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TIMMER- EN BETONWERKZAAMHEDEN

DUSSELDORPERWEG 22a 1906 AK LIMMEN 
TELEFOON 072-505 24 24  -   INFO@NCOMMANDEUR.NL

AANNEMINGSBEDRIJF
N. COMMANDEUR BV

www.ncommandeur.nl

Maatlat 2 - 1906 BL Limmen - Tel. +31 (0)72 505 3146
info@alulaswerk.nl - www.alulaswerk

www.dampegheest.nl

Gadverdamme wat lekker..!

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

• Manus • Bockbier • Ut 1e Kieft-ai

• Merakels • Skoftig • WinterWit

• Zware Hufter

• Alkmaars Blondje

ELKE 3E
ZONDAG
VAN DE
MAAND

IN DE
MUSEALE
HOEK VAN
LIMMEN

PROEFLOKAAL GEEN BIER
ONDER DE 18

Dusseldorperweg 105A
Tel. 072-5053316

U kunt ook online bestellen!

www.bloembinderijsuus.nl

Tegelzetbedrijf

‘t Kieftenland 40
1906 WE  Limmen
Tel. 072-5054177 / Mobiel 06-53744069

Zuurbier
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Dit boekje wordt u aangeboden door Stichting Oranjefeest Limmen
Voorzitter: Bernard Edelenbos
Secretaris: Peter de Groot
Penningmeester: Clemens Heijne
Overige leden:  Dave Bult, Erik Lamers, Jelle van der Schaaf, Joost Segerius,

Marinda Lammens, Ronald Dekker, Sander Endel en Bart Lieferink
Ontwerp boekje: Studio Welgraven, Schipperslaan 9, Limmen, tel. 072 505 5166

Bankrekeningnr. : NL20RABO0327068175 bij Rabobank Noord-Kennemerland
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RIETVELD
M A K E L A A R S

De Drie Linden 1  •  1906 EM Limmen  •  072 743 3743    
www.gtmbfa.nl  •  info@gtmbfa.nl

De Drie Linden 1  •  1906 EM Limmen  •  072 505 1464    
www.rietveldlimmen.nl  •  info@rietveldlimmen.nl

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 kringloop, t.o. Kleverlaan)BISTROLIMMEN.NL

Bistro Limmen Rijksweg 7 
1906 BC Limmen
Tel. 072-5055373
info@bistrolimmen.nl

Bistro Limmen Rijksweg 7 
1906 BC Limmen
Tel. 072-5055373
info@bistrolimmen.nl



Het Koningsfeest, daar kijk ik ieder jaar weer naar uit. Misschien een beetje 
vanwege de oranje tompouces, zeker vanwege de verjaardag van onze vorst, 
maar vooral  voor het samenzijn, de eenheid en het plezier dat traditioneel bij 
deze dag hoort. 

Onze Koning viert zijn 52ste verjaardag in Amersfoort. Koning Willem-
Alexander is natuurlijk op pad met de Koningin en prinsesjes, maar onze vorst 
is bovenal te midden van de mensen. Want daar gaat het om bij Koningsdag. 
Samen zijn. Vandaag zijn we oranje, vandaag zijn we Nederland, vandaag zijn 
we één. Op heel veel plaatsen in het land gaat het om gezelligheid en plezier 
beleven met elkaar. Vanzelfsprekend ook hier in Limmen. Op de Vuurbaak is 
het een komen en gaan van oranje. 

Ook dit jaar organiseert de Stichting Oranjefeest Limmen weer Koningsdag 
in Limmen. Wij kijken er met zijn allen naar uit. Een dag vol plezier, voor 
iedereen, met samenhang en samenzijn als belangrijkste pijlers. Ook dit jaar 
wordt het vast een mooi volksfeest. Laat ik mijn complimenten en waardering 
uitbrengen voor al die vrijwilligers die zich inzetten. U bent mij veel waard, 
want u geeft de samenleving kleur. Ga zo door. U bent een voorbeeld voor 
velen. 

In het park staat zoals altijd de feesttent. Het epicentrum 
van alle festiviteiten. Vanzelfsprekend starten we met 
een vrijmarkt, is er in de loop van de dag volop te 
doen voor de jeugd en wordt het in de middag erg 
gezellig met veel jaren ’80 muziek en lekker eten.     

Graag wens ik u een zonovergoten dag toe, veel 
plezier en spreek de verwachting uit dat u elkaar 
op deze Koninklijke feestdag, wederom zult vinden.

Toon Mans
burgemeester

Koningsdag Limmen 2019

In het park staat zoals altijd de feesttent. Het epicentrum In het park staat zoals altijd de feesttent. Het epicentrum In het park staat zoals altijd de feesttent. Het epicentrum 
van alle festiviteiten. Vanzelfsprekend starten we met van alle festiviteiten. Vanzelfsprekend starten we met 
een vrijmarkt, is er in de loop van de dag volop te een vrijmarkt, is er in de loop van de dag volop te 
doen voor de jeugd en wordt het in de middag erg doen voor de jeugd en wordt het in de middag erg 
gezellig met veel jaren ’80 muziek en lekker eten.     gezellig met veel jaren ’80 muziek en lekker eten.     

Graag wens ik u een zonovergoten dag toe, veel 
plezier en spreek de verwachting uit dat u elkaar 
op deze Koninklijke feestdag, wederom zult vinden.op deze Koninklijke feestdag, wederom zult vinden.
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autobedrijf
autolease en autoverhuur
carwash en poetsservice
autoschade
truck- en industriespuiterij

Rijksweg 154a  |  1906 BL Limmen  |  (072) 505 75 15
receptie@kleverlaan.nl  |  www.kleverlaan.nl

Koninklijke
service...
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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

Rijksweg 121 |1906 BG LimmenTel: 072 505 1383
info@nieuwhofl immen.nl - www.nieuwhofl immen.nl - www.facebook.com/nieuwhofl immen



Van de voorz� ter
Met een Limmenees trouwen maakt je nog geen Limmer. Inzetten voor de 
lokale gemeenschap maakt je wel een echte Limmer. 
Als “import” voorzitter van uw aller stichting Oranjefeest Limmen mag ik ook 
al enkele jaren mijn steentje bijdragen aan de prettige sfeer in Limmen. Op 
Facebook konden we daar alles over lezen en zien, Ons dorp is de “branderige” 
nasmaak van mei 2018 nog aan het verwerken. Geweldig hoe de gemeenschap 
dat met vereende krachten weer oppakt en regelt. Hulde aan een ieder die daar 
aan heeft bij kunnen dragen.

27 april vieren wij met elkaar weer Koningsdag in de tent op de Vuurbaak. Een 
bescheiden hulde aan ons Koningshuis. Stichting Oranjefeest Limmen heeft 
voor editie 2019 de hand weten te leggen op maar liefst 2 geweldige bands. 
Samen met de enorme inzet van de vrijwilligers van de muziekvereniging 
Excelsior gaan we er samen met u weer een mooi feest van maken.
Het volle dagprogramma van dit jaar kunt u vinden in dit boekje maar wij 
moedigen u ook aan op Facebook te kijken wat er gebeurd en gedaan zal 
worden op Koningsdag. Voor het programma na de fi etstocht is de rode draad 
Mijn vader is de Koning. Wij hebben het spel nog niet eerder georganiseerd en 
hopen van harte dat het leuk zal worden. Met onze inzet en uw enthousiaste zal 
dat toch ook moeten lukken? 

Dan nog even dit: Heeft u een paar keer per jaar tijd om met ons mee te 
vergaderen en kunt u eventueel een handje helpen op Koningsdag 2020 dan 
nodig ik u van harte uit om u aan te sluiten bij onze stichting als vrijwilliger. 
Heeft u niet de energie of de mogelijkheden fysiek te assisteren maar kunt 
wel een fi nanciële bijdrage leveren dan zijn wij daar ook heel blij mee. Ons 
rekeningnummer is: NL20RABO0327068175.

Bernard Edelenbos, Voorzitter Stichting Oranjefeest Limmen.

Bernard Edelenbos links op de foto en rechts Sam 
Hoevenaar (Toen nog sociale media redactrice 

van het EO programma Blauw bloed inmiddels 
werkt ze voor het Talpa programma 6inside).
Foto is 22 november 2018 genomen op een 
door de Oranjebond georganiseerde dag bij 
Facebook in Amsterdam.

  7



8

AANBOUW

TUINHUIS

KOZIJNEN

UTILITEIT
VERANDA

VERBOUW
BADKAMER

Albert Heijn, 
Limmen

Vuurbaak 1, 1906 BS

Dagelijks van 08.00-
22.00 uur en zondag 
van 09.00-21.00 uur
geopend!

... Anders
dan andere!

Albert Heijn, 

Rijksweg 160b, 1906 BL Limmen
Tel. 072 - 505 3645

Heeft u wel eens 
gekeken op ons 

‘autoplein’ àchter 
de garage?

• BOVAG-GARANTIE
• ONDERHOUD EN VERKOOP

ALLE MERKEN, NIEUW EN GEBRUIKT
• DIVERSE INRUILAUTO’S MET APK

WWW.HARRYLEVERING.NL

RIJSCHOOL 

Groots in rijden! 

WWW.JACGROOT .NL 

RIJSCHOOL 

Groots in rijden! 

WWW.JACGROOT .NL 

Heeft u bouw- of
verbouwplannen?
Neem vrijblijvend

Contact met ons op!



Koningsr�  2019
Door het overweldigende succes van voorgaande 
jaren is er dit jaar weer een uitdagende en 
verrassende fotofi etstocht georganiseerd. Deze 
tocht van circa 10 km start in het park op de 
Vuurbaak, waar u tussen 11.00 en 12.00 uur de route 
op kunt halen bij de tafel van de fi etsorganisatie.
Om deze supergezellige fi etstocht in stand te houden, 
vragen wij een bijdrage van €1,- per persoon ouder dan 
12 jaar. Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. De route wordt duidelijk gemaakt 
d.m.v. foto’s. Bij verschillende foto’s horen een letter en met de gevonden 
letters kunt u vervolgens, na even puzzelen, een woord vormen. Blijf de route 
volgen, zodat u geen letter mist en lever het formulier weer in bij de tafel 
van de fi etsorganisatie in het park aan de Vuurbaak. Zo maakt u kans op de 
hoofdprijs: wederom een geheel verzorgde BBQ aangeboden door keurslagerij 
Snel en een boeket van bloembinderij Suus. U dient bij de prijsuitreiking wel 
aanwezig te zijn in de tent aan de Vuurbaak.

Enkele 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! Aan het einde van de route kunt 
u kosteloos van een lunch genieten, beschikbaar gesteld door bakkerij Piet 
Kerssens en Albert Heijn Limmen.

Alle kinderen t/m 12 jaar mogen hun fi ets versieren om mee te doen met de 
wedstrijd van de mooist versierde kinderfi ets. Inschrijven kan ook bij de tafel 
van de fi etsorganisatie. Hier ontvang je een deelnamenummer, die je aan je 
fi ets kunt bevestigen. Doe je best, want voor de 3 mooist versierde fi etsen 
ligt er een mooie prijs klaar! Rond 16.00 uur worden op het podium in de tent 
de prijswinnaars van de fotofi etstocht en de mooist versierde kinderfi etsen 
bekendgemaakt.

Kapellaan 140
1851 PE  Heiloo

Tel. (072) 505 19 88

www.JackZoonTuincreaties.nl
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Specialisten in horizontaal & verticaal vervoer

B EZOEKADRES :  Koraalstraat 7, 1812 RK Alkmaar - Tel. (072) 505 23 44 - Fax (072) 505 26 04
P OS TADRES :  Postbus 1005, 1810 KA Alkmaar - E-mail: info@winder.nl - Internet: www.winder.nl

NEVENVEST IG INGEN :  Den Helder - Tel. (0223) 63 58 31 - Fax (0223) 63 61 69
Hoorn - Tel. (0229) 21 28 26 - Fax (0229) 21 02 12

■  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

■  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

■ Datanetwerken

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

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

constructiebedrijf MOUS
MOLENLEI 7, 1921 CX  AKERSLOOT 

MOUS envelop_Opmaak 1  20-06-12  12:10  Pagina 1

MOLENLEI 7, 1921 CX  AKERSLOOT
TEL. 072-5320721 - WWW.MOUSBV.NL

Wenst iedereen een fi jne Koningsdag!

Marleen’s
Hoofdzaak
dames, heren & kinder- 

kapster aan huis

www.marleenshoofdzaak.nl

06-244 06 779

Rijksweg 54, 1906 BJ  Limmen
Tel. 072 - 505 3244



ING Bank nr. IBAN: NL18 INGB 0690 2117 32
BTW nr. NL810461109B02

BIC: INGBNL2A
K.v.K. nr. 37041364

LIMMEN:  Tel. 072 - 505 70 50
TILBURG:  Tel. 013 - 57 99 277

www.zandbergentransport.nl
info@zandbergentransport.nl

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Bij vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, 
ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Bij opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking 
tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

ZANDBERGEN’S TRANSPORT B.V.
Postbus 36, 1906 ZG Limmen

LIMMEN

ING Bank nr. IBAN: NL18 INGB 0690 2117 32
BTW nr. NL810461109B02

BIC: INGBNL2A
K.v.K. nr. 37041364

LIMMEN:  Tel. 072 - 505 70 50
TILBURG:  Tel. 013 - 57 99 277

www.zandbergentransport.nl
info@zandbergentransport.nl

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: Bij vervoer: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, 
ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag; Bij opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking 
tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

ZANDBERGEN’S TRANSPORT B.V.
Postbus 36, 1906 ZG Limmen

LIMMEN
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Terugblik Koningsdag 2018
Als je een tent in Limmen neerzet lijkt dat wel een garantie voor een mooi 
feest. Zo heeft het organiserend comité van de Koningsdag in Limmen een 
mooie troef in handen voor Koningsdag 2018. Het festijn start zoals altijd 
met een rommelmarkt in het park. De weergoden zijn ons goed gezind en het 
is weer gezellig om te zien hoe iedereen zijn “rommel” aan de man brengt. 
De fi etstocht gaat van start en opnieuw doet een record aantal deelnemers 
mee. Deze keer worden Gédé verpakkingen, de plantenkas van Schilder en 
brouwerij Dampegheest in de route opgenomen. De fi etsers worden onderweg 
getrakteerd op lekkernijen. Bij aankomst in het park wacht de fi etsers een 
doe het zelf lunch beschikbaar gesteld door Albert Heijn Limmen en voor de 
laatste maal het brood van bakkerij Bakker. Voor de kinderen wordt in rap 
tempo pannenkoeken gebakken. Ondertussen begint de muziek in de tent 
te spelen en onder leiding van Ruud Schouten passeren weer verschillende 
genres de revue. Ook zijn er weer een twintigtal artiesten uit Limmen die 

hun uiterste best doen om het muzikale talent ten gehoor 
te brengen. Burgemeester Mans komt weer langs 

voor de prijsuitreiking van de fi etstocht en om een 
oranjebittertje te nippen met het comité. De leden 

van harmonie band Excelsior lopen de benen uit 
het lijf om iedereen te voorzien van een natje en 
een droogje. Als om 18.00 uur het sein wordt 
gegeven om het feest te beëindigen blijkt eens 
te meer dat de Limmer bevolking de tent snel 
in hun harten sluit en daarom in 2019 weer een 
tent in het park.

Wij hopen u allen weer te ontmoeten om samen 
met ons een mooi Koningsfeest te vieren met aan 

het einde van de dag een heuse Limmer Koning 
voor één jaar! 

Wij zoeken jou!
   Kijk voor onze vacatures op:
www.zandbergentransport.nl/vacatures
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Hogeweg 167, 1906 CX Limmen
Tel: 072 5051518  Email: info@wempetransport.nl

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

www.krooneliefting.nl

‘Een echte snoepwinkel
 voor de fietsliefhebber’
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Het dak erop (of eraf�?)
Terwijl ik dit schrijf schijnt het zonnetje volop en lijkt het alsof de lente al is 
begonnen… Hieruit blijkt maar weer dat weergoden wispelturig kunnen zijn. 
Om de regie een beetje in eigen hand te kunnen houden, hebben we vorig jaar 
voor het eerst kunnen genieten van het Oranjefeest in een grote tent: lekker 
ruim, droog en uit de wind. En waarom zou je een succesformule wijzigen? 
Dus ook dit jaar zal het festijn plaatsvinden op de vertrouwde locatie in de 
grote feesttent, waarbij we het dak eraf proberen te krijgen (fi guurlijk dan ;-)).
Net zoals we voor het Oranjefeest een dak boven het hoofd hebben, kunnen we 
gelukkig ook constateren dat de Corneliuskerk weer een dak boven het hoofd 
heeft. Zo krijgen we weer de beschikking over een plek voor de dorpelingen 
om samen te zijn, maar ook om van muziek te genieten. Want ook voor 
Excelsior is de Corneliuskerk een belangrijke plek, waar we al jaren de mis 
op 2e kerstdag muzikaal ondersteunen, maar ook ‘gewone’ concerten kunnen 
geven. En we zijn al aan het broeden op ideeën om de heropening van de kerk 
ook te voorzien van een muzikaal feestje!
Als het je leuk lijkt om jouw muzikale talent ‘een dak boven het hoofd’ te 
bieden, dan ben je altijd welkom bij de slagwerkgroep of harmonie Excelsior 
om een keer te komen luisteren, meespelen of een proefl es te nemen. Ga 
dan naar onze website: www.excelsiorlimmen.nl of kom een keer langs op 
maandagavond (slagwerkgroep) of dinsdag avond (harmonie) in ons gebouw 
aan de Schoolweg.

Namens Muziekvereniging Excelsior, Berno Snijder 

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

Ruud

Stef

Clemens

Jan

Jan Jaap

Peter

RalphRalph
RichardRichard

Ruud

Stef

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

P. Zonneveld B.V. (team)

Uw auto, onze schade.Uw auto, onze schade.

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL
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06 53 122 858  |  www.vanstralenlimmen.nl   
info@vanstralenlimmen.nl

STETLAANTJE 5 • LIMMEN
Tel. 072 505 12 25 / 06 27470889
diervoedersadmiraal@quicknet.nl

kerkweg 1 I LIMMEN 
www.slaapkennerlute.nl

072 - 505 1454 

Slaapcomfort 1 :r Jnen 

wokke

7

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)

0725053390
0653344022

Molenweg 5
1906 DE  LIMMEN
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Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen 
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Dodenherdenking 2019
Op zaterdag 4 mei wordt in Limmen de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. 
De herdenking in de Vredeburg vangt aan om 18.30 uur  en zal worden geleid 
door Henk Brandsma. De slachtoff ers zullen worden herdacht in woord, beeld 
en muziek. Het thema is dit jaar “In vrijheid kiezen”. 

Rond 19.05 uur eindigt de herdenking in de Vredeburg, waarna de stille 
tocht zal starten die leidt naar het monument op de grens tussen Castricum 
en Limmen. Bij het monument zal, samen
met de inwoners van de kern Castricum, 
de herdenking worden voortgezet in 
woord en muziek, een moment van stilte en 
kranslegging bij het monument. 

De organisatie berust bij Limmen Cultuur.

Vlagprotocol
Het vlaggen van de nationale driekleur kent een aantal regels:
•  Op 27 april wordt vanaf overheidsgebouwen gevlagd met oranje wimpel ter 

gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. koning Willem-Alexander, u mag 
uiteraard ook de vlag uitsteken op deze dag.

•  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.

Op zaterdag 4 mei wordt in Limmen de jaarlijkse dodenherdenking gehouden. 
De herdenking in de Vredeburg vangt aan om 18.30 uur  en zal worden geleid 
door Henk Brandsma. De slachtoff ers zullen worden herdacht in woord, beeld 
en muziek. Het thema is dit jaar “In vrijheid kiezen”. 

Rond 19.05 uur eindigt de herdenking in de Vredeburg, waarna de stille 
tocht zal starten die leidt naar het monument op de grens tussen Castricum 
en Limmen. Bij het monument zal, samen
met de inwoners van de kern Castricum, 

woord en muziek, een moment van stilte en 

De organisatie berust bij Limmen Cultuur.



De Wagenmaker 16a
1851 PX Heiloo
Tel.: 072 505 52 62
info@admiraalvalkering.nl

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd
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Koningsdag  27-4
Vanaf 9.00 uur:  Vrijmarkt
De vrijmarkt voor kinderen begint om 9.00 uur en vindt dit jaar weer plaats 
in het dorpspark aan de Vuurbaak. 

11.00-12.00 uur Start Koningsrit
Tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden met de Koningsrit van 
ca. 10 kilometer. Deze puzzeltocht start op de Vuurbaak. Bij de tent van de 
organisatie 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 gratis mee. Tevens kunnen kinderen tot 12 jaar zich 
hier inschrijven voor de wedstrijd “de mooist versierde kinderfi ets”. Meer 
informatie over de Koningsrit vindt u elders in dit boekje.

12.00-14.00 uur Pannenkoek en limonade
Omstreeks het middaguur zal er begonnen worden met pannenkoeken 
bakken. Alle kinderen kunnen er één komen eten. Dit jaar is de limonadekoe 
uiteraard ook weer van de partij. Hopelijk wordt het een dorstige dag en 
zullen de kinderen er veel gebruik van maken.

12.00-18.00 uur Bar en eetstandjes open 
Van 12.00-18.00 uur is de bar geopend. De bar wordt verzorgd door Muziek-
vereniging Excelsior (*). Hapjes zijn verkrijgbaar bij de Vietnamese snackkar 
van Vu, onze eigen viskoning Smokey John en pizza’s van New York pizza.

Het Palet 8 - 1906 CJ  Limmen
Tel. 072 505 3072 - Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

SCHOONMAAKBEDRIJF-GLAZENWASSERIJ
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(*) De bar zal geëxploiteerd worden door Muziekvereniging Excelsior. Alcoholische drank mag en zal 
door hen alleen worden verkocht aan personen van 18 jaar en ouder. Excelsior zal hier strikt op toezien 
en bij twijfel vragen om een identiteitsbewijs. Muziekvereniging Excelsior wijst er met nadruk op dat het 
niet toegestaan is om tijdens Koningsdag zelf meegenomen alcoholische drank in het park te gebruiken.
Met uw aanwezigheid bij deze activiteiten geeft u uitdrukkelijk toestemming dat er foto’s gemaakt worden 
door Stichting Oranjefeest Limmen en dat zij die mogen gebruik op hun website, facebook pagina en het 
programmaboekje.

13.00-18.00 uur Muziek en “Mijn Vader is Koning”
Dit jaar zullen de bands “80’s Alive” en “De Hunkemänner” in de tent 
samen met u een feest bouwen.
Dit jaar zal er gestreden worden om de titel “Mijn Vader is Koning”, elders 
in dit boekje vindt u hier alle informatie over.

12.00-18.00 uur Vele attracties voor de jeugd
Zoals ieder jaar kunnen de kinderen hun energie kwijt op en bij meerdere 
attracties. Dit jaar is er voor elke leeftijdscategorie een attractie opgesteld 
voor al het tijgeren, kruipen, klauteren, klimmen en springen.

Circa 16.00 uur Prijsuitreiking Koningsrit
Prijsuitreiking Koningsrit en “mooist versierde kinderfi ets”.

18.00 uur Einde alle activiteiten
Om 18.00 uur eindigen alle activiteiten. Stichting Oranjefeest Limmen hoopt 
met dit programma voor iedereen een leuke en gezellige dag te hebben 
georganiseerd.

Bel nu 06-506 484 99
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www.appelenbeers.nl

appel
beers.appel
beers.appel
beers.appelappel

De Drie Linden 4,
1906 EM  Limmen
Tel.: 072 505 48 78

info@appelenbeers.nl

... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!
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Bogerdlaan 35 06 288 655 09
Kerkweg 42
Limmen

Dames- Heren & Kinderen

Koningsdag 2019 . . .
U komt toch ook?!
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NIEUW:

TWEEDAAGS
E

INSTAP-
TRAININGEN

NIEUWSGIERIG
BLIJVEN
IS DE
BESTE
MANIER OM
JE LEVEN
TE VERRIJKEN
Kijk voor gratis info avonden 
en open dagen op ntinlp.nl

WAAR WIL JIJ NAARTOE GROEIEN?

architectuurMin
Limmen
Architectuur • Bouwkunde • Planontwikkeling
Schipperslaan 4J, 1906 BG Limmen  •  T. 072 505 2817
E. gerardmin@planet.nl • W. gerardminarchitect.nl

UW WENSEN OP MAAT!
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www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

 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!

Koningsdag, oranje met nieuwe koning?

Mijn vader is de koning!
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Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties 

en decoratieve technieken

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

Visweg 52, 1906 AD  Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

088 - 472 00 00

www.gpgroot.nl

telefoon

website

van afval 
naar grondsto� en 
en energie



Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

23

Op Koningsdag  gaat Limmen uitmaken wie de Koning en Kroonprins(es) 
van ons dorp worden. Het wordt een spannende strijd waarbij vader en 
kind koppels het tegen elkaar opnemen. Moeders, opa’s of oma’s zullen ook 
meedoen voor de titel van  koning. 

Het belooft een spannende strijd te worden waarbij de deelnemers 
verschillende uitdagingen en behendigheidsproeven moeten volbrengen. 
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Brugstraat 35, 1906 WT Limmen
Tel.  (072) 505 55 40

Mobiel: 06 53-28 52 93

www.ververinstallatietechniek.nl

• dakbedekking
• zinkwerk

• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Dit koningspaar maakt graag 
uw woonwensen waar!

www.hopmanmakelaars.nl - info@hopmanmakelaars.nl
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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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BIJNA ALLES
IS MOGELIJK BIJ ONS
Een gezellig eetcafé, met
verrassende topgerechten
in een ongedwongen sfeer.
Of een feest te vieren?
Wij ontvangen groepen tot
wel 350 personen...

• Lunch  •  Diner
• Walkingdiner  •  Borrel
•  Feest (complete feestavond
 al vanaf € 26,- p.p.)
• Buffet  •  Catering  •  HighTea
• HighWine  •  HighBeer
• HighGin  •  HighCocktail

Dusseldorperweg 56 Limmen
072 505 1313 of 06 5423 5682
www.eetbarlekker.nl
Open Do 11.00 - 01.00 uur
 Vr-za 11.00 - 02.00 uur
 Zo 11.00 - 23.00 uur

B. Nieuwenhuijsenstraat 16
1906 CM Limmen

Geopend:
wo.-do.-vr.-za.  10.00 - 17.00 uur

072 2224155                                                                                                               
www.son-dag.nl
info@son-dag.nl
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B O U W B E D R I J F
W W W . K M I N . N L

072 - 505 1889
info@acc-service.nl

www.acc-service.nl



•  VERKOOP OCCASIONS
•  VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
• LEASING
• REPARATIE
• ONDERHOUD
• APK
• AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl
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Rijksweg 190 * 1906 BM Limmen

072-5053939 * 06-23411904

info@ilgustolimmen.nl  *  www.ilgustolimmen.nl

  
Rijksweg 190 * 1906 BM Limmen

072-5053939 * 06-23411904

info@ilgustolimmen.nl  *  www.ilgustolimmen.nl

  
Rijksweg 190 * 1906 BM Limmen

072-5053939 * 06-23411904

info@ilgustolimmen.nl  *  www.ilgustolimmen.nl

VAKKENNIS ADVIES SERVICE

MEELGRO
Service Bouwmarkt
MAATLAT 9 - LIMMEN - TEL. 072 505 1788

Dit gebeurt allemaal in en om de tent op het feestterrein zodat iedereen kan 
aanmoedigen en genieten van deze strijd.

De onderdelen vinden plaats tussen de optredens van de bands .
Aan het eind van de middag zal de nieuwe Koning en kroonprins(es) worden 
uitgeroepen.



28
25 2620

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 

Vuurbaak 7
1906 BS  Limmen

Tel.: 072 505 48 80

Wij zijn Koningsdag
gesloten.

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen



Dusseldorperweg 105
072-50502456

www.instijlkappers.nl

ST IJLIN
k a p p e r s

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
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POSTBUS 30  |  1906 ZG LIMMEN  |  TEL. 072 505 2544  |  FAX 072 505 5454



072 533 66 76  •  www.intri.nl  •  info@intri.nl

Exclusieve interieurs
& meubels op maat

PARTICULIER ZAKELIJK

072 533 66 76  •  www.intri.nl  •  info@intri.nl

Exclusieve interieurs
& meubels op maat

PARTICULIER ZAKELIJK

072 533 66 76  •  www.intri.nl  •  info@intri.nl

Exclusieve interieurs
& meubels op maat

PARTICULIER ZAKELIJK

072 533 66 76  •  www.intri.nl  •  info@intri.nl

Exclusieve interieurs
& meubels op maat

PARTICULIER ZAKELIJK

072 533 66 76  •  www.intri.nl  •  info@intri.nl

Exclusieve interieurs
& meubels op maat

PARTICULIER ZAKELIJK

V.l.n.r.: Bart Lieferink, Bernard Edelenbos, Peter de Groot, Dave Bult, Erik Lamers, Ronald 
Dekker, Marinda Lammens, Jelle van der Schaaf en Clemens Heijne.

Ontbrekend: Sander Endel en Joost Segerius.

Bestuur S� ch� ng Oranjefeest Limmen
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•  Duurzaam reinigen bestratingen en halfverhardingen.
•  Milieuvriendelijk verwijderen en voorkomen van onkruid/mossen etc.
• Werkt actief en preventief.
• Zeer prijsvriendelijk.
• Zakje 2400 gram is goed voor ca. 80 m2.
•  Maakt schrobben, krabben, schoffelen en hogedrukreiniger overbodig.
• Eenvoudig aan te brengen.
• 4-6 x per groeiseizoen (mrt/okt) strooien.
• Voor een gezondere leefomgeving.

Voor meer info:  SCHOONSTRAATJE.NL

Schoonstraatje BESTRATINGSZOUT 
is natuurzuiver steenzout en gifvrij.


