht hoe op een ontspannen
manier ademhaling, doorbloeding,
concentratie en lichaamshouding verbeteren.

Rust
Balans
Ontspanning

T/m augustus op woensdag van 20.00-21.00 uur
op het Koekoeksveld, Westerweg (t.o. nr 18),
Limmen. Voor iedereen toegankelijk.
Kosten € 4,= per les.
Informatie: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl
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heup en rug
Kijk voor de moge
mogelijkheden
elijkheden
van podotherapie
herapie en
n pedicure
pedicure
op onze websit
website.
te.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Limmen
Nijverheidsweg 31j
1851 NW Heiloo
072 5325555
info@podotherapieheiloo.nl
www.podotherapieheiloo.nl
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Evean de thuiszorg in uw wijk
Vorig jaar november is
Zorgteam Limmen van Evean
verhuisd naar de Kerkweg 44
in Limmen. Het Evean
Zorgteam Limmen helpt u als
het (even) niet meer gaat om
regie over uw eigen leven te
behouden en zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te kunnen
blijven wonen.
Met verpleging, verzorging en
tal van andere zorgdiensten
kunnen de medewerkers van
het Zorgteam u in uw eigen
vertrouwde woonomgeving
ondersteunen. Dit doen zij in
nauwe samenwerking met uw
huisarts, fysiotherapeut of
andere zorgverlener.

BEZOEK ONS
OP DE
JAARMARKT!

Inloopspreekuren
Op de maandag en donderdag van 13.00 t/m 14.00 uur kunt u
in het wijkgebouw aan de Kerkweg 44 in Limmen terecht voor
vragen, advies en informatie over zorg en welzijn.
Uitleenservice
In samenwerking met de uitleenservice Medipoint kunt u nu
ook tijdens de spreekuren op maandag en donderdag vanaf
13.00 uur tot en met 14.00 uur terecht voor uitleen van onder
andere elleboogkrukken.
Jaarmarkt
Op woensdag 25 juni zal het Evean Zorgteam Limmen
net als vorig jaar ook op de jaarmarkt aanwezig zijn voor
hun wijkgebouw. Naast het Zorgteam Limmen zal ook De
Ledenvereniging van Evean aanwezig zijn om u te informeren
over de extra diensten en (zorg)producten.
Komt u gerust langs in ons wijkgebouw aan de Kerkweg 44 in
Limmen. Op maandag en donderdag staat de deur open van
13.00-14.00 uur.
Het Evean Zorgteam Limmen is ook telefonisch bereikbaar op
088-3833360.

Zonnedauw 6d
1906 HA Limmen
072 5325555
in
info@podotherapielimmen.nl
w
www.podotherapielimmen.nl

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis

Bosch Car Service Kleverlaan verkozen tot
Top Autobedrijf door haar klanten
Om de dienstverlening verder te
verbeteren werkt Kleverlaan al enkele jaren met Autobedrijf.tevreden.
nl samen op het gebied van klanttevredenheidsonderzoek.
Door middel van een internet-vragenlijst kunnen klanten aangeven
of zij al dan niet tevreden zijn over
de dienstverlening, service en klantvriendelijkheid van Kleverlaan BV en
haar medewerkers.
Er zijn duidelijke redactieregels, alle
reacties (dus ook eventuele negatieve) komen op deze site terecht
en zijn uitgesplitst per afdeling. Zo
kan er per afdeling en medewerker
gestuurd worden op de doelstellingen die Kleverlaan heeft vastgelegd.
Er zijn verschillende tevredenheidsonderzoeken in de markt, Kleverlaan heeft gekozen voor tevreden.
nl omdat de vraaglijsten uitgebreid
zijn. “Daardoor kunnen we van de
klant vernemen wat hij belangrijk

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

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen
Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

vindt en welke stappen we moeten
zetten om onze dienstverlening aan
te passen aan de huidige consumenten wensen”, zegt Jan Kleverlaan.
“We kiezen dus niet voor de site met
het hoogst haalbare gemiddelde cijfer, maar kiezen met name voor de
kwaliteit van de informatie”.
Over het jaar 2013 is Kleverlaan BV
verkozen tot top-3 bij Autobedrijf.
tevreden.nl. met een gemiddeld cijfer over alle afdelingen van 8,7. Na
het behalen van de titel Autobedrijf
van het Jaar 2010 is Kleverlaan dus

nog steeds in de top van Nederlandse autobedrijven te vinden, iets
waar ze trots op zijn in het mooie
pand aan de Rijksweg.
Op autobedrijf.tevreden.nl kunt u
alle reacties nalezen van de klanten.
Daar ziet u dat ook in 2014 de rapportcijfers op hetzelfde hoge niveau
zijn. “We zijn met het hele team
bezig om onze dienstverlening te
waarborgen en waar mogelijk te verbeteren, een tevredenheidsonderzoek maakt daar in onze ogen een
belangrijk deel van uit”, aldus Jan.

Bewegen is de basis van gezondheid

Taichi Qigong – Trainingen in de buitenlucht
Inmiddels zijn de buitentrainingen
Taichi Qigong in volle gang. Veel
nieuwe mensen maken op deze manier kennis met deze mooie manier
van bewegen.
Taichi Qigong is een uit China afkomstige bewegingsleer. Chinezen
zien klachten als een verstoring van
de balans. Daarom is het belangrijk
dat je in balans komt of blijft, waardoor je je fysiek en mentaal goed
voelt. Door te bewegen stimuleer
je de bloedcirculatie en blijven gewrichten soepel.
Veel klachten zoals in het gebied
van hoofd, schouders, nek en armen, rugklachten of stress kun je
met oefeningen, gebaseerd op deze
traditie van Taichi Qigong, voorko-

men of verminderen.
Taichi Qigong oefeningen zijn rustige, vloeiende en eenvoudige bewegingen die ontspannen worden uitgevoerd. Ze verbeteren ademhaling,
lichaamshouding en concentratie.
Je wordt je bewust van de wijze
waarop het lichaam op inspanning
en spanning reageert en je leert je
grenzen te herkennen.
De oefeningen zijn geschikt voor iedereen en makkelijk in te passen in
het dagelijks leven, thuis en op het
werk.
Tot eind augustus worden losse lessen in de buitenlucht gegeven. Een
ideale manier om vrijblijvend lessen te volgen op woensdagavond

van 20.00-21.00 uur. Locatie: Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o. nr
18) in Limmen. Kosten € 4,= per les.
Bij hevige regenval gaat de les niet
door. Ben je ’s avonds verhinderd,
dan kun je de lessen ook ’s morgens
volgen in Heiloo, van 10.00-11.00
uur. Verzamelen op de parkeerplaats
bij Zwembad Loos. Bij slecht weer
wordt binnen bij Het Baafje getraind. Deze trainingen gaan i.s.m.
Stichting Welzijn. De kosten bedragen € 5,50 per les. Draag makkelijke
kleding, bij voorkeur meerdere laagjes. De trainingen zijn voor iedereen
en alle leeftijden toegankelijk.
Voor info: www.touchbase-taichi.nl,
mail: ellen@touchbase-taichi.nl of
bel Ellen Gaillard 072-505 51 01.
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Met zorg voor uw
zekerheid!
Om u goed in te dekken tegen de vele risico’s die u tijdens uw leven
loopt, is het raadzaam dat u zich goed laat verzekeren. En natuurlijk
wilt u ook niet teveel hypotheekrente betalen. De gedreven en zéér
ervaren medewerkers van Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken in
Limmen zijn u hierbij graag op een persoonlijke en betrokken wijze
van dienst.
Een van de vele voordelen om uw verzekeringen en uw hypotheek bij Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken
onder te brengen is het feit dat deze
tussenpersoon onafhankelijk opereert. “En dat scheelt u daadwerkelijk
in de kosten”, begint Wil Rotteveel te
vertellen.
Hij is al sinds 1985 met veel plezier
werkzaam als onafhankelijk adviseur
onder de naam Rotteveel Verzekeringen & Hypotheken.
In zijn kantoor wordt hij bijgestaan
door vier vakkundige medewerkers.
Zeer uitgebreid dienstenpakket
aan verzekeringen
Als het om verzekeringen gaat dan
biedt Rotteveel Verzekeringen &
Hypotheken u een zéér uitgebreid
dienstenpakket aan. Zo kunt u bij
dit kantoor terecht voor al uw schadeverzekeringen voor uw woning en
inboedel. Daarnaast ook voor het
verzekeren van uw Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en rechtsbijstand

voor particulieren en ondernemers.
Uw reis- en annuleringsverzekeringen
sluit u hier ook goed af.
Na uw pensionering wilt u vast net
zoals velen over genoeg geld beschikken? Zij kunnen u ook goed informeren over hoe u met een goed spaarplan straks rustig van uw arbeidsloze
leven kunt gaan genieten. Bent u op
zoek naar een goede zorgverzekering?
Ook hierbij helpen zij u graag om het
juiste pakket met een goede prijs- en
kwaliteitsverhouding te kiezen. De
medewerkers van Rotteveel weten
ook veel over overlijdensrisico’s en
uitvaartverzekeringen die u eveneens
eenvoudig bij dit kantoor kunt afsluiten. Ook verzekert u hier uitstekend
uw auto-en overige motorvoertuigen.
Zowel particulier als zakelijk.
Voor Midden- en Kleinbedrijven, het
zogenaamde MKB, heeft Rotteveel diverse verzekeringspakketten.
Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het

verzekeren van u bedrijfspand(en)
in de vorm van inboedel-, inventaris- en opstalverzekeringen. Wij adviseren u ook graag als het om een
enkel- of meervoudige ArbeidsOngeschikheidsVerzekering gaat en staat
u verder graag bij als het gaat om het
verzekeren van uw werknemers.
“Bel of mail ons gerust of kom langs
bij ons op kantoor als u denkt over het
afsluiten van een of meer specieke
verzekeringen. Samen met u nemen
wij alle tijd om voor u de meest geschikte verzekering(en) uit te zoeken.
U mag ons natuurlijk ook bellen met
de vraag of een van onze medewerkers bij u thuis wil komen voor een
gesprek over uw verzekeringen. Op
een moment dat u dat schikt komen
wij dan graag bij u langs”, vervolgt
Rotteveel.

Art impressie van het mozaiek. Op de voorgrond zijn auto’s ingetekend om te laten zien hoe groot het kunstwerk wordt!

Kurken tijdreis door Nederland
LIMMEN – Anne Frank, Rembrandt, Johan Cruijff, Armin van Buuren, Vondel, Neelie Kroes, van Gogh, Fanny
Blankers Koen ze kwamen allemaal voorbij in Limmen op het ontwerp kurken mozaiek van Limmen Ludiek. Als kroon en stralend middelpunt van het mozaiek pronkten Koning Willem Alexander en Koningin
Maxima. Ook herkenbare architectuur uit Amsterdam en Rotterdam, de VOC, tulpen en stroopwafels zijn
prominent aanwezig.
Honderden nieuwsgierigen werden
letterlijk en ﬁguurlijk getrakteerd op
een schitterende middag. Het zonovergoten dorpspark te Limmen was
feestelijk versierd, volwassenen kregen een gratis kopje kofﬁe of thee
met een speciaal Limmen Ludiek gebakje van Bakker Bakker, er was een
ijscokar van De Roset voor de kinderen met 150 gratis ijsjes en er was een
lekker stukje muziek voor het ludieke
gezellige losse sfeertje.
Nederland in kurk door de jaren heen
Vrijdag middag 6 juni, klokslag 15.00
nam voorzitter Kees de Jong van
stichting Limmen Ludiek het woord
om samen met burgemeester Toon
Mans van Castricum het wereldrecord
ontwerp te onthullen. Op 1 stukje na.
Onder luid applaus werd langzaam
de ‘kurken’ tijd reis door het heden
en verleden van Nederland zichtbaar
met op de voorgrond 8 showroom
auto’s van Van Der Steen Autobedrijf
uit Heiloo van Joop en Maarten om
de lengte van het mozaiek uit te visualiseren. Het uiteindelijke mozaiek
ontwerp is door niemand minder
dan Alex Stuifbergen uitgewerkt voor
Limmen Ludiek. Deze parade aan
BN’ers zal in juni 2015 als een gigantisch kurken mozaiek gaan verschijnen gemaakt van 500.000 kurken.

En met de duizelwekkende afmeting
van 32 meter breed bij 5 meter hoog
– 160 m2 – wat een nieuw Guinnessbook Worldrecord moet gaan worden
in 2015. Tussen dinsdag 2 en zondag
7 juni zullen alle activiteiten gaan
plaatsvinden in 2015.
Duurzaam verbinden vanuit een kern
Het laatste nog bedekte stukje van
het wereldrecord kurken mozaiek
werd na aankondiging van vicevoorzitter Andre Koopman onthuld door
Bouke de Boer en Dorien Groot van
NTI NLP. Hiermee werd ook de hoofdsponsor voor Limmen Ludiek 2015 bekend gemaakt met als pakkend motto
voor 2015; Duurzaam Verbinden Vanuit Een Kern. Het ontwerp zal op houten panelen worden gedrukt door Reclamestudio Robert Bijl uit Castricum.
De feestelijke middag werd proostend
met alle aanwezigen in het park afgesloten met een bruisend glaasje
Schloss Wachenheim Sekt.
Kurken Plaza op de Jaarmarkt van
Limmen
Net als verleden jaar zal ook dit jaar
stichting Limmen Ludiek weer op
de Jaarmarkt van Limmen aanwezig
zijn. Er zal op de Dusseldorperweg
ter hoogte van nr. 85 een ludiek Kurken Plaza komen waar bezoekers aan

de Jaarmarkt kurken kunnen kijken,
horen, voelen en sorteren. Op het
Kurken Plaza kunnen de bezoekers
zelf zien en ervaren wat er allemaal
bij komt kijken om überhaupt een
wereldrecord mozaiek van kurken te
kunnen maken. Bezoekers kunnen actief meehelpen met het sorteren van
de duizenden wijnkurken. Op deze
manier kunnen alle bezoekers aan de
Jaarmarkt van Limmen een kurkje bijdragen aan het wereldrecord in 2015.
En zo worden ze automatisch natuurlijk exclusief mede wereldrecordhouder. En wie kan dat nu allemaal zeggen dat je hebt meegewerkt aan een
wereldrecord.
Ook het wereldrecord ontwerp met
daarop de kurken tijdreis door de Nederlandse geschiedenis zal worden
tentoon gesteld tijdens de Jaarmarkt
Limmen. Het is goed te realiseren dat
het een ontwerp op de schaal is van
1:25 ! Het kurken mozaïek in 2015 zal
160 m2 worden met de afmetingen
van 5 meter 9 hoogte vlaggenmast )
hoog en 32 meter lang ( 8 auto’s achter elkaar).
Marilyn Monroe start haar afscheidstour
Speciaal voor de 2014 Carnavalsoptocht van de Uylenspieghels en de
2014 editie van de Bloemendagen had

Goede verzekeringen tegen scherpe
prijzen
Voor de allergoedkoopste verzekeringen moet u trouwens niet bij dit
in de wijde regio van Limmen goed
bekendstaande kantoor zijn. Wil Rotteveel wil hier gewoon wel duidelijk
en eerlijk over zijn. “Alle soorten verzekeringen die wij van diverse verzekeraars aanbieden en waarvan wij dus
de tussenpersoon zijn, zijn van goede
kwaliteit en die bieden wij aan tegen
een scherpe prijs. Dat kan niet tegen
extreem lage prijzen, omdat wij het
voor onze klanten zeer belangrijk vinden dat hun schade zo goed mogelijk
wordt gedekt in het geval van calamiteiten.
En wij werken zoals al gezegd als onafhankelijk adviseur. Uw belang staat
bij ons dus echt altijd voorop!”
Limmen Ludiek een prachtig Marilyn
Monroe kurken mozaiek gemaakt
met 10.000 kurken. Marilyn schitterde
in de optocht en op de Kerkweg als in
haar hoogtij dagen op het witte doek.
Het kleurrijke kurken mozaiek van
Marilyn trok veel bekijks en werd veel
op de foto genomen. Een paar weken
terug werd Limmen Ludiek door Rein
en Claudia Pastoors van Golden Tulip
Alkmaar aangeschoten met de vraag
of Marilyn Monroe te koop zou zijn.
Zij lieten vol enthousiasme zien waar
Marilyn zou komen te hangen. Boven
de entree van de wijnbar in het Golden Tulip hotel in Alkmaar bevindt
zich een hele grote kale witte wand
die schreeuwde om aankleding. “Dit
schitterende kurken mozaiek van
Marilyn Monroe lijkt wel op maat gemaakt te zijn voor deze wand”, zegt
Rein Pastoors. “ Claudia en ik wonen zelf op de grens van Limmen en
Heiloo dus wij kennen de record evenementen van Limmen Ludiek heel
erg goed. De aanschaf van Marilyn
Monroe zien wij naast een aankoop
van iets heel moois ook zeker als een
soort van sponsoring aan stichting
Limmen Ludiek”. Op de Jaarmarkt zal
Marilyn Monroe te bekijken zijn voor
het publiek.

Kurken, Kurkenhof en Kurkensorteerders
Limmen Ludiek ligt goed op koers
maar ze zijn er nog niet helemaal. Zo
hebben ze nog steeds heel veel kurken nodig om de juiste kleuren voor
het mozaiek bij elkaar te krijgen. Ze
hebben er zeker 600.000 nodig om
de verschillende kleuren te kunnen
uitsorteren. ‘Dit uitsorteren is op dit
moment de grootste uitdaging’ zegt
voorzitter Kees de Jong. ‘Het uitsorteren is heel veel werk. Hier kunnen we
nog wel wat extra hulp bij gebruiken
de komende tijd in onze Kurkenhof.
Want vele handen maken licht werk
en het is echt heel erg gezellig om te

Ook voor het afsluiten van uw hypotheek
Ook voor advies en bemideling van
uw hypotheek is Rotteveel u verder
ook graag van dienst. De drukke ondernemer rondt af: “Van een groot
aantal hypotheekverstrekkers zijn
wij de tussenpersoon. Wij beschikken over een goed selectieprogramma
waarmee wij samen met u de scherpste rentes kunnen selecteren zonder
beperkende voorwaarden.
Tot slot: voor hypotheken, levens/
spaar/lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen werken wij op
vaste kostenbasis. Voor alle overige
verzekeringen werken wij gewoon
nog op provisiebasis.
Wees hartelijk welkom om vrijblijvend contact met ons te zoeken. Wij
staan ook graag voor u klaar!”
Tel. 072 505 5605 - www.rotteveel.org
doen. Kom op de Jaarmarkt maar gezellig bij ons langs op het Kurken Plaza op de Dusseldorperweg. Dan kan
iedereen met eigen ogen zien maar
ook uitproberen hoe het werkt. In de
Kurkenhof op de Jan Valkeringlaan 1
worden iedere maand sorteermiddagen en/of avonden gehouden waar iedereen van harte welkom is. Bij Albert
Heijn in Limmen en Slijterij Nolet in
Castricum kunnen opgespaarde kurken worden ingeleverd.
Kurken drukploegen melden zich
spontaan aan
De afgelopen weken zijn er al veel
contacten geweest met potentiële
kurken drukploegen die allemaal een
gedeelte van het mozaiek zouden
willen gaan maken. Anne Frank zal
gedrukt gaan worden door de ‘ kroonKURKEN van de Koningsdam’, John
Scheepmaker en Harold van Vegten
gaan met hun team van Gogh en
Armin van Buuren drukken, Wilmer
Kaandorp zal Johan Cruijff gaan kurken drukken en De Vrienden van Tyl
zullen waarschijnlijk Rembrandt gaan
bekurken. De bedoeling is om na de
zomer alle teams in kaart te hebben
en dan ook stilletjes te starten met
het wereldrecord mozaiek. Ook sponsoren melden zich actief en ludiek.
Rijwielhandel Kroone Liefting, Bakker
Bakker en natuurlijk NTI NLP.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven
of meer informatie zoekt over Limmen Ludiek neem dan gerust een
kijkje op limmenludiek.nl of VOLG
en LIKE hen op facebook.com/stichtinglimmenludiek

Burgemeester Toon Mans en Bouke de
Boer en Dorien Groot

PA G . 1 2

LOV-KRANT

JUNI 2014

25 JUNI 2014
JAARMARKT LIMMEN
Edwin van Stralen
Achterweg 4
1906 AG Limmen
06 53 122 858
info@vanstralenlimmen.nl
www.vanstralenlimmen.nl

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

...Ontwerp
...Drukwerk
...Websites
studio

welgraven.nl

WIJ LEVEREN
Bouwmaterialen, Doe-het-zelf artikelen Gereedschappen
IJzerwaren, Tuinartikelen, Huishoudelijke artikelen

DEALER VAN DSH & GAROBE KASTEN
Wij ontwerpen en monteren voor u de ideale kleding/opbergkast

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

EIGEN MONTAGE AFDELING
Renovatie of nieuwbouw. Ieder kozijn of raam, door u besteld,
wordt door ons op maat gemaakt en eventueel geplaatst.

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

