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 Wieken 51 - 1906 DB Limmen
Telefoon (072) 505 31 46 - Fax (072) 505 2514

E-mail: alulaswerk@planet.nl
Website: www.alulaswerk.nl

 www.ncommandeur.nl
Dusseldorperweg 22a, 1906 AK  Limmen 

Telefoon (072) 505 24 24, Fax (072) 505 16 09

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

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

www.dampegheest.nlGeen bier onder de 18

Proef de unieke smaken 

•

Gadverdamme
wat lekker..!
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Uw administrati e digitaal verwerkt 
en online voor u inzichtelijk. 
Vrijblijvende off erte: 

www.houseofsoluti ons.nl of 023-751 8767

072-5051889
info@acc-service.nl
www.acc-service.nl
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De 49e verjaardag van Koning Willem Alexander 
staat in het teken van saamhorigheid.

Dat de Limmer gemeenschap saamhorigheid hoog 
in het vaandel heeft staan, is bewezen in december 
van het vorig jaar, toen 160 vluchtelingen in 
Limmen gastvrij werden ontvangen.

Bij het organiseren van voetbalwedstrijden, het 
verzorgen van maaltijden, de taallessen, het 
knutselen en het vermaken van de kinderen, 
werden veel talenten aangesproken. En met 
succes. Onze gasten hebben, dankzij uw inzet, in 
Limmen een goede tijd gehad.

Maar vandaag, 27 april 2016, vieren wij de 
verjaardag van onze Koning. En ook nu weer 
kunnen ‘burgers’en ‘buitenlui’ hun talenten ten 
toon spreiden. De Stichting Oranjefeest Limmen 
biedt een podium aan zangers, dansers en acteurs 
om hun kunsten te vertonen. Traditiegetrouw is er 
een vrijmarkt waar u koopwaar aan de man kunt 
brengen of uw slag kunt slaan en iets aardigs op de 
kop kunt tikken. Tijdens de fietspuzzeltocht komt u 
misschien onverwacht mooie plekjes tegen in het 
dorp. 

Kortom: Limmen kleurt oranje en stort zich in het 
feestgedruis.

Graag wil ik u een zonovergoten dag toewensen, 
veel plezier en spreek de verwachting uit dat u 
elkaar op deze nationale feestdag, wederom zult 
vinden.
 
Toon Mans 
Burgemeester

Koningsdag 27 april 2016
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NTI NLP  I  Oosterzijweg 8, 1906 AX te Limmen

Tijden 
Dinsdag 17 mei. Aanvang 19.15 uur. Start: 19.30 uur. Einde: 22.15 uur.

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. 

Speciaal 
Ontvang op de informatieavond gratis het boek (ter waarde van € 12,50)
van Bouke de Boer: ‘Ik kan de wereld veranderen. En jij weet wie ik is...’ 

Gratis NLP-informatieavond

dinsdag 17 mei

Nederlands Trainingsinstituut voor Neuro-Linguïstisch Programmeren
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 Perkgoedspecialist

SCHILDER
is geopend

Uit eigen kwekerij, hele mooie
Geraniums, Petunia’s, perkgoed, 

diverse planten en hanging  baskets.

U bent van harte welkom in de kas 
Rijksweg 127 - Limmen 

(Pad naast Gerton, tegenover autobedrijf 

Kleverlaan)
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Maatlat 9, Limmen. Tel.: 072-505 17 88

 Voor A.P.K., reparaties en verkoop van alle 
merken auto’s, zowel nieuw als gebruikt.

 Rijksweg 141, 1906 BG  Limmen,  Telefoon (072) 505 32 66

Fax (072) 505 12 31, E-mail: info@dirkvandersteen.nl

T: 072 5099 099 | M: info@gimago.nl | Schipperslaan 4i, 1906 BG Limmen 

 
Gimago maakt de boodschap van bedrijven aan 

medewerkers of relaties zichtbaar, door 
unieke concepten te verwezenlijken in evenementen 

of incentives. Gimago visualiseert het gevoel van 
de initiator van het evenement om op een eigen 

manier zijn/haar idee tot leven te brengen. 
De uitvoering en sfeer die Gimago verzorgt zijn de 

gouden linten om het cadeau dat u aan uw 
gasten geeft.  

 Vakkundigheid 

 Organisatietalent Gedrevenheid 

  Loyaliteit 

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

 Postbus 134, 1906 ZJ Limmen
tel. 072 505 2724, fax 072 505 3139
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Molenlei 7
1921 CX Akersloot, 
Tel. 072 532 07 21
Fax 072 532 07 25

SCHOONMAAKBEDRIJF • GLAZENWASSERIJ

Voor het schoonmaken van flats, kantoren en scholen
Glazenwassen voor particulieren en bedrijven

Tevens gratis onderhoudsadviezen

Kerkweg 43, 1906 AV  Limmen
Tel. (072) 505 30 72, Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

Een begrip voor kwaliteit!

Rijksweg 37, 1906 BC  Limmen, 
tel. (072) 505 13 53
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Condensatorweg 54, 1014 AX AMSTERDAM

020 514 1040 / 06 54 392 346

jeroen.vanvliet@bataviagroep.nl

WWW.BATAVIAGROEP.NL

Bogerdlaan 35 06 288 655 09
Kerkweg 42
Limmen

Dames- Heren & Kinderen
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 Dodenherdenking 2016
Woensdag 4 mei wordt in Limmen de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. Het thema is dit jaar 
‘Geef vrijheid door’. De herdenking in de Corneliuskerk vangt aan om 18.30 uur  en zal worden 
geleid door dhr. H. Brandsma. De slachtoff ers zullen worden herdacht in woord, beeld en muziek 
met medewerking van o.a. het koor ‘de Vredeburgers’ o.l.v. dhr. G. Leegwater.
 

Rond 19.10 uur eindigt de herdenking in de kerk, waarna 
de sti lle tocht zal starten die leidt naar het monument op 
de grens tussen Castricum en Limmen. Bij dit monument 
zal, samen met de inwoners van de kern Castricum, de 
herdenking worden voortgezet. De tocht van de kerk 
naar het monument duurt ongeveer 25 minuten. Bij het 
monument zal het koor wederom een aantal liederen ten 
gehore brengen.

Het einde van de herdenking is rond 20.20 uur, waarna er 
gelegenheid is een kopje koffi  e of thee te drinken in ‘Ons 
Huis’, gelegen naast de protestantse kerk in Limmen.

 
In de namiddag van 4 mei wordt er ook een herdenking en bloemlegging gehouden bij de 
oorlogsgraven op de begraafplaats naast de protestantse kerk in Limmen. Deze is speciaal bedoeld 
voor de kinderen van de Limmer basisscholen. Aanvang 16.30 uur.

De organisati e berust bij Limmen Cultuur.

Vlagprotocol
Het vlaggen van de nati onale driekleur kent een aantal regels:

- Op 27 april wordt vanaf overheidsgebouwen gevlagd ter gelegenheid van de verjaardag van 
 Z.K.H. koning Willem-Alexander.
- Op 4 mei wordt u uitgenodigd de vlag tussen 18.00 uur en zonsondergang halfstok te hangen. 
 Na zonsondergang dient de vlag binnengehaald te worden.
- Op 5 mei mag de vlag van zonsopkomst tot zonsondergang uitgestoken worden ter 
 gelegenheid van bevrijdingsdag.

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

KLEVERLAAN.NL AUTOVERHUUR

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

HUUR BINNEN 
3 STAPPEN 
EEN VOERTUIG:

1. Selecteer uw 
voertuig naar keuze

2. Selecteer huurperiode 
& opties

3. Reken af

ext
ra 

    
 

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE
EEN AUTO

HUREN

ONLINE

 Albatros team- & funbuilding

Visweg 73, 1906 CP Limmen, 06 - 53613674, www.funbuilding.nl, info@funbuilding.nl

 Nieuw Hof Restaurant Rijksweg 121 | 1906 BG Limmen | Tel: 072 505 1383
 Info@nieuwhofl immen.nl | www.nieuwhofl immen.nl | www.facebook.com/nieuwhofl immen

Ed HeidemaEd Heidema
tuinontwerp - tuinaanleg  

tuinonderhoud - boomkwekerij

Hoogeweg 57, 1851 PJ Heiloo
Tel.  072 5052925
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Sticht. Oranjefeest Limmen
Ieder jaar brengen wij het koningsfeest, de festiviteiten en de verrassende attracties onder de 
aandacht via dit programmaboekje. Sinds enkele jaren doet de Stichting Oranjefeest Limmen 
dit ook via haar website. Hier vindt u de laatste informatie, wetenswaardigheden en foto’s van 
Koningsdag. Het is allemaal te vinden op de vernieuwde site:

www.oranjefeestlimmen.nl
Namens het bestuur wensen wij u veel surfplezier op deze site en hopen wij u te mogen begroeten 
op Koningsdag. Natuurlijk blijven wij u ook in de toekomst nog steeds op de hoogte houden via het 
Oranjeboekje.

Stichting Oranjefeest Limmen wil zoals ieder jaar benadrukken dat een dag zoals deze nooit tot stand 
zou kunnen komen zonder de medewerking van bedrijven en vrijwilligers. Onze speciale dank gaat 
uit naar de buurtbewoners rondom het park, het Rode Kruis en de bedrijven die ons dit jaar hebben 
ondersteund. Van veel bedrijven vindt u een advertentie in dit programmaboekje.

Muziekvereniging Excelsior: 
Muziek maken kun je leren!
Er is bijna niemand die niet van muziek houdt. Nog leuker dan muziek luisteren is zelf muziek 
maken. Je kunt op iedere leeftijd aan een muziekinstrument beginnen. Ook als je nog geen enkele 
muzikale voorkennis hebt.

Wil jij graag een muziekinstrument leren bespelen, maar weet je niet zeker of het iets voor je is? 
Bij Excelsior is het mogelijk voor jong en oud om een afspraak voor een proefles te maken. De 
enthousiaste en ervaren docenten laten je graag kennis maken met b.v. de trompet, hoorn, bariton, 
trombone, fluit, klarinet, saxofoon of het slagwerk. 
Eind mei start er een korte cursus voor de leerlingen van groep 5 t/m groep 8. Je volgt dan een paar 
weken groepslessen op een instrument, om eens te kijken of het iets voor jou is. 
De lessen sluiten we af met een presentatie en wie weet zien we je dan na de zomer als leerling binnen 
onze vereniging! Hou onze website in de gaten voor meer informatie www.excelsiorlimmen.nl.

Naast de verzorging van muziekonderwijs in Limmen is Excelsior al weer volop in voorbereiding voor 
nieuwe concerten, optredens en activiteiten.
Eén van de activiteiten die traditioneel zijn geworden in Limmen is de verzorging van de horeca op 
Koningsdag in het Park. Ook in 2016 is Excelsior weer van de partij en we zien u graag op 27 april in 
het park! 
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06 53 122 858   www.vanstralenlimmen.nl   info@vanstralenlimmen.nl

pronkbvlimmen.nl

Stetlaantje 5 - Limmen
Tel.: 072 505 1225, Fax: 084 714 3014

Glocomm International B.V.
www.glocomm.nl - info@glocomm

06 42 93 52 84
wokkefijnhoveniers@gmail.com

www.charobloemen.nl  /  info@charobloemen.nl 
Tel.: 0651566839 (Rob Beentjes)
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ORANJE  

Waar denk je aan als je het woord oranje hoort? Op een dag als deze na-
tuurlijk vooral als de kleur van ons koningshuis, verkregen na de erfenis van 
de deelstaat Orange door Koning Willem I. maar als je oranje intikt op Goog-
le kom je uit bij het Nederlands Voetbalelftal., Maar oranje is nog zoveel 
meer!  

Als interieurontwerper ben ik gek op een beetje oranje! Oranje is de kleur 
van energie, vitaliteit, kracht en warmte. Het is een blije kleur, creatief, mo-
tivatie, trots en optimisme zijn woorden die bij oranje horen. Oranje staat 
symbool voor sterke veerkracht en incasseringsvermogen.  

We zien op het moment een trend in het interieur met veel natuurlijke ma-
terialen zoals robuust houtwerk en grote elementen bekleed met leer of 
suède in warme cognackleuren. Een kleur die al wat naar oranje gaat. Deze 
ruige ingrediënten kun je een beetje verzachten met de zachte pastellen die 
al een aantal jaren populair zijn. Oranje pastellen worden ook wel nudes 
genoemd (gerefereerd aan huidskleur). Houd jij meer van wat pit in je inte-
rieur? Probeer dan het dan met een puntje fluorescerend oranje! Heel ver-
frissend in een eenvoudig grijze inrichting. Veel plezier met toepassen! 

Een inspirerende groet, 
Melanie Lamers 

8

dagelijks van 
08.00 tot 21.00 uur 

en zondag van 
10.00 tot 20.00 uur

 geopend

 Autobedrijf:
Rijksweg 160B, 1906 BL Limmen

Tel. 072-505 36 45

 Heeft u wel eens 
gekeken op ons 
‘autoplein’ 
áchter de garage?
KIJK OOK OP: WWW.HARRYLEVERING.NL

 •Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

 Vierhuysen 13
1921 SB Akersloot

06-300 144 75
pno@planet.nl
www.pnod.nl
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Koningsdag 2016
In een samenleving die steeds meer en meer individualiseert is het zeer belangrijk dat er 
momenten zijn waarbij men samen iets beleeft of doormaakt. Om op die manier een gevoel van 
samenhorigheid te creëren. Burgemeester Mans refereert hier aan in zijn voorwoord. Tijdens het 
schrijven van deze tekst wordt de Nederlandse samenleving daar indirect mee geconfronteerd 
middels de aanslagen in Brussel. In een dergelijke situatie heb je elkaar nodig om elkaar te steunen 
en te helpen. Of om anderen van buiten onze samenleving te helpen of te steunen, zoals de 
vluchtelingen die we enige tijd in Limmen hebben gehad.

Het zijn deze woorden van burgemeester Mans die wij van harte ondersteunen en wij proberen als 
Oranjecomité hier ons steentje aan bij te dragen door ieder jaar een feest te organiseren tijdens 
Koningsdag. Wij bieden op deze wijze de Limmer gemeenschap en haar bezoekers een gelegenheid 
met elkaar in contact te komen. Tuurlijk, de gemiddelde Limmer houdt van een feestje getuige de 
Kermis, de voetbaldagen en de festiviteiten rond Limmen Ludiek. Desondanks is het zo belangrijk dat 
we ook op deze nationale feestdag, Koningsdag, samen komen in het park en op die manier laten 
zien en ervaren dat we in een fijne open samenleving wonen.

Wij proberen de Limmers zoveel mogelijk te betrekken bij het feest. Daarom hebben we dit jaar 
bedacht een podium aan te bieden aan al die mensen die een muzikale bijdrage willen leveren aan 
dit volksfeest. We hebben het genoemd KOP, Koningsdag Open Podium. We zijn zeer tevreden met 
de aanmeldingen die we tot nu toe ontvingen en we zijn er van overtuigd dat het een grandioos 
succes gaat worden. 
We roepen dan ook iedereen op om op Koningsdag naar het park te komen aan de Vuurbaak en te 
genieten van een feest, georganiseerd door en voor Limmers.

Tot ziens in het park op Koningsdag.

Stichting Oranjefeest Limmen.
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Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

Niels Zomerdijk
06 46004933

U scoort altijd met 
vlees en vleeswaren van:

Keurslagerij 
Snel

Kerkweg 18 Limmen
Telefoon (072) 505 12 63

UW WENSEN OP MAAT!
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Hogeweg 167, 1906 CX Limmen

Tel: 072 5051518  Email: info@wempetransport.nl

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Oranje is goed...
Rode cijfers
niet!

Rijwielhandel Kroone Liefting, Rijksweg 137, 1906 BG Limmen. Tel: 072-505 12 39 

www.krooneliefting.nl

“ Een echte snoepwinkel 
voor de � etsliefhebber “
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Intri
Design
&
Intri
Classic

Vakwerk
& interieurconcepten
voor alle ruimtes in huis...
Kwaliteitsmaatwerk gemaakt
met gevoel voor detail en ontwerp

Molenlei 2H
1921 CZ  Akersloot

T 072 533 6676
F 072 532 5987
I www.intri.nl
E info@intri.nl

Centrale Verwarming

Gas en Water

Dak en Zinkwerk

Complete Badkamers
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Terugblik Koningsdag 2015
Het is misschien de goden verzoeken maar soms vraag ik mij af hoe het komt dat we de laatste 
jaren zo’n mooi weer hebben. Van droog rusti g voorjaarsweer tot een schitt erend, zonnige zomerse 
dag. Het is een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van Koningsdag. Verder doen wij ons 
best een leuk programma te verzorgen maar verder moet het publiek, u dus, zorgen dat het een 
geslaagde dag wordt.

Traditi oneel weer de Vrijmarkt waarmee werd 
geopend. Het lijkt alsof er steeds meer kleedjes 
bij komen, zo groot is de opkomst. Het hoort bij 
Koningsdag. We zullen het alti jd opnemen in het 
programma. 

Net zoals de Koningsrit ook vorig jaar weer 
geslaagd is. Wederom een grote opkomst waarbij 
de fi etsers hun weg vonden door Limmen aan 
de hand van foto’s. Gestopt werd bij restaurant 
Lotje voor een oranjebitt ertje, bij lunchroom La 
Chasseigne en bij Ons Huis waar in de tuin de 
lunch werd genutti  gd. Na afl oop werd in het park 
de oplossing van de prijsvraag gezocht waarna 
menig deelnemer een drankje en hapje ging 
nutti  gen in het park, onderwijl luisterend naar 
de muziek van een DJ en optreden van de zanger 
Albert Casanova. 

Voor de kinderen waren er vele att racti es en 
grati s limonade en pannenkoeken. De sfeer was  
wederom de gehele dag zeer gemoedelijk en 
gezellig. Dit is een aspect waar wij als inwoners 
van Limmen trots op mogen zijn. Door en voor 
Limmers.

Maar aan alles komt een eind. Zo ook aan 
Koningsdag 2015 zodat rond 18.00 uur de tap 
werd gesloten en iedereen tevreden huiswaarts 

ging en voor de organisati e niets anders restt e dan het opruimen van alle afval en spullen.

Koningsdag was wederom een succes.

Wij zien u graa g wee r op Koningsdag 2016!!!
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Koningi nn nedag (ca. 1950)
Als kind keek je er naar uit, het was een feestdag. Alleen al het feit dat je niet naar school moest om te 
leren. Nee, er moest gezongen worden bij burgemeester Nieuwenhuijsen aan de Rijksweg. Al wekenlang 
waren we op school het Wilhelmus aan het repeteren en vaak ook nog een ander vaderlands lied. Maar 
wat dat precies was moet je me niet vragen. 

Op Koninginnedag gingen we vanaf school in optocht naar de burgemeester toe, het liefst met een 
versierde step of fi ets. Of als je die had, een poppenwagen, een kar of kruiwagen van je vader. Maar wel 
versierd natuurlijk en het was best wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. 

Vader was geen tuinder en familie om op terug te vallen was er ook niet en geld voor zoiets al helemaal 
niet. Maar achteraf word je daar wel erg vindingrijk van. 

Je kon er prijzen mee winnen en dat was het allerbelangrijkste. Zelf had ik geen step of zo, maar soms had 
je geluk en mocht je de step van een buurmeisje of een jonger broertje of zusje lenen. Als je dat voor elkaar 
had, dan kreeg je al ideeën. Om te beginnen bloemen; bij Seignett e aan de overkant waren die narcissen 
vorige week al gekopt, toch maar even kijken. De bovenste lagen waren wel erg bruin en snott erig, maar 
wat een mazzel; de koppen eronder waren best nog wel goed, dus die gingen in de emmer en mee naar 
huis. Daar kon je dan mooi een paar slingers van maken. Toch nog even verder zoeken want er lagen ook 
nog uitgetrokken tulpen, wel helemaal slap en de bol er nog aan. Tulpenkoppen, dat wist je allang, kon 
je maar beter niet rijgen, de koppen gingen allemaal naar beneden hangen. Maar... wat je er wel mee 

Het uitzicht dat we als kind hadden op de hoogwaardigheidsbekleders.
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Koningsrit 2016
Door het overweldigende succes van de voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een uitdagende 
en verrassende foto-fi etstocht georganiseerd.

Deze foto-fi etstocht van circa 4 km start op de Vuurbaak, waar u tussen 11.00 en 12.00 uur de route 
op kunt halen bij de tent van de fi ets-organisati e.

Om deze supergezellige fi etstocht in stand te houden, vragen wij 1 euro per volwassen deelnemer. 
De kinderen doen uiteraard grati s mee. 

De route wordt u duidelijk gemaakt door foto’s. Bij verschillende foto’s hoort een lett er en met de 
gevonden lett ers kunt u vervolgens, na even puzzelen, een woord vormen. Blijf de route volgen zodat 
u geen lett er mist en laat uw kans op de hoofdprijs, wederom een geheel verzorgde BBQ verzorgd 
door keurslagerij Snel, niet liggen!!!

Drie enthousiaste ondernemers/verenigingen zijn weer bereid u, op geheel vrijwillige basis, met 
open armen te ontvangen. Zij trakteren u op hun eigen wijze, dus mis er geen en laat u verrassen!!

Alle kinderen tot 12 jaar mogen hun fi ets versieren om mee te doen met de wedstrijd van de 
mooist versierde kinderfi ets. Inschrijven kan bij de tent van de organisati e, daar ontvang je een 
deelname nummer die je aan je fi ets kunt bevesti gen. Doe je best, want voor de drie mooiste fi etsen 
ligt er een  mooie prijs klaar!

Rond 16.00 worden op het podium aan de Vuurbaak de prijswinnaars van de foto fi etstocht en de 
mooist versierde kinderfi etsen bekend gemaakt.

Wij wensen u ee n gezell ige, veilige 
en zonn ige Koningsrit 2016!!!
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WWW.KUILMANMEESTERSCHILDERS.NL

KERKWEG 11
1906 AT L IMMEN
T  06 51 85 77 89

Brood- en banketbakkerij

Dusseldorperweg 60 - Tel. 505 13 36
Vuurbaak 3 - Tel. 505 39 02

Dusseldorperweg 58, 1906 AL Limmen, tel: 0684667724
www.maisonlachasseigne.nl

 Vuurbaak 7
1906 BS Limmen

Tel: (072) 505 48 80
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kon doen: de bollen eraf knappen, dan de slappe tulpen heel sti jf in een krant rollen, zeker een nacht in 
het water zett en en dan gauw verkopen aan de weg. Je kreeg er al gauw een kwartje per bos voor. Maar 
het moest niet te lang duren, want dan werden ze weer wat slap. En met een beetje geluk waren er ook 
narcissenkoppen met een stuk steel er nog aan. Ook sti jf in een krantje rollen en dan snel verkopen: "Een 
dubbeltje maar mevrouw, omdat ze wat korter zijn". Ondertussen een mooie slinger geregen, een foto 
van onze koningin Juliana uit een krant geknipt, zwartwit natuurlijk. Die moest je dan op karton plakken, 
dat deed je met een beetje S.B. sti jfsel, zo bleef de foto mooi recht. 

Meestal had mijn moeder wel oranje crêpepapier, anders maar wit; daar knipte je dan een randje van af 
en dat plakte je om de foto heen met wat stroken er onder uit, mooi toch! De bloemenslingers aan het 
stuur, over het voetenplankje, aan het achterspatbord gebonden. De foto van onze koningin voor het 
stuur vastgemaakt, dan nog een paar bloeiende takken ribes achter de foto langs gestoken en je had het 
toch mooi voor elkaar. Toch nog de 8e prijs; u raad het al: een reepje extra. Meestal had je geen prijs, maar 
een troost had je alti jd, als je in optocht naar de Rijksweg was geweest en je had daar, soms was het koud, 
zo'n uur of misschien wel langer (zo voelde het) gestaan en je moest weer in optocht naar school terug. 
Dan kreeg je een reepje chocola, wat een weelde! Dat zingen en dat luisteren naar de burgemeester, waar 
je de helft  niet van verstond en de rest je niet interesseerde, had je er graag voor over. 

Het was toch voor onze koningin! 

Gerda Kuyper-Bruschke (geschreven in 2004)

kon doen: de bollen eraf knappen, dan de slappe tulpen heel sti jf in een krant rollen, zeker een nacht in 
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De Wagenmaker 16a  
1851 PX  Heiloo                                 
Tel/Fax:  072 505 52 62 
Email: admiraalvalkering@kpnmail.nl 141

Drogisterij

Homeopathie

Reformartikelen

Parfumerie

Speelgoed

FotoQuelle

Stomerijdepot

Kiala service

Pasfoto’s
 Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

Nu 10x15 cm én 15 x 20 cm vergroting!
direct print in de winkel! Wel zo makkelijk, wel zo snel!

Drogisterij AKER
Kerkweg 29A – 1906 AV – Limmen

Tel: 072 - 505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl

Dusseldorperweg 105/a 
1906 AJ Limmen

Telefoon (072) 505 33 16

Tegelzetbedrijf

Zuurbier
P.W.N. Zuurbier

‘t Kieftenland 40

1906 WE Limmen

Tel. 072 505 41 77

 06 537 440 69

Rijksweg 54, 1906 BJ Limmen 
Tel. 072-505 32 44 Fax 072-505 16 81

Rijksweg 60, 1906 BJ  Limmen, Telefoon (072) 505 17 51, Fax (072) 505 36 68

Kerkweg 16 - 1906 AV - Limmen

Tel: 072 - 505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl
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Kruiden- en 
theegroothandel

Jacob Hooy & CO B.V.
Rijksweg 119, 1906 BG Limmen
Postbus 70, 1906 ZH Limmen

Tel.: (072) 505 27 44

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

JAK vof
GAS • WATER • SANITAIR • VERWARMING  

DAK ONDERHOUD & SERVICE

Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ Limmen
Telefoon (072) 505 14 05 • Telefax (072) 505 13 14
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Dusseldorperweg 103  1906 AJ Limmen
www.deburgerij-limmen.nl | contact@deburgerij-limmen.nl

072 505 5220

De Burgerij Limmen is de locatie voor een onvergetelijke 
bruiloft, bedrijfsfeest of receptie.

www.zandbergentranspor t.nl

15

 Schoolweg 8, 1906 AD Limmen
Tel. / fax: 072 505 10 95, Mobiel: 06 514 783 56

email: info@dirksonlimmen.nl, internet: www.dirksonlimmen.nl

088 - 472 01 00   www.gpgroot.nl   info@gpgroot.nl  

infra en engineering  |  inzameling en recycling  |  brandstoffen en oliehandel

Van afval naar grondstoffen en energie
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12.00-18.00 uu r - Bar en ee tstandjes 
open
Van 12.00 uur tot 18.00 uur is de bar geopend. 
De bar wordt verzorgd door Muziekvereniging 
Excelsior (*).
Hapjes verkrijgbaar bij de snackkar van Vu, bij de 
BBQ van slagerij Snel en de Palingrokerij.

14.00-18.00 uu r - Muziek met als 
thema Koningsdag Open Podium  
Dit jaar bieden wij Limmers en niet-Limmers 
een podium aan om hun (muzikale) talenten te 
tonen. Onder begeleiding van Ruud Schouten en 
band wordt er opgetreden.

12.00-18.00 uu r - Vele att racties 
voo r de jeugd
Zoals ieder jaar kunnen de kinderen hun energie 
kwijt op en bij meerdere att racti es. Dit jaar is 
er voor elke leeft ijdscategorie een att racti e 
opgesteld voor al het ti jgeren, kruipen, klauteren, 
klimmen en springen. 

Circa 16.00 uu r - Prijsuitreiking 
Koningsrit
Prijsuitreiking Koningsrit en ‘mooist versierde 
kinderfi ets’.

18.00 uu r - Einde all e activiteiten
Om 18.00 uur eindigen alle acti viteiten. Sti chti ng 
Oranjefeest Limmen hoopt met dit programma 

voor iedereen een leuke en gezellige dag te hebben georganiseerd. 

(*) De bar zal geëxploiteerd worden door Muziekvereniging Excelsior. Alcoholische drank mag en zal door hen alleen worden 
verkocht aan personen van 16 jaar en ouder. Excelsior zal hier strikt op toezien en bij twijfel vragen om een identi teitsbewijs. 
Muziekvereniging Excelsior wijst er met nadruk op dat het niet toegestaan is om ti jdens Koningsdag zelf meegenomen alcoholische 
drank in het park te gebruiken.
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Vanaf 9.00 uu r - Vrijmarkt
De vrijmarkt voor kinderen begint om 9.00 uur 
op het noordelijke gedeelte van het park. De 
ervaring heeft  geleerd dat er voldoende ruimte 
is voor alle jeugdige handelaren om hun waar 
uit te stallen, zodat er niet gereserveerd hoeft  te 
worden.

11.00-12.00 uu r - Start Koningsrit
Tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden 
met de Koningsrit van ca. 4 kilometer. Deze 
puzzeltocht start op de Vuurbaak. Bij de tent van 
de organisati e kan de routebeschrijving worden 
opgehaald. Om deze unieke fi etstocht in stand 
te houden vragen wij 1 euro per volwassen 
deelnemer. De kinderen doen uiteraard grati s 
mee. Tevens kunnen kinderen tot 12 jaar zich 
hier inschrijven voor de wedstrijd 'de mooist 
versierde kinderfi ets'. Meer informati e over de 
Koningsrit vindt u elders in dit boekje.

12.00-14.00 uu r - Pann enkoek en 
limonade
Omstreeks het middaguur zal er begonnen 
worden met pannenkoeken bakken. Alle kinderen 
kunnen er één komen eten. Volgens de traditi e 
is er ook dit jaar weer de limonade koe, waarbij 
de kinderen zelf mogen 'melken'. Hopelijk wordt 
het een dorsti ge dag en zullen de kinderen er veel 
gebruik van maken.
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