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Pax Christischool viert
haar 40-jarig jubileum
groots in Corneliuskerk
Vrijdagavond 12 maart was er een geweldige viering in de Corneliuskerk. De school bestaat dit
schooljaar 40 jaar en organiseert allerlei activiteiten rondom dit jubileum. Pastor Olling opende de avond en ontving halverwege de avond
een cheque ter waarde van 300 euro. Daarmee
sponsort de school het Burkina Faso project. Ook
daar heeft de Pax Christischool dus een steentje
aan bijgedragen.
De overblijf, de school en de ouderraad hebben
een geweldig cadeau gegeven aan de kinderen,
namelijk een Pannaveldje. Lekker voetballen tijdens het buitenspelen. Ook krijgen alle leerlingen
van de Pax Christischool een 40 jaar jubileum tshirt. Alle groepen traden op. Groep 1 / 2 met een

geweldige trommelact, de groepen 3 met liedjes
over letters en “Raar is leuk”. Groep 4 met een
circuslied, groepen 5 t/m 8 met liedjes, al dan
niet zelfgeschreven. Er was ook een harmonieorkest van 28 mensen, bestaande uit leerlingen,
oud-leerlingen, ouders en zelfs opa’s van de Pax
Christischool. Rogier Punter en Chantal Baltus
verzorgden samen een duet. Een groepje leerlingen, die in zeer korte tijd gitaarakkoorden heeft
leren spelen speelde een nummer. En als klap op
de vuurpijl nog een zelfgeschreven jubileumpaxlied waarbij de hele school even flink uitpakte. De
hele kerk was tot aan de laatste stoel bezet. Vele
genodigden hebben zeer genoten van alle optredens. De sfeer was supergezellig. Een avond die
ons lang zal bijblijven.

GEZOCHT:

Correspondent(e)...
H

elaas is de vorige LOV-krant de laatste waaraan Lucia Valkering haar bijdrage heeft gelevert. Zij heeft het te druk met haar studie medicijnen.
Rubrieken waar wij altijd veel positieve reacties op hebben gekregen. Wij vinden het ontzettend jammer dat zij weggaat en wensen Lucia heel veel succes
met haar verdere studie en eventuele schrijvers-carrière!

U

begrijpt; wij zoeken per direct een freelance-correspondent(e) voor de
LOV-krant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel
Welgraven, telefoon 072 505 5166.

Zie voor meer informatie pagina 4

‘Facelift’ voor Limmen Ludiek...
LIMMEN – De jaren gingen nu echt tellen en hadden zijn sporen heel duidelijk achtergelaten op
het ‘oude’ logo van Limmen Ludiek. Het was zo
vorige eeuw!!
Niemand anders dan Alex Stuifbergen heeft zich
gebogen over de facelift van het logo van Limmen

Ludiek. “Het rammelde een beetje en is niet echt
strak. Beetje los zand zeg maar”. En eerlijk is eerlijk
het ziet er nu weer een stuk frisser en jonger uit.
Met dit logo kan Limmen Ludiek er weer een aantal jaren tegenaan.
We zouden er bijna een quiz van kunnen maken
met zoek de meeste verschillen.

Is uw auto op z'n
paasbest?
LIMMEN
Wanneer het
Ù uitkomt;
Maandag t/m Zaterdag
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van
16.00 – 21.00 uur.

Gratis hulp bij uw
voorjaarsschoonmaak?
Univé biedt u nu een gratis service om uw polismappen eens
goed door te spitten en op te ruimen. Ook beoordelen wij elke
polis: is de verzekering nodig, dekt deze alle risico’s goed af
en kan de polis misschien voordeliger? U krijgt uw map weer
netjes terug met een vrijblijvend advies.
Kom bij ons langs en laat Univé een handje meehelpen met uw
voorjaarsschoonmaak!

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid
assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Herkent u uw vieze auto op één van de foto's in deze LOV-krant dan
bent u de gelukkige winnaar van het geavanceerde poetsprogramma 1
in onze wasstraat!
winnaars kunnen zich melden bij de showroomreceptie
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

50% KORTING
OP POETSPROGRAMMA 1 IN ONZE WASSTRAAT

Univé Noord-Kennemerland
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl

ACTIE GELDIG T/M 10-04-2010
VERKOOP • LEASING • VERHUUR • ONDERHOUD • REPARATIE • SCHADEHERSTEL • CAREWASH

LIMMEN

RIJKSWEG 154A • 1906 BL LIMMEN • 072 505 75 15 • WWW.KLEVERLAAN.NL
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Brood- en Banketbakkerij

P. COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505 12 79

VROLIJKE PAASDAGEN!
aant.

PAASBROOD

......

Feestelijk krentenbrood met vruchten en spijs,
overdekt met victoriabeslag ........................................... 7,35

......

Klein Paasbrood .............................................................. 3,90

......

Moskovische Tulband

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

3,60 - 6,40
Ouderwetse Tulband ...................................................... 6,55
Rozijnen Tulband ............................................................. 7,25
Zwaar Krentenbrood ..................................... 2,65 - 5,10
Krentenbrood zonder spijs/ met spijs................ 3,10 - 3,30
Duivenkater klein - groot .................................. 2,30 - 4,10

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar

klein - groot ............ .....

k i n d e r o p v a n g

Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmen

GEBAK
......

Bananensoezen ............................................................... 1,60

......

Slagroomgebak gesorteerd ........................................... 1,55

......

Marasquingebak gesorteerd ......................................... 1,55

......

Appelpunten..................................................................... 1,55

......

Appeltaartjes.................................................................... 6,95

......

Kwarkpunten .................................................................... 1,55

......

Slagroomsoesjes

......

Ges. Petit fours

100 gram .............................................

(kleine gebakjes) ......................................

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

1,75
1,00

LUXE BROODJES e.d.
......

Franse stokbroden ........................................................... 1,25

......

Half - afgebakken stokbroodjes

......

Uienstokbrood

DIERVOEDERS

ADMIRAAL

1,70
1,00 - 1,80

2 stuks ........................

klein - groot .............................

GESORTEERDE KLEINE KADETTEN

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

......

Luxe broodjes................................................................... 0,49

......

Koffiebroodjes / deense krakeling

......

Saucijzen / ham-kaas / Saté broodjes .......................

......

Paashaantje......................................................................

......

Harde wener appeltaart

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

(12 punten) ...........................

1,25
1,30
0,90

13,00

PAASTAARTEN
Vanaf:

6,75 - 8,50 - 11,00
Slagroom, mokka, crème,
12,00 - 13,75 - 16,75
marcepein, bosbessen, hazelnoot,
19,50 - 22,50 - 26,00 - 28,50
vruchten en banaan
.......

Kwarktaarten

(sinaasappel of aardbeien) (12 personen) ...

KON I J N EN HOK DUBBEL
van € 179,- NU € 105,KONIJNENBUNGALOW MET REN
van € 179,- NU € 125,-

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.nl

KOZ I J N E N • R A M E N • D E U R E N
TRAPPEN • SCHUIFPUIEN

WE E R OP V OOR R AAD
B I OLOGI S CHE LE GKOR R E L
20KG € 14, 95

Stetlaantje 5 Limmen Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur
dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

12,00

Wilt u s.v.p. uw paasbestelling vroegtijdig opgeven!

Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Alles voor de paas. Eierverfsetjes,
paasdecoratie, servetten, eieren,
kaarsjes, sisal, kuikentjes
en nog veel meer....

Echte Smaak beleef je bij
René Groente & Fruit !!!

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360
• Verse Hollandse Asperges•
• Hollandse Aardbeien
• Asperge Salade

ZATERDAG 17 APRIL 2010

PHIL HALEY EN
ALL SHOOK UP

• Verrassende nieuwe
Rauwkostsalades
• Vers geperst Sinaasappelsap
• De Lekkerste rauwkost salades

OPHEFFINGSUITVERKOOP

Zaal open vanaf 21.00 uur

KAARTEN ZIJN VERKRIJGBAAR
IN DE BURGERIJ
OF VIA INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL
KAARTEN VOORVERKOOP € 9,50 P.ST.
EN AAN DE DEUR € 12,50 P.ST.

t/m zaterdag 17 april

NOG VELE ZOMERSE
KOOPJES!!!

WIJ SCHENKEN NIET AAN PERSONEN ONDER DE 16 JAAR
ID-KAART VERPLICHT!

Let op gewijzigde openingstijden

Va n a f 1 a p r i l g a a t h e t t e r r a s
van de Burgerij weer open!!!

Van donderdag t/m zaterdag

KERKWEG 44, LIMMEN
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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 Yfke Dekker “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 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 Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst,
maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

Maik Rajk

Yfke Dekker
– Geboren op 2 maart 2010 –
Dochter van Mark en Marieke Dekker

Lakeyshia Destiny Leijen

– Geboren op 28 januari 2010 –

– Geboren op 16 februari 2010 –

Zoon van Marco en Petra Rajk

Dochter van Kundl Melian en Samantha Leijen
zusje van Mimi

De Stichting Oud Limmen vraagt
uw hulp bij onderstaande foto

Installatie van een UMTS mast van 30 meter net gereed. De mast in Limmen krijgt wel een andere’ uitstraling’.

Omstreden UMTS mast
gaat naar alternatieve
locatie in Limmen
LIMMEN – Het zal u niet ontgaan zijn. Er is de laatste maanden erg veel ophef ontstaan over een nieuw
te plaatsen UMTS mast van Vodaphone in Limmen/ Zandzoom. Er is veel protest geweest tegen deze
locactie en naar nu blijkt niet zonder resultaat.

Wij zijn in het bezit van een Contributieboek van de R.K. Gem. Zangvereniging
“In Pace Nata”over de jaren 1945 t/m 1 september 1949. In dit boek zitten meerdere
foto’s geplakt waarvan onderstaande er één is.
Dit zouden z.g. Rijdansmeisjes zijn, meisjes die in de pauze van een voorstelling van
B.V. de toneelvereniging op één rij (vandaar de naam) een uitvoering gaven. Graag
willen wij weten wie deze meisjes zijn en hopelijk kan iemand meer over hen vertellen. Graag nodigen wij diegene uit om even te bellen op maandag tussen 10 en 12.00
uur of 19 en 21.00 uur op ons nieuwe nummer: 06 4442 9996 voor een afspraak om
langs te komen en met Gré Metselaar-Krom en Ank Blankendaal-Krom over de zangvereniging te praten, zodat zij de juiste gegevens bij de foto’s kunnen plaatsen.
Alleen met uw hulp kunnen wij de juiste geschiedenis van Limmen voor het
nageslacht bewaren.

Gezond(er) gewicht
Op mijn gewicht letten lukt me prima,… tot een
uur of zeven ’s avonds. Zodra de kinderen in bed
liggen, gaan alle remmen los. Heerlijk, al die paaseitjes. Hadden we ook nog een zak chips liggen?
Jippie! En daarna toch weer dat schuldgevoel. Had
ik niet beter,… Ach, als die zak toch leeg is, dan
kan dat koekje er ook nog wel bij. Vandaag lukt
het niet meer, morgen beter. Enne, ik had toch
een uur gewandeld? Dan mag dat best wel. Morgen sla ik mijn ontbijt wel over,…
Herkenbaar? Door maaltijden en tussendoortjes
te verspreiden, voorkomt u “lekkere trek” en blijft
de stofwisseling lekker op gang. Het ontbijt, de

lunch en het avondeten dienen voldoende voedingsstoffen te bevatten waardoor (vr)eetbuien
worden voorkomen. Door bovendien veel volkoren producten te eten, krijgt u veel voedingsvezels binnen die u langer een verzadigd gevoel
geven.
Hulp nodig met het bereiken van een gezond(er)
gewicht? Of wilt u uw eigen voedingsgewoontes
éénmalig onder de loep nemen? Maak dan eens
een afspraak met Karin de Kremer, gewichtsconsulent. Zij kan u net even dat zetje in de goede
richting geven. Als u een afspraak maakt in april
of mei, ontvangt u bovendien een leuke attentie
(zie advertentie in dit blad).

Betrokken partijen hebben het principe uit de
kast gehaald “wanneer er overlast is dan moet dit
gedragen worden door een zo groot als mogelijke
groep bewoners en niet slechts enkelen”. De gemeente Castricum en Vodaphone waren gevoelig
voor dit principe. Er is nu besloten om de nieuwe
UMTS mast van Vodaphone in het groene hart
van Limmen (dorpspark Middenweg/Vuurbaak/
Enterij) te plaatsen. Op deze alternatieve locatie
zal de overlast namelijk door ruim 550 huishoudens worden gedragen. Deze nieuwe UMTS mast
zal zoals eerder besloten tijdelijk van aard zijn en

qua vormgeving word hij aangepast aan de locatie en de lokale cultuur.
Aankomende donderdag zal er een voorlichtingsinloopochtend worden gehouden. Tussen
09.00 tot 12.00 is een ieder van harte welkom op
de nieuw voorgestelde locatie in het dorpspark
te Limmen. Belangstellende worden ontvangen
met een kop koffie en zullen op alle vragen een
passend antwoord krijgen. Alle bezoekers zullen
na afloop ook een kleine attentie mee naar huis
krijgen.

“Het lijkt wel of ik in een sneltrein zit en de wereld aan mij voorbij glijdt"

De Kracht van aandacht
Onze Lieve Vrouw ter Nood geeft mensen de kans
even uit de trein te stappen en de tijd te nemen
om de kracht van aandacht te ervaren. Onder
leiding van kunstenaar Mieke Schobbe kunnen
deelenemers hun aandacht richten en ervaring
omzetten in beelden. Aandacht voor de ander,
het nietige en de Schepping zijn thema’s waarbij
schilderen en beeldend werken ruimte geven om
zich vanuit verwondering en kracht te verbinden
met ‘t goddelijke. Onze Lieve Vrouw ter Nood nodigt u uit om van de uitnodiging gebruik te maken en van 16-18 april 2010 deel te nemen aan de
driedaagse “De Kracht van Aandacht” en gast te
worden in ons gasthuis.
Een deel van ons gasthuis, het ‘Julianaklooster” is
afgescheiden van de rest van het huis. In dit deel
bevindt zich het zusterhuis van de zusters van
“het Mensgeworden woord”, ook wel de blauwe
zusters genoemd. Eén van de zusters is het aanspreekpunt voor onze gasten. De andere zusters
zijn actief in het Bisdom Haarlem Amsterdam, en

werken veel buitenshuis. De dag indeling van het
gasthuis is bepaald door het religieus ritme. Voor
zover hun werkzaamheden het toelaten bidden
de rector en zusters de getijden in de Kloosterkapel. Gasten zijn van harte uitgenodigd aan te
sluiten bij deze dagelijkse gebeden en ook bij de
dagelijkse eucharistievieringen in de Genadekapel of Bedevaartkapel (op zondag).
Kracht van Aandacht
Locatie: Gasthuis “Julianaklooster”
Heiligdom “Onze Lieve Vrouw ter Nood”, Heiloo
Start
16 april 15.30 uur
Afsluiting
18 april 16.00 uur
Bijdrage in de kosten: € 215,00, Inbegrepen: gebruik van een eenpersoonskamer, alle maaltijden, koffie/thee frisdranken en alle materialen.
Opmerking: Gasten wordt aangeraden zelf een
fototoestel mee te nemen. Informatie en aanmelding; info@olvternood.nl of 072 5051288 (van
09.00-15.00 uur)
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Inschrijfformulier

2010

Vanaf vandaag is het inschrijfformulier te downloaden via de internetsite: www.bloemendagenlimmen.nl,
lukt het niet om te downloaden dan kunt u hem ook per e-mail aanvragen via info@bloemendagenlimmen.nl of ophalen bij Cees van den Berg, Schoolweg 20 of bij Stuifbergen op de Kerkweg 42.
U kunt het inschrijfformulier inleveren t/m uiterlijk zaterdag 17 april, dan wordt u nog vermeld in het
routeboekje dat tijdens de Bloemendagen wordt uitgereikt. Wij kunnen u dan ook uitnodigen voor de
nageldistributie. Inleveradressen: Cees van den Berg, Schoolweg 20 of per e-mail naar: info@bloemendagenlimmen.nl Lever het formulier in, ook al heeft u nog geen onderwerp. U kunt dat later, samen met een
eventuele andere schatting van het aantal nagels doorgeven.
Neemt u daarbij ook uw oude deelnamenummer van geel kunststof mee. U kunt bij Cees ook extra
deelname formulieren halen. Mocht het zo zijn dat u Cees niet thuis aantreft, deponeer uw deelnameformulier en uw oude deelnamenummer in de brievenbus.
Uw nieuwe nummer ontvangt u
wanneer u uw nagels ophaalt.

Spelden
De Stichting wil de prikploegen op allerlei manieren stimuleren om mee te doen en heeft daarom besloten om de prijs van de spelden ook dit jaar voor het verlaagde bedrag van h 10,- per kilo aan te bieden.
Spelden verkrijgbaar bij:
• Erik Groot, Ostara 6 - Tel 072 5054332
• Fa. Stuifbergen, Kerkweg 42 - Tel 072 5051242
Spelden zijn verpakt in doosjes van 500 gram. Er zijn witte en een beperkte aantal zwarte spelden. In
een doosje gaan ± 4250 witte spelden of ± 3250 zwarte spelden. U heeft voor 1 m2 mozaïek ongeveer
1,5 á 2 kilo spelden nodig, afhankelijk van de nagelgrootte.

Tuinkeuring
De afgelopen jaren werden alle tuinen van Limmen gekeurd, dit jaar gaan we het via een ander systeem
doen. Wilt u dat uw tuin dit jaar gekeurd wordt? Geef u dan op per e-mail of per telefoon. Stuur een mail
met daarin vermeld uw naam, adres en telefoonnummer of geef deze gegevens door aan William Liefting
072 505 3834. Uw tuin wordt dan voor de Bloemendagen gekeurd door een vakjury.

Nagelvoorziening
De nagels zijn gratis en kunnen
worden afgehaald bij Mooij bv
“van bol tot bloem”, aan de Middenweg, die ook dit jaar weer
hun koelruimte belangeloos ter
beschikking hebben gesteld
aan ons. In het kort nog even de
gang van zaken: Elke prikploeg
die zich voor uiterlijk zaterdag
17 april heeft aangemeld en te kennen heeft gegeven nagels van ons te willen betrekken krijgt bericht.
Afhalen kan vanaf zondag 25 april. Men dient zelf leeg fust (=kratten, vuilniszakken, etc.) mee te nemen!
Wij gaan na zondag gewoon verder met het verzamelen van nagels. Het distributiecentrum is dan ook op
26 tot en met 30 april open van 19.00 uur tot 20.30 uur. U kunt op deze dagen dus nog extra nagels halen
als u te kort komt. Er zal een speciaal telefoonnummer komen voor informatie over de nageldistributie.
Deze vindt u op de uitnodiging die u ontvangt om de nagels op te komen halen. Hoewel wij voldoende
toezeggingen van kwekers hebben, kan het zijn dat op zondag 25 april nog niet alles geritst is, bijvoorbeeld door weersomstandigheden.
In dat geval worden de beschikbare nagels verhoudingsgewijs over alle deelnemers verdeeld. U krijgt
dan een briefje mee terug met wat u heeft gekregen. Neem dit briefje de volgende keer dat u het distributiecentrum bezoekt mee, zodat uw tekort kan worden aangevuld. Komt u later extra nagels halen,
neem dan voor de zekerheid een handje mee van wat u nodig heeft, om verschillen in soort te voorkomen. Wij doen ons uiterste best de distributie zo gestroomlijnd en eerlijk mogelijk uit te voeren. Wij
vragen daarom uw volledige medewerking:
•
overschat uw behoefte aan nagels niet: u benadeelt hierdoor alle andere prikkers;
•
lever uw deelnameformulier op tijd in: als u het te laat inlevert dan heeft u geen uitnodiging voor
zondag 26 april en bent u aangewezen op de daaropvolgende dagen.

Nagelreservering

Feestavond
De jaarlijkse feestavond voor alle deelnemers is zoals gewoonlijk op de openingsdag zaterdag 1 mei.
Het feest vindt plaats in de Burgerij.

Legadres
Bevindt uw huis zich niet in de route maar wilt u toch meedoen met een mozaïek of bloemsierkunst dan
kunt u Cees v.d. Berg, tel 06-51 88 99 88, bellen voor een legadres.

Route gewijzigd!
Dit jaar wordt een gedeelte van Kerkweg Noord eruit gehaald. De Nachtorchis, Tormentil, Zwanebloem en
Pijlkruid gaan uit de route. De route verloopt dus vanaf de Middenweg de Rijksweg op.

Straten
Uiteraard is er dit jaar ook weer een stratenprijs voor de mooist versierde straat. Net zoals vorig jaar
stellen we ook nu weer een 2e en 3e prijs beschikbaar. De straat die net buiten de prijzen valt krijgt een
eervolle vermelding.

Stichtingsleden
Cees van den Berg (voorzitter)
Jose Baltus (secret.)
Ellen Bloedjes
Erik Groot
William Liefting
Liesbeth Hendrix-Segerius
Arjan Kaandorp
Klaas Winter

Schoolweg 20
Westerweg 62a
Keizerskroon 22
Ostara 6
Nachtorchis 11
Schoolweg 35
Dusseldorperweg 112
Schoolweg 16

072-5044133
072-5051388
072-5158747
072-5054332
072-5053834
072-5053886
06-22999311
06-23813087

Vanaf dit jaar is het mogelijk nagels te reserveren en dus op een andere dag op te halen dan zondag
25 april!
Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden op welke avond u de nagels wilt komen ophalen. Dit
kan vanaf zondag 25 t/m vrijdag 30 april. Dit zijn de regels:
•
•
•
•
•

U kunt uitsluitend komen op de voornoemde openingstijden van het distributiecentrum,
Buiten deze tijden is fa. Mooij bezig met de bedrijfsvoering en blijven de deuren voor ons gesloten
Het gedeelte van het door u gevraagde totaal, dat u per keer haalt, kunt u zelf bepalen;
Nog steeds dient u op uw deelnameformulier aan te geven hoeveel curvers u in totaal denkt
nodig te hebben; zonder uw schatting kunnen wij niet goed inzamelen bij de kwekers;
Neem steeds uw deelnameformulier mee.

Nagelinzameling - help-Noodkreet-help! In de laatste jaren werd steeds meer inzet vereist van de Stichting Bloemendagen en de deelnemers.
Ook dit jaar kunnen we niet zonder hulp van de deelnemers bij het oogsten van de hyacinten nagels. Om
de risico’s van het weer te verminderen wordt een schema opgezet om in weekenddagen en avonden in
de week groepen te formeren die oproepbaar zijn om nagels te verzamelen.
Vooral in de weekenden zullen er grotere hoeveelheden geoogst moeten worden. Op de zaterdag (24
april) zal om 09.00 en 13.00 uur worden vertrokken vanaf P. Mooij B.V. (Middenweg). Op de avonden van
19 t/m 23 april is het vertrek om 18.30 uur gepland. Geeft u op het deelnameformulier aan op welke
dagen uw ploeg en met welk aantal deelnemers wilt meedoen aan het inzamelen.
Er is nog steeds geen verplichting om te assisteren bij het inzamelen maar op deze manier werkt u
mee aan het voortbestaan van de Dagen. Beschouw de aanmelding in eerste instantie als ‘in principe
beschikbaar’ en meld u aan voor zoveel mogelijk dagen om speling te houden bij afgelasting wegens
weersomstandigheden. Helaas kunnen we kinderen - ook bij mooi weer - niet meenemen. Een kleinere
groep verzamelt ook overdag op weekdagen. Ook hiervoor is uw aanmelding bijzonder welkom. Voor
deze dagen worden transport en tijd van vertrek per keer vastgesteld en als u zich meldt, zal contact met
u worden gezocht.

...even over de financiën:
Organiseren kost geld... Ontzettend veel geld. Gelukkig ontvangen we, naast een garantie van de gemeentelijke overheid, steun
van het bedrijfsleven in de vorm van goederen en diensten. De collecte aan het begin van de route vormt onze geldbron. Alles
wordt duurder maar toch willen wij al het fraais dat Limmen heeft gratis laten bezichtigen...
Uw bijdrage is zeer welkom op een van onze rekeningen:
RABO bank Limmen, rek.no. 33.64.02.570 - Postbanknr. 5856194 t.n.v. Stichting Bloemendagen Limmen te Limmen.

De Nagels
soorten i.p.v. kleuren
Hiernaast staat een lijst met
soorten en een indicatie van de
kleur en een eventueel alternatief. De vermelde kleuren zijn
indicaties: de exacte kleur is
heel moeilijk aan te geven.
De alternatieven op deze lijst
delen we uit als we niet aan de
“standaard” soort kunnen
komen. Als u dus echt alleen
een bepaald soort wilt gebruiken
en niets heeft aan een alternatief, dan kunt u dus beter zelf op
zoek gaan.

Soort

Kleurindicatie Alternatief

Amethyst

Paars

Splendid Cornelia Paars
Atlantic

Purple Sensation
Anna Liza

Purper

Blue Jacket

Blauw

Blue Star

Delft Blue

Blauw

Blue Star

City of Haarlem

Geel

Odysseus

Zalm

Pink Pearl

Licht Rood

Jan Bos

Jan Bos

Rood

Pink Pearl

Gipsy Queen

Pink Surprise

Roze

Fondant

P. Stuyvesant

Blauw

Blue Jacket

Woodstock

Donker

Paars / Rood

Lady Derby

Licht Roze

Anne Marie

Purple Sensation Donker Paars

Amathyst

Aiolos

Wit

Top White

Sky Line

Licht Blauw

Sky Jacket
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Het andere broodje shoarma
Heeft U trek in een ander broodje shoarma? Dan volgt nu het recept.
Benodigd voor 4 personen:
4 shoarma broodjes, 100 gram gesneden ijsbergsla of slamix, 150 gram kipfilet, zout en peper,
een beetje shoarmakruiden,1 el olijfolie, 1 tl paprikapoeder, 1 rode ui, 1 gele paprika, 1 rijpe avocado,
1 bosuitje, 2 el Mosterddressing, 1 teentje knoflook, een beetje bieslook.
Snij de kipfilet fijn en doe deze in kom en bestrooi met peper, zout, paprikapoeder en shoarmakruiden, schep dit regelmatig door zodat de kruiden goed in het vlees kunnen trekken.
Paprika wassen , halveren, van zaadlijsten ontdoen en in bokjes snijden. Rode ui, zeer fijn snijden.
Bieslook fijn knippen.
Avocado schillen en halveren. Pit verwijderen. Met mosterddressing pureren tot een mooi gladde
saus. Knoflook boven de saus uit persen. Goed doorroeren en eventueel op smaak brengen met
een beetje zout.
De broodjes ca. 2 minuten in de oven roosteren op 200*c. Vul de broodjes met de sla, roer de gebakken kipfilet met rode ui en paprika door elkaar. Vul de broodjes met dit mengsel.
Rijkelijke overgieten met de avocadomosterdsaus en garneer met een beetje bieslook.
Eet smakelijk.
Natuurlijk zijn de artikelen verkrijgbaar bij René Groente & fruit.

Echte Smaak beleef je bij
René Groente & Fruit !!!

Dusseldorperweg 75 1906 AJ
Limmen tel: 072 - 5051360
• Verse Hollandse Asperges•

Blijvend mooi
met ‘Permanente make-up’
Elke moderne vrouw wil er graag op elk moment
van de dag perfect verzorgd uit zien. Gewone
make-up kan aan deze eis niet tegemoet komen.
Permanente make-up van Schoonheidssalon
Moments wel.
Bij permanente make-up worden eyeliners, lipliners of wenkbrauwen permanent aangebracht.
Tijdens sporten, wanneer u (op vakantie) uit zee
of zwembad komt, als u ‘s morgens uit bed stapt,
of als u door weer en wind loopt, zelfs als u tijdens
een romantische film een traantje wegpinkt: uw

permanente make-up blijft altijd ’perfect! U heeft
‘s morgens, ‘s middags en 's avonds altijd een verzorgde uitstraling. Zelfs wanneer alle gewone
make-up verwijderd is, is het gezicht nog niet
‘kaal' want de aangebrachte accenten maken het
gezicht sprekend. Doordat u geen make-up meer
hoeft aan te brengen, bespaart u zich dagelijks
veel tijd.
Bent u geïnteresseerd? Voor meer informatie zie
www.salon-moments.nl of bel met Schoonheidssalon Moments, Jill van der Velden 072 –5052246.

Eerste Djazz 2 imprezz show!
Zondag 21 maart hebben 4 groepen van dansschool Djazz 2 imprezz uit Limmen met verschillende dansen opgetreden tijdens de Culturele
manifestatie in Castricum. Voor alle groepen
was er nieuwe showkleding wat ervoor zorgde
dat alle danseressen en dansers er spetterend
uitzagen.

2e en 3e klas dansten op een musicalremix met
nummers uit Hairspray en Mamma Mia. Zij hebben laten zien hoeveel plezier zij hebben in dansen en hoe strak zij een dans kunnen uitvoeren.

De meiden van groep 6/7 beten het spits af met
een dans op een popmix. Op zo’n groot podium
was het wel even wennen maar de dans spatte
van het toneel af. Vervolgens trad de showgroep
16+ op met een dans op “Sweetdreams” van Beyoncé. De dansers droegen hierbij witte maskers
wat zorgde voor een mysterieus geheel. Ook werden in deze dans zaklampen gebruikt. De spots
werden tijdens de dans meerdere malen gedimd
zodat het effect des te groter was. Als 3e mochten
de kinderen van groep 4 en 5 optreden. Zij dansten op "Ik ben zo normaal" van Kinderen voor kinderen. In een tijd van 5 weken hebben zij een hele
dans ingestudeerd. Ze zagen er stoer uit met z’n
allen op het grote podium. Een deel van de groep
is nog maar net begonnen met dansen en deed
nu al mee aan een optreden. De meiden van de 1e,

Tot slot liet de showgroep 16+ een remix zien van
nummers uit de musical Footloose. Dit zorgde
voor een vrolijk, swingend einde van de show van
Djazz 2 imprezz. Alle groepen mochten na afloop
van hun optreden een daverend applaus in ontvangst nemen. De zaal zat propvol. Vele mensen
moesten zelfs blijven staan. Na dit eerste optreden zullen er nog vele volgen. Op Koninginnedag
zullen enkele groepen optreden in het dorpspark
in Limmen. De showgroep 16+ neemt in april deel
aan de voorronde van het NK Jazzdans in Zoetermeer en zal in mei in Veenendaal aan een regionale demogyjada deelnemen.
Bij Djazz 2 imprezz worden er op woensdag en
vrijdag jazzdancelessen gegeven voor kinderen
vanaf groep 4 tot en met volwassenen. Iedereen
is welkom om een proefles te volgen of een kijkje
te komen nemen. Voor meer informatie kunt u
mailen naar: djazz2imprezz@live.nl of bel Willy
Könst 06-40297306

groep 4 en 5

groep 6, 7 en 8

• Hollandse Aardbeien
• Asperge Salade
• Verrassende nieuwe
Rauwkostsalades
• Vers geperst Sinaasappelsap
• De Lekkerste rauwkost salades

Met DSH-Schuifwanden creëert
u een zee aan
bergruimte. Kastenwanden exact

De ‘oude’ nummers
nog eens zien en
de verschijningsdata
voor 2010 raadplegen?

op maat gemaakt, waar u maar
wilt in huis of op kantoor. In de
slaap- en
kinderkamer, maar ook in uw
werk- of studeerkamer, de hal

Kijk op www.lovkrant.nl

of op zolder. Kortom: overal

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

waar kastruimte nodig is. Geen
centimeter blijft onbenut.
Ruimteproblemen zijn volledig
verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97

Uitsluitend op afspraak:
woensdag t/m zaterdag
van 08.00 tot 12.30 uur
en vrijdagmiddag
van 13.30 tot 18.00 uur
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wat
hebben
ze eigenlijk
niet...?!

Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42 www.stuifbergen.eu

Kleurcollectie
Lente-Zomer 2010

Blijvend mooi met
‘Permanente make-up’

DE ZOMER KOMT ER WEER AAN.
9 kleuren springtouw vanaf 60 cent
per meter. Ook groot assortiment
knikkers & knikkerzakken.

Gezond(er) Gewicht!
Tegen het inleveren van deze advertentie ontvangen alle nieuwe klanten
in april en mei een Rituals Douchegel ter waarde van € 7,50!

Lente actie

Actie is geldig van 1 april 2010 t/m 31 mei 2010.
Consult op afspraak: Dinsdag 9.00 - 17.00 in Castricum (praktijk Kinéflex, Tijm 2)
Vrijdag 10.00 - 16.00 uur in Limmen (Theebos 15)
Contactgegevens: Karin De Kremer, 06-23550607, info@gewichtsconsulentkarin.nl
www.gewichtsconsulentkarin.nl

O

Gewichtsconsulent Karin is aangesloten bij de BGN (Beroepsvereniging voor Gewichtsconsulenten
Nederland) waardoor de consulten (gedeeltelijk) vergoed worden door een aantal zorgverzekeraars.

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

O

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

O

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

Telefoon 072 - 505 30 09

e is
Onze websit
vernieuwd!
:
Kijk eens op
er.nl
ersbedrijfjonk
www.aannem

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

Marga's Haarmode
Limmen 072 505 2456
Egmond-Binnen 072 506 5303

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

Lifestyle kinderwinkel Troel Voor Kids
Kerkweg 40a
1906 AW Limmen
tel : 072-5055950
troelvoorkids.nl

OP JE PAASBEST
DANKZIJ TROEL
• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Nieuw! Prefab Toegangspoorten
Deze worden bij ons in de werkplaats te Alkmaar geheel prefab
gemaakt en in één dag geplaatst bij onze opdrachtgevers!

Voor meer informatie: Siersmederij Beentjes BV
Fluorietweg 25 B, 1812 RR Alkmaar
Tel. 072 505 1202 - Fax 072 505 3825
Ind. Terrein “Boekelermeer Zuid”

WWW.SMEDERIJBEENTJES.NL
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Premies overlijdensrisicoverzekering tot 30% gedaald
Nederlandse verzekeraars hebben de afgelopen
tijd de premies voor hun overlijdensrisicoverzekeringen flink verlaagd. Premiedalingen tot 30%
zijn geen uitzondering. Profiteert u al van dit
voordeel?
Met een overlijdensrisicoverzekering dekt u de
financiële risico’s af die overlijden met zich meebrengt. Want wie betaalt de hypotheek als u of
uw partner plotseling overlijdt? Hoe zorgt u er in
dat geval voor dat het gezin financieel redelijk
probleemloos kan doordraaien? Of dat de kinderen hun studie kunnen blijven volgen?
Een overlijdensrisicoverzekering steekt redelijk
eenvoudig in elkaar. U bepaalt zelf hoe hoog het
bedrag moet zijn dat bij overlijden wordt uitgekeerd. Ook de looptijd van de verzekering stelt u
zelf vast. Vaak worden het verzekerd bedrag en de
looptijd afgestemd op de hoogte en duur van de
hypotheek. Bij overlijden binnen de overeengekomen periode keert de verzekeringsmaatschappij
het verzekerd bedrag uit. Met dit kapitaal kunt u
dan bijvoorbeeld de hypotheek in één keer aflossen, de studie van de kinderen bekostigen enzovoorts. Ook als u in een huurhuis woont, is een
overlijdensrisicoverzekering zinvol om de financiële gevolgen op te vangen.
Drie keer korting?
Nederlandse verzekeraars hebben de premies
voor hun overlijdensrisicoverzekeringen behoorlijk verlaagd. Het premievoordeel kan oplopen tot
maar liefst 30%. Heeft u enkele jaren geleden een
overlijdensrisicoverzekering afgesloten, dan is de
kans groot dat u nog een hoge premie betaalt.
Het loont beslist de moeite dit door ons te laten
narekenen. De premie voor uw overlijdensrisicoverzekering kan nóg lager uitvallen. Bijvoorbeeld
omdat u gestopt bent met roken. Of omdat u de
verzekering aan uw hypotheek wilt koppelen. Al

met al kan het totale premievoordeel flink oplopen. Alle reden om in actie te komen!
Ook voor mensen die nog geen overlijdensrisicoverzekering hebben, is het verstandig om hier
eens goed over na te denken. Wellicht denkt u “als
mij wat overkomt dan is er toch een nabestaande
uitkering”. Deels is dit waar, echter hoe hoog en
hoe lang deze uitkering voor uw nabestaande is
hangt af van diverse zaken. Zoals bijvoorbeeld
leeftijd, wel of geen thuiswonende kinderen of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zeker in
deze tijd waarin de sociale wetgeving niet meer
zo zeker is als vroeger, is het van belang om te weten dat u dit grote risico kunt verzekeren.
Profiteren?
Wilt ook u profiteren van de premiedalingen voor
overlijdensrisicoverzekeringen? Stap gerust eens
bij ons binnen en vraag om meer informatie. Wij
helpen u graag verder. Univé in Limmen is te vinden aan de Drie Linden 1, tel. (072) 5053581.

De draaimolen aan de Dusseldorperweg

Donateuravonden van
de stichting Oud-Limmen
Op 22 januari en op 19 februari hield de stichting
Oud Limmen voor haar donateurs gezellige en
informatieve avonden.
Zoals wij gewend zijn was de toeloop groot, zodanig groot dat het bestuur van de stichting heeft
besloten om volgend jaar op proef een derde
avond in te stellen, er bereikten ons signalen dat
donateurs geen kaarten ophalen “omdat ze toch
al op zijn” en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Richard Bloedjes

Zie voor meer informatie pagina 4

Het onderwerp van de donateuravonden was dit
keer “kermis door de jaren heen”. De voorzitter
opende met een mededeling over een belangrijke archeologische vondst in de polder, de ontdekking werd gedaan op grond van luchtfoto’s uit
de 2e wereldoorlog, de Provincie Noord Holland
is enthousiast akkoord gegaan met een grondradaronderzoek. Vermoedelijk is hier sprake van
een belangrijk”landgoed” uit de 11e of 12e eeuw.
Henk Brandsma vervolgde met een lezing en
daarmee uitleg van het ontstaan van kermis en
op welke wijze dit fenomeen zich heeft gehandhaafd door de eeuwen heen, zoals wij dat van

Henk gewend zijn was zijn presentatie zeer boeiend en leuk.
Na de pauze volgde het feest van de herkenning,
fotomateriaal met bekende Limmers door de jaren heen, deze presentatie kwam voor rekening
van Peter Valkering en Rinus Admiraal en voor de
tweede avond door Kees Dekker. Kees Dekker had
zich toegelegd op het aantal cafés en eigenaren
welke in een reeks van jaren in Limmen aanwezig
waren. Peter Dekker zong en begeleidde zichzelf
op de gitaar met een kermislied speciaal geschreven door Henk Brandsma voor deze avonden.
Tot slot eindigde de avond met filmbeelden van
de Limmerkermis van de heer Driessen uit de vijftiger jaren. De reacties welke wij ontvingen waren overweldigend en stimuleert ons om op deze
voet verder te gaan. Voor volgend jaar hebben we
opnieuw een bijzonder programma in de steigers
staan. Wij zijn in het bezit gekomen van uniek
filmmateriaal waar veel over te vertellen valt.
Ron Duindam, Stichting Oud Limmen
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De Limmer slagers door de jaren heen...
Er zijn nu welgeteld nog maar twee Limmer slagers in ons dorp. (A.H. niet meegeteld.) Dat
was in de vorige eeuw wel anders. We beginnen aan de Dusseldorperweg, daar hebben er
drie gezeten. In het pand waar later Cor de Rooy de fotograaf zat, startte Nicolaas Snel op
21 jarige leeftijd in 1906 een rund- en varkensslagerij. Hij is daar gebleven tot 1917, toen
verhuisde hij naar de Kerkweg. Omdat hij die plaats als het centrum van Limmen zag.
Wat een vooruitziende blik had die man. Iets verderop waar nu Dirk Jak zit, had je vroeger
slager de Boer die is in 1961 gestopt waarna Dirk Jak er zijn loodgietersbedrijf begon.

Dan gaan we naar de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat waar Henk Metselaar een slagerij heeft gehad, in het pand waar nu Piet en Riet Winder-Konijn wonen, zo hadden dus
de Limmers zelfs aan de Westkant een slager. Tot slot gaan we weer naar de overkant van
de Rijksweg. Op de Visweg heb je daar nog altijd slager Krom. Vader Piet Krom heeft het
slagersvak in de jaren twintig geleerd van slager de Boer en is in 1932 voor zichzelf begonnen op de Visweg. Zoon Wim heeft hem in 1973 opgevolgd. Wim zou stoppen als hij 65 jaar
werd, maar gelukkig voor zijn klanten gaat hij nog wel even door.

Er kwam echter nog een slager bij aan de Dusseldorperweg. Peter Lute verkocht zijn galanteriezaak aan slager Nic. Jonker uit Bakkum die het liet verbouwen tot een moderne
slagerij annex winkel. Klaas Meegdes kwam daar werken als slager en heeft toen de zaak
in 1977 gekocht. Samen met zijn vrouw Lida en later ook met zijn dochters hebben ze er
een bloeiende zaak van weten te maken, met een grote klantenkring. Klaas zei altijd dat
hij wilde stoppen zodra bij 60 was, om dan samen met Lida te gaan genieten van de leuke
dingen van het leven. Helaas werd hij al gauw ziek en is hij in het jaar 2000 overleden.

Zo hebben we in 2010 nog twee Limmer slagers over, maar met heel veel keus. Vroeger
bestond het assortiment uit vleeshaken in de winkel waaraan dan een koe, kalf of varken
hing, en dat was het. Ook de vleeswaren waren bescheiden, aangevuld met zelfgemaakte
lever en metworst. Tegenwoordig is het in beide winkels een lust voor het oog en kan je
er ook soepen, salades en kant en klare maaltijden kopen. Gemakkelijk voor mensen met
een drukke baan, of als je eens een makkelijke dag wilt hebben. Dus zijn de meeste Limmers nog heel blij met deze twee ambachtelijke slagers.
Tiny Hageman-Mandjes

Slager Piet Snel met zijn gezin.

Slager Snel in 1917 aan de Kerkweg in de deuropening slager
Snel, voor het paard Hans en op het paard Jan. Eerst nam zoon
Niek, die later het café begon, het over en in 1955 trok Piet in de
zaak die er een modelslagerij van gemaakt heeft. Dochter Marian en Kees Smit hebben het weer overgenomen van Piet. Tegenwoordig zwaait John de Boer er de scepter, doch de naam
Snel blijft gehandhaafd.

Slager Jonker was net vertrokken.

Een prachtige winkel met moderne uitstraling

Slagerij en woonhuis van Henk metselaar aan de BN straat,
links de winkel en slagerij.

Slager Snel na de verbouwing.

Slager de Boer was gevestigd aan de Dusseldorperweg waar
nu loodgietersbedrijf Jak zit.

Na een grondige verbouwing in 1957 van slagerij en huis ging
Piet Winder met zijn vrouw Riet er wonen.

De slagerij van Wim Krom, hier Wim samen met zus Tiny.

Klaas Meegdes in zijn slagerij.
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Keurslagerij Snel maakt zich op
voor een flinke verbouwing!
Nog even en dan start Keurslagerij Snel met een ingrijpende verbouwing. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Op zaterdag 10 april om 15.00 uur sluiten de
deuren van de winkel en gaat de verbouwing volle kracht van start. Om u tijdens de verbouwing te kunnen voorzien van vers vleesspecialiteiten, vleeswaren en salades,
staat het team van Keurslagerij Snel vanaf maandag 12 april voor u klaar in een noodwinkel in de werkplaats (achter de winkel).
Compleet vernieuwde winkel
Wat kunt u vanaf de opening op dinsdag 11 mei
verwachten? Wanneer u de winkel binnenstapt
vallen de ingrijpende veranderingen direct op. De
winkel is modern en zeer smaakvol ingericht. Zo
treft u een compleet nieuwe toonbank en zelfbedieningsmeubels voor de actieartikelen aan.

woordig te voldoen waren er aanpassingen vereist. Vanuit deze nieuwe winkel kan John de Boer
van Keurslagerij Snel zijn klanten weer allerlei
smakelijke ideeën aanreiken en de unieke service
leveren die elke klant in hun ogen verdient. Kortom met deze nieuwe winkel zijn ze goed voorbereid op de toekomst.

ruimte voor een uitgebreid assortiment gemaksbroodjes, zoals gevulde stokbroodjes en voor onze
heerlijke salades uit eigen keuken.
Nieuw bij Keurslagerij Snel is een ruim assortiment soepen. Gemaakt in eigen keuken met de
lekkerste ingrediënten en volgens eigen recepturen.

De keuze om te verbouwen was eigenlijk heel
eenvoudig. Het assortiment is sterk uitgebreid en
om aan de vraag van de consument van tegen-

Nieuw: soep uit eigen keuken
Naast de wijzigingen in het interieur treft u in de
winkel ook nieuwe producten aan. Zo is er meer

Een vertrouwd adres
Voor u betekent deze nieuwe winkel dat u bij
Keurslagerij Snel terecht kunt voor het assorti-

ment van een echte vakman. Door de passie die
het gehele team in hun vak legt bent u altijd verzekerd van de beste producten. Of het nu gaat
om de vertrouwde vleesspecialiteiten, heerlijke
grillproducten en salades, het zijn stuk voor stuk
producten om van te genieten
Neem vanaf dinsdag 11 mei eens een kijkje in de
nieuwe winkel van Keurslagerij Snel en profiteer
van de aantrekkelijke openings-festiviteiten en
-aanbiedingen.

Paasbest verbouwingsvoordeel!

Nog twee weken en dan starten wij met een ingrijpende verbouwing van onze Keurslagerij.
De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
Vanaf maandag 12 april staan wij voor u klaar in onze noodwinkel in de werkplaats (achter de winkel).
Hier kunt u terecht voor een lekker stukje vlees en voor leuke verbouwingsacties.

Maar eerst is het Pasen met een smakelijke paasbrunch en een lekker diner. Wat zet u op tafel? Wij bieden
volop lekkernijen als fijne vleeswaren, salades, snacks en allerlei heerlijke producten of een gourmetschotel
voor het diner. Waarvoor u ook kiest, met onze verse lekkernijen bent u verzekerd van succes!

Smakelijk Pasen!

Paassurprise

Op vrijdag en
zaterdag ontvangt u
bij besteding vanaf
€ 15,- GRATIS
1 liter ijs, diverse
smaken!

Carpaccio
een geweldig
voorgerecht

braadsleetjes
gevuld met:

- Biefstuk Panchetta
100 gram
35

per portie

Zolang de voorraad strekt.

Ovenklaar en
smullen maar

2

75

2
195
- Kipfilet Mozzarella
100 gram
135
- Varkenshaas Brie
100 gram

Vleeswarentrio

Beenham +

gebraden rosbief +
gebraden
fricandeau
elk 100 gram

5

50

Gourmet Compleet

8 soorten vlees,
3 sauzen,
gourmetsalade,
stokbrood en
kruidenboter

Vanaf 4 personen.
Per persoon

8

95

Snel, keurslager
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 29 maart t/m 3 april 2010
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De Limmen Ludiek Puzzel
Horizontaal
1. ISDN-verbinding .- 5. Walvis .- 9. Walkant .- 10.
Familielid .- 11. Weerzin .- 12. Buurvrouw .- 13. Vis
.- 14. Dwarsmast .- 16. Persoonlijk vnw. .- 17. Indisch
gerecht .- 19. Koraaleiland .- 21. Bijbelse plaats
.- 22. Ongeveer(afk.) .- 23. Uitroep .- 25. Centraal
Planbureau(afk.) .- 27. Spoorwegen .- 28. Hetzelfde
.- 30. De dato(afk.) .- 32. Ongaarne .- 33. Onderwijs
.- 34. Plaats in Gelderland .- 35. Akelig .- 38. Daar .- 39.
Europese Kampioenschappen(afk.) .- 40. Algemeen
Beschaafd Nederlands .- 42. Aartsbisschop .- 43.
Kaartspel .- 48. Fifty-fifty .- 50. Rekening-courant .52. Hoe heet het bekendste plein van Alkmaar .- 57.
Paleis bij Apeldoorn .- 60. Graansilo .- 62. Vader .- 63.
Tweetal .- 64. Betaalwijze .- 65. Grondsoort .- 66. Om
te feliciteren .- 67. Kerel .- 68. Delfstof .- 70. Soort onderwijs .- 72. In orde .- 73. Askruik .- 75. Franse omroep .- 76. Eerste uitvoering .- 78. Breekbaar .- 80.
En dergelijke(afk.) .- 81. Noot .- 82. Verbond .- 83.
Ongeveer .- 84. Naam van een basisschool in Limmen .- 87. Klaploper .- 88. Amsterdamse Tijd .- 89.
Speen .- 91. Korte nota .- 92. Gedroogd gras .- 93.
Voegwoord .- 94. Vette vloeistof .- 95. Sciencefiction
.- 96. Regiment infanterie .- 97. Toespraak .- 99. Kinderspeelgoed uit Denemarken .- 100. Regeringsreglement .- 101. Regionale Omroep Oost .- 103. Keer
.- 106. Gevuld .- 108. Moeder .- 109. Zeer groot .- 110.
Paradijs .- 111. Slee .- 112. Eerwaarde heer .- 113. Deel
van bijenkast .- 115. Luitenant .- 117. Werkje .- 118.
Grappig .- 119. Motorraces .- 120. In welke plaats ligt
LEGOLAND Denemarken .- 122. Veiligheidswet .- 128.
Compagnon(afk.) .- 129. Deel van auto .- 135. Algemene Vergadering .- 136. Dierengeluid .- 139. Bejaarde
.- 140. Spinnenweb .- 142. Spoedig .- 143. Laatstleden
.- 144. Welk event vindt er ieder jaar plaats in Limmen eind april/begin mei? .- 149. Oude munt .- 150.
Moderne bedrijfsadministratie .- 151. Rangtelwoord
.- 153. Een en ander(afk.) .- 155. Patiënt .- 156. Vruchtennat .- 157. Geld .- 159. Reukloos gas .- 161. Vlaag .162. Bewusteloosheid .- 163. Hier te lande .- 164. Verkoop van speler .- 166. Musicus .- 167. Vragend vnw.
.- 169. Landbouwgerei .- 171. Eerwaarde Zuster(afk.)
.- 172. Noordwest .- 173. Vogelproduct .- 174. Plek .- 176.
Ontvangstbewijs .- 178. Lidwoord .- 179. Voormiddag
.- 180. Hert .- 182. Met behulp van .- 184. Dokter .- 186.
Tochtje .- 188. Zijne Excellentie .- 189. Tijdvak .- 190.
Lichaamsdeel .- 192. En volgende(afk.) .- 193. Tijdstip
.- 194. Deel van geweer .- 196. Telegraaf restant .- 197.
Opgekamd haar .- 198. Verharde huid .- 200. Erfdeel
.- 201. Kunstleer .- 202. Visgerei .- 203. Plakband.
Verticaal
1. Algemene Kinderbijslagwet .- 2. Er .- 3. Bijbelse figuur .- 4. Havengeld .- 5. Dommerik .- 6. Mannelijk
dier .- 7. Vrouwenrok .- 8. Kwestie .- 15. Inentingsstof
.- 18. Roofvogel .- 20. Avondsignaal .- 24. Verenigde
Staten .- 26. Sierkleed .- 29. Waterplas .- 30. In welk
land is LEGO ooit uitgevonden? .- 31. Wat is de naam
van het hoogste gebouw in Limmen .- 33. Noot .36. Aankomend .- 37. Prijs .- 41. Soort zeilboot .- 42.
Amsterdams Peil .- 43. Vaart .- 44. Noodsignaal .- 45.
Appel .- 46. Openbaar vervoer .- 47. Scheepstouw .48. Ras .- 49. Wilde haver .- 50. Dans .- 51. Brilslang
.- 52. Was getekend .- 53. Assistent in opleiding .- 54.
Rechtschapen .- 55. Geladen deeltje .- 56. Ontkenning .- 58. Vrije keus .- 59. Gave .- 61. Destijds .- 69.
Stel .- 71. Gehoororgaan .- 74. Gebogen been .- 75.
Rijksnormaalschool .- 77. Meester .- 79. Heilige .- 82.
Universiteit Twente .- 84. Welke winnaar van Popstars woont er in Limmen .- 85. In welke provincie ligt
Limmen .- 86. Sier .- 88. Bijbelse profeet .- 89. Verpakkingsmateriaal .- 90. Aardappel .- 92. Soort rolprent
.- 98. Zonder vocht .- 99. Stichting die 5 jaar geleden het wereldrecord bierkratten stapelen op haar
naam heeft geschreven .- 102. Alom .- 104. Ovalen vat
.- 105. Brabantse rivier .- 107. Onlangs .- 109. Verkoopplaats .- 114. Vervoermiddel .- 116. Ter inzage .- 120.
Besloten vennootschap(afk.) .- 121. Deel van het oor
.- 123. Bekendheid .- 124. Viskaar .- 125. Of dergelijke
.- 126. Persoonlijk vnw. .- 127. Fier .- 128. Klein gewicht
.- 129. Deel van het hoofd .- 130. Per dag .- 131. Strijdperk .- 132. Hoeveelheid .- 133. Zo .- 134. Rechtsgeding
.- 135. Slotwoord .- 137. Plaats in Overijssel .- 138. Onder welke gemeente valt Limmen sinds 2001 .- 141.
Uitroep van pijn .- 142. Kloosterhoofd .- 144. Erg .- 145.
Oostzuidoost .- 146. Vordering .- 147. Honingdrank
.- 148. Bitter vocht .- 149. Vreemde munt .- 150. Zeepaling .- 152. Amerikaanse inlichtingendienst(afk.)
.- 154. En andere(afk.) .- 157. Om te bedanken .- 158.
Onder andere .- 159. Turkse vorst .- 160. Drietenige
luiaard .- 163. Uitroep .- 165. Niet-alcoholische drank
.- 167. Terug .- 168. Werelddeel .- 170. Schijnvrucht .175. Zwak .- 177. Guinees biggetje .- 181. Kunstenaar
.- 183. Zelfverzekerdheid .- 185. Keuze .- 187. Lekkere
paddestoel .- 189. Korte jas .- 191. Ik heb het gevonden .- 195. Rechtstreeks .- 196. Toets .- 199. Stuk goed.
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Naam

: ................................................................................................................................................

Adres

: ................................................................................................................................................

Plaats

: ................................................................................................................................................

Telefoon : ................................................................................................................................................
E-mail

: ................................................................................................................................................

Knip deze pagina uit en lever uw ingevulde puzzel uiterlijk 1 mei 2010 in bij Limmen Ludiek, Enterij 23, 1906 BX Limmen!
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LEGO® Limmer Bloemenmeisje
300+ kg, 364,8 cm hoog
én een wereldrecord!
SPORTHAL DE ENTERIJ – Het gaat een super gezellige georganiseerde ‘bende’ worden tussen 27 mei en
2 juni in de voor deze periode LEGO® sporthal De Enterij. Ruim 800 leerlingen van de 3 basisscholen uit
Limmen slaan de handen ineen voor een werelds project exclusief mogelijk gemaakt door NTI-NLP.
“Als Bouke de Boer werk ik graag mee aan dit project, omdat NTI-NLP op deze manier onze missie
nog meer naar buiten kunnen brengen. Liefde,
vrede en respect verspreiden”.

Culinaire Koren Battle belooft een
superspektakel te worden!
LIMMEN – De Chefkoks en keukenbrigades van restaurant Lute Rootz en restaurant Kwartje Koffie zullen donderdagavond 3 juni een unieke samenwerking met elkaar aangaan. De 2 culinaire dorpspoorten van Limmen slaan voor deze avond de handen in één en zullen flink uitpakken in het ludieke hart
van Limmen, de Limmen Ludiek feesttent in het park.
De 2 professionele keukenbrigades gaan samen
een geweldig culinair 5 gangen diner bedenken.
Bij deze gastronomische gerechten zullen er
mooie wijnen van Casa Silva uit Chili worden geschonken welke door Confusion Wines Limmen
/ Monique Meegdes als sponsoring aan Limmen
Ludiek worden aangeboden.

bij aankomst muzikaal omarmen en verwelkomen op het wereldrecord terrein van Limmen Ludiek. Ook tijdens het slotakkoord zal Emergo een
prominente muzikale rol gaan vertolken. SoundRent uit Castricum staat deze avond borg dat de
geluidskwaliteit optimaal zal zijn in de muzikale
eettempel van Limmen Ludiek.

Voor deze nu al memorabele avond zal de Limmen Ludiek feesttent van 900 m2 sfeervol omgetoverd gaan worden in een echte gezellige culinaire eettempel met mooi chique gedekte tafels.
Kees Zoon van Jack Zoon Tuincreaties zal hiervoor
speciaal zijn creatieve geest de vrije loop gaan laten :”We gaan er wat moois van maken jongens,
komt helemaal goed. Erg leuk, wij doen mee. Reserveer gelijk een tafeltje voor ons”.

Chique gedekte 8 persoontafels zijn uitsluitend
op reservering te bestellen voor € 400,00 per
tafel. Dit is dus inclusief de ontvangstborrel, een
culinair 5 gangendiner, Casa Silva wijnarrangement (een biertje of frisje serveren we ook als de
wens daar is), kopje koffie toe, spetterende koren
optredens en een heel gezellige avond op het wereldrecord terrein.

Tussen de gangen door zullen er 5 swingende optredens worden verzorgt door 5 verschillende top
koren waarvan Marcel Klaver, geen onbekende in
korenland, de coördinatie heeft. Kees Kroone zal
deze swingende avond professioneel en op zijn
welbekende wijze gaan presenteren.
En... ook Henny Huisman gaat nog een rol van
betekenis spelen is toegezegd door zijn management. Hoe en wat houden we nog even onder de
pet. Maar ook Henny Huisman draagt dus zijn
steentje bij tijdens Limmen Ludiek 2010.
Met trots presenteren wij u dat de volgende 4
koren optredens zullen gaan verzorgen ;
CheeseTown
Alkmaar
De Limbeats
Limmen
NLP Koor
Limmen
De Skulpers
Castricum
Limmen Ludiek is nog opzoek naar een 5de koor
uit de regio om het programma 100% compleet
te maken. Emergo uit Castricum zal alle gasten

Er zullen ook een beperkt aantal ‘stamtafels’ van
8 personen zijn zodat er ook reserveringen van 1,
2 of meer personen welkom zijn. Kosten per persoon bedragen dan € 50,-. Er schuiven natuurlijk
wel gezellige andere Limmer smulpapen aan om
de tafel weer tot 8 personen compleet te maken.
Deze unieke avond zal om 17.30 aanvangen en
rond de klok van 23.30 eindigen. I.v.m. het maximaal aantal beschikbare tafels van 25, hanteert
Limmen Ludiek het principe wie het eerst reserveert zal het eerst mooi aanzitten tijdens deze nu
al unieke avond en natuurlijk VOL=VOL.
2 Weken voor aanvang dient het verschuldigde
bedrag ook overgemaakt te zijn i.v.m. alle voorbereidingen en aankopen.
Voor meer info of reserveringen :
culinair@limmenludiek.nl of neem een kijkje op
www.limmenludiek.nl.
(edit LL; tijdens het ter persen gaan van deze LOV editie
waren er al 11 van de 25 tafels gereserveerd)

58 schitterende prijzen te winnen t.w.v. ruim € 5.000,2 SUPER Hoofdprijzen
LEGOLAND® Billund Resort Denemarken en ARKE reizen:
1x kans een op een exclusief uniek verblijf in het HOTEL LEGOLAND® in Denemarken met maximaal
5 personen - Vrijdag tot en met Zondag - 3 overnachtingen - inclusief ontbijt - 5 resort passen voor
de parken LEGOLAND®, Lalandia’s Aquadome en Monky Tonky Land.
VALKERING Beveiliging Limmen:
1 x kans op een Galaxy alarmcentrale G2 type 44+ ( 12 zones met de mogelijkheid van doormelding
van 3 SMS nummers of aan te sluiten op de meldkamer en uitbreidbaar tot 44 zones). Onderstaande zaken worden door VALKERING Beveiliging Limmen aangebracht met één jaar garantie.
1 accu t.b.v. de noodstroomvoorziening, 1 codebediendeel, 1 RF ontvanger, 1 binnensirene, 1 flitser
2 draadloze passief infrarood detectoren, 5 draadloze magneetcontacten.

56 fantastische andere prijzen
LEGOLAND® Billund Resort Denemarken en ARKE reizen:
3 x kans op 1 reischeque t.w.v. € 75,- per stuk te besteden bij TUI voor een verblijf op LEGOLAND®
Billund Resort met bij iedere reischeque ook nog eens 4 entreekaarten voor LEGOLAND® Billund in
Denemarken.
Restaurant Lute Rootz en Kwartje Koffie:
8 x kans op 1 aanschuifstoel t.w.v. € 50,- per stuk tijdens een culinair 5 gangendiner met muzikale
entertainment verzorgd door Peter Lute en Vincent Jongens. Dit culinaire spektakel zal plaatsvinden op donderdagavond 3 Juni in de voor deze avond zeer sfeervol omgetoverde Limmen Ludiek
Dinertent.
LEGO® Nederland:
10 x kans op 1 schitterend LEGO® speelgoedpakket t.w.v. € 50,- per stuk.
CONFUSION WINES Limmen en Vina CASA SILVA uit Chili:
15 x kans op 2 overheerlijke flessen Vina Casa Silva wijnen uit Chili in een kistje t.w.v. € 15,- per stuk.
RADIONL:
20 x kans op 1 passe-partout voor de 2 oergezellige feestavonden op 4 en 5 juni in de Limmen Ludiek
Feesttent.

Want naast het LEGO® toren spektakel van 3 t/m
6 juni heeft Limmen Ludiek iets specials op het
programma staan voor alle basisschoolleerlingen van Limmen. Dit unieke evenement, met de
naam ‘Bouwen met Elkaar’ is dus exclusief mogelijk gemaakt door NTI-NLP van Bouke de Boer.
“Ik zie dit project als een geweldig voorbeeld hoe
mensen en organisaties met elkaar kunnen samenwerken, zoals de drie basisscholen uit Limmen dit doen”.
Want ook de jeugd van Limmen gaat voor een
geweldig wereldrecord zorgen. Ze gaan met z’n
allen de grootste LEGO® minifig van de wereld
bouwen van 140.000 LEGO® stenen, 364,8 cm
hoog en ruim 300 kg zwaar. Dit alles zal tijdens
de normale schooluren in een speciale projectweek worden gemaakt. In etappes gaan steeds
+/- 100 kinderen van de verschillende basisscholen naar De Enterij om met elkaar samen 1 uur de
verschillende bouwstenen voor te bereiden voor
de bouw.
Bouke de Boer: “Dit project geef ik veel lof, omdat
het laat zien als mensen bereid zijn hun nek uit
te steken en bereid zijn te investeren in tijd en
mensen, dat er op deze wereld veel mogelijk is.
Graag steunen wij zo’n project”.
Het hele ‘Bouwen met Elkaar’ project staat onderleiding van Gerda Burgering (geen onbekende
voor de meeste in Limmen) en AmazingBrickCreations.com. Dit is nu nog wel een onbekende
voor de meeste maar hier gaat snel verandering
in komen. Robert is namelijk de inspirerende en
drijvende kracht achter AmazingBrickCreations.
com. Robert is een echte LEGO® virtuoos die zich
verleden jaar na de eerste media aandacht over
Limmen en LEGO® spontaan bij Limmen Ludiek
aanbood om te komen helpen. Hoe, wat en waarmee... we hadden toen nog geen idee.
In de periode hierna heeft al brainstormend het
hele scholen project ‘Bouwen met Elkaar’ zijn uiteindelijke invulling gekregen met als hoogtepunt
het LEGO® LIMMER BLOEMENMEISJE. Dit ontwerp
heeft AmazingBrickCreations.com dus exclusief
voor Limmen Ludiek ontworpen.
Met het ruwe concept idee onder de arm en later
het uiteindelijke idee heeft Limmen Ludiek een
aantal meetings gehad met de 3 directies van
de 3 basisscholen. En zij waren vanaf minuut 1
super enthousiast. Ten eerste natuurlijk over het
hele ludieke project maar zeker ook het feit dat
de scholen en de leerlingen echt met elkaar gaan
samenwerken. Niet afzonderlijk van elkaar maar
echt met elkaar.

Het Limmer Bloemenmeisje zal 3 t/m 6 juni te bezichtigen zijn in Sporthal De Enterij in Limmen tijdens het Limmen Ludiek 2010 evenement.

Annemarie Trouw van Sint Maarten: “Wat leuk
dat we aan dit grote Limmense project mee kunnen doen; echt wat voor de kinderen!”.
Els Vonk van het Kleurenorkest; “Ik vind het project geweldig. Mooi dat Limmen Ludiek dit initiatief genomen heeft en dat er zoveel mensen aan
meewerken. Het project Bouwen met Elkaar verbindt mensen en dan specifiek de kinderen met
elkaar. Geweldig dat de 3 Limmer scholen de handen ineen geslagen hebben en dit project helpen
ondersteunen.”
Susan Groot van Pax Christi: “ Super leuk dit. We
gaan er samen met Limmen Ludiek een groot
feest van maken. Was het maar alvast 27 mei”.
Jeannet van der Krol van Sint Maarten: “Een
uniek project en een unieke kans om met de basisscholen samen te werken aan iets heel moois .
We hebben er heel veel zin in!”

Stille Ludieke krachten
op de achtergrond actief...
LIMMEN – Naast alle vertrouwde en nieuwe
sponsoren van Limmen Ludiek op dit moment
zijn er ook een aantal ludieke krachten achter de
schermen voor Limmen Ludiek druk aan de slag
geweest of nog steeds bezig. Hoogste tijd om ook
hen eens in het zonnetje te zetten.
Want waar Banken, Verzekeraars en Makelaars
niet thuis gaven voor Limmen Ludiek 2010 reageerden een aantal eenmans /vrouw zaken zeer
enthousiast. Hieronder een willekeurige opsomming van een aantal van hen.
inSet – Sandra Krougman
Sandra Krougman is al maanden bezig om samen met Limmen Ludiek een herkenbare media
campagne te bedenken. Naast posters, flyers
en advertenties opmaken is ze ook bezig om de
website van Limmen Ludiek een frissere en nog
duidelijker uitstraling te geven. Begin April zal de
nieuwe site online komen.
Sporthal De Enterij – Fernand Zomerdijk
Fernand Zomerdijk speelt met de sporthal De Enterij een zeer belangrijke rol tijdens het gehele
Limmen Ludiek 2010 gebeuren. De hele sporthal
zal namelijk tussen 27 mei en 6 juni één grote
LEGO speeltuin gaan worden voor duizenden

bezoekers. Maar natuurlijk ook voor de gehele
Limmer basisschool jeugd voor het “Bouwen met
Elkaar” project.
Illudee – Alex Stuifbergen
Alex Stuifbergen heeft ons logo uit 1999 een lekkere 2010 face lift gegeven waardoor we er weer
jaren mee vooruit kunnen. Ook heeft Alex een
ludieke kleurplaat gemaakt waarin de jeugd van
Limmen en daarbuiten weer al hun creativiteit in
kwijt kunnen om mooie prijzen te winnen.
Event4all – Harold van Vegten
Harold van Vegten kent een ieder natuurlijk van
de al jaren geweldige drive in shows. Maar Harold
heeft inmiddels veel meer te bieden. Met zijn bedrijf Event4all is hij een jonge speler op het gebied van opblaasbaar vertier voor jong en oud.
Tijdens Limmen Ludiek 2010 komt er een groot
springkussen van hem te staan.
LOV krant – Michel Welgraven
Michel Welgraven is vanaf moment 1 super enthousiast over Limmen Ludiek 2010. De LOV krant
heeft al heel veel aandacht gegeven aan Limmen
Ludiek en zal dit de komende edities ook blijven
doen. Van Limmers voor Limmers gaat nu zeker
ook op.
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Voorverkoop Seizoenskaarten 2010 van start!

Zwembad Dampegheest
staat in bloei!
De zon gaat weer schijnen en we maken
ons op voor een spetterend en vernieuwend
zwembadseizoen. Het Limmer zwembad bloeit u
tegemoet!

Forte Kinderopvang in
Limmen volop in paassferen
In de aarzelende start van de lente maken de kinderen van de vestigingen van Forte Kinderopvang
zich op voor een vrolijke en vooral creatieve paasviering. Kinderdagverblijf Eigen Wijs, BSO Het
Avontuur en peuterspeelzaal Klein Duimpje zullen dit jaar weer uitgebreid Pasen vieren.
Bij kinderdagverblijf Eigen Wijs wordt elk jaar
volop aandacht geschonken aan Pasen. In de
week voor Pasen organiseren de pedagogisch
medewerkers altijd een paaslunch met de kinderen, waarbij allerlei lekkernijen op het menu
staan: paasbrood, lekkere bolletjes, chocolademelk en een natuurlijk onmisbaar bij Pasen: een
lekker eitje! Samen met de kinderen worden er
mandjes geknutseld, eieren beschilderd en haasjes beplakt. Hierbij voeren vrolijke lentekleuren
zoals groen en geel de boventoon. Maar het aller-

leukst blijft toch het zoeken van eieren, wat dit
jaar voor het eerst zal gebeuren in de nieuwe tuin
van Eigen Wijs!
Peuterspeelzaal Klein Duimpje blijft hierbij niet
achter: ook daar mogen alle creatieve peutergeesten zich uitleven op zelfgemaakte paasknutsels in de vorm van eitjes en haasjes. Bovendien
zullen er paastakken worden versierd met allerhande kleurige (al dan niet geknutselde) eitjes en
andere versieringen. En ook bij BSO Het Avontuur
zal er ruim aandacht worden geschonken aan Pasen, natuurlijk onder andere door het versieren
van eieren.
Kinderen, ouders en medewerkers van Forte Kinderopvang hopen op een gezellig, zonnig en vrolijk Paasfeest!

Are you ready to
Rock around the clock?
Limmen - Zaterdag 17 april is het groot feest in de
burgerij. Dan zal de band Phil and his Comments
een groots optreden geven. Met Phil Haley and
his Comments op het podium weet je dat je eersteklas entertainment te zien krijgt. En dat het
amusement van dik een halve eeuw geleden nog
springlevend is (letterlijk en figuurlijk!) en nog
lang niet vergeten, getuigt elk optreden van dit
kwartet.
Phil Haley and his Comments
More then just a tribute! Britse 4 mans formatie speelt klassieke jaren 50 rock & roll op zo'n
authentieke manier dat je gewoon de echte Bill
Haley and his comets voor je ziet. Strakke, rauwe,

Inschrijven!
Dit jaar kunt u middels de automatische
incasso, of via onze website www.odisports.nl
voorinschrijven op abonnementen voor het
zwembadseizoen 2010. Uiteraard kunt u uw

De openingstijden van het zwembad:
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 19.00 en in het
weekend van 09.00 - 19.00. Het zwembad is
dagelijks geopend van 1 mei tot 1 september.
Wij hopen u ook dit jaar weer van harte welkom
te heten op het Limmer zwembad!

Zwembad Dampegheest
’t Kieftenland 45, 1906 WD Limmen
Tel.: +31 (0) 75 5053205 / +31 (0) 6 53615936
E-mail: b.hoogeboom@casema.nl
Website: www.odisports.nl

Nieuwe tarieven en abonnementen in 2010
Toegangsprijzen
0 tot 2 jaar
Losse verkoop (iedereen)
10-badenkaart vanaf 16 jaar
Abonnementen voorverkoop
Seizoensabonnement tot 16 jaar
Seizoensabonnement vanaf 16 jaar
Begeleiderpas op familienaam

gratis
€ 2,00
€ 15,00
1e persoon
2e persoon 3e persoon
€ 35,00
€ 25,00
€ 15,00
€ 45,00
€ 15,00
€ 15,00
gratis bij 3 betalende kinderen

(Na 20 april 2010 worden alle seizoenabonnementen met 5 euro verhoogd. Vanaf 1 mei 2010
zijn deze verkrijgbaar aan de kassa).

06 506
48 499
info@dicxrijschool.nl
tische muziekanten, maar ook geweldige performers; ze zetten een weergaloze show neer. Rock
around the Clock!
All Shook Up
Dynamische jaren 50 band. "All Shook Up!" is van
mening dat een live-band niet alleen om naar te
luisteren is. Vandaar dat de mannen zich graag
hullen in tailor-made gekleurde pakken. In Combinatie met hun glimmende "Gretsch" gitaren lijken zij zo uit een tijdmachine te zijn gesprongen.
Naast het lekkere fifties - rock 'n 'roll repertoire,
waarbij Elvis fans flink verwend worden, maakt
de band ook graag zijstapjes naar country en jive.
Een succes gebleken concept voor een bomvolle
dansvloer.
De Burgerij is een bijzondere accomodatie met
een grote zaal. Er is ook voldoende dansgelegenheid, want stil blijven staan bij deze muziek is
onmogelijk.

stuwende en opzwepende klanken in de oervorm
van entertainment. That's Rock & Roll. Zij spelen
alle hits van toen (Rock around the Clock!) en eigen nummers. Deze band startte ruim tien jaar
geleden en heeft sindsdien op alle grote Rock &
Roll evenementen in Engeland en andere europese landen gespeeld. Het zijn niet alleen fantas-

Even voorstellen...
Ik ben Barry Hoogeboom,
24 jaar en de nieuwe
beheerder van zwembad Dampegheest. Op dit
moment studeer ik af aan de Hogeschool van
Amsterdam, richting Sport, Management &
Ondernemen. Daarnaast ben ik gediplomeerd
Outdoorinstructeur
en
Personal
Trainer.
Met vol enthousiasme ben ik vorig jaar mijn
eigen onderneming gestart genaamd: Odi
Sportactieve Recreatie. Naast het beheren en
exploiteren van het zwembad kunt u bij mij
terecht voor kanoverhuur, outdooractiviteiten en
mogelijkheden tot feesten/evenementen.

abonnement ook aan de kassa kopen, maar met
de voorinschrijving kunt u profiteren van een
aanzienlijke korting.
U levert dan dit formulier, vóór 20 april 2010,
in (met pasfoto) in een gesloten envelop in de
brievenbus van het zwembad. Let op! Vergeet
niet de naam en geboortedatum achterop de
pasfoto te vermelden. Alleen volledig ingevulde
formulieren worden in behandeling genomen.
U kunt uw abonnement vanaf 1 mei 2010 ophalen
aan de kassa van zwembad Dampegheest.

De Zaal gaat om 20.30 uur open. Kaarten bij de
voorverkoop € 9,50 te bestellen bij SRR Partytime (info@srrpartytime.nl / 075 711 2820) of gewoon bij de Burgerij. Aan de deur zijn de kaarten
los te koop voor € 12,50. zie voor meer informatie
www.srrpartytime.nl

Limmen Ludiek kleurplaat
wedstrijd met veel prijzen!
Van de TEKENTAFEL – Net als 5 jaar geleden zal er ook deze editie van Limmen Ludiek een leuke kleurplaat
komen om in te kleuren. En net als 5 jaar geleden zijn er ook nu weer hele mooie prijzen te winnen tot
zelfs een 3 daags verblijf voor 5 personen in LEGOLAND®BILLUND RESORT aangeboden door ARKE en
TUI.
Alex Stuifbergen van ILLUDEE heeft zijn creatieve ludieke geest wederom de vrije loop gelaten met als
eindresultaat een mooie kleurplaat.
De Limmen Ludiek Kleurplaten 2010 zullen April op de 3 basisscholen van Limmen worden uitgedeeld.
Ook zal de kleurplaat t.z.t. via de website www.limmenludiek.nl downloadbaar zijn. Dan kan ieder kind
tot 13 jaar mee kleuren en dus ook kans maken op één van de prijzen uit het mooie prijzenpakket met
o.a. reischeques en entreebewijzen voor naar LEGOLAND® Billund Resort, LEGO® speelgoedpakketten tot
zelfs een prachtige fiets gesponsord door Kroone Liefting.
Een deskundige jury zal zich gaan buigen over alle inzendingen welke voor 28 Mei binnen dienen te zijn
op het Limmen Ludiek hoofdkwartier.
De prijsuitreiking zal woensdag middag plaatsvinden in de Limmen Ludiek feesttent op het LEGO® wereldrecordterrein tijdens de eindmiddag “Bouwen met Elkaar” van de 3 basisscholen met medewerking
van onze beroemde Steffie.
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Eten en genieten!
VERSCHOLEN KALFSOESTERS
MET ROOM EN BROCCOLI
(HOOFDGERECHT VOOR 4 PERSONEN)
Benodigdheden
• 4 kalfsoesters 125 gr.
• 150 ml crème fraîche
• 100 gr geraspte kaas
• 1 teentje knoflook
• 2 eetlepels olijfolie

• 750 gr broccoli
• ¼ liter slagroom
• 1 gesnipperd uitje
• Zout peper nootmuskaat
• 20 gr boter

Voorbereiding
De broccoli in roosjes snijden.
De slagroom met 100 ml crème fraîche 8-10 minuten laten inkoken
tot een gebonden massa.
Uitje en knoflook toevoegen, peper en zout naar smaak toevoegen.
Dan de kalfsoesters bestrooien met zwarte peper en zout,
Rondom aanbakken in de hete bruine boter, één minuutje, niet langer.
De broccoli 4 minuten in een braadpan met hete olie omscheppen,
daarna in ovenschaal doen.
De broccoli mengen met het roommengsel.
De oven voorverwarmen op 200º C.
De kalfsoesters op de broccoli leggen en bestrooien met de geraspte
kaas.
Het restje van de crème fraîche erover verdelen
en de schaal in de oven zetten.
15 minuten laten garen op 200º C.
Nootmuskaat erover strooien.

Eet
!
smakelijk

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen
Telefoon (072) 505 32 66
Fax (072) 505 12 31
E-mail: info@dirkvandersteen.nl

op:
rs showroom
u
u
4
2
e
z
n
o
Kijk voor
dersteen.nl
www.dirkvan

●
●
●
●

CV-installatie en -onderhoud
Dakbedekkingen / dakgoten
Sanitaire installaties
Loodgieterswerkzaamheden

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Zonnebloem afd. Limmen

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:
• plafondwerk
• pleisterwerk
• sierpleister
• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen
Telefoon: 072 - 888 53 16
Mobiel: 06-14 44 71 61
Fax: 072 - 507 09 19

Ouderen en gasten van de zonnebloem
Wij nodigen u uit voor een gezellige middag
In samenwerking met STICHTING OUD LIMMEN
Wanneer?

Woensdag 14 april 2010

Waar?

In de Burgerij

Aanvang:

14.00 uur/ zaal open 13.30 uur

PROGRAMMA LIMMER KERMIS DOOR DE JAREN HEEN
Met medewerking van:
Henk Brandsma en Peter Valkering.
Bent u slecht ter been en heeft u problemen met vervoer,
dan kunt u mevr. de Ruiter bellen, tel. Nr. 5051861

LOV-KR ANT – M A ART 2010
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Burgemeester opent
nieuwe pand Fit4lady
LIMMEN- Zondag 7 maart jl. heeft burgemeester
Aaltje Emmens-Knol de nieuwe club van Fit4lady
in Limmen geopend.

Schooljeugd schaatst
toch de Elfstedentocht
Limmen - Vrijdag 12 maart 2010 mochten 308 kinderen van de groepen 6,7 en 8 van de Pax Christi
school, de Sint Maartenschool en het Kleurenorkest uit Limmen op uitnodiging van de Limmer
IJsclub een middagje schaatsen op ijsbaan de
Meent.
Ondanks de strenge winter, maar door de vele
sneeuwbuien, is het er niet van gekomen om
op natuurijs te schaatsen. Daarom organiseert
de Limmer IJsclub traditiegetrouw een schaatsmiddag voor de Limmer jeugd. Met twee bussen
werden de kinderen gehaald en gebracht naar de
Meent, waar zij bij aankomst een stempelkaart
kregen met daarop de elf steden. Na iedere geschaatste ronde waren ze weer in een ander dorp
aangekomen en kregen zij een stempel. De mees-

te deden hun uiterste best om de stempelkaart
vol te krijgen en reden enthousiast hun rondjes.
Degene die ‘t rondjes schaatsen niet leuk vonden
konden in de ijshal terecht. En als traktatie was er
warme chocolademelk, gesponsord door Albert
Heijn uit Limmen en heerlijk warm gemaakt door
Zuivelfabriek Ecomel, met een heerlijke Friese
kruidkoek. Al met al een zeer geslaagde middag;
voor meer foto’s kijk dan even op de website van
de Limmer IJsclub. www limmerijsclub.nl.
Daar vindt je ook meer informatie over onze activiteiten. Wij zijn niet alleen actief in de winterperiode. Zo beginnen we vanaf mei weer met onze
fiets-, skeeler- en looptrainingen van jong tot oud.
Lijkt het je leuk om ook bij ons te gaan trainen,
meldt je dan aan of train een keer mee.
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Fit4lady is vanaf eind januari gevestigd aan De
Drie Linden 3 (voorheen nummer 2). Na 3 jaar gevestigd te zijn geweest op ‘nummer 2’, was een
grotere ruimte om te trainen hard nodig. Toen
het pand van de buren beschikbaar kwam was de
keuze snel gemaakt. In de nieuwe locatie kunnen
nog uit de omgeving deelnemen
aan de unieke Fit4lady training.
De burgemeester prees Fit4lady
met haar initiatief zich te vestigingen in de gemeente. “Het
leven van de vrouw is erg druk,
zij neemt vaak veel verantwoordelijkheid op zich. Dan is het geweldig dat je in een ontspannen
sfeer in je eigen woonomgeving
kunt werken aan een gezond en
fit lichaam. Ik ben er ook trots op
dat Arina van Damme, als ondernemer uit de regio, met veel passie werkt aan de groei van Fit4lady in het land”.

wen. Fit4lady biedt een complete conditie- en
spierversterkende training in slechts 30 minuten.
Speciaal voor vrouwen. De clubs van Fit4lady zijn
kleinschalig van opzet waarbij in gezellige sfeer
gedurende een half uur wordt getraind met apparatuur speciaal gericht op het vrouwelijk lichaam. Dames die interesse hebben om te gaan
trainen zijn van harte uitgenodigd op de nieuwe
locatie of sturen een email aan: limmen@fit4lady.nl

Bij de officiële opening waren
veel leden aanwezig. Na de officiële openingshandeling door
de burgemeester werd getoast
op de gezondheid van alle vrou-

Troel is veranderd
in een zomerse winkel
De kou en hopelijk ook de vele regen laten we
achter ons en inmiddels hebben we ook afscheid
genomen van de winteruitverkoop. De winkel is
momenteel weer omgetoverd in een kleurig en
zomers geheel.
De nieuwe zomercollecties zijn al veelal binnen.
De winkel hangt weer lekker vol met allerlei hippe zomerse kleding voor jongens en meiden van
maat 50 t/m maat 176. De collecties zijn vrolijk
van kleur en regelmatig met een knipoog naar de
komende WK voetbal in Zuid-Afrika deze zomer.
Moodstreet heeft met name in de jongenscollectie prints met een subtiele voetbal of vlag van
Zuid-Afrika erin verwerkt. Ook Feetje heeft zwartoranje babyslofjes met voetbal en in april ook
2-delige babypakjes in zwart-oranje. Ook Blue
Seven laat die kans niet aan zich voorbij gaan en
levert binnenkort leuke voetbalshirts voor jongens.
De collecties die o.a. in de winkel te vinden zijn;
Geisha, Moodstreet, Salty Dog, Blue Seven, Feetje,
Noppies en het ondergoed van I-Dear.
Cars jeans hebben wij recent aan onze collectie
toegevoegd en wordt enthousiast ontvangen en
goed verkocht. Zij bieden stoere en kwalitatief
goede jeans tegen een sterke prijs, € 29,95 –

€ 49,95 en leuke T-shirts. Het prettige is dat we de
collectie regelmatig aan kunnen vullen in maten
en nieuwe modellen en loopt van maat 86 t/m
176.
Ook is de nieuwe badkleding van Lentiggini voor
jongens en meiden binnen voor betaalbare prijzen. Nieuw in de winkel is verder de babykleding
van Blue Seven van maat 62 t/m 86.
Naast de kleding verkopen we natuurlijk ook
nog allerlei (kraam)cadeautjes. Alle cadeautjes
worden zoals U van ons gewend bent feestelijk
verpakt. Hoe klein het cadeautje ook is, het moet
leuk zijn om te geven en een feest zijn om te krijgen. Nog steeds bieden we een regelmatig wisselende collectie aan van cadeautjes, leuke aparte
dingen en mooie tassen van o.a. Zebra.
Heeft U onze stempelkaart nog niet? Kom deze
dan snel in de winkel halen, een volle kaart is €
15 waard!!!
Nog niet eerder geweest en nieuwsgierig geworden naar onze leuke winkel? Vrijblijvend rondkijken mag altijd!!!!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Uw adres voor de paasontbijt

H A N D T E K E N I N G

D e z e b o n k u n t u b e s t e d e n b i j a l l e a a n g e s l o t e n LOV w i n k e l i e r s

Cadeaubon Winkeliersvereniging
Limmen:

Een leuk.....
......geschenk.....
Een verrassend geschenk is de
winkelierscadeaubon. De bon schrijven
we voor u uit en is inwisselbaar bij elke
winkelier in Limmen. Het gemak van dit
geschenk is iets leuks naar keuze aan
te kunnen schaffen. Limmen heeft voor
een ieder een gevarieerd aanbod. Wij

stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.
De bon is te koop voor een waarde van
10 en 20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de sns-regiobank in het unive
kantoor.

Paasbrood met amandelschaafsel
Moscovische tulband
Duivenkater
Krententulband
Puttertulband
Paashaantjes
Diverse gesorteerde broodjes
Paaseitjes
Paasfiguren
Opgemaakte Paaseieren.
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U kunt ook bij de Burgerij terecht voor uw:

• TAP • DRANK • HAPJES • BUFFET
ALLES WORDT THUISBEZORGD (IN LIMMEN)

ALS U BIJ HET HUREN VAN DE TAP 2 VATEN VAN 50 LITER AFNEEMT HOEFT U GEEN HUUR TE BETALEN!

hoofdsponsor:

Vanaf 1 april gaat het terras van de
Burgerij weer open!!!

torensponsors:

topsponsors:

2010
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Limmen Ludiek
presenteert
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De grootste LEGO® speeltuin
• staat
deze zomer in Limmen
• Op de foto met de grootste LEGO® minifig.

LEGO en het LEGO logo zijn handelsmerken van de LEGO Groep. ©2009 The LEGO Group.

van de wereld (364,8 cm) gemaakt door
800 basisschoolleerlingen uit Limmen!

Zoek de advertentie van Kleverlaan!

VA L K E R I N G

Administratie- en Belastingadviseurs

• De Waag van Alkmaar gemaakt door
De Bouwsteen van duizenden LEGO® steentjes
RADIONL Zomer Karavaan
• zaterdagmiddag
5 juni 13.00 en 17.00 uur
• Optredens van Bob en de Blue Band en Steffie,
Happy Little 3 band, Garlicks, Pip en Ruud,
Impact Live en RADIONL Live on Tour en....

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17

zoekt ruim 200

wereldrecord

vrijwilligers
supersponsors/basissponsors:

... vanaf 26 mei t/m 9 juni 2010
... jongens - meiden - mannen - vrouwen
... vanaf 12 tot 111 jaar ...
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Meld je aan
via de website!
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www.limmenludiek.nl

