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voor Limmers, door Limmers

LIMMEN LUDIEK feestweek!
Eindelijk... na vijf jaar wachten is het bijna zover... Limmen in het teken van een echt wereldrecord! Tenminste, daar gaan we natuurlijk met z’n
allen van uit als op 2 juni a.s. de feestelijkheden beginnen! In deze krant een uitgebreid overzicht van alle activiteiten. Activiteiten waar iedereen van harte voor wordt uitgenodigd. Speciale aandacht natuurlijk voor de vrijdag met de spectaculaire onthulling. Zorg dat u erbij bent want
daar zal nog lang over worden nagepraat!
Ook speciale aandacht voor de zaterdagavond. De topband ‘The Dirty Daddies’ staat borg voor een knalfeest. Zorg dat je erbij bent... Onze complimenten gaan uit naar de organisatie. Zij hebben weer een programma inelkaar gedraaid met voor ieder wat wils. Waar een klein dorp groot in
kan zijn. Dus... kom allen het liefst de hele week naar het dorpspark... Elke dag is er wat te beleven! Meer hierover in deze krant!!!

*****LAATSTE NIEUWS *****

BESTUUR LIMMEN LUDIEK
IN HET GROEN GESTOKEN
LIMMEN – Stichting Limmen Ludiek
gaat op voor hun vierde record evenement. En bij een nieuw record hoort
natuurlijk ook weer een nieuwe outfit. Na het oranje (Cocktail), het blauw
(Bavaria) en het wit (LEGO) is nu gekozen voor een frisse groene kleur die
natuurlijk verwijst naar de kleur van
hoofdsponsor NTI NLP.

2 EXTRA TAFELS
VOOR CULINAIRE AVOND!

Alles en iedereen bij Limmen Ludiek
loopt er dus spik en span bij van 2 t/m
7 juni.

VUURBAAK – Door nog eens goed naar
de inrichting te kijken van de ‘pop-up’
eettempel van Limmen Ludiek en in
overleg met de 3 chefs kunnen er nog
2 extra tafels bij. Voor de last minute
snelle beslissers is er nog een kans om
2 juni erbij te zijn.
Op deze avond zullen de teams van
Apicius, ’t Eethuysje en Bij Lotje een
5 gangen diner verzorgen in een warm
aangeklede feesttent van Limmen Ludiek. Het diner zal compleet gemaakt

En niet alleen het bestuur wordt in
het nieuw gestoken maar ook alle
Kurkendrukploeg vrijwilligers zullen
herkenbaar zijn in unieke Limmen
Ludiek eventkleding met hun eigen
naam en welk onderdeel ze hebben
gedrukt. Iedere Kurkendrukploeg
heeft ook een andere kleur zodat heel
duidelijk is wie wat heeft gemaakt en
met wie. Wat voor de aanwezige bezoekers en media wel zo makkelijk is
om iemand eventueel aan te schieten
voor wat extra informatie. Het gaat
een bonte verzameling worden aan
verschillende kleuren.
Het Culinaire CASTEL team, het Horeca HEINEKEN team, het NVD Steward
team en het Bouwtechnische team
zullen ook in hun eigen Limmen Ludiek kleding voor een ieder duidelijk
aanwezig zijn.

2 t/m 7 juni in het
dorpspark Limmen:
zie voor het programma
pagina 7, 8, 9, 10 en 11!
Let op!
leuke kleurplaat
voor de kids!

v.l.n.r. achter Jack Burgering, Kees de Jong
en Andre Koopman,
voor Jan Glorie en Gitta Beentjes.
Foto’s: Jeroen Drenth

Stem allemaal op het biertje
‘Zware Hufter’!
De Zware Hufter, een kruidig zwaar
bier, van Brouwerij Dampegheest doet
mee met de verkiezing van:
Het ‘Beste’ en ‘Populairste’ bier
van Noord-Holland,
uitgeschreven door RTV-NH.
Brouwerij Dampegheest uit Limmen
heeft de ‘Zware Hufter’ ingezet, omdat de echte bierliefhebber van de
volle aromatische smaak lang kan
nagenieten. Heeft u hem nog niet
geprobeerd, het is een aanrader, verkrijgbaar bij de plaatselijke slijterijen.
Het ‘Beste’ bier van Noord-Holland
wordt gekozen door een vakjury.
Op het ‘Populairste’ bier van NoordHolland mag iedereen stemmen.
De brouwers roepen alle inwoners
van Limmen op te gaan stemmen.
Stemmen kan via onze website:

www.dampegheest.nl

worden met en passend wijnarrangement en een kopje koffie na afloop.
Als inloopaperitief zal er een bubbeltje worden geschonken. Tussen
de gangen door zal er ook entertainment zijn. Er zijn nog 2 tafels voor 2
x 10 personen beschikbaar. Kosten
per persoon zijn E 75,- / E 750,- per
tafel van 10. Reserveren kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar
culinair@limmenludiek.nl en wie het
eerst komt zal het eerst malen.

De uitslag wordt bij het Noord-Holland Bierfestival op 7 juni in de Grote
Kerk te Alkmaar bekend gemaakt.
In het kader van ‘Week van ’t bier’
is er op 6 juni een

opendag

in de brouwerij op de
Achterweg 22 Limmen
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen is welkom voor een
rondleiding en om een
biertje proeven!

Reünie
Pax Christischool
Limmen
Na 45 jaar houdt de Pax Christischool op te bestaan.
Per 1 augustus a.s. gaat de school
een fusie aan met de
Sint Maartenschool.
Daarom is er op vrijdag 12 juni a.s.
van 19 u tot 21.30 u een reünie
waarbij oud-leerlingen, oud-leerkrachten, ouders en andere
betrokkenen van harte welkom
zijn! Opgeven kan door een mail te
sturen naar:
reuniepaxchristi@outlook.com.
Vermeld in de mail naam en jaartal
van het laatste schooljaar.
Graag aanmelden voor 1 juni a.s.
Ook kunt u foto’s mailen naar
hetzelfde mailadres.
Alle drankjes tijdens de reünie
kosten 1 euro.

Jaarmarkt Limmen in aantocht!
Nog even en dan is het zo ver... de jaarmarkt in Limmen en wel op woensdag
24 juni 2015. Van 14.00 tot 21.00 uur
is er weer een gezellige afwisselende
markt te vinden in onze kern van zo’n
150 kramen. De route waaraan de kramen staan is iets aangepast op vorig
jaar maar zal niet veel verandering geven. 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. Het is altijd een gezellige

drukte deze middag/avond voor jong
en oud. Natuurlijk zijn er ook weer wat
speciale dingen voor de jaarmarkt, zo
zal brandweer Limmen op het Stet te
vinden zijn, is er ook weer vertier op
de route zelf en diverse muzikale inbreng. Mocht u een kraam willen hebben dan kan u zich aanmelden via de
site ondernemendlimmen.nl dit geldt
ook voor verenigingen en stichtingen
die willen staan op de markt. Geef het
snel aan want dit is ook bij de mensen in de voorbereiding handig voor
het maken van de indeling. Op deze
site zijn ook hele leuke foto’s te zien
van de jaarmarkt 2014, gemaakt door
Marleen Bos. Ook zijn wij op Facebook
te vinden onder Jaarmarkt Limmen,
laat daar een reactie achter voor ons.
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

LUDIEK
GEBAKJE
Bol champagne bavaroise
op een korstschelp

voor.................................................

1.75

OOK LUDIEKE VLAAIEN
met champagnevulling
hele vlaai............................

10.50

halve vlaai

6.00

Denkt u ook nog aan de muntjes-actie?!

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

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

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

WEER OP VOORRAAD: RUBBEREN BALLEN
per stuk € 1,50 10 stuks € 12,50
BIOCAT’S CLASSIC 20 KILO
normaal € 13,75 NU € 9,95 3 stuks € 27,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

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

COTELETTE SUISSE
Benodigdheden voor 4 pers.:
• 4 Varkensribkoteletten met been
• 2 kleine sjalotjes
• 1 teen knoflook
• 2 eetl. fijne peterselie
• 2 eetl. fijngeknipte bieslook
•	150 gram verse roomkaas, naturel
• zout en versgemalen peper
• bloem
• 40 gram boter
• 2 eetl. olijfolie
WIJNTIP: NATURA Merlot
uit Chili

Bereiding: Vraag uw slager 4 iets dikker afgesneden ribkoteletten met
been. En laat ze insnijden.
Pel de sjalotten en de knoflook en snijdt ze ragfijn. Vermeng ze met de
peterselie en de bieslook en meng ze door de roomkaas. Breng op smaak
met zout en peper. Verdeel het roomkaasmengsel in 4 porties en vul elke
kotelet ermee. Druk de vulling gelijkmatig uit zodat de kotelet overal even
dik is. Steek de opening met een cocktailprikker dicht. Wentel de koteletten door de bloem en schudt het teveel eraf.

Tuinaarde - Tuinturf

Verhit een grote koekenpan op hoog vuur en doe de boter erin. Voeg als
deze gesmolten is de olie toe en leg zodra de boter is uitgebruist het vlees
in de pan. Bak de koteletten snel aan beide kanten bruin, draai het vuur
lager en laat ze zachtjes bakken tot ook de binnenkant door en door heet
is. Keer ze halverwege de baktijd (totaal circa 15 minuten).
Verwijder de cocktailprikker en serveer met aardappeltjes en groene
groente.

Eet smakelijk!

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

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530

Oòk in isolatieglas!
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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 Thies Lieuwe 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.

Jessa Xara Lieve Limmen
– Geboren op 25 april 2015–
Dochter van Roy Limmen en Anne Kaasenbrood,
zusje van Justin, Varsha en Lucie.

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’.

Flexibele opvang nodig?
Kinderopvang Kits Oonlie denkt met u mee!
Ziet uw werkweek er iedere week anders uit en heeft u moeite met het
vinden van opvang voor u kinderen?
Kinderopvang Kits Oonlie biedt uitkomst!
Kits Oonlie biedt verantwoorde opvang in een voor kinderen veilige en
geborgen omgeving, maar kan toch
tegemoetkomen aan de flexibele
vraag van ouders. Kinderopvang Kits
Oonlie heeft een goed doordacht, uitgewerkt en doorgevoerd pedagogisch
beleid met vaste pedagogisch medewerkers en een goed ontwikkelingsklimaat. Omdat wij ons richten op
de vraag van ouders hebben wij geen
vaste regels omtrent flexibele opvang.
Wij nemen iedere aanvraag individueel in behandeling en we bekijken samen met u de mogelijkheden. Inmiddels maken al veel ouders gebruik van
onze flexibele opvang!

Het uurtarief voor flexibele opvang is
€6,61 en kunt u opgeven bij de belastingdienst voor kinderopvangtoeslag.
Neem voor meer informatie contact
op met onze administratie op 0725323576 of info@kits-oonlie.nl.

Oud-winnaar Kleverlaan opnieuw in
Bovag-verkiezing Autobedrijf van het Jaar
Kleverlaan Automobielbedrijf heeft
de halve finale gehaald van de Autobedrijf van het Jaar 2015-2016 verkiezing. Dit betekent dat na de winst in
2010 nu opnieuw de top 10 van Nederland is bereikt.
In juli worden de 3 beste bedrijven van
Nederland geselecteerd na een uitgebreide jury-beoordeling en schouwing
door de BOVAG, ANWB en diverse belangrijke partijen uit de autobranche.
Deze finalisten zullen in oktober strijden om de felbegeerde titel.
“Het feit dat we na 5 jaar opnieuw
zijn doorgedrongen in de top 10 van
Nederland is natuurlijk weer een mijl-

paal en een bevestiging van de kwaliteit, klanttevredenheid en uitstraling
van ons bedrijf.
We moeten echter wel afwachten
waar dit jaar de nadruk op wordt
gelegd in de beoordeling van de bedrijven. Alle concurrenten zijn in het
oosten van het land gevestigd en zijn
kleinschaliger van opzet. Dit type
bedrijf heeft de verkiezing nog nooit
gewonnen, dus dat kan een valkuil
zijn nadat we de titel al eerder hebben
gewonnen. Aan de andere kant is de
bevestiging dat we tot de top van Nederland behoren en in de afgelopen 5
jaar niet stil hebben gezeten ook een
groot pluspunt. Als we voor de twee-

de keer de finale halen en misschien
weer winnen zou dat de eerste keer
zijn dat een bedrijf dit behaald en betekent het dat andere winnaars niet
op hun succes kunnen teren, maar er
weer volledig tegenaan moeten om
tot de top te blijven behoren”, aldus
Ron Kleverlaan.
Het volledige team van Kleverlaan is
erg trots op het behaalde resultaat
tot nu toe, maar gaat natuurlijk voor
de finaleplaatsen en de uiteindelijke
winst van de titel. In de komende
maanden zal er ongetwijfeld meer
Kleverlaan-nieuws zijn waarvan we u
op de hoogte houden.

De ru b riek L immer K ro o st
is p owered by

Thies Lieuwe Metselaar
– Geboren op 2 april 2015 –
zoon van Rob Metselaar en Linda Penner

Bewegen is de basis van gezondheid

Taichi
Qigong
in de
buitenlucht!
De al jaren succesvolle buitenlessen
Taichi Qigong vinden wekelijks plaats
in Limmen!
Taichi Qigong is afkomstig uit China.
Chinezen zien klachten als een verstoring van de balans. Daarom is het belangrijk dat je in balans komt of blijft,
waardoor je je fysiek en mentaal goed
voelt. Door te bewegen stimuleer je
de bloedcirculatie en blijven gewrichten soepel.
Veel klachten zoals in het gebied van
hoofd, schouders, nek en armen,
rugklachten of stress kun je met oefeningen, gebaseerd op deze traditie
van Taichi Qigong, voorkomen of verminderen. Taichi Qigong oefeningen
zijn rustige, vloeiende en eenvoudige
bewegingen die ontspannen worden
uitgevoerd. Ze verbeteren ademhaling, lichaamshouding en concentratie. Je wordt je bewust van de wijze
waarop het lichaam op inspanning en
spanning reageert en je leert je grenzen te herkennen. De oefeningen zijn

geschikt voor iedereen en makkelijk
in te passen in het dagelijks leven,
thuis en op het werk.
Tot eind augustus worden losse lessen in de buitenlucht gegeven. Een
ideale manier om vrijblijvend lessen
te volgen op woensdagavond van
20.00 – 21.00 uur. Locatie: Koekoeksveld aan de Westerweg (t.o. huisnr 18)
in Limmen. Kosten € 4,50 per les.
Draag makkelijke, warme kleding, bij
voorkeur meerdere laagjes, en warme
schoenen. Bij hevige regen gaat de les
niet door.
Voor meer informatie zie www.touchbase-taichi.nl, e-mail ellen@touchbase-taichi.nl of bel Ellen Gaillard
072-505 51 01 .

Inloopkoffie-ochtend in Limmen
Ouderen van nu blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat heeft veel
voordelen, maar als het om contacten
gaat, soms ook nadelen. Het sociale netwerk wordt in de loop der tijd
minder, maar de behoefte aan contact
blijft bestaan.
Mensen hebben in hun leven veel
kennis opgedaan. Kennis over hoe het
vroeger was en over het leven in het
algemeen. Maar ook in de actualiteit
speelt zoveel dat het soms prettig is
daar met anderen van gedachten over
te wisselen in een gezellige ruimte
onder het genot van een kopje koffie
of thee.

Om die reden start Welzijn Castricum,
in samenwerking met de Cameren
en de SWOL, een wekelijkse ontmoetingsgroep. Eén keer in de week op
dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00
uur willen we deze ochtend gaan organiseren. We zijn op zoek naar een
aantal enthousiaste gastheren en
gastvrouwen die 1 ochtend in de veertien dagen deze groep willen begeleiden.
Mocht u interesse hebben in deze vrijwilligersfunctie dan kunt u contact
opnemen met Ingrid Wellen tel. 025656562 of Wieke Bismeijer tel. 0880057650

Stichting Welzijn Ouderen Limmen

Op de foto: Rik Metselaar (links) en Ron Kleverlaan.

Op de benedenverdieping van het
cultureel centrum “Vredeburg” zijn
dagelijks activiteiten voor senioren,
o.a. klaverjassen, bridge, bingo, lezingen, themamiddagen, biljarten,
yoga, kunstgeschiedenis etc. Al deze
activiteiten worden ontwikkeld door
zelfstandige gebruikersgroepen en de
KBO (Katholieke Bond van Ouderen).
De SWOL faciliteert de ruimtes, houdt
de agenda bij waar ruimte gereserveerd kan worden.
Er is dagelijks een vrije inloop om
eens kennis te maken met bijvoorbeeld biljarten. Dit is ook een club
die nieuwe leden van harte welkom
wil heten. Er staan vijf schitterende
(o.a. Wilhelmina) biljarts, allemaal in

een perfect onderhouden conditie. De
biljarters vertellen u graag meer over
hun club en de activiteiten. Maar ook
sommige bridgeclubs nemen graag
nieuwe leden aan.
Als u eens kijkt op de website van de
SWOL, die overigens nauw samenwerkt met KBO, De Zonnebloem en
de Stichtingen Welzijn in Akersloot en
Castricum, dan ziet u al snel welke zaken er zoals in Limmen mogelijk zijn.
U kunt ook altijd een van de bestuursleden bellen om te vragen naar bepaalde activiteiten. Of wellicht heeft
u een idee voor een nieuwe activiteit.
www.vredeburgswol.nl
Kees G. Kroone, vz SWOL
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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.

Limmen

Van afval naar
grondstoffen en energie

Nijverheidsweg 31j

Zonnedauw 6d

1851 NW Heiloo

1906 HA Limmen

072 5325555

072 5325555

info@podotherapieheiloo.nl

info@podotherapielimmen.nl

www.podotherapieheiloo.nl

www.podotherapielimmen.nl

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

Kijk op:
ijfjonker.nl
r
d
e
b
s
r
e
m
e
www.aann

•
•
•
•
•

Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505‑17‑51
Achterweg 15
1906 AG Limmen
Tel./ Fax: 072 505 52 62
admiraalvalkering@kpnmail.nl

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd
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Waarom deze match..?

NTI NLP HOOFDSPONSOR LIMMEN LUDIEK

Limmen - Bouke de Boer: ‘De sponsoring van NTI NLP aan Stichting Limmen Ludiek bestaat al heel wat jaar.
Dit jaar extra bijzonder als hoofdsponsor van het project ‘Grootste
kurkenmozaïek ter wereld’.’
Bouke de Boer, oprichter van NTI NLP,
vindt het belangrijk om plaatselijke
stichtingen en verenigingen te steunen, Bouke: ‘je helpt elkaar’.

gen, verbinden op een diepere laag,
samenwerken en prachtige dingen
doen, dat staat hoog in ons vaandel.
Het mozaïek van Limmen Ludiek laat
zien dat Nederland daar altijd al sterk
in is geweest, in alle tijden en tijdens
alle culturen. Wij voelen ons daarmee
verbonden. Vandaar dat we graag
hoofdsponsor zijn van dit unieke project.’

’Limmen is misschien een klein dorp
en er gebeuren grote dingen’, aldus
Bouke. ’Limmen Ludiek en ons instituut - dat mogen we gerust stellen zijn daar goede voorbeelden van.
En wat te denken van basisschool
Het Kleurenorkest die 8 jaar geleden
vanuit NTI NLP is opgericht en tegenwoordig op eigen benen staat.’ Bouke
de Boer vervolgt: ’Wij verzorgen met
NTI NLP trainingen in effectieve communicatie in binnen- en buitenland.
Mensen met elkaar in contact bren-

Vanuit de kern
Het Nederlands Trainingsinstituut
voor Neuro-Linguïstisch Programmeren (NTI NLP, in 1994 opgericht door
Bouke de Boer en Dorien Groot) heeft
als missie een positieve bijdrage te leveren aan de mens en zijn omgeving.
Dit door ondersteuning te bieden op
het terrein van effectieve communicatie, persoonlijke ontwikkeling en
professionalisering. NTI NLP verzorgt
daartoe opleidingen, trainingen en
workshops.

Spectaculaire mountainbikewedstrijd
op verwerkingslocatie GP Groot
Op zaterdag 20 juni 2015 organiseren
MTB Noordwest en GP Groot voor de
derde keer de GP Groot reCYCLE. De
hoogste berg van Alkmaar op de verwerkingslocatie van GP Groot is op die
dag wederom de ‘kuitenbijter’ bij een
van de meest unieke MTB evenementen van Nederland. Het deelnemersaantal groeide de afgelopen edities
gestaag. De organisatie bereidt zich
dit jaar voor op minimaal 250 rijders;
uit binnen- en buitenland. MTB-ers
kunnen individueel en in teamverband meedoen.

Het Oranjefonds doneert € 12.000,-

Nieuwe lift voor
Stichting Vredeburg!
De voormalige boerderij “Vredeburg”aan de Dusseldorperweg te Limmen is in de jaren 90 van de vorige
eeuw door een burgerinitiatief van
de ondergang gered, gerenoveerd en
fungeert sindsdien als sociaal-cultureelcentrum in Limmen. Het monumentale gebouw wordt beheerd door
de Stichting Vredeburg en samen met
de SWOL (Stichting Welzijn Ouderen
Limmen) wordt het sociaal culturele
doel ingevuld.
Op de begane grond vinden vele verbindende activiteiten plaats, zoals
biljarten, bridgen, bingo, yoga, klaverjassen, bijeenkomsten voor ouderen, tentoonstellingen, workshops,….
en boven ligt het accent wat meer
op evenementen, lezingen, vergaderingen, seminars, muziekuitvoeringen,…. waarbij de horecavergunning
goed van pas komt. Er kan daar ook
gegeten en gedronken worden.
Graag ontvangen we ook mindervaliden boven. Dat wordt tot heden bemoeilijkt door het ontbreken van een
personenlift. Er is uiteraard een brede
trap en voor noodgevallen is er een
goederenlift beschikbaar. Voor toiletbezoek moet je echter naar beneden
en als dat geslaagd is weer terug naar
boven.
De Stichting Vredeburg en de SWOL
zijn verheugd te kunnen melden, dat
we met hulp van het Oranjefonds in
staat zijn een personenlift te realiseren. Het Oranjefonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en

contacten. Afgelopen jaar besteedde
het € 28,7 miljoen aan organisaties,
die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij
een nieuwe plaats in de samnleving.
Het Oranjefonds wordt o.a. gesteund
door de Nationale Postcodeloterij, De
Lotto en door vrienden en bedrijven.
Koning Willem Alexander en Koningin
Maxima zijn al sinds de oprichting het
beschermpaar van het fonds.
De lift is besteld bij “Aesyliften BV” en
wij hopen het apparaat eind augustus
in gebruik te kunnen nemen. Vanaf
dat moment is de gehele Vredeburg,
ook op de verdieping bereikbaar voor
iedereen, ongeacht handicap.
Voor informatie over het Oranjefonds
kunt u contact opnemen met Rosanna Prinsen tel. 030 2339345, zier ook
de website: www.oranjefonds.nl
Voor meer informatie over activiteiten en mogelijkheden in en rond de
Vredeburg, zie de websites van SWOL
en Vredeburg.
Hans Bus
© Marleen Bos Fotografie
technisch beheerder “Vredeburg”

In een race over 100 minuten trotseren mountainbikers het gevarieerde
terrein van GP Groot. Op het terrein
van GP Groot wordt weer een uitdagend MTB-parcours uitgezet rond de
recyclinginstallaties en het ‘Alkmaarse heuvellandschap’ van bouw- en
sloopafval.
Inschrijven
Inschrijven kan alleen via voorinschrijving en vanaf 18 jaar op:

www.gpgroot.nl/mtb
Deelname is € 10,- (ex prochip) KNWUbasislidmaatschap is vereist.
KidsRide
Om jeugdige rijders ook een kans te
geven om unieke parcours te bedwingen, organiseren we voorafgaand aan
de wedstrijd een KidsRide. Onder begeleiding van ervaren MTB-ers en begeleiders kunnen kinderen van 8 t/m

17 jaar (gratis) het parcours rijden. Let
op: De plaatsen voor deze ‘preCYCLE’
zijn beperkt! Inschrijven kan ook via
www.inschrijven.nl.
Programma
• 13.15 – 14.45 uur:
Gratis Kids ride (mini-clinic voor
kinderen 8 t/m 17 jaar)
• 15.00 uur:
Start GP Groot reCYCLE 100 minuten

Wie-o-wie..?
Op de vorige foto met de poppenkinderen zijn weinig reacties binnengekomen. Deze nieuwe foto is
waarschijnlijk de inhuldiging, ter gelegenheid van kapelaan van Teylingen.
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
aan de Schoolweg 1.
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waardecheque

Maak kennis met NTI NLP: hoofdsponsor Limmen Ludiek

Gratis NLP-informatieavond
- donderdag
11 juni Limmen
ter waarde
van:
Haal meer uit jezelf!
Welk cijfer geef jij aan hoe je
communiceert? Aan hoe je omgaat
met de mensen om je heen, zoals je
partner, familie, kinderen,
de training:
collega’s? Aan hoe je functioneert
op je werk? Als jij meer uit jezelf wilt
halen dan is Neuro-Linguïstisch
Programmeren (NLP) iets voor jou.
Het gaat over effectief
communiceren op het werk, thuis,
ter waarde van de training: overal.

Nederlands Trainingsinstituut
voor Neuro-Linguïstisch Programmeren

waardecheque

NTI NLP
is hèt instituut
voor effectieve
communicatie en
persoonlijke
ontwikkeling
20 jaar
kwaliteit
vanuit
de kern
persoonlijke aandacht
resultaatgerichtheid
Nederlands
Trainingsinstituut
integriteit

voor Neuro-Linguïstisch Programmeren

NTI NLP
is hèt instituut
voor effectieve
communicatie en
persoonlijke
ontwikkeling

NLP is een heldere en effectieve
communicatiemethodiek. Het gaat
over hoe onze zintuigen de prikkels
van de buitenwereld opvangen, hoe ons zenuwstelsel deze informatie verder verwerkt en hoe dit zich uit
via ons gedrag. Bewustwording van deze processen geeft je de mogelijkheid om jezelf meer te sturen.
Neem contact op met Dorien Groot:
06 51 03 92 27 | dorien@ntinlp.nl

Wil je meer te weten komen? Kom donderdag 11 juni naar de gratis informatieavond van NTI NLP
(Oosterzijweg 8 te Limmen). Ontvangst is vanaf 19.00 uur, start van het programma om 19.30 uur en de
avond is 22.15 uur afgerond. Bezoekers van de informatieavond ontvangen het boek t.w.v. €12,50) van
Neem contact op met Dorien Groot:
Bouke de Boer. Aanmelden is niet nodig. Zie ook: www.ntinlp.nl.
06 51 03 92 27 | dorien@ntinlp.nl

kwaliteit | persoonlijke aandacht | resultaatgerichtheid | integriteit

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL?

KLEVERLAANVERHUUR.NL
ONLINE
EEN AUTO
HUREN

ex
tra

HUUR BINNEN
3 STAPPEN
EEN VOERTUIG:

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

1.

Selecteer uw
voertuig naar keuze

2.

Selecteer huurperiode
& opties

3.

Reken af

Websites?

studio

welgraven.nl
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Burgemeester Toon Mans
trots op Limmen Ludiek
“Ik kijk bijzonder uit naar de onthulling van het
kurkenmozaïek en alle activiteiten eromheen.
Voor mij is het de eerste keer als burgemeester, maar de naam en faam van het gezelschap
waren Limmen Ludiek al vooruit gesneld. Ik
moet zeggen: met recht.

WIST U DAT …..
…. Limmen Ludiek eerst een grote legpuzzel wilde gaan
maken in 2015
…. Dit iets te hoog gegrepen was voor jong en oud

…. H et kurkenidee per toeval werd verzonnen d.m.v. een
gift van 50.000 kurken in 1x
…. Daarna volgden er nog 650.000 uit heel de wereld

…. D at 3 van de 5 bestuursleden er al vanaf het eerste uur
in 2000 bij zijn
…. D at zijn Kees de Jong, Jack Burgering
en Andre Koopman

…. Jan Glorie en Gitta Beentjes het 5 koppige bestuur
3 jaar compleet hebben gemaakt

…. De Kurkenhof in de vorige eeuw een speelgoedfabriek
was, de EBA
…. D it het 3de Guinness wereldrecord kan gaan worden
voor stichting Limmen Ludiek

…. A lex Stuifbergen het ontwerp super heeft vormgegeven
na een idee van Limmen Ludiek
…. H et hele dorpspark omgetoverd zal gaan worden in een
Limmen Ludiek feestterrein.
…. O ok de sporthal de Enterij weer bij het hele evenement
betrokken gaat worden

…. Jaap Stoffer en Fernand Zomerdijk de horecakar gaan
trekken samen met Limmen Ludiek
…. E r deze editie Heineken bier en famille CASTEL wijnen
geschonken gaat worden

Wat een geweldig leuk project. Limmen Ludiek
blijft elke keer weer verbazen. Niet alleen vanwege de creatieve en bijzondere ideeën, maar
vooral om dat ze opnieuw zo veel mensen in
beweging krijgen. Iedereen doet mee. De sorteeravonden waren enorm gezellig. Ook ik heb
er eentje meegeholpen en hoop dat ik zo ook
een ‘kurkje’ heb kunnen bijdragen.

De organisatie heeft alles tot in de puntjes
voorbereid en kunnen langzaam aftellen tot het
grote moment. Voor mij staat stichting Limmen
Ludiek voor meer dan alleen een groep mensen die een wereldrecordpoging doet. De organisatie laat zien dat je samen ver kunt reiken.
Ze zijn het voorbeeld van hoe je een gemeenschap kunt enthousiasmeren en versterken.
Ik wens het bestuur en al die honderden vrijwilligers de komende weken in de voorbereiding dan ook alle succes toe en nodig iedereen
in Nederland uit om een kijkje te komen nemen
in Limmen.”

Hoe het ooit begon...
Het moet ergens in de herfst van het millennium jaar 2000 geweest zijn toen 3 enthousiaste raadsleden van de toen zeer florerende
Carnavalsvereniging De Uylenspieghels het
idee opvatte om buiten het carnavalsseizoen
een ludieke activiteit te gaan organiseren.

Ludiek in de kiem ontstaan en heeft dus het
recordvirus zijn intrede gemaakt in Limmen.
En dat virus is daarna niet meer weggegaan.
Het virus heeft in de loop van de jaren zelfs
wilder om zich heen geslagen naar het niveau
van een hardnekkig wereldrecordvirus.

Aanleiding was het feit dat Limmen in 2001
als zelfstandige gemeente stopte te bestaan
en aanhaakte bij Castricum. In de zomer van
2001 werd een ludieke cocktail gemaakt van
2001 ltr om hiermee op gepaste wijze afscheid
te nemen van de zelfstandigheid en te proosten op het samengaan met Castricum. En passant bleek dit ook nog eens een Benelux record
te zijn. Vanaf dat moment is stichting Limmen

In 2005 werd de grootste Bierkratten Piramide
van de wereld met 63.365 kratjes gebouwd en
in 2010 werd de hoogste LEGO toren van de
wereld met 30,52 meter gebouwd.
En straks in juni tijdens de LIMMEN LUDIEK
FEESTWEEK dus het 3de wereldrecord met het
grootste Kurkenmozaïek van de wereld met
een oppervlakte van 178 m2.

Echt overal vandaan...
Je kunt haast geen plek op deze aardbol verzinnen of er zijn wel een paar kurken vandaan
gekomen voor de wereldrecordpoging van
Limmen Ludiek. De eerste 50.000 kwamen
eind 2012 vanuit het niets uit Egmond aan Zee.
Deze kurken waren het startsein van de grootste kurkenjacht ooit.
Het kurken ‘olievlekje’ begon eerst heel rustig
vanuit Limmen zijn weg te vinden in de regio
Kennemerland. Maar al heel rap bleek een

groot gedeelte van Noord Holland gegrepen
te zijn door het kurkenvirus. Slijterijen, restaurants, verenigingen en particulieren spaarden
enthousiast kurken mee voor Limmen.
Daarna volgde de rest van Nederland ook met;
Maastricht, Den Haag, Utrecht, Goes, Arnhem,
Groningen, Den Helder en nog veel meer steden en dorpen. Maar er kwamen ook kurken
van ver buiten onze landsgrenzen naar Nederland toe rollen. Duitsland, Italië, Frankrijk, Portugal en ja zelfs ook Amerika.
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Culinaire avond Limmen Ludiek uitverkocht!
Limmen – Met 350 gasten is de Culinaire Avond
van Limmen Ludiek van 2 juni helemaal uitverkocht. Er kan geen tafel of stoeltje meer bij.
Maar dat was de verwachting ook wel na het
succes in 2010 en de culinaire ‘line-up’ met
Restaurant Apicius uit Bakkum, restaurant ’t
Eethuysje uit Castricum en bar BBQ bistro ….Bij
Lotje uit Limmen.
’t Eethuysje - Castricum
Marieke Bakker namens Restaurant ’t Eethuysje: “We worden er altijd blij van als er in de
buurt goede evenementen worden georganiseerd. En het evenement van Limmen Ludiek is
elke vijf jaar echt uniek, origineel en groots opgezet. We vinden het natuurlijk een eer om deel
uit te maken van een dergelijke happening in
onze gemeente, waar zoveel mensen op af komen. Verder is het uiteraard ook echt weer eens
wat anders om met twee andere, zeer goede,
restaurants uit de buurt gezamenlijk voor zoveel
mensen een diner te maken, spannend op een
leuke manier. We hebben er zin in!”, vult Chefkok Michiel Bakker aan.
Apicius - Bakkum
‘De evenementen van Limmen Ludiek zijn altijd
uniek! Vereerd en enthousiast zijn wij dan ook
met deze samenwerking. Wij van Apicius vinden
het dan ook geweldig om op 2 juni 2015 van de
partij te mogen zijn! Ons streven is een waanzinnige leuke en gezellige avond en wij hopen
stiekem toch ook op weer een nieuw wereldrecord voor stichting Limmen Ludiek!!’ zeggen
Gaylord en Thorvald de Winter van restaurant
Apicius.

….Bij Lotje – Limmen
Trienke Muurling en Ton Gerrits van ...Bij Lotje
vervolgen; ‘Een paar maanden nadat wij begonnen waren met ons restaurant lazen wij in de
lokale media dat Limmen Ludiek met de organisatie van een Culinaire Avond bezig was. Wij
hebben toen direct Limmen Ludiek benaderd
met de vraag of wij ook mee konden doen. Na
het eerste gesprek waren we nog enthousiaster
geworden en we zijn dan ook ontzettend trots
deze Culinaire Avond samen met ’t Eethuysje en
Apicius te mogen verzorgen voor 350 gasten.

Tijdens het diner zal een heerlijk wijnarrangement worden geschonken met de wijnen van
Famille CASTEL uit Frankrijk. Heerlijke en eerlijke wijnen om lekker zo te drinken maar dus
ook prima geschikt om verrassende ludieke culinaire combinaties mee aan te gaan.
The Kings of Keys
De coverband The Kings of Keys is een super

spontane TOP-feestband en volgens insiders
wellicht wel Neerlands beste en vooral leukste
feestband. Met een muzikaal Feest der Herkenning met hits uit de jaren 70-80-90 tot nu, van
bekende lekkere oude en nieuwe dans & feest
classics. De leden komen uit alle muziek- en
windstreken, maar hebben één ding gemeen:
hun passie voor een gezellige boel. En dat stralen ze dan ook absoluut uit op het podium!

WS!
U
IE
N
E
T
S
T
A
A
L
TRA TAFELS

Het menu

NOG 2 EX
!!! MAIL SNEL:
BESCHIKBAAR
l
menludiek.n
culinair@lim

VeRy aperitief met diverse ‘ Guilty Pleasures’
Boeren Kennemer Paté met Amsterdams zuur
en Balsamico.
*****
Tartaar van Beekridder met Ravioli gevuld met
Venkel en schuim van Daslook
*****
Rouleau van Piepkuiken met Canner Kreeft,
mousseline van Doperwt
en krokantje van Parmezaan
*****
Chateaubriand met Bonne Femme garnituur en
jus van rode wijn
*****
Huisgemaakte Chocoladetaart met een
Frambozencoulis
Kopje Koffie of Thee
(N.B. wegens de unieke opzet van de avond kunnen wij helaas niet voldoen
aan speciale dieetwensen en/of voorkeuren)

VIDEO DRONE IN DE LUCHT
TIJDENS LIMMEN LUDIEK
LIMMEN – Er staat zoveel leuks op het Limmen
Ludiek 2015 programma dat het bijna te veel
is om op te noemen om maar niet te spreken
over het vastleggen op video. Vandaar dat verschillende camera’s op verschillende tijdstippen en locaties door verschillende personen
zullen worden ingezet. Er zullen zelfs videobeelden gemaakt gaan worden vanuit de lucht
met een drone. Hoe gaaf is dat!
Zo zullen er een aantal lokale camera mensen
filmen (o.a. Kees Bos en Nick Groot), camera’s
van C-TV Castricum zullen actief zijn met de

onthulling op 5 juni en er komt dus een drone
in de lucht te hangen om te filmen tijdens alle
voorbereidingen in het dorpspark.
Na afloop zal er van het hele evenement een
videoregistratie gemaakt gaan worden welke
in DVD vorm later in het jaar zal worden aangeboden voor ludiek geïnteresseerden.
En mocht je zelf per ongeluk of bewust geweldige beelden geschoten hebben die je met ons
wil delen/afstaan ……beelden zijn altijd welkom natuurlijk en wie weet haalt het de video
wel!

Verkopen of vernietigen?
LIMMEN – Duizenden kurken en uren werk zitten er in het wereldrecord kurkenmozaïek van
Limmen Ludiek. In het wereldrecordweekend
van 5, 6 en 7 juni staat het mozaïek natuurlijk
te stralen in al zijn glorie. Maar wat gaat er mee
gebeuren na het record weekend? Laten we het
Limmen Ludiek gewoon eens vragen.
Wat gaat er met het mozaiek gebeuren na
jullie feestweek?
‘Het liefst verkopen we hem in zijn geheel’ zegt
voorzitter Kees de Jong. ‘Maar wie kan zo’n
kunstwerkje van 178 m2 plaatsen, bijna niemand toch? We hebben ook nog niet echt de tijd
gehad om hier over na te denken of überhaupt
werk van te maken.’
Maar als dat dus niet lukt?
‘Dan gaan we de losse onderdelen proberen
te verkopen. Voor een paar portretten van het
mozaiek is al wel interesse getoond’, vervolgt
Andre Koopman. ‘De onderdelen Hardwell en
Vincent van Gogh liggen goed in de markt. Maar
dan hebben we er nog een stuk of wat in de
aanbieding.’
En de andere portretten dan?
Gitta Beentjes zegt; ‘Onze Koning en Koningin

zullen ook wel een baasje krijgen. Ook Anne
Frank en Rembrandt zullen goed terechtkomen
verwachten we. Een deel van de opbrengst van
de verkoop zal naar stichting Jonge Weduwen
gaan en de andere helft naar stichting Limmen
Ludiek zelf.’
Dus jullie geven de onderdelen niet gratis
weg?
‘Nee, zeker niet’, vult penningmeester Jan Glorie aan. ‘De kurken die in het mozaiek zitten verwerkt vertegenwoordigen sowieso een bedrag.
En ieder kunstwerkje op zichzelf natuurlijk ook.
De mozaïeken zullen tussen de € 3.000,- en
€ 5.000,- moeten gaan opbrengen. De hoogte
van het bedrag hangt af van de hoeveelheid kurken die er in zitten verwerkt. Deze inkomsten
hebben wij als stichting trouwens hard nodig
om uit de kosten te komen.’
En in het ergste geval?
‘Daar willen we nog niet echt aan denken’, zegt
Jack Burgering. ‘De kurken kunnen namelijk
ook als kurken worden verkocht en in het aller
uiterste geval zal het hele mozaïek naar de stort
gaan of door de shredder getrokken worden’.

Maar dat is toch doodzonde?
‘Dat is ook onze ergste nachtmerrie. Alle uren,
dagen, weken, maanden en jaren van voorbereidingen zijn dan letterlijk voor niets geweest’,
besluit Kees de Jong. ‘Maar als niemand interesse heeft dan is dat helaas de realiteit waar

we het mee moeten doen. We hebben er dan
natuurlijk wel de gezellige feestweek en ons
3de wereldrecord als beloning aan overgehouden. En dat is natuurlijk niet in waarde uit
te drukken.’
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Limmen Ludieks scholenproject 2015

Creatief met kurk 2.0
Eind 2012 is Limmen Ludiek gestart met
hun kurkenjacht. Zevenhonderdduizend
kurken zijn uiteindelijk vanaf dat moment
de De Kurkenhof in Limmen ingerold. Voor
het record mozaïek zijn er bijna 400.000 gebruikt waardoor er nog een kleine 300.000
over bleven.
Namens Limmen Ludiek vertelt Gitta Beentjes;
‘Vandaar dat het idee is ontstaan om naast het
wereldrecord kurken project ook iets unieks en
eigens voor alle scholen uit de CAL gemeente
te gaan organiseren. Duurzaam verbinden is
ons motto in de breedste zin van het woord. In
2010 is zo het LEGO kinderproject LIMBONITA
idee ‘ geboren’ en nu dus CAL KIDS ARE GOING
CORK.’
De ongeveer 300.000 leftover kurken zijn in de
afgelopen weken verdeeld over de 10 deelnemende scholen die vanaf het eerste moment
dolenthousiast waren over dit project.
‘Geweldig dat ons scholenproject idee zo
breed werd gedragen door het CAL onderwijs’,
vervolgt voorzitter Kees de Jong.

Pax Christischool
Thema: Stripfiguren Mickey en Minnie Mouse
Sint Maartenschool
Thema: Vakantie
Vanaf 3 juni 15.00 zullen alle projecten worden
tentoongesteld in sporthal De Enterij en een
vakkundige jury – Loek Rijs, Michel Welgraven
en Alex Stuifbergen - zal tijdens een feestelijke
middag – 15.00 / 18.00 - de prijswinnaars bekend gaan maken.
De kurk-objecten van de 10 scholen zullen de
rest van de Limmen Ludiek feestweek voor
alle bezoekers van het Limmen Ludiek event
te bewonderen zijn in de speciaal hiervoor ingerichte sporthal. Met daarbij ook een aantal
leuke kurk gerelateerde bedrijven zoals o.a.;
Artinato uit Hengelo, Mutrex uit Rotterdam en
Decork uit Haarlem.
Super leuk dus om een kijkje te nemen om met
eigen ogen te zien hoe creatief onze jeugd is!

Clusius College
Thema: Groen, Verbouwing en Praktijkvakken
Jac. P. Thijsse
Thema: Internationaal, Natuur en Milieu
Bonhoeffercollege
Thema: K inderen, Ontwikkelingshulp, Kenia,
Kibet4Kids
Antoniusschool
Thema: Pretparken

BREDA / CASTRICUM – Op vrijdag 5 juni zal
tussen 22.00 en 24.00 dan eindelijk het kurken mozaïek in zijn geheel te zien zijn. Limmen
Ludiek zou Limmen Ludiek niet zijn wanneer
ze dit niet op een passende manier zouden
gaan doen.

Visser ’t Hooft Basisschool
Thema: Kunst & Cultuur
Visser ’t Hooft BSO
Thema: Dierentuin
Kleurenorkest
Thema: Stripfiguren (Minion) en cultuur

Na de TOPPERS wellicht wel het leukste
meezingfeest:

LA LUDIEK DU CAL

Deze avond gaat een gezellige muzikale rollercoaster worden waar bekende en minder
bekende dorpelingen uit Limmen, Bakkum,
Castricum, Heiloo en Akersloot in de huid van
bekende nationale en internationale artiesten
kruipen. Queen, Doe Maar, Robbie Williams,
Anouk, Pearl Jam, Van Dik Hout, Shocking
Blue, Caro Emerald, Golden Earring, Johnny
Cash & June Carter en nog velen andere kanjers komen deze avond in de Limmen Ludiek
feesttent langs. Er zullen deze avond zeer verrassende optredens worden gedaan door mensen waar je dit niet 1, 2, 3 van zou verwachten.
Want wat te denken van Johan Olling, Harry
Mooij, Fernand & Jaap en Dennis Beentjes &
Ron Lute ...En wat zullen ze gaan zingen?

NTI NLP - Limmen is misschien een klein dorp,
maar er gebeuren grote dingen. Limmen Ludiek en ons instituut NTI NLP zijn daar goede
voorbeelden van. Wij verzorgen trainingen in
communicatie en persoonlijke ontwikkeling:
mensen met elkaar in contact brengen, verbinden op een diepere laag, samenwerken en
prachtige dingen doen, dat staat hoog in ons
vaandel. Het mozaïek van Limmen Ludiek laat
zien dat Nederland daar altijd al sterk in is geweest, in alle tijden en tijdens alle culturen.

Wij voelen ons daarmee verbonden. Vandaar
dat we graag hoofdsponsor zijn van dit unieke
project.
Verbinding is de kurk waarop een samenleving
drijft. Misschien is dat wel een prachtige metafoor voor alles wat er in dit mooie dorp gebeurt.
Vanuit de kern Limmen!
Bouke de Boer en Dorien Groot,
directeur-eigenaren van NTI NLP

Spectaculaire licht- en geluidsshow bij ludieke onthulling..!

Cunera School
Thema: Circus

LIMMEN –We hebben allemaal wel eens de
sterren van de hemel gezongen... onder de
douche of in een Karaokebar op vakantie?
In ons allemaal schuilt heel stiekum ook een
weergaloze artiest, denken we zelf. Maar voor
een aantal onder ons is dit ook echt zo. Schitterend zangtalent wat voor de buitenwereld
verborgen is gebleven. De passie voor muziek
en dit uitstralen is het belangrijkste natuurlijk.
En de passie zal er deze avond vanaf spatten.

De hoofdsponsor aan het woord...

Met ruim 25 verschillende optredens wordt het
een avond met een hoog meezing- en dansgehalte. In de feesttent zijn voldoende gezellige
zitjes en sta tafels aanwezig zodat iedereen
deze muzikale avond met entertainment op
een zo prettige mogelijke manier kan mee beleven. Kom ook gezellig langs en laat je verrassen. Over deze avond gaat nog heel erg lang na
gepraat worden.
Want naast Andre Hazes, Ali B. en Lange Frans,
Dusty Springfield, Joe Cocker en The Pointer
Sisters komt er ook een heuse SURPRISE ACT.
De onderhandelingen hierover verlopen zeer
positief.
Donderdagavond 4 juni			
20.00 – 01.00		
		
GRATIS ENTREE!

Zorg dat je deze show niet gaat missen want
het gaat een spektakel worden met een hoog
kippenvel gehalte. LivingProject uit Breda gaat
de lichtshow verzorgen en Radio 105 heeft de
muziek verzorgd. En wie weet, wie weet…….
misschien komt die ene nr. van de wereld ook
WELL even HARD langs.

Wie er in ieder geval wel is om het kersverse
wereldrecord te vieren dat is DJ WILLOW. Die
zou je kunnen kennen van De Vrienden van
Amstel zingen hun Helden in Alkmaar of van
de Vrienden van Amstel uit Ahoy. Daar ging het
dak er pas echt af toen hij ging draaien. De ene
hit naar de andere hit komen deze avond als
een TGV voorbij.
Deze wereldrecordshow en feestavond is GRATIS toegankelijk en zal tot de kleine uurtjes
(02.30) gaan duren. Het gaat een avond worden waar Limmen over 100 jaar bij Stichting
Oud Limmen nog over aan het napraten zijn!

Nog steeds vrijwilligers nodig
Limmen – Limmen Ludiek begint lekker op
stoom te komen en met nog 2 weekjes voor
de boeg begint de spanning ook langzaam op
te lopen. Gaat het allemaal lukken, komt het
grote podium voor het mozaiek wel af, is het
stevig genoeg voor het mozaiek, hoelang gaat
het afwerken duren en zijn er voldoende vrijwilligers voor alle disciplines in de feestweek?
De laatste vraag kunnen we nu al beantwoorden met ………. NEE!
Vooral aan terreinstewards, beveiligers en verkeersregelaars is op dit moment een gebrek.
Maar ook in de bediening tijdens de Culinaire
Avond en de diverse Bardiensten op vrijdag,
zaterdag en zondag in de feesttent kunnen nog

wel wat extra hulp gebruiken. ‘ We hebben liever 10 man te veel waardoor een ieder lekker
tijdens het vrijwilligerswerk ook kan genieten
dan dat we 1 vrijwilliger te kort hebben en het
op werk begint te lijken’, zegt voorzitter Kees
de Jong.
Enthousiaste geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden via de website limmenludiek.nl. Al
is het maar 1 dag, een dag deel of een paar
uurtjes... dat maakt niet uit.
‘Alle hulp is van harte welkom en ook echt
noodzakelijk’ vult Gitta Beentjes aan. ‘Samen
met elkaar doen we alles, alleen doe je natuurlijk niets’

VOOR DE KIDS:

LEUKE KLEURPLAAT
OP PAGINA 11!
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Maak hem zo ludiek en mooi als je kunt en lever hem in vóór 28 mei,
in je eigen klas of bij Bakker Bakker aan de Vuurbaak in Limmen..!

Naam

:

.................................................................

Adres :

.................................................................

Plaats :

.................................................................

School :

.......................................

Groep

Tel

.......................................

Leeftijd

:

..............
............
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

Manus
Bockbier
Ut 1e Kieft-ai
Merakels
Skoftig
WinterWit
Zware Hufter
Antje van
Gerrebrandje

Proef de unieke smaken
van onze ambachtelijk
gebrouwen bieren...

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Geen bier onder de 18

Min architectuur bna

M

Limmen

www.dampegheest.nl

Maatlat 9 • Limmen

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

ONTWERP INMETEN MONTAGE

www.gerardminarchitect.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

Gadverdamme
wat lekker..!

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

- uw W

g

kelin
r
e
ectuu bouwkund planontwik

archit

Websites?
studio

welgraven.nl

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

072-505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
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Kans op gratis dag extra
kinderopvang
Om inwoners en belangstellenden
kennis te laten maken met de manier waarop kinderen van 0 tot 4 jaar
worden opgevangen organiseert Forte
Kinderopvang
elke 1e woensdag van de maand tussen 7.30-18.30 uur een open dag. Daarbij kunnen alle geïnteresseerden een
kijkje nemen bij de kinderdagverblijven van Forte Kinderopvang. Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag
en maken bovendien kans op een gratis dag extra opvang!

ters? Medewerkers van Forte Kinderopvang geven elke eerste woensdag
van de maand de hele dag meer uitleg
over de opvang op een kinderdagverblijf. Daarbij wordt een rondleiding
door de vestiging gegeven en verteld
over de pedagogische visie van Forte
Kinderopvang. Bezoekers krijgen een
daarnaast een gratis goodiebag met
handige spullen en maken kans op
een gratis dag extra opvang bij inschrijving!
Medewerkers laten graag zien op welke manier er gezorgd wordt voor veiligheid en geborgenheid, maar ook de
binnen- en buitenruimtes waarover
Forte beschikt kan iedereen bekijken.
Daarnaast kunnen belangstellenden

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 peu-

Kermisrun 2015...
Inschrijving gestart!
Tijdens het kermisweekend op 12 september zal ook dit jaar weer de spectaculaire Kermisrun plaatsvinden. De
inschrijving is gestart. Doe je mee?
De Kermisrun is een uitdagende run
vol hindernissen waarbij moet worden gerend maar ook geklommen, gezwommen en getijgerd. Je blijft zeker
niet droog, wordt wel vies, mentaal
gesloopt, fysiek intensief uitgedaagd

en beleeft de leukste run van het jaar.
De run loopt dwars door Limmen. Het
parcours is ca 2,5 kilometer waarbij je
zelf nog tijdens de run kunt kiezen of
je de ronde 1, 2 of 3 keer loopt. Daarmee is de uitdaging voor een ieder op
maat gemaakt. Houd er wel rekening
mee dat je alleen in de eervolle prijzen
kunt vallen bij 3 rondes ofwel 7,5 km.
Tenzij je voor de originaliteitprijs gaat

Limmerse tafeltennisclub
in de lift
zien op welke manier het leeftijd- en
belangstellingsgericht werken van
Forte een bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen.
De eerstvolgende open dag van de
Forte kinderdagverblijven vindt plaats
op woensdag 3 juni tussen 7.30-18.30
uur. Kijk voor een Forte vestiging in
uw buurt op www.fortekinderopvang.
nl/vestiging. Naast een rondleiding,
uitleg en de goodiebag staat er natuurlijk koffie, thee en wat lekkers
klaar.
natuurlijk. Want ook dit jaar maakt de
deelnemer met het meest originele
outfit die in ieder geval na één ronde
de finish bereikt kans op de prachtige
titel ‘meest originele Kermisrun loper
2015’
Nieuw dit jaar is de enthousiaste medewerking van het bedrijfsleven in
Limmen. Vele ondernemers denken
momenteel na over hoe zij een bijzondere of spectaculaire hindernis
beschikbaar kunnen maken – op hun
eigen terrein of een ideale plek ergens
anders op de route. Uiteraard alles onder het toeziend oog van de kermisrun organisatie, want veiligheid staat
voorop.
Daarnaast hebben we de leeftijdsgrens verlaagd van 16 jaar naar 12 jaar
zodat jongens en meiden nu ook aan
dit leuke en sportieve evenement mee
kunnen doen en de competitie met
zichzelf, hun vrienden of ouders aan
kunnen gaan.
Na afloop van de run zal er weer gezellig nagenoten worden van de knappe
prestaties bij De Burgerij voor een
drankje en buffet. Hier zal tevens de
prijsuitreiking gehouden worden.
De deelnamekosten zijn €30,00 per
persoon. Dit is inclusief startnummer,
tijd chip waarmee je je persoonlijke
rondetijden kunt meten, en diner.
Zin in deze sportieve en vooral leuke
bootcamp-run? Kijk voor meer informatie en om je in te schrijven op
www.kermisrun.nl.

Senioren TTV Limmen heeft de competitie goed afgesloten, zowel Limmen 2 als Limmen 4 zijn dit seizoen
overtuigend kampioen geworden in
respectievelijk de 4e en 5e klasse. Ook
het 1e en 3e team presteerden goed
door de 2e plaats in hun poules te bezetten.
Bij de jeugd boekte Limmen 2 in de
4e klasse in de laatste wedstrijd een
stevige 9-1 overwinning waarmee het
kampioen werd. Mathijs de Kremer is
tevens de beste speler geworden in
deze klasse door slechts één verliespartij dit seizoen.

Limmen 2: Tijs Haanappel, Jari Legdeur
en Mathijs de Kremer
Acht jeugdleden van TTV Limmen
namen na de competitie deel aan
de afdelingskampioenschappen van
Noord-Holland. De jeugd heeft boven
verwachting gepresteerd doordat veel
jeugdleden knap derde werden in hun
poule, waaronder Tijs Haanappel, Levi
Legdeur en Jari Legdeur. Bijzondere
prestaties vallen te vermelden van
Okke Bos en Mathijs de Kremer, die

beiden de poulefase overleefden. In
de hoofdronde loten ze elkaar waarbij Mathijs won en uiteindelijk vierde
werd in zijn leeftijdscategorie. Sanne
Briefjes werd vanwege haar sterkte ingedeeld bij de landelijk spelende jongens en wist met twee winstpartijen
goed tegenspel te geven in deze zeer
sterke poule.
Zaterdag 9 mei bleef Sanne tijdens
NK-B meisjes cadetten te Nijmegen
ongeslagen en werd Nederlands kampioen in de op één na sterkste klasse.
Daar de nummers 1 t/m 4 recht hadden om de volgende dag met NK-A
mee te doen kon ze haar krachten
meten met de echte toppers van Nederland.
In de poulefase waar
ze als vierde was geplaatst eindigde ze
op de 2e plaats door
twee glorieuze overwinningen.
Deze
2e plaats gaf recht
op deelname in het
hoofdtoernooi waar
ze zelfs de kwartfinale bereikte en
eindigde daarmee
op een gedeelde
5e-8e plaats op het
allerhoogste niveau
meisjes cadetten.
Ook zin gekregen om te tafeltennissen neem een kijkje op website van
TTV Limmen: www.tafeltennislimmen.nl

De Biologische Foodtruck met poffertjes
en suikerspinnen zal
op zaterdag 6 en zondag 7 juni aanwezig
zijn in het dorpspark.

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

TAICHI QIGONG
Bewegen is de basis van gezondheid. Ervaar
in de buitenlucht hoe op een ontspannen
manier ademhaling, doorbloeding,
concentratie en lichaamshouding verbeteren.

Rust

tegen inlevering
ntie
van deze adverte
(aanmelden
niet nodig)

Balans
Ontspanning

T/m augustus op woensdag van 20.00-21.00 uur
op het Koekoeksveld, Westerweg (t.o. nr 18),
Limmen. Voor iedereen toegankelijk.
Kosten € 4,50 per les.

!

GRATIS LES

Informatie: Ellen Gaillard
072-505 51 01, ellen@touchbase-taichi.nl
www.touchbase-taichi.nl

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

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen
Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058
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Bel nu 06-506 484 99
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

LAATSTE PLAATSEN !
Op 13 en 14 juni 2015 vind het 17e Motorweekend
van ‘MC De Zuchtende Man’ weer plaats vanuit
cafe de Lantaarn, er zijn nog plaatsen vrij ! Heb jij
zin in een volledig verzorgd en mega gezellig
weekend op de motor ?
Meld je dan z.s.m. aan,
het inschrijfbedrag
is € 125,- p.p. voor
het hele weekend,
all-in !
AANMELDEN:
Bel 06 51850353 (Loek Rijs)
Geld overmaken op rekeningnummer:
NL34RABO03270 47844
t.n.v. MC de Zuchtende Man,
zet wel duidelijk je naam erbij.

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Voor aanvullende info: dezuchtendeman@quicknet.nl
06 51850353

Drukwerk?

studio

welgraven.nl

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.rotteveel.org

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

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org
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Clubkampioenen 2014-2015
bij Senioren Biljart Limmen
Op woensdag 12 mei voor de heren
en donderdag 7 mei voor de dames is
onder grote belangstelling in het biljartpaleis de Vredeburg het jaarlijks
terugkerend biljartfestijn gehouden
van de vereniging Senioren Biljart
Limmen.

Tenslotte werden de winnaars van de
reguliere competities, de A-poule, de
B-poule, Driebanden en de Damespoule: Siem Limmen, Wim Krijn, Jan
Levering en Riet Min in het zonnetje
gezet. Zij ontvingen in het mooie
biljartpaleis in de Vredeburg hun beloning en gingen met beker en fruitschaal naar huis. Met een hapje en
drankje voor spelers en toeschouwers
kijken we terug op een zeer geslaagde
biljartfestijn in Limmen

Tien dames speelden om de titel en
probeerde in twee partijen de hoogst
mogelijke aantal winstpunten te verzamelen. Willie v/d Schaaf speelde
sterk en wist hiermee 6 punten te
verdienen wat haar de prijzen en de
titel clubkampioen dames heeft opgeleverd. Als goede tweede eindigde
Ina Zeeman met 5 punten en Hannie
van Duin eindigde op de derde plaats
met 3 punten!

Bij de heren mocht Jan Zomerdijk
aantreden tegen Siem Limmen voor
de finale. Tot halverwege was er evenwicht in het spel maar na een paar
missers van Siem wist Jan definitief
op voorsprong te komen hij gaf dat
niet meer uit handen en wist daarmee
de titel clubkampioen 2014-2015 binnen te halen. Naast de herinneringsbeker en de traditionele fruitschaal
mocht hij de wisselbokaal voor een
jaar mee naar huis nemen.
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NB: Van mei tot september is in de
Vredeburg de biljartzaal geopend
op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag, voor
50 plussers uit Limmen.

De strijd om de Harry Levering Bokaal
is een jaarlijks terugkerende traditie.
In de finale moest Wil Bakker zijn
meerdere erkennen in Wim Krijn. Hij
ontving de wisselbokaal en een geldbedrag, beschikbaar gesteld door Autobedrijf Harry Levering van de Rijksweg in Limmen.

V
 anaf september alle middagen
vanaf 13.00uur. Toegang 1 euro inclusief koffie.

Univé schenkt cheque
van 1000 Euro aan
Koor De Vredeburgers!
Tijdens de wekelijks repetitieavond in
de PKN kerk te Limmen op 7 mei j.l.
kwam Michel Zonneveld, regiomanager van Univé Noord-Kennemerland,
het koor een grote verassing bezorgen
in de vorm van een cheque van 1000
Euro.
Na het uitreiken hiervan werd de
avond in feestelijke en gezellige sfeer
verder doorgebracht.
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Een gouden zonnetje schijnt
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Dampegeest,
een Herenhuis in Limmen

Voor meer informatie:
www.devredeburgers.nl

Door Kees Druijven

De geschiedenis van dit Huis

en zijn bewoners

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

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.

Nieuwe leden, vooral bassen en alten,
zijn van harte welkom om het koor te
komen versterken.

onder Limmen

ORIGINEEL
VADERDAG
KADO!

De Hofstede Dampegeest

Een boek dat niet mag ontbreken
in uw boekenkast!

De Hofstede
Dampegeest
onder Limmen

Het gemengd koor De Vredeburgers
viert dit jaar haar veertigjarig jubileum en geeft een concert op zondag
8 november. Het “steuntje in de rug”

van Univé is zeer welkom en werd in
grote dankbaarheid aanvaard. Het zal
besteed gaan worden aan een extra
feestelijke uitvoering van het jubileumconcert. Op het programma staat
een selectie uit Die Zauberflöte van
W.A. Mozart met solisten en instrumentale begeleiding.

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

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Beste klanten, dankzij al jullie stemmen hebben we gewonnen! We zijn super
trots en dankbaar voor jullie vertrouwen en we zullen er alles aan doen om
in 2016 weer de leukste kapsalon van Gemeente Castricum te zijn.
Met vriendelijke groet, het team van Marga’s Haarmode in Limmen!

Vormgeving?

studio

welgraven.nl

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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Uw auto, onze schade.
“Klein deukje of forse schade?
Het team van P. Zonneveld neemt
alle zorgen uit handen.”
P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

RIETVELD
M A K E L A A R S

Ralph

Peter

Richard

Ruud

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

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

Ons team!

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk
Yvonne van Dijk

Stef

Erik Nieman

Erik Nieman

Marion van Stralen

Rogier Haartman

GerardGerard
Tool 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

