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voor Limmers, door Limmers

Bloemendagen Limmen van 11 t/m 16 mei

Maart roert zijn staart
en april doet wat ie wil...
Er zijn vele uitspraken over het weer:
Het weer: geen weer, morgen weer.
Wat een weer weer. Wanneer doen
we het weer? En hierop kunnen we nu
eindelijk zeggen: van zaterdag 11 mei
t/m donderdag 16 mei doen we het
weer. De Bloemendagen natuurlijk.
Na een winter die maar niet op leek te
houden, moesten de Bloemendagen
tot twee keer aan toe verschoven worden. Nu zullen ze gehouden worden
tegelijk met de IJsheiligen: St. Mamertus, St. Pankratius, St. Servatius en St.
Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen
op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14
mei. De IJsheiligen markeren meestal
de overgang naar een periode met een
meer zomers karakter! En we hopen
op mooi weer tijdens dit evenement.

Maar eerst moet alles nog in elkaar
gezet worden. Zondag 5 mei is de
nageluitgifte en dan beginnen de
meeste mensen met prikken. Dit jaar
zijn er enkele groepen door vakanties
en het verschuiven van de datum afgevallen. Ook zitten sommige ploegen die wel meedoen met een tekort
aan voorprikkers of ritsers. Nu leek
het ons leuk om mensen van prikploegen die dit jaar niet meedoen
eens te laten meemaken hoe het er bij
de anderen aan toe gaat. Je hulp zal
enorm gewaardeerd worden en wie
weet steek je er nog wat van op ook
voor je eigen ploeg. Je zult in de watten worden gelegd want wie weet heb
jij nog wel tips voor hun. Lijkt het je
leuk, stuur dan een mailtje dan bren-

gen wij je in verbinding met een ploeg
bij jou in de buurt. Geef dit ook aan
anderen door, hoe meer zielen, hoe
meer vreugde.
Tijdens de Bloemendagen is er dit jaar
ook weer een fototentoonstelling in
de Burgerij. Het thema van dit jaar
is de Bloemenkoninginnen van Limmen. Door middel van foto’s krijgt
iedereen een goede indruk van hoe
het vroeger is geweest. Wie nog foto’s
of gebruiksvoorwerpen hiervan heeft
liggen kan dit via de mail aan ons
doorgeven.
Op zondag wordt er in het park aan
de Vuurbaak vanaf 12.30 uur een
oldtimershow georganiseerd waar
ook oude ambachten en muziek bij
aanwezig zullen zijn. Een hapje en

Op de foto van John Scheepmaker is te zien hoe heerlijk vers de hyacinthen zijn!

drankje kunnen onder het genot van
muziek genuttigd worden.

met het prikken. Veel succes allemaal,
aan de nagels zal het niet liggen.

Al met al wordt het weer een gezellige
happening die voor de inwoners natuurlijk al in de week ervoor al begint

Gezocht: kinderen en kunstenaars/creatievelingen voor Jaarmarkt Limmen

**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP**OPROEP
• W
 e hebben een vrijmarkt gedeelte op de Jaarmarkt gereserveerd voor kinderen! Geef je nu op!!
• Oproep aan alle Kunstenaars en Creatievelingen van Limmen. U kunt voor de jaarmarkt op 26 Juni een kraam
of grondplaats huren. De commissie van de Jaarmarkt heeft het Stetlaantje vrijgehouden voor een stukje
Kunstmarkt! Aanvang 14.00 uur tot 20.00 uur. Het is prima te doen met meerdere kunstenaars een kraam te
huren ze zijn nl. 4 meter.
Opgeven: zie www.ondernemendlimmen.nl, of stuur een mailtje naar jaarmarkt@ondernemendlimmen.nl.

26 juni: Jaarmarkt Limmen
Zaterdag 22 juni
Ronde van Limmen
Zaterdag 22 juni kunnen de fietsliefhebbers hun hart ophalen. Dan
wordt namelijk weer de Univé ronde
van Limmen verreden. En dit jaar met
een nieuw element; de zogenaamde
gentlemen’s race. Dit is een koppelkoers waarin in tijdritvorm een aantal
ronden gereden wordt. Met hierbij
ook de klasse (groot)ouder/(klein)
kind. Zondagochtend 23 juni kunnen
de skeelers onder gebonden worden
voor een toertocht van 20 km of 35km.
Net als voorgaande jaren zijn er koersen voor de categorieën sportklasse/
masters en elite amateurs. Wegens
gebrek aan belangstelling vanuit de
fietsers uit Limmen is de recreantenkoers geschrapt. Navraag leverde op
dat veel fietsers niet meededen omdat zij het te gevaarlijk vonden om
in een groep te koersen. Daarom is
dit jaar besloten om een gentlemen’s
koers te organiseren. Dit is een koppelkoers in tijdritvorm. Met tweetallen rijd je dan een aantal ronden (rond
de 3 km) over het parcours om een zo
snel mogelijke tijd te scoren. Er zal
gestreden worden in een verschillend
aantal klassen; jeugd, (klein)kind /

Fotografie: Nico Lute

(groot)ouder en senioren. Starten in
meerder klassen is mogelijk. We rekenen op een groot deelnemersveld.
Bedenk nu alvast met welk maatje je
mee gaat doen!
Het parcours ondergaat geen verandering en kent de vertrouwde route
Kerkweg, Vuurbaak, Jan Valkeringlaan
en Dusseldorperweg.
Aanvang van het wielerfestijn zal
rond 17.00 uur zijn en de finish van de
laatste koers (elite amateurs) zal rond
21.30 uur liggen. Zodra het definitieve
programma bekend is zal hierover
meer informatie volgen.
Zondag 23 juni kunnen de skeeleraars
weer aan de bak. Er worden tochten
uitgezet voor zowel de beginnende
als de gevorderde skeeleraars. Uiteraard ontbreken ook de koek en zopie
niet langs het parcours.
De vorst is uit de lucht, dus er kan begonnen worden met trainen.
Houd de website in de gaten voor
meer informatie: www.rondevanlimmen.nl

Hierbij een bericht van de jaarmarkt
commissie: Dit jaar zal de jaarmarkt
een hele belevenis worden! Het word
een zie, voel, doe, ruik, proef en beleef jaarmarkt! Dat beloofd een zeer
mooie en gezellige jaarmarkt te worden. Voor groot en klein is er genoeg
te doen en te krijgen!
Op woensdag 26 juni 2013 vind de
jaarmarkt plaats in het mooie dorp
Limmen. Van 14.00 tot 21.00 uur bent
u van harte welkom op onze jaarmarkt!
Er zullen dit jaar weer vele kramen
aanwezig zijn met marktlieden om
hun waren aan te prijzen aan het
langslopend publiek. U kunt zich van

top tot teen laten kleden volgens de
laatste mode bij diverse kledingkraampjes en eventueel voorzien van
bijouterieën en een prachtige handtas. Vervolgens kunt u uw passende
cosmetica aanvullen tegen bijzondere
marktprijzen bij diverse stalletjes.
Tussendoor kunt u nieuwe energie
opdoen met heerlijke versnaperingen.
Ook staan er verschillende kunstenaars met kunst en brocante curiosa
en tussendoor kunt u zich vermaken
met de getoonde handvaardigheid
van diverse demonstraties en verschillende ambachten die daar ter
plekken worden uitgevoerd. Er is ook
aan entertainment voor de kinderen
gedacht, de kinderen kunnen dingen

maken, meedoen of gewoon ergens in
en op. Nieuw dit jaar is een vrijmarkt
gedeelte, de kinderen kunnen gratis
plaatsnemen met een kleedje! We
hebben nog een hele leuke verassing,
maar dat verklappen we nog niet!
Als u de hele markt gezien heeft kunt
u onder het genot van een hapje en
drankje en een mooi stukje muziek
nagenieten op de verschillende terrassen. U zult zien dat de Limmer
jaarmarkt weer een ware belevenis zal
zijn met zijn ruim 150 kramen!
Voor meer informatie en of vragen
kunt terecht op onze site www.ondernemendlimmen.nl. Tot ziens op de
jaarmarkt op 26 juni!

MOEDERDAGTIP:
The London Knights op
5 oktober 2013 in de Burgerij!
Deze formatie bestaat uit vijf prachtige mannen uit het Verenigd Koninkrijk die alle aanwezige dames in
een avondvullende show een feest
bezorgen die zij niet snel zullen vergeten... The London Knights komen al
sinds 1991 zo’n 2 keer per jaar on tour
naar Nederland en België en trekken
met deze gigantische succesformule
steeds weer volle zalen.
De nadruk van hun optreden ligt
voornamelijk op vermaak, plezier en
smaakvolle presentatie van mannelijk schoon. De avondvullende show

is opgebouwd uit verschillende schitterende acts, waar de persoonlijkheid
van elke London Knight zorgvuldig zal
worden uitgelicht, sensationeel, mystiek, erotisch en dynamisch het is er
allemaal.
Na de show zullen The London Knights
zich opfrissen om terug te keren voor
een Meet and Greet.
Moederdag Aktie € 12,50 p.st.
Kaarten voorverkoop € 15,00 p.st.
Kassa verkoop € 17,50 p.st.

Kaarten zijn te bestellen via info@
feestartiesten.nl of af te halen in de
Burgerij.
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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

Bloemendagen-kortingsactie:

20 % korting op alle zomerkleding 2013
Lifestyle kinderwinkel

Troel Voor Kids
Kerkweg 40a • Limmen

w w w. t ro e l vo o r k i d s . n l

Bij Bosch Car Service
smeren onze
professionals.
Op vakantie moet u het smeren zelf
(laten) doen…

BOSCH CAR SERVICE
KLEVERLAAN
Tel.: 072 5057515
WWW.KLEVERLAAN.NL

De kwaliteit en reputatie van Bosch, toegepast op het onderhoud
en de reparatie van alle automerken. www.boschcarservice.nl
Wij doen alles voor uw auto

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf

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

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

Geldig van zat. 11
t/m do. 16 mei.
Ook OPEN op
ZONDAG 12 MEI
van 11.00-15.00 uur
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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 Dominique Liv van der Horst ‘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.
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’.

De rubriek Limmer Kro o st
is powered by

Noah Schilder
– Geboren op 8 april 2013 –
Zoon van Michel Schilder en Petra Zomerdijk
Broertje van Sven, Levi en Vinn

Dominique Liv van der Horst
– Geboren op 5 maart 2013 –
Dochter van Marc van der Horst
en Marieke Hilbers

Groepen 7 en 8 Sint Maartenschool
zeggen Dag tegen pesten!
Op vrijdag 19 april, de landelijke dag
tegen pesten, werd door heel het land
d.m.v. verschillende initiatieven aandacht gevraagd voor het onderwerp
pesten.
Op de Sint Maartenschool te Limmen
ging deze dag ook niet onopgemerkt
voorbij.
De groepen 7 en 8 zijn in workshops
actief met elkaar met dit actuele onderwerp aan de slag gegaan onder
begeleiding van één van de trainers
van de Stichting Omgaan met Pesten,
Helen Wildeboer uit Heiloo.

Eindelijk hyacinten!
We hebben er lang op moeten wachten en waren er eigenlijk twee geleden
al helemaal klaar voor. Maar de natuur heeft onvoorspelbare krachten
en was iets later dan gepland. Door
de koude wintermaanden en lang
aanhoudende lage temperaturen was
de groei en bloei van de bolgewassen
een tikje later dan gehoopt. Gelukkig
is het nu zover en kunnen we eindelijk
de hyacinten van het land halen.
Waar hebben jullie die dan voor nodig zou je misschien denken? Elk jaar
worden er in het voorjaar met deze
hyacintenbloemetjes de prachtigste
mozaïeken gemaakt. Een enorme klus
waar prikploegen wel bijna een hele
week mee bezig zijn en dan heb ik het
nog niet eens gehad over de voorbereidingen.
Waar dat is precies? In Limmen natuurlijk want in dat prachtige dorpje
in Noord-Holland worden de mooiste
creaties en afbeeldingen voorzien van
de bloemen die in vele kleuren beschikbaar zijn bij de diverse telers van
de hyacintenbollen.
Al meer dan zestig jaar komen bezoekers deze kunstwerken bekijken en
normaal gesproken is dit altijd rond
Koninginnedag omdat dan de velden
in bloei staan en wij gevraagd hebben of we deze mogen plukken van
het bollenveld. Je mag namelijk niet
zomaar tussen de bloemen in het veld
komen in verband met overdraagbare

ziekten. In de week van 5 tot met 10
mei wordt er druk gewerkt in schuurtjes, loodsen en tenten door een groot
aantal prikploegen om de kunstwerken op tijd af te krijgen. Want
zaterdag 11 mei is de opening van de
Bloemendagen 2013 om tien uur in de
ochtend. Sommige groepen moeten
zelfs de hele nacht doorwerken om de
creatie op tijd af te hebben. Tsja, we
hebben er als prikploeg wel wat voor
over om zo’n mooi mozaïek van hyacintenbloemen te maken.
Bijvoorbeeld konden we afgelopen
weekend terecht bij de bloembollenteler van Straathof Flowers uit Alkmaar om de bloemen met de mooiste
namen zoals City of Bradford, China
Pink, Aïolos, Delft Blue en Yellow
Baby van zijn land te halen (zie foto).
Nu kunnen de komende tijd de prikploegen aan de gang om met deze hyacinten hun creatie te maken van een
gekozen onderwerp. Wil jij ook eens
komen kijken in het prachtige dorpje
Limmen in Noord-Holland. Dat kan
want je bent altijd welkom door ons
dorp te rijden, fietsen of te wandelen
om de mozaïeken te bewonderen.
Maar wacht: er is meer! Er zijn vele
straten de prachtig versierd zijn en in
diverse tuinen staan mooie bloemstukken tentoongesteld.
De Bloemendagen in Limmen beginnen op 11 mei en duren tot en met 15
mei 2013. De toegang is gratis.

vervolgens samen geoefend met het
duidelijk aangeven van je grenzen als
iemand daar per ongeluk of expres
over heen gaat. De leerlingen ontvingen aan het einde van de workshop
een informatiestencil over pesten en
een briefkaart van de Stichting Om-

gaan met Pesten met de tekst: Je bent
een kaart waard. Deze kaart mogen
de leerlingen sturen aan iemand die
ze willen bedanken of een hart onder de riem willen steken. Een mooie
positieve afsluiting van een leerzame
workshop.

De leerlingen zochten d.m.v. een quiz
en een samenwerkingsopdracht uit
wat nu het verschil is tussen plagen
en pesten en wat de gevolgen zijn
van pesten voor de gepeste, maar ook
voor de pester en de rest van de klas.
Ook werd er aandacht besteed aan
de verschillende rollen die kinderen
hebben bij een pestprobleem en hoe
je van rol kunt veranderen waardoor
je een pestprobleem in de klas kunt
aanpakken. In rollenspellen werd

6 mei
1988

Wereldwinkel Limmen
een zilveren jubileum

Ja, U leest het goed! De Wereldwinkel in Limmen bestaat
25 jaar en daar willen wij heel graag even bij stilstaan.
25 Jaar geleden wilde een groepje enthousiaste mensen
starten met de verkoop van Fair Trade producten uit
landen van de Derde Wereld. Een verkoopruimte werd
gezocht en … gevonden. Het pandje naast de Zuivelfabriek werd belangeloos ter beschikking gesteld. 25 Jaar
later mogen wij nog steeds gratis gebruik maken van
het pand.
De ruimte werd door de enthousiaste vrijwilligers van
het eerste uur grondig onder handen genomen en omgetoverd tot een echte winkel en kreeg de naam “WERELDWINKEL”.
Langzamerhand werd de Wereldwinkel een begrip in
Limmen. Steeds meer mensen kwamen voor koffie en
thee met het Max Havelaarkeurmerk en voor de mooie
nijverheidsproducten naar onze winkel. In 1996 was de
winkel toe aan een grondige opknapbeurt. Opnieuw
hebben vrijwilligers met man en macht het interieur zó
aangepakt, dat wij daar nu nog steeds met veel plezier
kunnen “winkelen”.
En, nog steeds zijn er vrijwilligers, die met plezier de
winkel runnen en schoonhouden, een aantrekkelijke
etalage maken, de inkopen verzorgen, de boekhouding
op zich nemen enz.
Een aantal keer per jaar gaat de Wereldwinkel “naar buiten”: In de Sinterklaas- en Kersttijd zijn wij te gast in
de beide kerken van Limmen met de verkoop van nijverheidartikelen, speelgoed en boeken. Daarnaast zijn
wij drie keer per jaar, aansluitend op de vieringen in het
weekend, welkom met onze foodproducten in de Cor-

6 mei
2013

neliuskerk. Ook op de jaarmarkt heeft de Wereldwinkel
een kraam vol artikelen uit de derde wereld. Maar… alleen met vrijwilligers kan de Wereldwinkel niet bestaan.
Daar heeft de Wereldwinkel ook klanten voor nodig,
en die klanten zijn er gelukkig ook! Daarom willen wij
alle trouwe klanten bedanken voor hun winkelbezoek
en hun aankopen. Ook de grootverbruikers van koffie
en thee, waaronder de beide kerken en enkele bedrijven
in Limmen, willen wij bedanken voor hun aankopen. Al
jarenlang zijn zij trouwe afnemers. Dit is toch wel een
bewijs dat Fair Trade koffie en thee goede en smakelijke
producten zijn.
Bij de opening van de verbouwde winkel in 1996 zijn er
duiven losgelaten. Wij lieten ze gaan met de boodschap:
”Breng vrede aan de mensen overal ter wereld”. Als mensen in vrede leven, kunnen ze hun land verbouwen en
artistiek bezig zijn.
De producten van deze mensen worden in de Wereldwinkel van Limmen verkocht. Door deze handel zal hun
welzijn verbeteren en kunnen wij genieten van hun producten.
Vol goede moed gaan de vrijwilligers door met “hun”
winkel. U bent van harte welkom om eens te komen
kijken naar de mooie nijverheidsproducten of probeer
de heerlijke koffie, wijnen, theesoorten of tropische honing.
Wereldwinkel Limmen is geopend op: vrijdag van 14:00
tot 17:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur.
Graag tot ziens in Wereldwinkel Limmen aan Dusseldorperweg 38-A.
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DIERVOEDERS

Brood- en banketbakkerij

Hét adres voor alles wat uw huis- en/of staldier nodig heeft
PLASPAN HOUTKORREL 25 LITER
adviesprijs € 9,70 NU € 7,50 3 stuks € 17,95

Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

ADMIRAAL

Bakker

GEDROOGDE STUKJES KIPPENNEKKEN
250 gram € 3,95
PAVO KUNSTMEST voor de paardenweide
25 kilo € 17,50

MOZAÏEKVLAAI
4 smaken op 1 vlaai, (ook halve) ........................

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889

SUIKEROUBLIE

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

gevuld met gele room......................................................

4 WITTE PISTOLETS
+ zegel.............................................................................................

9.90
1.00
1.20

ZORGVULDIG
GESELECTEERD
VERKOOP NIEUW EN GEBRUIK T
R E PA R AT I E E N O N D E R H O U D
APK KEURINGEN
A I R CO S E R V I C E

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

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

KAANDORP
TEL. 072 505 3066
info.kaandorp@quicknet.nl

S C H A D E R E PA R AT I E S
G R AT I S L E E N AU TO O P A F S P R A A K

K I J K O P K A A N D O R P. C I T R O E N . N L E N U V I N DT E E N
U I T G E B R E I D O V E R Z I C H T VA N O N Z E O C C A S S I O N S

Compleet verzorgd
5 uurs-feestarrangement:
• Borrel
• Nootjes
• 3 rondes hapjes
(warm en koud)
• Tafelwater
• Zomerbuffet
• Afsluiting met koffie/thee

€

49,50 p.p.

Het arrangement is geldig vanaf 30 personen.

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

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

?
Feest of partij
Vertrouw op
De Burgerij!
Dusseldorperweg 103, Limmen
t. 072 505 1519 • m. 06 2074 1511
info@deburgerijlimmen.nl
www.deburgerijlimmen.nl
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Koningsspelen in Limmen

Op vrijdag 26 april vierden de basisscholen in Nederland De Koningsspelen. Rem en Liedewij Pronk hebben
de organisatie van een groot project
op zich genomen. Zij hebben, met
hulp van vele vrijwilligers, zes stoere
activiteiten in Limmen uitgezet. De
groepen 5 t/m 8 van de CAL-gemeente hebben een uitnodiging gekregen
om mee te doen. In totaal deden er
1250 kinderen aan mee.
Sommige mensen uit Limmen schoten bij het zien van de voorbereidingen meteen te hulp. Veel materialen
die gebracht werden, zoals boomstammen, legertrucks, tenten, kuubkisten, kranen, strobalen, bouwmateriaal en mountainbikes, maakten
de dag nog spectaculairder. Ook de

Ondanks regen een groot succes..!

HSV Limmen nieuws
De hengelsportvereniging van Limmen heeft er al een behoorlijk aantal
viswedstrijden op zitten. Door het
koude voorjaar waren de vangsten
zeer slecht. Er zijn 4 wedstrijden gevist, waar bij 3 wedstrijden er een
groot aantal nullen moest worden genoteerd. In de A-groep gaat Ron Droog
aan de leiding met 2 overwinningen,
in de B-groep zijn Dick Pekel en Nico
Schouws goed op dreef. Op 22 mei
start de 55+ haar witviscompetitie op
de woensdag ochtenden.
De jeugdvisclub start spoedig met
haar programma, waarbij er op zaterdag 25 mei een open wedstrijd is,
gesponsord door Handy Fish. Daarna
volgen de competitiewedstrijden
en een leuke waterdag op 29 juni, in
de ochtend. In het najaar is er een

baarsvisdag gepland en de sponsorwedstrijd. Dit jaar gaan we vissen
voor KiKa en het Limmer zwembad.
We hebben een eerste aanzet gedaan
voor een workshop vissen voor de ouders, dit willen we verder uitbouwen.
Scholieren van het middelbaar onderwijs in Castricum kunnen bij ons een
maatschappelijke stage lopen. Meer
informatie hierover bij de scholen in
Castricum en bij Stichting Welzijn
Castricum. Of een mailtje naar peter@samenbeet.nl
Speciaal even uitlichten: de bootjescompetitie. De botenwedstrijden
staan los van de competitie en worden gevist op het Overdie. Er is een
fantasietelling zodat na afloop niet
direct duidelijk is wie de winnaar is. Er
zijn bijvoorbeeld punten te verdienen

Vrijdag 12 en zaterdag 13 april was
het zover: De officiële opening van
het gezondheidscentrum in Limmen
vond plaats. Veel mensen kwamen de
praktijkruimtes te bezichtigen van de
verschillende disciplines die hier zijn
gevestigd. Ook bij mijn praktijk voor
speltherapie zijn veel mensen een
kijkje komen nemen. Velen kenden
het vak speltherapie nog niet en wa-

ren erg benieuwd naar de reden voor
aanmelding en de werkwijze. Ik heb
helaas niet iedereen te woord kunnen
staan en heb verschillende mensen
voorbij zien lopen, mompelend dat
speltherapie vast iets is voor iemand
met speel- of taalproblemen. Voor
deze mensen en voor hen die niet de
mogelijkheid hadden om naar de opening te komen leg ik het graag nog
eens kort uit:
Speltherapie is een behandelingsvorm voor kinderen in de leeftijd van
3 tot ongeveer 12 jaar.
Soms zitten kinderen niet lekker in
hun vel, kunnen ze hun draai niet
meer vinden en dreigt de normale
ontwikkeling zelfs te stagneren. Je
kunt dit merken aan stemmingsveranderingen, gedragsmoeilijkheden,
lichamelijke klachten of problemen in
sociale contacten. Ook als gevolg van
een ernstige gebeurtenis of een verve-

leerlingen van het Willem Blaeu, Bonhoeffer en het Jac. P. Thijsse College
hebben hun steentje bijgedragen
door te helpen als begeleiders.
Aan de westkant van Limmen stonden drie onderdelen uitgezet: mountainbiken in combinatie met recordpogingen, zumba- en streetdance
en het meest populaire onderdeel
freerunning. Door de regen was het
laatst genoemde onderdeel een activiteit om nooit te vergeten. De kinderen mochten een parcours afleggen
waarbij ze zelf mochten weten op
wat voor manier ze daarbij bewegen.
Er werden salto’s, buikschuivers en
vele trucks uitgehaald. De wasmachines in de CAL-gemeente zullen
veel draaien dit weekend!

Aan de oostkant van Limmen waren
ook drie onderdelen uitzet. Deze
activiteiten bestonden uit martial arts, clapdance en bootcamp.
Door de enthousiaste begeleiding
hebben de kinderen erg genoten.
Bij het Stet konden de kinderen kennismaken met de zogenoemde ‘legeroefeningen’ en werden ze op een
sportieve wijze gecoacht. Weer of
geen weer, de kinderen gingen ervoor! De kinderen hebben gedurende de dag kennis gemaakt met een
fantastische manier van bewegen.
De complimenten namens alle basisscholen die mee hebben gedaan.
De vrijwilligers
verdienen
een lintje!
olv Jan
Molenaar

JM Big Band

Bijzonder bloemenconcert
per vissoort, bonuspunten voor een
vis langer dan 50 cm en punten voor
het aantal vissen. Deelnemers moeten een boot hebben of met een boot
mee kunnen. In voorkomende gevalFreerunning
Visweg wel
len kunnen
wij van op
hetdebestuur
regelen dat er plaats is in de diverse
boten. Er zijn 3 avondwedstrijden en 1
middagwedstrijd. Deze laatste wordt
afgesloten met een barbecue. De kosten zijn € 3,00 per persoon per keer.
Je hoeft niet alle wedstrijden mee te
vissen, er is geen totaalklassement.
Doorgaans blijkt wel dat de deelnemers zeer trouw blijven komen, vooral
omdat het heel leuk is en de entourage met al die bootjes op een rijtje
erg gezellig. Deelnemers moeten minimaal 12 jaar zijn en lid van de hengelsportvereniging. Introducés zijn
welkom, 1 per boot. Op vrijdag 17 mei
is de eerste wedstrijd. Om 19:00 uur
loten op het Pannekoekenlandje op
het Overdie. De overige wedstrijden
zijn op vrijdag 14 juni en 5 juli 19:00
uur, en op zondag 25 augustus, 13:00
uur loten en aansluitend barbecue. Je
kun je opgeven bij Ron Droog, 0725054009. B.g.g. info bij Dennis van
der Ven, 072-5055744.
Voor meer informatie over de visclub
en voor de wekelijkse columns kijk
je op www.hsvlimmen.nl en voor de
jeugdvisclub op www.samenbeet.nl.

‘Spel als taal’ in
Gezondheidscentrum Limmen
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lende ervaring kan het kind gehinderd
worden in zijn dagelijks functioneren.
Wanneer een kind problemen heeft is
dit vaak in zijn spel te zien. Het spel
is dan de taal van het kind. Tijdens
de therapie kan het kind met behulp
van de speltherapeute zijn ervaringen
uitspelen, ordenen en verwerken zodat de problemen verdwijnen of weer
hanteerbaar worden voor het kind en
het gezin.
Wilt u meer weten over speltherapie,
heeft u vragen over de opvoeding of
bent u benieuwd naar de spelkamer
waar de therapie gegeven wordt? De
spelkamer is elke woensdag tussen
9.00 en 11.30 geopend, dus kom gerust eens een kijkje nemen. Tot snel
op Zonnedauw 6f!
Jolanda Kaandorp
info@spelalstaal.nl
www.spelalstaal.nl
06-47082017
www.gclimmen.nl/zorgverleners/
speltherapie

Tijdens de Feestelijke Bloemendagen

12 mei - Vredeburg Limmen
16:00 - 18:30 uur
JM Big Band brengt vocaliste Laura Schoegje in een spetterende
show van verrukkelijke Jazz – en Popsongs.
Laura is net terug van een adembenemende tournee in Italië

“ Zingen is mijn passie,
muziek is de motor waar
ik op draai”
Eind 2009 kwam zij in aanraking
met JM Big Band o.l.v. Jan
Molenaar, welke haar liefde voor
Jazz een extra stimulans gaf.
Zij
treedt
op
met
en
verscheidenheid van bands w.o.
Coverbands, Partybands, Jazz
formaties, Big Bands en haar
eigen band “Dutch” (reggae en
Dawn Olivion.
Laura houdt van diversiteit om
haar stemfuncties en vocale
registers
goed
te
kunnen
benutten en met gevoel uit te
dragen.

Locatie
Vredeburg Limmen
Dusseldorperweg 64, 1906 AL Limmen

Toegangsprijs: € 5,00 (kinderen gratis)
Voor reserveringen:
JMBigBand: 06-53702864 / 072-5052982
jmbigband@online.nl/www.jmbigband.com
Vredeburg: tel. 072 5051950

Kunst in de etalages
Tijdens de Limmer Bloemendagen, die van 3 t/m 9 mei voor de 61ste keer zullen
worden gehouden, worden de etalages weer extra opgefleurd met schilderijen
in verschillende technieken en met bijzonder keramiek. Dit jaar hebben zich ook
een paar jonge, enthousiaste kunstenaressen aangemeld, iets wat wij van harte
toejuichen! Wij zijn ervan overtuigd, dat de mooie etalages weer zullen bijdragen aan een prachtige week vol fleur en kleur in ons dorp.
Hieronder volgt een overzicht van de deelnemende kunstenaars en de etalages,
waarin zij te vinden zijn.
Dora Kuijpers
Veerle Brans
Rosa Denneman
Tilly Bakker
Manon Zuurbier
Willy Calf
Helma de Goede
Ria Pijnappel
Ada Baars
Alex Zwart
Tinie Hanck
Ted Post
Margo Natte
Jacob Castricum
Jannie Glorie
Inge v.d.Heijdt
Christien v.d.Akker
Corry Zomerdijk
Inge v.d.Heijdt
Ton Mutsaers
Ria Pijnappel
Marry Schram
Hilde Kuipers
Alice Castelein
Wim Krijn

Admiraal Diervoeders
v/h Groente en Fruit
v/h Groente en Fruit
v/h Groente en Fruit
v/h Groente en Fruit
Jak Loodgieters
Ria Pijnappel
Ria Pijnappel
Ria Pijnappel
Stuifbergen
Drogisterij Aker
Keurslagerij Snel
Lute Slaapkenner
Lute Slaapkenner
Lute Slaapkenner
Bakkerij Bakker
Gall & Gall
v/h Waal fysiotherapie
De Cameren
Zorgcomfort Kenn.land
Ijssalon Onder Nul
Garage Kleverlaan
Gerton Interieur
Gerton Interieur
Garage Van der Steen

Stetlaantje 5
Dusseldorperw.75
Dusseldorperw.75
Dusseldorperw.75
Dusseldorperw.75
Dusseldorperw.73
Kerkweg 44
Kerkweg 44
Kerkweg 44
Kerkweg 42
Kerkweg 29a
Kerkweg 18
Kerkweg 1
Kerkweg 1
Kerkweg 1
Vuurbaak 3
Vuurbaak 7
Vuurbaak 9
Lage Weide 3
Het Palet 1
Rijksweg 31a
Rijksweg 154a
Rijksweg 127
Rijksweg 127
Rijksweg 141

STICHTING SPITAK-LIMMEN IS OP ZOEK NAAR INWONERS VAN LIMMEN (m/v)
DIE ONZE WERKGROEP WILLEN VERSTERKEN.

Onlangs hebben enkele leden afscheid genomen van onze werkgroep. Daarom willen we graag in contact komen met enkele inwoners van Limmen die
belangstelling hebben om de vriendschapsband met de inwoners van Spitak in Armenië verder gestalte te geven.
Ben je geïnteresseerd in ons werk? Wil je weten wat onze werkgroep doet en hoeveel tijd het kost? Neem dan contact op met:
Bill van Schie, Zwanebloem 9, tel. 072-5051923, email: billvanschie@ziggo.nl
òf Frans Punt, Rijksweg 115. Tel: 072-5054712, email: fpunt@hotmail.com
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk
Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505‑33‑77
06-531 22 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

www.vanstralenlimmen.nl

UW INTERIEURSPECIALIST

tapijten

gordijnen

&

zonwering

karpetten

laminaat

vloeren

elektrische gordijnrails!

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

service
kwaliteit
garantie

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Rijksweg 127 • Limmen • 072 505 16 02
dinsdag t/m zaterdag geopend • vrijdag avond geopend
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Beeldend Kunstenaar gezocht
Op de hoek van de Meidoornlaan en
de Vredeburglaan staat op een betonnen sokkel een kunstvoorwerp (zie
foto) op gemeentegrond. Een sikkel
of een halve maan, die daar enkele
jaren geleden is geplaatst. Wie is de
kunstenaar?
Informatie bij de gemeente Castricum leverde niets op en omdat het
kunstvoorwerp last van roestvorming
krijgt, willen wij graag in contact komen met de maker hiervan.
Wie weet wie deze persoon is wordt
vriendelijk verzocht in contact te treden met F. Calf tel.072 533 36 12 of
email: fjecalf@quicknet.nl.
Tevens zijn wij op zoek naar een nieuw
kunstvoorwerp. Hiervoor kunt u zich
ook aanmelden.

Hortus Bulborum
in volle bloei!!
Een uniek voorjaar dat mag je wel
zeggen. De natuur ligt plm. 3 weken
achter op het schema. Als normaal
rondom Koninginnedag de narcissen
al bijna uitgebloeid zijn, dan staan
ze nu nog in volle bloei en hoe! Spectaculaire kleuren geel met velerlei
nuances, schitterende dubbele en
trosnarcissen met fijne geuren en niet
te vergeten de dichtersnarcissen, met
een prachtig klein felrood gekleurd
“fazantenoogje”. Een lust voor het
oog.
En dan niet te vergeten de schitteren-

Zwembad Dampegheest opent
haar deuren voor seizoen 2013
De opening stond gepland op zaterdag 27 april, maar dit was vanwege
het slechte weer niet haalbaar. ODISPORT opent haar deuren op maandag
6 mei voor Zwembad Dampegheest.
Tevens is er op deze dag om 19:00 uur
een informatieavond over de zwemlessen. Heeft u vragen of wilt u meer
weten over deze zwemlessen, zorg er
dan voor dat u aanwezig bent!
ODISPORT organiseert naast Zwembad Dampegheest het ook verschillende activiteiten voor jong en oud.
Zo kunt u bij ons kanoën, klimmen,
blaaspijp- en boogschieten, vlotbou-

wen, bootcampen, barbecueën, alles
is mogelijk! Verschillende activiteiten
voor jong en oud, zowel voor particulieren als bedrijven.
Heeft u vragen? Ga dan naar onze
website odisport.nl en kijk naar alle
mogelijkheden of stuur ons een email naar info@odisport.nl

de kleuren en geuren van hyacinthen,
meer dan 120 soorten!
De Hortus, gelegen aan de Zuidkerkelaan, nabij de Protestantse Kerk waarvan de historie teruggaat tot het jaar
740, is een ongekende schatkamer
aan oude bloembollensoorten (oudste tulpen Duc van Tol Red and Yellow
d.d. 1595), Keizerskronen, luisterend
naar de mooie latijnse naam Fritillaria
imperialis in de kleuren rood, oranje
en geel, ook planten met goud- en zilverbont blad.
Tulpen staan er is een kleurschakering

van ruim 2.500 verschillende cultivars, allen voorzien van een mooie
naam en het jaar van registratie.
De complete Koninklijke familie van
Nederland is vertegenwoordigd, maar
ook namen als General Eisenhower,
President Hoover, Queen Elizabeth en
de stad Kiev.
Elke tulp is het resultaat van een kruising waarna uit een zaaisel nieuwe
soorten zijn ontstaan. Echter de natuur kan ook spontaan muteren en
een nieuw soort voortbrengen. Tulpen
als Rococo en Prinses Irene zijn daar
voorbeelden van.
Al deze bijzonderheden kunnen u verteld worden door deskundige rondleiders die graag een groep van 10 tot 25
man/vrouw begeleiden op de Hortus.
Dit kan ook nog in diverse talen.
Zeker nog ruim twee weken is het
volop genieten in de Hortus Bulborum
die zelf is gesticht in 1928 door meester Pieter Boschman, destijds hoofd
van de Openbare Lager School, die gevestigd was waar nu Harmonie “Excelsior” en de Stichting Oud Limmen zetelen. Een historische plek, meer dan
de moeite waard om in de komende
dagen te gaan bezoeken, zeker tijdens
de a.s. Bloemendagen. Zie de website: www.hortus-bulborum.nl voor
alle bijzonderheden, openingstijden
en ook hoe u een rondleiding kunt
bestellen. Een team van enthousiaste
vrijwilligers staat altijd voor u klaar.
Kees G. Kroone

Start babygroep kinderdagverblijf Eigen Wijs
Kinderdagverblijf Eigen Wijs in Limmen start per 1 mei 2013 een babygroep voor kinderen tussen de 0 en 2
jaar. De opvang is speciaal afgestemd
op de behoeftes en interesses van de
allerkleinsten. Op de groep is er veel
aandacht en ruimte voor geborgenheid, zekerheid en vast dagritme,
zodat baby’s zich vertrouwd voelen.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs worden de kinderen tussen 0 en 4 jaar nu
nog opgevangen in groepen waarbij
alle leeftijden bij elkaar in één groep
zitten. Daar komt nu een babygroep
bij.
Esther Zijl, directeur van Forte Kinderopvang, legt het verschil tussen de
groepen uit: “In een groep waar kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen leren de kinderen
van elkaar. Zo kan een dreumes die al
toe is aan een peuterspelletje met de
peuters meedoen, en kunnen activiteiten dus op leeftijd of belangstelling

worden ingericht. We starten nu met
een babygroep voor 0-2 jarigen zodat
we nog specifieker kunnen ingaan op
de behoeftes van deze leeftijdsgroep.
Verder is het grote voordeel van de
babygroep dat er nog meer ruimte is
voor aandacht en regelmaat, wat erg
belangrijk is bij kinderen van 0-2 jaar”.
Forte Kinderopvang is zich de laatste
jaren nog meer gaan toeleggen in de
pedagogische behoeftes van kinderen
van 0-2 jaar. Esther licht toe: “Onze
medewerkers zijn nog meer gespecialiseerd in de behoeften en signalen
die baby’s afgeven. Op deze manier
kunnen de pedagogisch medewerkers
een gevoel van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen aan de allerkleinsten geven”. Ook de ruimte wordt op
de kleintjes aangepast: zo komt er
onder andere een extra snoezelruimte, een speciale wieg en speelgoed
dat past bij de ontwikkelingsfase van
de kinderen. Ook wordt er bij de in-

richting rekening gehouden met de
motorische ontwikkeling van 0-2 jarigen, welke heel specifiek zijn. Esther:
“Voorwaarde bij de inrichting is dat
die aansluit bij de eigen speelse belevingswereld van de kinderen, maar
ook bij de knusse huiselijkheid van
Eigen Wijs zelf”.
Om toe te lichten hoe Forte Kinderopvang invulling geeft aan de nieuwe
babygroep wordt er een informatieavond gehouden waarbij alle geïnteresseerden van harte welkom zijn.
De informatieavond vindt plaats op
10 april van 20.00-21.00 uur bij kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide
1B te Limmen. Voor meer informatie
kunt u kijken op www.fortekinderopvang.nl of bellen met 0251-658058.

Zondag 16 juni Ringsteken in Limmen
Zondag 16 juni 2013 klinkt hoefgetrappel door de straten van Limmen.
Te paard of gezeteld op de bok wordt
de sabel getrokken. Liefhebbers strijden om de eer en de prijzen. Even
waant men zich in de middeleeuwen.
Tijdens het jaarlijkse Ringsteken blijkt
een oud volksgebruik springlevend.
Voor de 27e keer maakt Organisatie
Ringsteken Limmen de Dusseldorperweg ten hoogte van Café Bar de

Lantaarn vrij voor ruiters en koetsiers.
Vanuit het zadel, de kar of de koets
proberen de deelnemers de ringen aan
hun sabel te rijgen. Snelheid maken is
verplicht, zo stellen de spelregels. Opperste concentratie en volledige controle over het paard zijn vereist om
een goede prestatie te leveren.
De eer, de prijzen, maar vooral de
sfeer is waar het om draait tijdens het

jaarlijkse Ringsteken. Aanmelden is
mogelijk voor iedereen, jong of oud,
ervaren of volkomen groen, ponymeisje of paardenman. Genieten is
belangrijker dan presteren.
De deelnemers worden ingedeeld in
diverse categorieën. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aangespannen en gezadelde viervoeters. Ook
bestaat er een aparte categorie voor
kleine pony’s. Een speciale prijs wordt
uitgereikt aan het schoonste geheel:
de deelnemer die zijn paard of pony,
zichzelf en eventueel de koets het
mooist heeft aangekleed.
De organisatie nodigt u uit om deel
te nemen aan het jaarlijkse Ringsteken Limmen. Aanmelden kan op
www.ringstekenlimmen.nl, of bezoek
onze facebookpagina hier vindt u ook
meer informatie over het evenement.
Natuurlijk zijn ook toeschouwers
van harte welkom aan de Dusseldorperwerg.
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Businessclub CAL en de Limmer Ondernemers Vereniging
organiseren de eerste duurzame beurs:

Duurzaamheyd
in Heerlykhyd

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

IS
GRAT !
EE
ENTR

Datanetwerken

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

Wanneer: 11 en 12 mei 2013
Tijd:
zaterdag 11.00-18.00 / zondag 11.00-16.00 uur
Waar:
Sporthal De Enterij, Limmen

Niels Zomerdijk
06 46004933

De beurs wordt een bron van inspiratie
voor bezoeker en ondernemer en is
voor iedereen toegankelijk!
Ook kinderen zijn van harte welkom!

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Meer info?

en
r
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p
www.ondernemendlimmen.nl
s
e
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e
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nst Volg ons ook op twitter: @DZHinHeerlykhyd
e
i
d
e
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o
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Limmer
Ondernemers
Vereniging
Organisatie:

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

school en studie
hulp bij Nederlands
alle leeftijden!

06-41105338

Ontwerp & druk:
www.paandfitch.nl

Dusseldorperweg 105
072 505 24 56

06 - 13 76 78 77 – jeroendejonge@financecare4you.nl
l
Kijk op:
drijfjonker.n
e
b
s
r
e
m
e
n
n
www.aa

Maak vanaf nu ook Uw afspraak online!
Ga naar www.margashaarmode.nl

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑17‑51
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Eten en genieten!
Gevulde kalfsrolletjes
met paddenstoelen
• 4 dunne kalfsschnitzels van +/- 100 gram
• zout, peper
• 125 gram verse roomkaas
• 2 el gedroogde tomaten, fijngesneden
• 1 el kappertjes, fijngesneden
• 3 el peterselie, fijngesneden
• 4 plakken rauwe ham
• 4el olijfolie
• 3 sjalotjes, fijngesneden
• 200 gram cantharellen of shiitake, eventueel in stukken gesneden
• ½ tl tijmblaadjes
Bereiding
Bestrooi de schnitzels met zout en peper. Roer de roomkaas los en meng
deze met de tomaten, kappertjes en wat zout en peper. Bestrijk de schnitzel met het roomkaasmengsel. Leg op iedere schnitzel peterselie en en
een plak ham.
Rol het vlees op en zet de rolletjes vast met een cocktailprikker.
Verhit 2 el olijfolie en bak hierin de rolletjes in 10-15 min, rondom bruin en
gaar.
Verhit intussen in een andere pan ook 2 el olijfolie en bak hierin de sjalotjes circa 5 min. Voeg de (gesneden) paddenstoelen en tijm toe en bak deze
op middelhoog vuur 5-6 min mee. Breng op smaak met zout en peper.

Maart roert zijn staart en
april doet wat hij wil...
Bovenstaande tekst stond ook in
mijn natuurstukje voor de vorige LOV
krant, helaas ruimtegebrek, dus u
heeft het gemist. Ik heb geen vooruitziende blik, verre van dat, overigens
geen enkele weer goeroe kan verder
dan een week voorspellen. Maar beide weerspreuken hebben precies dat
gedaan met ons voorjaar zoals het er
staat.
Koud, droog, harde wind, nachtvorsten , diverse keren sneeuw en ijs,
kortom een veel te koud voorjaar,
niets groeide. Vandaag, 29 april, zag
ik de eerste koeien de wei in gaan bij
de Gebr. Pepping (bekend van “Man
bijt hond”), er staat amper gras. Maar
het was helder (vanmorgen zowaar
3 mm. water) en zonnig. De dieren
genoten van de warme zonnestralen en het prille, frisse, groene gras.
Ik leidde vanmorgen ook een groep
amerikaanse toeristen (ze kwamen
per fiets!) rond op de Hortus Bulborum. Je had handschoenen nodig, zo
koud. Maar de amerikanen genoten
met volle teugen, dan is een rondleiding ook heerlijk om te doen, geïnteresseerd en dankbaar publiek en heel,
heel veel vragen over de bollen, over

Wijntip: BLASON de BOURGOGNE  PETIT CHABLIS

Eet smakelijk
en gezellige Bloemendagen!
Stichting Welzijn voor Ouderen Limmen

Oproep voor Mozaïekenklus - 55 plus
Maandag 6 mei start traditiegetrouw
de SWOL-prikploeg met een spectaculair mozaïek-project. Er is in de afgelopen maanden veel vergaderd, getekend, gezaagd en getimmerd.
De hyacintennagels worden zondag
5 mei ter beschikking gesteld, d.w.z.
het grote werk kan beginnen!
Evenals vorige jaren wordt het vast
weer een gezellige steek- en prikweek
in het cultureel centrum Vredeburg,
waar de mozaïekkoorts zal uitbreken.

Het bestuur van de SWOL doet een
dringend beroep op alle 55-plussers
om massaal medewerking te verlenen. Aan koffie, hapjes en drankjes
zal het niet ontbreken. Maandagmorgen 6 mei vanaf 09.00 uur bent u van
harte welkom en vergeet niet naast
een goed humeur om een schaar mee
te nemen...
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ons land, over Koninginnedag. Het
koude voorjaar heeft zijn weerslag op
de weide vogelstand, minder dan normaal, weinig nesten, bijna nog geen
zwaluwen te zien. Wij ervaarden een
schitterende witte Pasen, met plm.
20cm. verse sneeuw in het zwitserse
canton Valais, op plm. 1.000m. hoogte, niet ongewoon, wel heel mooi.
Op de terugreis rondom 7 april was
het steenkoud, droog en dor vanaf
Basel, via de Elzas door Noord Frankrijk, Luxemburg en België tot aan ons
mooie Limmen. Gortdroog , bruin van
de vorstschade aan het gras, geen
bloeiende forsythia of andere vroege
struiken. De natuur laat zich net
dwingen. Maar nu kunnen we genieten van een ongekende bloembollenpracht in onze omgeving. Echter veel
soorten bloeien gelijktijdig terwijl er
normaal soms enkele weken verschil
in bloeitijd tussen zit.
De eenden en futen zijn actief. Tussen Limmen en Uitgeest (Oude Uitgeesterweg) zitten enkel zwanenparen nabij damhekken te broeden.
Het vrouwtje op het grote nest, het
mannetje altijd in de buurt en sterk
blazen en dreigen als er iemand te
dichtbij zijn levensgezellin komt.
Rondom het huis tsjilpen mussen
(jaren weggeweest), merels hebben
nesten met eieren in de rijke klimop
aan de schutting, vlaamse gaaien
hebben alweer eieren geroofd. Een
sperwer maakt een duik en slaat een
duif, in de omgeving van het zwembad, alles in rep en roer, eksters en
kraaien schreeuwend van angst en
om te proberen de rover te verjagen,

deze echter verorbert de prooi rustig.
In de lucht zweven buizerds en maken een mooi direct herkenbaar geluid. Ze zoeken een mooie nest plek
in de bosrand nabij voetbalvelden en
zwembad. Wanneer ze te ver richting
A9 zweven komen grutto’s en kieviten in actie om ze te verjagen, luid
schreeuwend in duikvluchten over de
buizerd heen. Ook deze majestueuze
vogel zweeft onverstoorbaar verder.
Nog heel even en alle éénjarigen kunnen geplant worden, maar denk om
de nog komende nachtvorsten! Dat
geldt voor geraniums, afrikaantjes,
petunia’s, lobelia’s e.d. Dahlia’s kunnen geplant worden. Ze bloeien straks
tot in oktober door! De volkstuinders
hebben tuinbonen, groene en grauwe
erwten, alsmede peulen gezaaid en
die komen al op. Ook spinazie begint
goed te groeien. De pootaardappelen
zitten in de grond en zullen begin
mei voorzichtig de kopjes boven de
grond steken. Vandaag oogstte ik de
eerste asperges. Volgend jaar begint
de oogst van F1 hybriden asperges van
het ras “Grolim”. Asperges worden
geoogst tot en met 21 juni. Een ware
delicatesse.
Voorjaar, steeds lengende dagen, hogere temperaturen, genieten van alles
wat de natuur ons biedt.
Kees G. Kroone

Nieuwe keuken Scouting Limmen
Aan een succesvolle match op “de
Beursvloer” heeft Scouting Limmen
een prachtige nieuwe keuken overgehouden. Afgelopen week werd deze
geplaatst in de blokhut van de vereniging.
Vorig jaar is er tijdens het maatschappelijke evenement van Stichting de
Waaier contact gemaakt met woningstichting Kennemer Wonen, en het resultaat daarvan is nu te bewonderen.
Twee enthousiaste vaders hebben de
volledig gesponsorde keuken geïnstalleerd. Scouting Limmen is nog
bezig een nieuw fornuis en bijpassend tegelwerk te vinden om de metamorfose van de keuken compleet te
maken, zodat er weer vele jaren naar
hartelust kan worden gekookt door
de verschillende groepen.

Ons motto voor de 61ste editie van de
bloemendagen luidt: uitgepe(r)st.

Luilak 18 mei
Oké, 18 mei is het weer zo ver, het
jaarlijks terugkerende vroege-ochtend-feestje! Vanaf 04.00 uur een lekker bakkie bij Conquista doen en dan

beginnen wij de dag met een dansje.
Als een ware optocht gaan wij in de
hele vroege uurtjes de hardste sounds
door de straten van Limmen blazen.
Stap ook op de fiets en rij mee!
Alles waar flink veel herrie mee kan

maken, moet je meenemen, blikken,
pannen, deksels, toeters en bellen!
Als iedereen wakker is en we weer terug zijn in Conquista rond 7 uur, gaan
we samen gezellig chillen en genieten
van een welverdiend ontbijt.

Schrijf je in op 15 juni tussen 10 en 12 uur

Conquista Avondvierdaagse
4 t/m 7 juni
Na het recordaantal deelnemers vorig jaar verheugen wij ons weer op
een succesvolle editie 2013 van de
Avondvierdaagse. Gedragen door het
vaak mooie weer is dit een prachtige
manier om de verborgen pareltjes van
plekken te ontdekken in Limmen.
Vanwege de groeiende belangstelling
verdient het aanbeveling om op tijd in
te schrijven.
Dat kan op de zaterdagochtenden van

25 mei en 1 juni tussen 11:00 en 12:30
uur.
Deelnemen kan al vanaf 4 jaar. De
inschrijfformulieren worden via de
scholen in Limmen verspreid. Een andere mogelijkheid is om via de website www.conquista.nl een formulier
te downloaden. Daar vindt u ook meer
informatie over de vierdaagse en alle
andere activiteiten van Conquista. Wij
zien u graag verschijnen op 4 juni, tot
dan!

Timmerdorp Limmen
van 12 tot 16 augustus
Volgens de laatste geruchten is er van
alles aan de hand op het Koekoeksveld… Het veld lijkt wel betoverd! Bomen met gezichten, toverspreuken
en een heks die in Limmen komt wonen?! Het kan allemaal, want dit jaar
is het thema: Sprookjes!
Heb je ooit wel eens mee willen doen
met een sprookje? Dan is dit je kans.
Zorg dat je er weer bij bent van 12
tot 16 augustus en bouw jouw eigen
kasteel, heksenhut of snoephuisje!
Tot dan! Iedereen die in groep 5 t/m

8 op de basisschool zit en in Limmen
woont is welkom op ons timmerdorp
in de laatste week van de zomervakantie. Je kunt je inschrijven op 15 juni
tussen 10 en 12 uur.
Wat gaan we allemaal beleven? We
gaan sowieso lekker timmeren, leuke
spellen doen, een vrijmarkt houden
en nog veel meer. Op de jaarmarkt
kan je weer zien in welke groep je
bent ingedeeld en wie weet hoor je
dan ook meer over het thema.
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Kom jij bakken bij Bakker?
Vind jij het heel leuk om een taart te
maken of een heerlijk geurend brood
te bakken? Of zou je dit willen leren?
En je zit in groep 8 of het eerste jaar
van de middelbare school?
Dan ben je bij BAKKEN BIJ BAKKER aan
het goede adres!
Ik bied jou de mogelijkheid om in 7
lessen de basis van het BAKKEN te
leren.
De eerste les begint maandag 13 mei
om 15:30 uur op Dusseldorperweg 60
in Limmen.

beeld: Koek, maar ook brood en natuurlijk ook taart. Van begin tot einde
zal ik je leren om het mooiste resultaat te krijgen. Al deze producten krijg
je ook mee naar huis om aan iedereen
te laten zien en te proeven. Als afsluiting organiseren we met elkaar een
High tea voor ouders/vrienden. De
kosten voor deze 7 baklessen zijn 100
euro. Als er nog vragen zijn kunnen
die altijd gesteld worden natuurlijk.

Wie gaat die lessen geven dan zal je
denken? Ik zal mij heel kort even voor
stellen, ik ben Inge Bakker dochter
van de bakker. Ik heb gestudeerd voor
Brood en Banket bakker, momenteel
geef ik les op het ROC van Amsterdam
in Brood en Banket bakken. En ik wil
jullie graag leren hoe je nu echt lekker
Brood of Banket bakt. En dan kan je
binnen kort dus leren bij BAKKEN BIJ
BAKKER!
Wat kan je dan verwachten als jij je
inschrijft voor deze lessen? We gaan
elke week een product maken wat te
maken heeft met de bakkerij. Bijvoor-
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Ben je (bijna) 5 jaar en gek op voetballen? Kom dan
gezellig bij de MiniPupillen van VVLimmen spelen!!!

Instuif op Woensdag 15 mei 2013 van 14.00 tot 15.30 uur.
VVLimmen • Sportcomplex ‘Dampegheest’ • Dampegheestlaan 2  1906 WB Limmen
Voor meer info, stuur een mail naar: mplimmen@live.nl

Pinksteren 2013

‘Bouw je mee aan Gods huis’

Pasen is met Pinksteren verbonden
Het feest van Pinksteren is gebaseerd
op het geloofsverhaal uit het boek
Handelingen. Pinksteren betekent;
‘vijftig’. Op de vijftigste dag na Pasen
kregen mannen en vrouwen de Geest,
dat wil zeggen: ze raakten in vuur en
vlam door de boodschap van Jezus
van Nazareth en ze begonnen vrede
en gerechtigheid in hun leven waar te
maken. Op Pinksteren vieren we het
begin van de kerk. De Geest van Jezus
spreidt zich uit over de wereld, over
mensen, over ons.
Zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur
met Taizé-projectkoor
Op zaterdagavond 18 mei is de Pinksterviering samen met het Liturgisch
koor en het Taizé-projectkoor. Een

koor dat bestaat uit koorleden van
verschillende koren uit de regio en
gewoon belangstellenden. Misschien
bent u wel zo’n belangstellende.
Op de woensdagen 8 en 15 mei van
20.00 uur tot 21.00 uur zijn er in de
Corneliuskerk van Limmen repetities
o.l.v. Peter Rijs. De viering op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur is een
meditatieve viering waar de stilte en
gebed centraal staan. Elk mens heeft
momenten van stilte nodig om echt
te leven en zichzelf te zijn, stilte van
gebed, stilte voor gebed, ook de gewijde rust van een viering in de kerk.
In die stilte kunnen we onszelf, de
ander en misschien ook iets van God
ontdekken, iets van kracht ervaren,
kracht die je nodig hebt om overeind
te blijven als het stormt in je leven.

Pastor Johan Olling en Peter Valkering (Oud Limmen) laten zien waar het bord
van de ‘Roomsch preekhuijslaan’ komt te staan.

De Corneliusparochie heeft het afgelopen seizoen stil gestaan bij het jaarthema
‘Bouw je mee aan Gods huis’. Door het jaar heen is in de parochie stap voor stap
de geschiedenis van de katholieke kerk in Limmen behandeld. Ook Oud Limmen
heeft tijdens de donateuravonden de geschiedenis behandeld. Met oude foto’s en
kadasterkaarten werd duidelijk waar de verschillende katholieke Godshuizen hebben gestaan. Zo kregen we te horen dat de schuurkerk (nadat de katholieken in
Limmen na de Beeldenstorm eerst in schuilkerken hadden gekerkt) op het huidige
kerkhof in een bos moet hebben gestaan. De weg naar deze schuurkerk bestaat nog
steeds en is de oude weg die terug te vinden is naast de oude hoofdonderwijzers
woning. Een weg die door vele jongens in Limmen ook bekend is als het pad naar de
Corneliusschool. De naam van dit pad was eerst ‘Roomsch preekhuijslaan’ en later
‘Noorderkerklaan’. Het jaarthema ‘Bouw je mee aan Gods huis’ wordt op zondag 9
juni met alle koren afgesloten en tijdens die viering wordt de hele geschiedenis nog
een keer behandeld. Alle kerkgangers zullen na de viering een aandenken in de vorm
van een fotoboekje ontvangen waar de geschiedenis nog eens is afgebeeld.

Lopend vuurtje
‘Dat gaat als een lopend vuurtje’ zeggen we wel eens als er een bericht
rondgaat, of een roddel, want die
gaan vaak sneller. ‘Dat gaat als een
lopend vuurtje’ dat kan je ook zeggen
over hoe het verhaal van Jezus Christus de hele wereld is rondgegaan. Nu
hebben wij de beschikking over internet en het world-wide-web, maar de
volgelingen van Jezus moesten het
doen met hun mond en hun voeten.
Toch is het verhaal over deze wereldberoemde man overal op de wereld
terecht gekomen en heeft Hij duizenden volgelingen gekregen tot in onze
dorpen aan toe.
Om dit te gedenken wordt er tussen Hemelvaart (9 mei) en Pinksteren
(19 mei) een soort gebedsestafette gehouden in de regio HALE, geïnspireerd
door de aloude pinksternoveen. Elke
dag komen we in één van de zes regiokerken om 19:00 uur bij elkaar voor

een korte gebedsdienst ter voorbereiding op het Pinksterfeest, het geboortefeest van de kerk. Elke avond steken
we één kaars meer aan op de 7-armige
kandelaar, zodat met Pinksteren de
volheid van het licht in ons midden
brandt en wij als het ware het licht
van Pasen zelf uitstralen.
Werkgroep ‘lopend vuurtje’
Hieronder vindt u de data en locaties:
Vrijdag 10 mei, 19:00 uur:
Adelbertakker, Egmond-Binnen
Maandag 13 mei, 19:00 uur:
O.L.V.O.O.-kerk, Egmond aan Zee
Dinsdag 14 mei, 19:00 uur:
Willibrordus kerk, Heiloo
Woensdag 15 mei, 19:00 uur:
Jacobuskerk, Akersloot
Donderdag 16 mei, 19:00 uur:
M.M. Alacoque kerk, Egmond a/d Hoef
Vrijdag 17 mei, 19:00 uur:
Corneliuskerk Limmen

Probeer eens een keer zo’n meditatieve viering mee te maken. Een prachtige Pinksterviering om stil te worden
en te luisteren naar je hart.
Zondagmorgen 19 mei om 10.00 uur
met gemengd koor
Om een verbinding te leggen tussen
Pasen en Pinksteren (vijftig dagen na
Pasen) heeft de paaskaars tijdens de
Pinksterviering een centrale rol. We
bidden dat Gods Geest ook over ons
mag neerdalen. Aan het eind van
zowel de meditatieve viering op zaterdagavond, als op de zondagmorgenviering met het Gemengd koor
zal de paaskaars midden in de kerk
uitgeblazen worden. (“we kunnen het
nu zelf”, wil dat zeggen, “de paastijd
is nu voorbij”) We mogen het licht
aan elkaar doorgeven en meenemen
naar alle mensen die we ontmoeten
en plekken waar we komen. De kaarsjes van de paasnacht (vijftig dagen
daar voor) zullen uitgedeeld worden
en nogmaals aangestoken worden.
Passend bij het Pinksterfeest is ook
het opengooien van de kerkdeuren
aan het eind van de viering. Dat roept
het beeld op van de leerlingen die de
donkere gesloten bovenkamer verlaten en de bevrijdende boodschap van
God met ons mensen de wereld in
dragen. Duiven (symbool voor de heilige Geest) die dan losgelaten worden.
Mooie Pinksterrituelen. Vooral als het
je lukt het kaarsje met het licht van
de Paaskaars die rondgedeeld is in de
kerk, brandend thuis weet te krijgen.
Zalig Pinksteren.
pastor Johan Olling

Zorgeloos wonen?
Ja, wat is zorgeloos wonen? Dat is
moeilijk te omschrijven want het
heeft met gevoel te maken en ik kan
niet voor een ander bepalen wat zorgeloos wonen is. Dat bepaalt u uiteindelijk zelf. Een ding weet ik wel,
als je kiest voor het wonen in een
appartement dan heb je geen zorgen
voor een tuin, ideaal voor tweeverdieners, maar ook uitstekend voor
senioren of alleenstaanden. En denkt
u nu niet dat is alleen voor ouderen,
heel veel jonge mensen, ook met een
klein gezin, kiezen voor het gemak
van een appartement, vaak voorzien
van een inpandige of ondergrondse
afgesloten garage en bergruimte. Ook
wanneer je meerdere keren per jaar of
voor langere periodes met vakantie
gaat is het bewonen van een etagewoning een uitstekend iets, immers
uw woning staat nooit onbeheerd, er
wonen nog voldoende mensen in het
gebouw. Dat is ook zorgeloos wonen.
Het fenomeen appartementen in Limmen is nog niet zo heel lang bestaand.
Echter er kwam vraag naar en er werd
op de vraag ingespeeld door project-

ontwikkelaars. Zo ontstonden aan de
Rijksweg o.a. Het Palet, Het Binnenhof, Op ’t Hoog en diverse gebouwen
op de voormalige terreinen van Winder tussen Hoogeweg en Rijksweg.
Aan de Lage Weide kwamen twee
zeer fraaie complexen, een in de huursector van Kennemer Wonen en het
architectonisch zeer fraaie gebouw
“Clevesteijn”, met penthouses en
overige etages gebouwd rondom een
ruim en licht atrium. “Clevesteijn” is
vernoemd naar een zeer oude hoeve
die ter plaatse heeft gestaan. Dit gebouw bestaat uit zeer fraaie koopwoningen. Aan het Limmer Stet, nabij de
havens, staan twee kleinschalige appartementengebouwen die al ruim 25
jaar bestaan. Voorheen was daar een
melkfabriek en later een bedrijf dat
surrogaat sucade maakte gevestigd
en als laatste EBA speelgoedgroothandel.
Ook zijn er al vergevorderde plannen
voor een nieuw complex appartementen op de voormalige gronden van
Motaal en Kleverlaan aan de Dusseldorperweg.

In alle genoemde objecten zijn fraaie
woningen te koop en zeker attractief
geprijsd. Uw eigen (NVM) makelaar
kan u er alles over vertellen. Uiteraard
kunt u eerst op Funda een kijkje in de
woningen nemen.
Als u een appartement koopt wordt u
(wettelijk verplicht) automatisch lid
van de Vereniging van Eigenaars, die
gezamenlijk het gebouw beheren en
zorgen voor een financieel gezonde
vereniging van waaruit o.a. het onderhoud van het complex betaald wordt.
Uw makelaar en ook een notaris kan u
alles vertellen over de werkwijze van
een Vereniging van Eigenaars.
Zorgeloos wonen begint met rondkijken, een gesprek met de makelaar,
die ongetwijfeld ook mogelijkheden
heeft voor uw eigen woning en wellicht een bezoek aan een van de fraaie
appartementen die op dit moment te
koop staan.
Gelet op de huidige lage rentestand
is kopen voordeliger dan huren, uw
eigen geld wordt door fiscus wellicht
meer belast dan het aan rente opbrengt, dus investeren. Vraag uw makelaar of financieel adviseur.
Kees G. Kroone
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...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

www.rotteveel.org

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

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

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

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN
www.ncommandeur.nl

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

RIETVELD
M A K E L A A R S

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN
TELEFOON 072-505 24 24 - FAX 072-505 16 09

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

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Yvonne van Dijk

Marion van Stralen

Ons team!

Erik Nieman

Gerard Tool

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:
Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
T 06 21 22 19 15 E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

