LOV
De krant van Ondernemend Limmen

Woensdag 24 juni van 14.00 tot 21.00 uur...

Jaarmarkt Limmen!
Op woensdag 24 juni vindt van 14.00
tot 21.00 uur de gezellige en afwisselende jaarmarkt in onze kern van
Limmen plaats. Zo’n 130 kramen
staan er opgesteld op de Vuurbaak,
Kerkweg, Dusseldorperweg, Stetlaantje, Vislaantje en bij het Stet met vele
verschillende koopwaar zoals mode,
accessoires, kunst, brocante en eten.
Naast de diverse kramen met (etens)
waren en is er vermaak voor jong
en oud. Niet te veel kramen met de
zelfde waar staan er want afwisseling
is belangrijk, dit houdt het leuk en
gezellig. Naast de markthandelaren
staan er ook vele ondernemers, stichtingen en verenigingen uit Limmen
op de jaarmarkt. De ondernemers
vaak met speciale aanbiedingen en
de stichtingen en verenigingen laten
zien wat ze in huis hebben en wat er
mogelijk is bij hen. Zo is er voor de
jongste schminken van 14.00 – 18.00,
zijn er steltlopers op de markt met
ballonnen en staat Event4all er met
diverse kinderattracties. Naast de
kerk is er weer de klimtoren en op de
Kerkweg is er een heus Kunstpleintje.
Op het terras van de Burgerij is het
gezellig vertoeven met een zanger en
bij de Lantaarn treden de Garlicks op.
De Limbeats treden van 18.45 – 19.45
op vlakbij slagerij Snel en de Harmonie is vanaf 18.30uur in de tuin van
de Vredeburg te zien en te horen, al
hun orkesten treden aan. Brandweer
Limmen geeft op het Stet diverse demonstraties en de Scouting is zoals

voor Limmers, door Limmers

Volop
in beweging..!

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Resultaten van de jaarvergadering Limmer Ondernemers Vereniging 16 april
2015
De verantwoording over het jaar 2014, afgelegd door het bestuur, ging gepaard met een goed buffet en dito nieuws. Het besluit om de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van € 150.- naar € 125.- te verlagen klonk als
muziek in de oren en wordt toch gezien als een gebaar. Ondernemers moeten
ook op de kleintjes letten en het bestuur snapt dit.
Een goede samenwerking met andere ondernemersverenigingen binnen onze
gemeente blijft hoog op de agenda staan. Met ruim 100 leden heeft de ondernemersvereniging Limmen voldoende potentie om door te gaan als een zelfstandige ondernemersvereniging. En dat is goed nieuws. Ondanks de afgeslankte contributie denkt het bestuur weer een aantrekkelijk jaarprogramma
te kunnen presenteren aan haar leden. Het lidmaatschap zal het geld dan ook
dubbel en dwars waard zijn. Een doorkijkje...
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit keer in de vernieuwde Burgerij, lijkt steeds
drukker bezocht. Ook blijven de leden langer ‘natafelen’. De receptie blijft een
vast onderdeel van het jaarprogramma.
Een ander succesnummer is de jaarmarkt. Op woensdag 24 juni te bezoeken in
de straatjes van Limmen. Het comité is druk doende en hoopt op veel bezoek.
Het KNMI belooft goed weer maar weer blijft een relatief begrip.

ieder jaar ook weer aanwezig op de
markt. Palingrokers zullen ook actief
zijn en wat is het lekker om dan zo’n
versgerookte paling te kunnen kopen
deze avond. Stichting de Zonnebloem
afdeling Limmen, Stichting SWOL en
Stichting Oud Limmen ontbreken natuurlijk ook niet op de jaarmarkt.
U leest het, er is genoeg afwisseling
voor een ieder en het zal weer een ge-

zellige ontmoeting met vele Limmers
worden deze middag/avond.
Meer informatie is ook te vinden op
de site www.ondernemendlimmen.nl.
Op deze site zijn ook hele leuke foto’s
te zien van de jaarmarkt 2014. Ook
zijn wij op Facebook te vinden onder
Jaarmarkt Limmen, laat daar een reactie achter voor ons.

Kermisrun 2015 - vol spektakel
De voorbereidingen voor de Kermisrun zijn in volle gang en één ding weten we zeker: de hindernissen worden
nog spectaculairder. Dit jaar werken
we met 10 bedrijven uit Limmen en
Heiloo nauw samen om gave en hilarische hindernissen te bedenken, te
ontwikkelen en op te stellen. Hierbij
spelen twee zaken een uitermate belangrijke rol: veiligheid en plezier.
En nieuwe ideeën leiden tot veranderingen. Daarom zal de start dit jaar
wat anders verlopen en is ook de
route niet hetzelfde als eerdere jaren. Dus mocht je denken dit al eens
meegemaakt te hebben, dan is het
tegendeel waar. Geen enkele Kermisrun is hetzelfde. Ook dit jaar wordt
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In september dit jaar wordt een nieuwe opzet gegeven aan de bedrijfsexcursie.
De vereniging wilt in groepen een aantal leden bezoeken. Deze leden presenteren vervolgens hun onderneming aan de andere leden. Een elevator pitch
van 3 uur als het ware. Plan is om rond 18.00 uur te beginnen en gezamenlijk
te eindigen om 21.00 uur in een plaatselijke horeca gelegenheid. Een fotoquiz
zal moeten uitwijzen of er goed is opgelet tijdens de presentaties. Lekker eten
staat ook nog op de agenda die avond. Een aantal bedrijven is al in kaart gebracht die geschikt zijn voor zo’n presentatie echter kandidaten zijn welkom!
Bij meerdere aanmeldingen kan het bestuur dit plan dan over enkele jaren
verdelen. Per avond kunnen er 3 of 4 bedrijven bezocht worden afhankelijk van
de insteek van het desbetreffende bedrijf. Het bestuur hoopt dat dit kennis en
kunde verbreedt binnen onze ondernemingsvereniging. Meedoen? Neem contact op met Jan de Graaf 072-5057555.
De jaarlijkse Bourgondische avond is dit jaar in Vredeburg en wel in oktober.
Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Vervolgens staat in november 2015 een bijeenkomst gepland in samenwerking ondernemersverenigingen uit Castricum en Heiloo. Naast een gastspreker hoopt de LOV weer een
aantrekkelijk programma te bieden. Tot zover het jaaroverzicht.
Drie sprekers sloten de jaarvergadering af. Jeroen Drenth, dé PR man van het
nieuwe mozaïeken comité gaf uitleg over de activiteiten. Ambitie is om steeds
meer ondernemers te betrekken.
Frank Drost van Drost, Technical Management lid van onze vereniging en
winnaar in 2014 van de ondernemersprijs Castricum en in 2015 van de ondernemersprijs Noord Holland, sprak over zijn projecten. Hij maakte een sterk
pleidooi over hoe wij kunnen streven naar ultieme zuinigheid op het gebied
van energie. Dit kan bijdragen aan een beter resultaat voor ondernemingen.
En hekkensluiter Gerard Min over zijn verrassende visie over een toekomstige
ontwikkeling van de Rijksstraatweg. Dit ontlokte een stevige discussie. Conclusie...er moer nog veel gebeuren.

het een evenement die je als echte
Limmenaar niet wilt missen: als deelnemer of, indien dat niet gaat lukken,
als toeschouwer - want het wordt ook

een fantastisch schouwspel voor het
publiek.
Een ronde is ongeveer 2,5km en je
moet deze drie keer lopen om in de
prijzen te kunnen vallen. Maar mochten drie rondes je sportiviteit te boven
gaan, dan kun je natuurlijk ook voor
één of twee rondes gaan. Zo is de run
toegankelijk voor zo veel mogelijk
deelnemers.
De Kermisrun wordt gehouden op
12 september en de start is om 16:00
uur. Inschrijving kan vanaf 12 jaar,
bedraagt € 30,00 en is inclusief startnummer, tijdchip waarmee je je persoonlijke rondetijden kunt meten,
en afsluitend feest en buffet bij de
Burgerij. Op dit moment hebben we
al meer dan 100 aanmeldingen. Doe
jij ook mee? Schrijf je dan in via www.
kermisrun.nl.

Het bestuur blijft nadenken over mogelijkheden om ondernemers bij elkaar te
krijgen. We hebben elkaar hard nodig.
Tijdens deze bijeenkomsten worden veel zakelijke contacten gelegd en blijkt
telkens weer dat er in Limmen meer mogelijk is dan men denkt.
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Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

Als kwaliteit een rol speelt..
Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

Tevens gazon aanleg

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

Van afval naar
grondstoffen en energie

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
ONLINE
EEN AUTO
HUREN

www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel

Bel nu 06-506 484 99
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HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

Weekenden extra hoge kortingen!
Hoe langer de huur, hoe hoger de korting!
Kwalitatief wagenpark
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KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af
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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 Rox Wouter Bruno Metselaar ‘Baby van
de maand’ geworden. Voor de ‘Baby van de maand’
stelt Rijwielhandel Kroone-Liefting 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.
De rubri ek L immer K ro o st
is p owered by

Rox Wouter Bruno Metselaar
– Geboren op 17 april 2015–
Zoon van Rik Metselaar en Nienke van Ginkel.

Jayden Groot

Jordy Glorie

– Geboren op 8 mei 2015–

– Geboren op 19 mei 2015–

Zoon van Pascal Groot en Anique Commandeur.

Zoon van Robbert Glorie en Miriam Glorie-Docter.

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’.

Hoogst haalbaar kwaliteitcertificaat
voor Kinderopvang Kits Oonlie!
Alle vestigingen van Kits Oonlie zijn
in bezit van het HKZ-certificaat. Het
certificaat ontvangt een organisatie
alleen als er wordt voldaan aan alle
kwaliteitseisen die HKZ samen met
haar partners, onder andere BOinK, in
de kinderopvang heeft opgesteld.

contact op met Kits Oonlie, info@
kits-oonlie.nl. / 072-5323576 of kijk op
www.kits-oonlie.nl

de wensen en ervaringen, voert
regelmatig een klanttevredenheid
onderzoek uit en onderneemt actie
als de uitkomsten daartoe aanleiding geven.
•	Het serieus neemt met de veiligheid van de kinderen. Ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne en
deugdelijk materiaal zijn hiervan
voorbeelden.
•	De kwaliteit continu in de gatenhoudt.

Het HKZ keurmerk waarborgt dat een
kinderopvangorganisatie:
•	De zaken intern goed op orde heeft.
De organisatie heeft haar werkwijze en afspraken vastgelegd en de
medewerkers houden zich hieraan.
•	
De ouders en kinderen centraal
stelt, er zijn duidelijke instructies
over de verzorging van kinderen.
•	Voortdurend werkt aan het verbeteren van de dienstverlening. De organisatie bespreekt met de ouders

EHBO aan baby’s en kinderen
Wilt u nog vóór de zomervakantie
iets leren over de 7 meest voorkomende ongevallen bij baby’s en
kinderen? Meld je dan nu aan voor
de 3 uur durende workshop die het
Rode Kruis in Limmen op woensdag
24.6. organiseert. De lestijden zijn
van 19.00 tot 22.00 uur, de kosten
zijn 55,- euro. Na afloop ontvangt
u een bewijs van deelname en een
lesboek. De lessen worden gegeven

in de leslocatie boven de brandweerkazerne aan de Rijksweg. Kijk
voor meer informatie en aanmelding op de site van het Rode Kruis,
http://shop.rodekruis.nl

Bedankt voor de donaties
Alpe d’HuZes!

Op dinsdag 9 juni is het Keurmerkinstituut langs geweest voor de herbeoordeling van het systeem. Ook dit
jaar hebben de medewerkers weer
laten zien dat Kits Oonlie het voor elkaar heeft! Wilt u meer weten over het
kwaliteitcertificaat, neem dan gerust

1 Juli:
Open TIOS dag/
Vriendenles
STREETDANCE
Ga jij volgend schooljaar naar groep 3
tot en met groep 8 en heb je altijd al
op streetdance les willen gaan? Kom
dan naar de vriendenles bij TIOS Limmen op woensdagmiddag 1 juli. Iedereen is van harte welkom om GRATIS
de vriendenles in streetdance mee te
doen in de gymzaal van de Hogeweg.

20 Juni:
TIOS Dans Show in
De Burgerij

geleerd. De Streetdancers komen weer
met mooie strak uitgevoerde dansen.
De Breakdancers zullen we alles uit de
kast halen om hun onderlinge battle
te showen aan het publiek.

Aankomende zaterdagavond 20 juni
houdt TIOS Limmen hun einddansshow van het seizoen 2014/2015 in
De Burgerij. De Streetdansers en de
Breakdancers zullen weer een fantastische show op het podium maken
met wat ze het afgelopen jaar hebben

De show begint om 19:00 uur en de
zaal gaat om 18:30 uur open.
De entree is €2, -, maar voor kinderen
< 12 jaar is het gratis.
We maken er een gezellige avond van
met veel dans en muziek.
Kom ook even kijken en genieten!!
8

We hebben de lessen verdeeld in 2
groepen:
Ga je naar groep 3-6 = 16:00 – 17:00 uur
Ga je naar groep 7-8 = 17:00 – 18:00 uur
Onze docente Sara Beentjes zal speciaal voor jullie een leuke gezellige les
zorgen met hippe muziek en stoere
dansen, dus doe je dansschoenen alvast maar aan!!
8
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Graag tot dan!
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Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen

Door Kees Druijven

onder Limmen
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middenterrein van de
ers zich via de Achterweg
ligt. Terwijl de toeschouw
met verre neven
koets
een
rijdt
begeven,
naar het voetbalterrein
naar de lommerrijke
via de Groote Postweg
en Vrouwe van Limmen,
langs de
en nichten van de Heer
Dampegeest, rijd de koets
het terrein van de Hofstede
De ontvangst
Dampegeesterlaan. Op
tot vóór het grote Huis.
en strak geschoren hagen,
recht aangelegde grachten
opgediend, nog wat
vóór de maaltijd wordt
worden
er
en
hartelijk
is
in de entreekamer
ld.
uitgewisse
de bel van
wetenswaardigheden
scheidsrechter fluit, klinkt
voor de wedstrijd en de
in volgorde het
Terwijl de spelers zich opmaken
De livreiknechten brengen
de aanvang van het diner.
waar ooit
de hoofdbediende voor
genuttigd. De bal rolt daar
ontbrandt, het eten wordt
Prachtige
eten naar binnen. De wedstrijd
mer, de mangelkamer etc.
zaal, de keuken, de provisieka
grote
de
lag,
er
en de hal
entreekam
de
met dure Smirna tapijten
de houten vloeren bedekt
het
verlaten
ruimtes, schitterend ingericht,
spelers
is afgelopen, de
. De pendule slaat, de wedstrijd
en de
Vrouwe
en
met marmeren vloertegels
Heer
Dampegheest”. De
het sportcomplex van “De
het huis.
voor
veld en het publiek verlaat
oprijlaan
kolf op de vlakke
de maaltijd in een spelletje
rustig en
er
ligt
gasten verpozen zich na
est
Dampeghe
van de
over dit tafereel, het terrein
Een gouden zonnetje schijnt

H

De Hofstede Dampegeest

Een boek dat niet mag ontbreken
in uw boekenkast!

De Hofstede
Dampegeest
onder Limmen

vredig bij.

18

Door Kees Druijven

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

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners

Op donderdag 4 juni was het zover,
om 4.38uur ging ik van start voor mijn
1e klim van Alpe d’HuZes 2015. Het
was een graad of 10C dus we hoefden
ons niet heel erg warm aan te kleden.
Samen met Mirella en Rob fietste ik
omhoog. Het ging super goed en na
1.40.54 waren we al over de finish.
Naar onze plek, wat eten en drinken
en toen naar de lift. Ik mag nog niet
afdalen dus ga met de skilift en bus
naar beneden. Helaas had de lift pech
en stond deze enige tijd stil, hierna
had ik niet zo’n vlotte buschauffeur
dus duurde het ruim 2 uur voor ik
beneden weer kon starten voor mijn
2e klim. Dit ging ook weer lekker, al
kreeg ik tijdens deze klim wel wat last
van mijn hamstring. In een tijd van
1.43.54 was ik weer boven. Gelukkig
hadden wij binnen ons team masseuse Rosanna die mij even goed onderhanden nam. Een langere rustperiode,
eten, drinken en weer naar beneden.
De temperatuur was ondertussen
flink opgelopen want aan de start

was het 41 graden! Een flinke hete
klim waarbij we de benen veel hebben gekoeld met water uit de bidons
en sponzen die we kregen aangereikt.
Het was afzien, in bocht 9 de bidons
weer gevuld met water en in de Limmer bocht 4 even stilgestaan. Na een
tijd van 1.49.34 kwam ik samen met
Rob boven. Ik was wel redelijk stuk
maar had tijd om te rusten. Helaas
sloeg het weer om, regen en onweer.
Hierdoor sloten de liften en kon ik
niet meer naar beneden voor mijn 4e
klim. Om 20.30uur werd er bekend
gemaakt dat we bijna € 15.000.000,hebben opgehaald met Alpe d’HuZes.
Met ons team Jong & Oud haalde wij
€ 18.328,20 tot nu toe op waarvan er
€ 1.411,25 op mijn actiepagina is gestort. Ik wil hiervoor iedereen bedanken die mij gesteund heeft. Voor een
uitgebreider verslag en foto’s moet
je mijn actiepagina bezoeken... het
makkelijkst is om even te googlen op
lex burgering en dan komt de pagina
als eerste op!
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

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

Tompoezen
Suikeroblie’s
Parijse soezen
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Kijk voor de mogelijkheden
van podotherapie en pedicure
op onze website.
Podotherapie maakt gebruik van vergoeding uit de aanvullende
verzekering, hierbij wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Kijk op:
rijfjonker.nl
d
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www.aan

Limmen
Nijverheidsweg 31j

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

Zonnedauw 6d

1851 NW Heiloo

1906 HA Limmen

072 5325555

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

...Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!

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

LAMSRACKS
MET HONING-KRUIDENKORST
Benodigdheden:
• 2 Lamsracks (± 400 gram elk)
• Mosterd, zout en peper
• 10 takjes munt
• 15 takjes peterselie
• 3 witte boterhammen
• 1½ el crème honing
• 100 gr. gele rozijnen
• 100 gr. hazelnoten
• 2 teentjes knoflook
• Voor saus 1 el crème honing,
sap en rasp van ½ citroen
WIJNTIP:
PINOT BLANC ALSACE

Eet smakelijk!

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180ºC, Bestrooi de lamsracks met zout en
peper en wrijf in met de mosterd. Verhit 1 el olie in een koekenpan op
middelhoog vuur. Bak het lamsvlees 3-4 min. tot het rondom bruin is,
keer het vlees regelmatig. Zet weg om af te koelen.
Pluk de blaadjes van de munt en peterselie en pureer in de
keukenmachine met de in stukken gesneden boterhammen, honing,
rozijnen hazelnoten en knoflook.
Breng op smaak met zout en peper. Leg de lamsracks met de botjes naar
boven in een ovenschaal, bedek de bovenkant met het kruidenmengsel en
druk het goed aan om de korst te vormen. Braad het vlees 25-30 min. in
het midden van de oven medium.
Neem het lamsvlees uit de oven, dek af met aluminiumfolie en laat 10
min. rusten.
Klop een saus van de olijfolie, honing en sap en rasp van de citroen.
Lekker met honing-gemberworteltjes.
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www.rotteveel.org

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

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd
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Grootste Kurken Mozaïek van de wereld

’Limmen Ludiek kijkt terug
op een geslaagd evenement’
Afgelopen dinsdag 2 juni is wethouder mevr. Esther Hollenberg speciaal naar Limmen gekomen voor de officiële opening van de’’ Limmen Ludiek’’ feestweek. Na de openingswoorden van de voorzitter
en de mooie woorden van de wethouder viel haar nog een eer te
beurt. Het onthullen van het indrukwekkende kurken mozaïek van
‘’Anne Frank’’. Hiermee gaf zij het startschot voor een fantastische
feestweek.

onthulling al weer snel in gang gezet.
Het prachtige ontwerp van 32 meter
lang en 5 meter hoog, bestaande uit
Nederlandse Grootheden komt voort
uit de “creatieve geest” van Alex Stuifbergen. Op de toepasselijke beats
van het nummer ‘A Sky Full Of Stars’
en bij het zien van een spectaculaire
choreografische lichtshow tijdens de
onthulling, werden veel “oooooohs”
en “aaaaaahs gehoord. Na de onthulling namen Burgemeester Toon Mans
en Pastor Johan Olling het woord en
bevestigden dat het Kurken Mozaïek
van 180,96m2 en 401.731 wijnkurken
een officieel nieuw wereld record is.
Iedereen die op welke manier dan ook
heeft meegewerkt aan deze bijzondere prestatie, van harte gefeliciteerd
met het nieuwe wereldrecord!

‘’Sunny Sunday’’
Een heerlijk zonnetje en goede muziek tijdens de openpodiummiddag
in het feestpark van Limmen Ludiek.
Jenny Sings, De Wissen, Santana Hot
Collective en de band Cold Turkey zijn
de artiesten die op de slotdag van de
‘’Limmen Ludiek feestweek’’ het toestromende publiek prima vermaakten. Iedereen genoot van Jong tot
oud. Alle ingrediënten voor een festivalsfeertje waren op deze dag aanwezig. Het was een fantastische dag!
Vele dagjesmensen kwamen naar
Limmen toe om het ‘’Grootste Kurken
Mozaiek van de Wereld ’’ met eigen
ogen te bewonderen.

gezicht onmogelijk lijkt toch mogelijk
te maken. Door met elkaar samen te
werken en de schouders er onder te
zetten is alles mogelijk

Vrijwilligers, jullie inzet
is onbetaalbaar
Culinaire Avond
De bijna 350 gasten werden gastvrij
ontvangen met een feestelijk glas
Castel - VeRy Peach Fizz . De culinaire
gasten uit Limmen en ver daarbuiten
genoten van een heerlijk 5 gangen diner en tussen de gangen van het diner
door speelde de ‘’Kings of Keys’’ lekkere dansmuziek . De professionele
keukenbrigade van Apicius, ’t Eethuysje en Bij Lotje hebben lang naar deze
avond uitgekeken. ‘’Wij als restaurateurs zijn zeer trots dat wij dit hebben
mogen doen’’. ‘’Het is geweldig om
samen met zoveel vrijwilligers er een
onvergetelijke avond van te maken’’.
Na de koffie werden alle vrijwilligers
en de meewerkende restaurants Apicius, ’t Eethuysje en Bij Lotje naar het
podium geroepen . Iedereen werd bedankt met een groots applaus en een
staande ovatie.

Cal Kids Going Cork
Opa’s, oma’s , vaders en moeders en
de vele schoolkinderen uit de Cal gemeenten komen een kijkje nemen in
De Enterij om daar de zelfgemaakte
kurken mozaïeken met eigen ogen
te bewonderen. Sorteerplankjes en
mozaïek frames liggen klaar om uitgeprobeerd te worden. De fotocollage
‘’15 jaar Limmen Ludiek’’ wordt aandachtig bekeken door de jonge bezoekers. Het weer is heerlijk, de springkussen wordt goed benut en een ijsje
van de ijskar gaat er in als koek.
Veel kinderen hebben meegedaan
aan de kleurwedstrijd, ‘’Creatief met
Kurk.’’. Het kiezen van de winnaars

was een pittige klus. Bakkerij Bakker
gaf 3 taarten weg aan de meest creatieve kleurders.
17.00 uur de kindermiddag loopt ten
einde. Het was een gezellige middag.
Bedankt Cal Kids, jullie creativiteit belooft wat voor de toekomst.

Watch out ‘’The Dirty
Daddies are in Town’’

‘ La Ludiek du Cal’ een
niet meer weg te denken
muzikale feestavond
‘’La Ludiek du Cal’’ is uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken ‘’muzikale feestavond’’ voor jong en oud uit
Limmen en omstreken. De feestzaal
is gevuld met nieuwsgierige dorpsgenoten en fans die speciaal voor hun
idool naar Limmen zijn gekomen.
Bekende en minder bekende inwoners
uit de Cal gemeenten kruipen in de
huid van hun idolen met verbluffend
resultaat! Er is meegezongen, gedanst
en soms was de zaal stil. De zaal raakte geroerd en stil bij het horen van de
zelf geschreven tekst over Limmen en
haar inwoners, gezongen door Dennis
Beentjes en Ron Lute , op de melodie
van het nummer ’’Het Land Van’’. Is er
een nieuw Limmer Volkslied geboren?
Iedereen bedankt voor de onvergetelijke avond!

Wereldrecord in Kurk
Vrijdagavond 5 juni, duizenden bezoekers stromen het feestpark binnen om
de spectaculaire onthulling van het
kurken mozaïek live mee te maken.
Het weer gooide bijna roet in het eten
maar na een flinke regenbui werd de

De Wicos en de Band Morgan maakte
er een gezellige muziekmiddag van.
Het toegestroomde publiek genoot
zichtbaar van de gezellige sfeer in het
park.
Zaterdagavond, groot feest met ‘’The
Dirty Daddies’. Deze band weet wat
entertainen is.
Vanaf het eerste tot aan het laatste
nummer ging iedereen uit zijn dak.
Vuurwerk, confetti en heel veel show,
niets is te gek voor ‘’The Dirty Daddies’’.
Niet alleen de feestgangers hebben
een geweldige avond gehad. Ook
The Dirty Daddies hadden een super
avond. ‘’We komen graag nog een
keer terug’’. ‘’Wat een Topsfeer’’!
Het voorprogramma en de afterparty
werd verzorgd door Dj Willow, die ook
met zijn repertoire het publiek uitstekend vermaakte. We kijken terug op
een onvergetelijk feest dat tot in de
late uurtjes doorging.

‘De kurk waarop Limmen
Ludiek drijft’
De filosofie van Limmen Ludiek is, om
samen met elkaar – jong en oud, bedrijfsleven en particulier, buurten en
verenigingen – iets wat op het eerste

Het bestuur van ‘’Limmen Ludiek’’ is
trots op alle vrijwilligers die het evenement tot een groot succes hebben
gemaakt. De kurkensorteerders, de
kurkendrukteams, de nieters, de bouwers, de barmedewerkers, de restaurantmedewerkers, de EHBO, de stewards, de dames van de snackwagen,
de muntverkopers, het schoonmaakteam, de allround medewerkers, de
was dame, de ijs- en snoepverkopers,
de hostess van de Enterij, de jongens
en meisjes van de garderobe, de presentator en de’’ La Ludiek du Cal ’’ artiesten en alle openpodiumartiesten.
Het was top en de saamhorigheid was
sterk aanwezig. ‘’Limmen Ludiek, één
grote familie’’.
Vervolg op pagina 9
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PRACHTIGE

ZOMERBLOEIERS
VELE SOORTEN
IN FLINKE POT !!

€

6 STUKS
VOOR

9.-

JAARMARKT
LIMMEN
24 juni 2015
14.00-21.00 uur

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

www.gerardminarchitect.nl

MEELGRO BOUW

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Op 1 juli is er een extra trekking van de Staatsloterij.
Dezelfde prijzenpot als normaal maar met als extra
prijs 30 jaar lang € 10.000 per maand belastingvrij!
Hele en vijfde loten voor € 15,00 of € 3,00 per lot.

Een markt waar u
uw ogen uitkijkt!

Een super gezellige markt voor
jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 190 kramen en stands met lekkere,
leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Muziek, show en waterspektakel...

Limmer
Ondernemers
Vereniging

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

- uw W

ONTWERP INMETEN MONTAGE
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

Limmen

•
•
•
•
•

g

kelin
r
e
ectuu bouwkund planontwik

archit

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

Fotograﬁe: Marleen Bos • Vormgeving: Studio Welgraven

Maatlat 9 • Limmen

Min architectuur bna

M
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Bezoek ons tijdens de Jaarmarkt!

Spullen gevraagd
voor Burkina Faso
Heeft u nog kleine leuke spullen als
speelgoed, brocanterie of andere
originele dingen die u niet meer gebruikt? Geef het aan ons! Stichting
WOL wil woensdag 24 juni tijdens
de Limmer jaarmarkt tweedehands
spullen verkopen ten behoeve van
de onderwijsprojecten in Burkina
Faso. Dinsdagavond 23 juni kunt u
de spullen afgeven bij Trudi MeijerKoot, Middenweg 47 in Limmen.
Voor vragen kunt u haar bellen op
072 5055124.
In Burkina Faso ondersteunt Stichting
WOL onderwijscomplex Zoodo. WOL
zet zich vooral in voor de ontwikkeling van vakonderwijs op het complex. Dit is een vorm van onderwijs
die in Burkina nog nauwelijks ontwikkeld is. Voor de economische ontwikkeling van de regio is het ontzettend
belangrijk dat er geschoolde vaklui
komen. Gelukkig begint de bevolking
dit ook te zien. Dit schooljaar is het

aantal leerlingen verdubbeld naar 142
leerlingen, verdeeld over 4 opleidingen: lassen, fietsreparatie, autotechniek en naaien. Vooral de naaischool
groeit als kool. Deze opleiding is een
uitkomst voor veel meisjes en jonge
vrouwen om een zelfstandig bestaan
op te bouwen. Tienerzwangerschappen komen helaas erg veel voor onder
schoolgaande meisjes en zij verlaten
dan voortijdig het college. Op de naaischool mogen zij hun kind meenemen
en leren een vak waarmee ze voor
zichzelf en hun kind kunnen zorgen.
Op dit moment zijn we bezig om twee
nieuwe praktijklokalen te bouwen
voor de naaiopleiding. Helpt u mee
met de inrichting? Stel uw spullen beschikbaar of steun ons financieel. U
kunt uw bijdrage overmaken op NL18
RABO 0336 4265 77. Meer informatie
op onze site www.stichtingwol.com
of kom even langs bij onze kraam op
de jaarmarkt!

Inschrijven Timmerdorp
Zaterdag 27 juni kan er weer ingeschreven worden voor het timmerdorp. Dit jaar een extra feestelijke editie
omdat het de 10de keer is dat Conquista het timmerdorp organiseert. Het thema is dit jaar dan ook “Feest!”.
Net als andere jaren is het timmerdorp weer in de laatste week van de zomervakantie. Namelijk van 10 t/m 14
augustus. Het inschrijfformulier wordt uitgedeeld op school en is ook te vinden, naast alle andere informatie
over het timmerdorp, op onze website: www.conquista.nl.
Lever de ingevulde formulieren 27 juni in bij Conquista, wij zitten voor jullie klaar tussen 10:30 en 12:30. Bij het
inschrijfformulier zit ook een formulier voor ouders om zich op te geven om te helpen. Alle hulp is welkom!

Muziekvereniging Excelsior
op de jaarmarkt in Limmen
Woensdag 24 juni zal Muziekvereniging Excelsior van zich laten horen tijdens de jaarmarkt in Limmen. Ook dit
jaar kunt u ons vinden in de tuin bij
de prachtige Boerderij de Vredeburg.
Alle orkesten zullen deze avond aan
bod komen.

Fatimata, derdejaars leerling van de naaiopleiding: Ik wil straks een eigen naaiatelier beginnen. Ik ben zo blij! Ik zat op het college toen ik zwanger raakte. Ik dacht
dat alles verloren was, maar straks ben ik een zakenvrouw!

Het opleidingsorkest zal dit keer samen met de harmonie optreden. Dit
gelegenheidsorkest staat onder leiding van Liesbeth Zonneveld. Het
orkest speelt o.a. Stormquest; Highlights from Shrek en Music from Frozen. Ook zal de Jeugdslagwerkgroep
(JSG) enkele nummers spelen. In deze
formatie bestaat dit groepje nu 1 jaar,
en het wordt voor hen het eerste optreden.
Net als de JSG staat de Slagwerkgroep
Excelsior onder leiding van Floris van
Tol. Bij het optreden van de Slagwerkgroep komt vooral het melodisch
slagwerk aan bod in onder andere

Grease en Songs of Wizz. Alle orkesten zullen afwisselend optreden en
zorgen voor leuke muziek tijdens de

traditionele jaarmarkt. We beginnen
ongeveer om 19:00 uur. Komt u ook
kijken?

uw (klein)kinderen vooral mee, want
er is van alles te ondernemen bij de
Fortestand! Daarnaast bent u natuurlijk ook van harte welkom op één van

de vestigingen in Limmen. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.
fortekinderopvang.nl, of bellen met
0251-658058.

Forte Kinderopvang op de Jaarmarkt

Iedereen is welkom!
Lang niet iedereen is bekend met
een kinderdagverblijf: wat gebeurt
daar eigenlijk, op welke manier worden kleine kinderen opgevangen en
is het eigenlijk wel leuk voor baby’s
en peuters? En wat leren kinderen
nou eigenlijk tijdens de opvang? Al
deze vragen en meer kunt u stellen
bij de Fortestand op de Jaarmarkt op
woensdag 24 juni. En nog leuker: er
is bij de Fortestand voor kinderen
weer van alles te doen!
Bij Forte Kinderopvang leren kinderen
spelenderwijs veel. 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 snoezelruim-

te voor baby’s, voelborden en de tuin
waar van alles te beleven is.
Kinderdagverblijf Eigen Wijs heeft 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. Tijdens de vakantie worden
er een heleboel gezellige uitstapjes
en coole workshops georganiseerd.

Een greep uit het aanbod tijdens de
zomervakantie: uitjes naar strand,
speeltuinen, vlindertuin, kinderboerderij, kanovaren, een voetbaltoernooi,
bramen plukken en roeien. Daarnaast
staat deze vakantie elke week een
land centraal, zoals Amerika, Frankrijk, Italië, Mexico, Afrika en natuurlijk
ook Nederland. Zo krijgen de kinderen
een echt vakantiegevoel!
Ook kinderen tussen 2 en 4 jaar die
lekker samen willen spelen en leren
worden ook niet vergeten. Bij peuterspeelzaal Klein Duimpje worden sociale aspecten, zoals samen spelen en
samen delen, dagelijks geoefend. Dit
bereidt de oudste kinderen voor op
het basisonderwijs.
Benieuwd naar de opvang van Forte
Kinderopvang? Op 24 juni bent u welkom in de Forte stand op de Jaarmarkt
om kennis te komen maken. Neem
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• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair
Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

www.dibolimmen.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

• U kunt ons dag en nacht bereiken.
• Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden.

Molenweg 2
1906 DD Limmen

Telefoon 072 - 505 30 09

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

6 dagen per week geopend

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

■

Aanleg en onderhoud

ADMIRAAL

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Bespaar op uw printkosten met cartridges van
Second Life. Goedkoper dan origineel en meestal
met meer inkt. De meeste gangbare soorten
op voorraad en anders te bestellen.

DIERVOEDERS

van elektrische installaties

■

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Datanetwerken

VA L K E R I N G

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

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

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
BOLFO VLOOIEN MAND- EN TAPIJTSPRAY
normaal € 10,50 NU € 9,00 3 STUKS € 22,50

KATTENBAK NESTOR MET KAP, FILTER EN DEURTJE
van € 18,95 NU € 14,95
KATTENBAKVULLING HOUTKORREL
normaal € 8,95 NU € 6,95 5 stuks € 25,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

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

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

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen
Oòk in isolatieglas!

Op zoek naar een
goede websitebouwer?

Uw auto, onze schade.

studio

welgraven.nl

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

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

JAARMARKT

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

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

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!
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Voor eeuwig vastgelegd
Het bestuur bedankt iedereen die het
evenement op beeld heeft vastgelegd.
Camerateam (film) , Kees Bos en Nick
Groot. Alex Lute die twee indrukwekkende films heeft gemaakt met een
drone. De fotografen, Jeroen Drenth,
Jos Bruins en Peter Valkering. We kijken nu al uit naar de filmavond. De
foto’s en de drone vluchten van de
feestweek zijn te bekijken op limmenludiek.nl
Bedankt dat jullie deze zeer belangrijke taak op jullie hebben willen nemen

LOV-KRANT

Burgemeester Toon Mans en Pastor
Johan Olling, de getuigen van het
‘’Guinness World Record’’.

Sponsoren, bedankt voor
het vertrouwen

Horecatoppers uit de Cal,
bedankt!

Limmen Ludiek bedankt Michel Welgraven voor de beschikbaar gestelde
ruimte in de LOV Krant die wij voor de
aandacht aan het evenement hebben
mogen gebruiken.

Het bestuur bedankt de meewerkende horecabedrijven uit de Cal gemeenten voor hun tijd, meedenken
en enorme inzet. Jaap en Fernand van
De Burgerij, Thorvald en Gaylord van
Apicius, Michel en Marieke van ’t Eethuysje en Ton en Trienke van Bij Lotje.
Jullie bijdrage aan het evenement is
zeer waardevol geweest.
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Een groot evenement kan niet zonder
sponsoren. Het bestuur bedankt alle
sponsoren die stichting ‘’Limmen Ludiek’’ met financiële middelen, met
diensten en/of met materialen hebben gesteund.
We zijn heel dankbaar voor het vertrouwen van de sponsoren in het bestuur van Stichting Limmen Ludiek.

De feestweek ligt nu al weer bijna
twee weken achter ons maar de herinneringen blijven.
De vele waardevolle herinneringen
zijn vastgelegd op beeld en zal tijdens
een gezellige avond voor alle vrijwilligers getoond worden. Datum volgt.
Wij houden jullie op de hoogte.
Heb je nog leuke foto’s van de feestweek?
Stuur ze naar foto@limmenludiek.nl

Respect voor iedereen die aan het
‘Masterpiece’ heeft meegewerkt!
Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan het kurkenproject
bedanken voor de unieke feestweek. Een prestatie van wereldformaat waar Limmen terecht trots op mag zijn. En ook een groot
compliment voor de tomeloze inzet van de organisatie die het
fantastische evenement tot in de puntjes heeft verzorgd!
Redactie LOV-krant

Wie-o-wie..?
Op de vorige foto bij de inhuldiging ter gelegenheid van kapelaan van Teylingen, hebben we helaas
geen reacties ontvangen. Mocht u alsnog iemand herkennen op deze foto, kom dan gerust langs bij de
Stichting Oud Limmen. Deze nieuwe foto is een klassenfoto uit 1978/1979 van kleuterschool De Woelwaters. Wie weet wanneer De Woelwaters is opgeheven ? en wie staan er op deze foto ? weet u het, wij
niet. Reacties graag weer naar oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend
van 10-00 tot 12-00 uur of ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. De koffie staat klaar.
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JAARMARKT!
Heb je een vraag
over je coupe en/of kleur?
De meiden van de
leukste kapsalon
staan voor onze deur!

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56
www.margashaarmode.nl

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

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

OPEN	
  DAG-‐VRIENDENLES

STREETDANCE
WOENSDAG	
  1	
  JULI	
  2015	
  
Ga	
  jij	
  naar	
  groep	
  3	
  tot	
  en	
  met	
  8	
  en	
  heb	
  je	
  
al,jd	
  al	
  op	
  streetdance	
  les	
  willen	
  gaan?	
  
	
  
Kom	
  dan	
  naar	
  de	
  open	
  dag	
  van	
  TIOS,	
  
waar	
  we	
  speciaal	
  een	
  vriendenles	
  in	
  
streetdance	
  gaan	
  geven.	
  

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Streetdance
WANNEER: 	
  WOENSDAG	
  1	
  JULI	
  2015	
  
TIJD:

	
  16:00	
  -‐	
  17:00	
  UUR	
  VOOR	
  GROEP	
  3-‐6	
  

www.rotteveel.org

	
  1 7:00	
  -‐	
  18:00	
  UUR	
  VOOR	
  GROEP	
  7-‐8	
  
WAAR:

	
  GYMZAAL	
  HOGEWEG	
  

DOCENTE:	
   	
  SARA	
  BEENTJES	
  

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Djazz 2 imprezz was BeYOUtiful!

Zondag 7 juni heeft dansschool Djazz 2 imprezz uit Limmen de dansvoorstelling BeYOUtiful 2 maal opgevoerd voor een uitverkochte zaal van theater De Beun in Heiloo. De show ging over Joyce en Nienke, nerd en beauty,
die elkaar tegenkomen in de bibliotheek. Nienke is alleen maar bezig met
jongens en haar uiterlijk en Joyce is druk met studeren. Bibliothecaresse
Angeline Egbers maakte de cast compleet. In het verhaal stoort Nienke
Joyce constant. Ze begint over haar nieuwe wimperextensions, special effects op haar nagels, knappe jongens enz. Langzaamaan ontdekt ze dat
ze toch ook wel geïnteresseerd is in boeken, bijvoorbeeld over koken,
hairstyling, make-up, kerst en Sinterklaas! Joyce blijft hard doorwerken
en gaat ook nog dansauditie doen. Nienke haar zelfverzekerdheid slaat
plotseling om in onzekerheid. Joyce helpt haar verder en vertelt haar dat
ze goed is zoals ze is, als ze zichzelf maar is. En dat is ook precies waar de
show om draait: Wees jezelf want je bent een mooi mens zoals je bent
“BeYOUtiful”!
De show begon met een dans waarin
alle danseressen, die onder leiding
van Willy Könst staan, meededen. Het
toneel was volledig gevuld. Alle groepen kwamen één voor één op en dansten allemaal op een andere manier
met een boek. Een gave wave van alle
groepen opvolgend van jong naar oud
maakte meteen indruk. Er was direct
duidelijk dat het een grootse show
zou worden. De showkleding die tot

in de puntjes verzorgd was en de grote
hoeveelheid dansers in de leeftijd van
3 t/m in de 20 jaar beloofden heel wat.
En deze belofte werd vervolgens meer
dan waar gemaakt.
De kleuters dansen in hun paarse glitterjurkjes met roze veren vol enthousiasme op “Verliefd in de bibliotheek”.
Met hulp van Danique Beemsterboer
zetten zij een stralend geheel neer.
De showgroep volgde hen op en liet

Presentaties over de
beveiliging van uw woning
Juni is de Maand van het Spannende
Boek met dit jaar als thema Politieverhalen in boeken en draait om boeken waarin politie en rechercheurs de
hoofdrol spelen. Bibliotheek Kenne-

merwaard locatie Castricum draagt
dit jaar haar steentje bij aan de misdaadbestrijding door op donderdag
25 juni een presentatie te organiseren
over de beveiliging van uw woning.

meteen het topniveau zien wat zij inmiddels bereikt hebben. Met knappe
trucs en snelle, strakke bewegingen
lieten zij zien wat er te bereiken is. De
meiden van groep 3 dansten zonder
begeleiding op “Goed zoals je bent”.
Stralende gezichten en verschillende
opstellingen maakten de dans tot een
mooi geheel. Deze meiden gaan zo in
de dans op dat zij enthousiast meezingen.
Door groep 4-5 en groep 6-7 werd het
podium volledig gevuld. Groepen van
ruim 20 dansers die samen een mooie
dans neerzetten. Vol energie lieten zij
zien wat ze het afgelopen jaar geleerd
hebben. Er kwamen allerlei soorten
dansen in verschillende dansstijlen
voorbij. De afwisseling was groot en
het toneelspel zorgde voor een leuk
geheel met veel humor.
Ook de meiden van groep 8 en het
voortgezet onderwijs wisten het publiek te verrassen. Met een dans op
een kerstmix, een dansmix, een cheerleadermix en een musicalnummer lieten zij zien dat zij verschillende stijlen
beheersen. De strakheid, gelijkheid
en de kracht waarmee gedanst werd
maakte indruk op het publiek.
De showgroep wist de zaal te verrassen met een moderne dans op een
sprookjesmix met nummers uit Belle
en het beest, Alladin en Frozen. De afbeeldingen op de achterwand van het
toneel maakten het geheel mooi af.
Een selectie van de showgroep kreeg
de zaal vlak voor het eind van de show
direct stil met hun dans op “Beautiful”. Veel moeilijke technieken, trucs
en zware combinaties lieten het publiek de adem inhouden. Een oorverdovend applaus was het gevolg.
Daarna volgde een vrolijke, zonnige
einddans waar opnieuw .alle groepen
aan meededen. Er volgde een staande
ovatie voor de dansers. De reacties
van het publiek waren lovend. Het
dansseizoen zit er voor de dansers
van Djazz 2 imprezz op. Er wordt nog
volop nagenoten van de foto’s en
filmpjes. Op 26 en 28 augustus starten de lessen weer. Het lesrooster is
te vinden op www.djazz2imprezz.nl
Aanmelden voor het nieuwe dansseizoen is al mogelijk.

Hoe beveilig ik mijn eigen woning
Woninginbraak behoort tot de zogenoemde high impact crimes (HIC).
Naast financiële schade zorgt een
woninginbraak vaak voor grote emotionele schade en het tast ook het
veiligheidsgevoel aan. Deze voorlichtingsbijeenkomst heeft als doel het
verhogen van de zelfredzaamheid van
bewoners om woninginbraak, inslui-

ping, babbeltrucs en een overval te
voorkomen. U krijgt uitleg over de
verschillende beveiligingsmogelijkheden en ontvangt praktische tips die
onmiddellijk bijdragen aan de (sociale) veiligheid.
Voorlichtingsbijeenkomst
Op donderdag 25 juni bent u van harte
welkom tijdens voorlichtingsbijeen-

komst in de bibliotheek in Castricum
(Geesterduinweg 1). De presentatie
wordt verzorgd door Marco Glorie,
wijkagent van Bakkum.
Aanmelden
De toegang is gratis maar aanmelden
is gewenst. Dit kan via de website
www.bibliotheekkennemerwaard.nl.
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JAARMARKT
LIMMEN
24 juni 2015
14.00-21.00 uur

Limmer
Ondernemers
Vereniging

Een super gezellige markt voor
jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 190 kramen en stands met lekkere,
leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Muziek, show en waterspektakel...

Fotograﬁe: Marleen Bos • Vormgeving: Studio Welgraven

Een markt waar u
uw ogen uitkijkt!

