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Koningsdag...
We gaan
weer los!

Limmen 
eert 

verzetstrijders

Jan Valkering
tulp

gedoopt

BLOEMENDAGEN-EDITIE

krantkrant

“Als je het woord 
moeilijk weg laat 
zal je zien dat het 

vanzelf wat 
makkelijker gaat”

OPROEP
De redactie krijgt leuke reacties op onze nieuwe rubriek. Welke 
spreuk of wijze woorden hebben indruk gemaakt? Blijf ze mailen 
naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij jouw spreuk voor 
de volgende LOVkrant!

Na een periode van intensieve ver-
bouwing breekt nu het moment aan 
dat wij Afscheidshuis Venire onder 
de aandacht willen brengen van de 
bewoners van Limmen, Heiloo, Cas-
tricum, Akersloot en wijde omgeving.

Er is hard gewerkt om de afscheids-
kamers en de gemeenschappelijke 
ruimte van Venire te voorzien van 
een warme en intieme sfeer. Het is 
een plek waar u gebruik kunt maken 
van één van onze drie sfeervolle af-
scheidskamers voor de opbaring, 
waar u 24/7 aanwezig kunt zijn.

Een plek waar het afscheid voelt als-
of u thuis bent met alle daarbij be-
horende faciliteiten. Wij staan voor 
een warme persoonlijke sfeer en 
maatwerk. Hiernaast kunt u bij Veni-
re ook terecht voor condoleances, 
afscheidsbijeenkomsten of voor een 

Open Huis op zondag 24 april en zondag 1 mei 

Kom kijken bij 
Afscheidshuis Venire

sfeervol samenzijn na de uitvaart. Een 
unieke plek in de omgeving waar wij u 
graag kennis mee laten maken. Venire 
is een plek waar alle families en uit-
vaartondernemers uit de hele omge-
ving welkom zijn.

U bent van harte welkom op zondag 
24 april of 1 mei van 11.00 tot 17.00 
uur om een kijkje te komen nemen.

Erika en Jack

Kijk voor meer informatie eens op 
www.afscheidshuisvenire.nl

OPEN HUIS:
Zondag 24 april  11.00 - 17.00
Zondag 1 mei      11.00 - 17.00 Jack Formanoij

06-11536587
Erika Meeboer
06-39507245
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24/7 bereikbaar.
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De historische bloembollentuin 
Hortus Bulborum in LImmen is 
weer open. Als gevolg van corona 
waren de bollen twee jaar lang niet 
te bewonderen. Boer Tom Groot 
deed de opening. 

Tom Groot, bekend van de tv-pro-
gramma’s ‘Boer zoekt vrouw’ en 
‘Huis en Tuin’ en diverse publicaties, 
is zelf tulpenkweker in de kop van 
Noord-Holland, en dus een expert op 

het gebied van de bollenteelt. In zijn 
openingswoord sprak hij onder ande-
re over de mechanisatie en innovatie 
in het bollenvak. Hij kan op zijn grote 
bollenvelden plant- en rooimachines 
inzetten. Op de Hortus is alles tot 
voor kort met de hand gegaan, om-
dat het ontwikkelen van een plant- en 
rooimachine vanwege de kleinscha-
ligheid geen sinecure is geweest. 
Maar er blijft er veel handwerk over 
voor de vele vrijwilligers. Groot was 

Hortus Bulborum weer geopend

Het evenement van Limmen met 
het mooiste eindresultaat gaat 
weer door! We kunnen het nog 
en de inwoners zijn nog even en-
thousiast als hiervoor. Er is zelfs 
een prikploeg, die al gestopt was, 
opnieuw begonnen. Wie de route 
rijdt zal dit zelf ontdekken.

Route
We hebben er dit jaar voor gekozen 
om de route in te korten om zoveel 
mogelijk langs de mozaïeken te rijden 
en geen grote afstanden met leegte 
te hebben.
De afgelopen jaren kwam er com-
mentaar van bezoekers dat ze soms 
langs stukken moesten fietsen zon-
der dat ze iets tegen kwamen. Nu is 
Limmen een schitterend dorp waar-
bij de inwoners vaak hun voortuin 
nog even extra mooi maken voor 
de Bloemendagen dus er is veel te 
bewonderen. Er zijn echter ook veel 
bezoekers met kinderen die de route 
hierdoor te lang vinden. We hebben 
lang getwijfeld en overlegd met en-
kele prikploegen en zo hebben we de 
route voor dit jaar iets aangepast. De 
route is nu efficiënter gemaakt, zie 
tekening.

Voorbereidingen
Hebben jullie dit jaar misschien men-
sen in witte overalls gezien in de hy-

acintenvelden? Nee het waren geen 
corona testers die daar bezig waren 
maar het waren onze prikkers/vrijwil-
ligers die op hun knieën in de velden 
hebben gelegen om de hyacinten-
bloemen van het land te halen.
Enkele kwekers zijn, terecht, angstig 
voor ziektes aan hun gewas. Dit res-
pecteren wij natuurlijk en daarom 
hebben wij de ritsers, overalls en 
overschoenen laten dragen als ze het 
land op gingen. Dit had meteen als 
voordeel dat hun eigen kleding niet 
vies werd.

Gezelligheid
Het zal weer even wennen zijn maar 
iedereen mag weer gezellig bij elkaar 
zitten. Oude vriendengroepen, buurt-
kinderen die ondertussen op zichzelf 
zijn gaan wonen zien elkaar eindelijk 
weer, nieuwe buren maken kennis 
met de traditie, jonge kinderen wor-
den opgevoed met de Bloemendagen 
en zo leeft de traditie voort. Wie een-
maal mee heeft gedaan en geproefd 

nog nooit op de Hortus geweest en 
beloofde dit jaar te komen als de tuin 
in volle bloei staat.
De museumtuin vindt zijn oorsprong 
in 1924 als de Limmense tuinbouw-
leraar Pieter Boschman tulpen gaat 
verzamelen die beroepstelers com-
mercieel niet meer interessant vin-
den en die daarom met uitsterven 
bedreigd worden. Samen met De 
Mol die een hyacintenverzameling 
heeft begint hij in 1928 de Hortus 
Bulborum. Deze tuin groeit uit tot 
een collectie met zo’n 4200 soms 
eeuwenoude tulpen, hyacinten, nar-
cissen, fritillaria’s en krokussen. De 
oudste bloembol is de ‘Fritillaria Im-
perialis Prolifera’ uit 1577. Op de tuin 
staat ook de ‘Zomerschoon’, de tulp 
die inzet was van de extreme specula-
tie rond 1635. De Hortus is niet alleen 
een trekpleister voor het publiek. 
Amateur- en beroepskwekers gebrui-
ken de museumtuin als genenbank 
om nieuwe varianten te ontwikkelen.

De Hortus Bulborum ligt aan de 
Zuidkerkenlaan 23 A in Limmen.
De tuin is open t/m 16 mei.

Start 2 mei a.s.:

Hierrrr... 
met je kassabon!
Twee weken lang 
kans op leuke prijzen...

KOOP LOKAAL!

BLOEMENDAGEN 2022

Vervolg op pagina 5



LOV-KRANT    APRIL 2022 PAGINA 2

Rijksweg 49C
1906 BD Limmen

 072 505 3300
 www.zonneveld-autoschade.nl

UW AUTO, ONZE SCHADE!

24/7 bereikbaar via: 06 1473 12 93
contact@esteraluitvaartzorg.nl • www.esteraluitvaartzorg.nl

Door goed te luisteren naar wat écht 
belangrijk is, ontstaat een passend afscheid.

Bouwbedrijf C. Bos bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl 

Al meer dan              uw betrouwbare partner in de bouw  
100 
Jaar 

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR

DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

T: 072-5051405 
E: MAIL@JAK-LIMMEN.NL

tel. 06 106 145 89
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

... voor
  kleurrijk
  drukwerk!

Doneer via unhcr.nl

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE OP DE VLUCHT

Uw hulp is nu nodig
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L I M M E R  K R O O S T
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 wij eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij alle ouders met de geboor-
te van deze prachtige baby’s. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

De redactie heeft voor deze krant geen inzendingen binnengekregen... Dus een gemiste kans om de leuke 
prijzen te winnen maar belangrijker: 'eeuwige roem' als baby van de maand. De volgende krant is de jaar-
markt-editie van juni 2022. Wij wachten de inzendingen met spanning af!

‘BABY VAN DE 
MAAND’

HELAASSSSS
DIT KEER

GEEN 
INZENDING

D e  r u b r i e k 
L i m m e r K ro o s t
i s  p o w e re d  by:

studio
welgraven.nl

Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

Op kinderdagverblijf Limmen van 
Kinderopvang Kits Oonlie werd vori-
ge week Pasen gevierd. Ook dit jaar 
kwam de paashaas helpen met de 
eitjes te zoeken. Tijdens het buiten-
spelen kwam de paashaas het plein 
op om samen met de kinderen alles 
eitjes in het mandje te verzamelen. 
Daarna konden ze met zijn allen aan 
tafel voor de paaslunch. 
Met Pasen wordt ook de lente inge-
luid bij Kits Oonlie. Op de vestiging in 
Limmen is het al lente. Mooie knut-
selwerkjes werden lekker buiten in 
het zonnetje gemaakt. Naast buiten 
knutselen werden er ook liedjes ge-
zongen over paashazen. Iedereen is 
helemaal klaar voor de Lente! 
Het kinderdagverblijf van Kits Oonlie 
in Limmen is een prettige plek voor 
zowel kinderen als werknemers. Dit is 
met name te zien aan de kleine, sfeer-
volle, huiselijke locatie waarbij, naast 
het bieden van warmte en veiligheid, 
de kinderen spelenderwijs gestimu-
leerd worden in hun ontwikkeling. De 
kinderen krijgen voldoende ruimte 
om zich op hun eigen manier en hun 
eigen tempo te ontwikkelen.
De vestiging in Limmen bestaat 
uit twee groepen, namelijk een ba-
bygroep en een peutergroep. Zowel 
bij de babygroep als bij de peuter-

Lente bij Kinderopvang
Kits Oonlie in Limmen

groep is een aparte slaapkamer zo-
dat de kinderen op de groep de rust 
geboden wordt die zij nodig hebben. 
Kinderopvang Kits Oonlie werkt met 
het open deuren beleid. Dit is een be-
leid waarbij zowel de peuters als de 
baby’s bij elkaar kunnen komen spe-
len op de groep. Op deze manier le-
ren de peuters met de baby’s omgaan 
en de baby’s wennen aan de peuters. 
Dit stimuleert onder andere de socia-
le ontwikkeling van de kinderen. 

Wilt u meer informatie over opvang 
bij Kinderopvang Kits Oonlie of een 
keer komen kijken op één van de ves-
tigingen, neem dan gerust contact 
op met de centrale administratie. 
De centrale administratie is dagelijks 
bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur op 
072-5323576. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@kits-oonlie.nl. 

Gouden Dagen
Wij gaan op koningsdag geld inza-
melen voor de Gouden Dagen. In 
verschillende gemeentes staan wens-
bomen...In deze bomen hangen wen-
sen van oudere mensen. Het kan ver-
schillen van een bezoek aan hun oude 
kerk, de kapper of de zoutkamer 
tot aan een laatste bezoek aan het 

strand. 50% van de opbrengst gaat 
naar de Gouden Dagen. Wensen kun-
nen simpel zijn, maar veel betekenen 
voor deze ouderen. Wij willen graag 1 
grote wens of meerdere kleine wen-
sen in vervulling laten gaan. 

Wat gaan we doen?
Wij verkopen deze dag o.a. heerlijke 

Wij willen ons graag voorstellen! 

Terug naar Oud Limmen
Ambachtelijk Limmen - Kids: Wij zijn Guusje (10), Tom (9), Jake (9), 
Gijs (7) en Jet (6) en wij wonen allemaal in Limmen. Jong en nu al 
ondernemend! Ambachtelijk staat voor met de hand gemaakt, ouder-
wets lekker en met liefde gemaakt! Wij zijn wel in voor leuke ideeen en 
nu hebben wij het volgende bedacht:

Zaterdag 18 juni: een avond vol entertainment 
inclusief eten en onbeperkt drinken*!

Walking DinnerShow
bij eetBarLekker
De muzikale omlijsting tijdens de 
avond is alvast op en top. Laat u ver-
rassen door een parade aan feest-
artiesten die hun sporen meer dan 
verdient hebben. Volop Amsterdam-
se gezelligheid en uit volle borst mee-
zingen met de enige echte levenslied 
zanger en nachtburgemeester van 
Amsterdam Peter Beense!

Swing mee op "O Foxi Foxstrot, Hon-
kie Tonkie Pianissie en vele andere 
grote hits van Nico Haak" gezongen 
door niemand minder dan zoon Kees 
Haak.
Levenslied zanger Sidney Bischoff 
neemt u tijdens de Walking Dinner-
show mee met de allergrootste Hol-
landse Hits!
Tony Anderson schreef vele hits 
voor vele Nederlandse artiesten 
waaronder André Hazes. Geniet van 
deze klasse zanger met 80-er jaren 
hits en de dansvloer is voor u.
Als de temperatuur stijgt, is het tijd 
op de banken te gaan staan en mee te 

feesten op de oostenrijkse après-ski 
hits van 'Mister Westendorf' Stefan 
Storm!

Een muzikaal feest met een culinaire 
verwennerij... Dit is een avond die 
u niet wilt missen.

Wij ontvangen u feestelijk waarna u 
kunt aanschuiven en genieten van 
een heerlijk voorgerecht geserveerd 
aan tafel. Verder kunt u genieten van 
het open buffet. Heeft u daarna nog 
een gaatje over? Het verrassingstoe-
tje zal aan tafel worden geserveerd 
ter afsluiting van de avond. En alsof 
dat nog niet genoeg is: gedurende de 
avond kunt u onbeperkt genieten van 
* bier, fris, wijn en Hollands gedistil-
leerd.

Tickets à € 99,50 p.p. zijn te reser-
veren op www.walkingdinnershow.
nl en zowel te boeken voor particu-
lieren als bedrijven! Wees er snel 
bij want vol = vol!

ambachtelijke soepjes, kaasplank-
jes met kaasdipjes, nootjes en chips, 
losse kaasjes voor bij een borreltje, 
worstenbroodjes, koekjes en kaas-
stengels. U kunt ons herkennen aan 
de ouderwetse klederdracht; want 
dat past mooi bij ons thema! Meer 
als ooit hebben we nu behoefte aan 
ouderwetse gezelligheid!

Waar kunt u ons vinden?
Van 09:00 - 11:00 staan wij op het 
veldje bij de Enterij. 
Van 11:00 - 15:00 staan wij langs de 
Limmer Koningsdag fietsroute.
U kunt ook de gehele dag langsko-
men (en proeven) bij onze markt-
kraam bij de Zoutkamer (Dusseldor-
perweg 119). 
Bestellen en laten bezorgen? Belt u 
dan met 06-10709751 of 06-12408615 

Sponsoring
De volgende sponsoren willen wij 
alvast ontzettend bedanken! DEKA 
markt met een enorm grote spon-
soring van de kazen, daarnaast GEDE 
Limmen (Verpakkingsmateriaal), 
Nuijens voor de marktkraam, Ingrid 
Marsman; Holland Village Tours voor 
de klederdracht, Jelle van de Schaaf, 
More than gifts Uitgeest, Piet Baltus, 
SvW ontwerp en media, Slagerij Snel 
Limmen, kipgrill de Dijk, Studio Wel-
graven voor het stukje in het LOV 
krantje, Froods by Rutger en Suus 
Bloemen.
We hopen u deze dag te zien! 

OPHALEN OUD PAPIER
Zaterdag 23 april WESTKANT van Limmen, zaterdag 30 april OOST-
KANT van Limmen. Tijdig aan de straat zetten, bij slecht weer even af-
dekken met een plastic zak. De opbrengst is voor de volle 100% voor 
de scholen Limmen.

Start 2 mei a.s.:

Hierrrr... met je kassabon!
Twee weken lang kans op leuke prijzen...

KOOP LOKAAL!
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Onzekere tijden...
Wilt u weten wat 
dat (kan) doen met 
uw hypotheek?
Kom gerust bij ons langs.
Wij vertellen u er graag 
meer over! 

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

De Drie Linden 2, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
info@gtmbfa.nl

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Autorijles
Motorrijles

Theoriecursussen
Voor auto en motor

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

JAARMARKT
LIMMEN
29 JUNI 2022
14.00 - 21.00 UUR

Meedoen? Kijk op:
www.ondernemendlimmen.nl
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Zaterdag 19 maart opende de Bou-
lewei het nieuwe seizoen. Bijna 50 
leden bezochten de vergadering. 
Het toont dat de betrokkenheid 
van de leden groot is. Na het ver-
gaderen genoten we van een over-
heerlijke lunch met brood en verse 
soep. Waar maak je dat nog mee. 
Deze traditie wordt al jaren gebe-
zigd en zal nog lang voort gaan.

Na deze weldadige lunch werd de vlag 
gehesen met het nieuwe logo van De 
Boulewei door Cees Pepping en Anja 
Metselaar. Dit officiële gedeelte werd 
gevolgd door het openingstoernooi. 
Door 34 leden werd er gestreden 
voor de eer. In het seizoen wordt er 
elke maand een toernooi gespeeld 
waar uiteindelijk een clubkampioen 
naar voren komt. 
De spanning was nu te snijden. Net 
als de koude wind die over de zon-
nige baan waaide. Geen klagen want 
verder was het geweldig weer.
Het publiek zat in de luwte in de zon. 
De spelende leden gingen op in het 

spel en hadden geen last van de kou. 
De koplopers aan het einde van de 
dag zijn 1. Willem Bloedjes 2. Lida 
Meegdes en 3. Anneke IJpelaan. 
Op 16 april speelden we het Paastoer-
nooi. Wederom een prachtige op-
komst van 36 leden. 
9 banen vol gezelligheid en strijd. 
De zon maakte deze dag compleet. 
Nieuwe leden kregen van de doorge-
winterde spelers de kneepjes van het 
spel te horen. Het spel gaat verder 
dan een boule werpen. Verdedigen 
en aanvallen. Tactisch overleg over de 
volgende boule en hoe je de tegen-
stander van het scoren af kan hou-
den. Na het Paastoernooi werd de 
lijst aangevoerd door 1. Joke Meijer, 
2. Ria Valkering en 3. Tiny Hageman.
De Boulewei maakt zich alweer op 
voor het derde toernooi op vrijdag-
avond 6 mei aanvang 19.00 uur. 
Ben je 55+ en wil je kennis maken met 
het populaire spel jeu de boules dan 
ben je van harte welkom. Kom langs 
achter de Vredeburg op maandag tot 
en met zaterdag vanaf 14.00 uur en 

De formatie Blue Coat heeft vele jazz 
standards op het repertoire staan. 
Verder staat er ook behoorlijk wat la-
tin en blues op het programma. 
Kenmerkend voor het geluid van Blue 
Coat is de open sound. Dit geluid 
geeft veel mogelijkheden tot dyna-
miek en improvisaties. Deze hebben 
vooral voordelen voor de intieme jazz 
ballads. 
De ballads worden afgewisseld met 
latin en ook het meer swingende 
werk wordt uiteraard niet geschuwd. 
Speelvreugde staat bij de Blue Coa-
ters immers hoog in het vaandel en 
dit werkt aanstekelijk bij het publiek.

heeft van de Bloemendagen wil het 
volgende jaar weer meedoen.
Dus wie een keertje wil proefdraaien, 
wij weten nog wel enkele prikploegen 
die alle hulp kunnen gebruiken. Meld 
je aan via info@bloemendagenlim-
men.nl en wij brengen je in contact 
met een prikploeg. Wie weet zit je 
daar volgend jaar dan weer en maak 
je nieuwe vrienden.

De verjaardag van Koning Willem Al-
exander zal in Limmen als vanouds 
worden gevierd. Op woensdag 27 
april worden alle bewoners van Lim-
men uitgenodigd om het Konings-
feest te vieren in het Park aan de 
Vuurbaak.

Op het feestterrein zal de stichting 
Oranjefeest Limmen met vrijwilligers 
een fantastische tent opbouwen. 
Hier kan een ieder  van klein tot groot 
deze feestdag vieren. Onder een len-
tezonnetje kan je genieten van leuke, 
nieuwe opblaaskastelen. Er is limona-
de voor de kleintjes en de beste pan-
nenkoeken, broodjes vis en andere 
snacks voor de liefhebbers. 

NIEUWSFLITSEN VAN DE SWOL
De benedenverdieping van cultureel centrum “Vredeburg”, bruist 
weer van energie na de Corona pandemie. Bij alle gebruikersgroe-
pen zijn nieuwe deelnemers weer van harte welkom. Gewoon even 
langskomen of maak contact met het bestuur van de SWOL, wij in-
troduceren u graag.

Horecavergunning en terras voorzijde
Het verlenen van een paracommerciële horeca vergunning voor de gehele 
benedenverdieping is bijna rond. Er komt een bescheiden terras aan de 
voorzijde van de boerderij. Er is overleg geweest met de bestaande horeca 
en de woonomgeving.

Aanstaande activiteiten
•  Gezellig samen eten: op 25 april a.s., wel even aanmelden, zie de website.
•  Filmavonden: altijd op vrijdag, vanaf september: 16 september, 14 okto-

ber, 18 november en 16 december.
•  Jaarmarkt op woensdag 29 juni a.s. vanaf 14.00 uur, terras bij “Vrede-

burg” ook geopend. Een aantal gebruikersgroepen geven Open Huis.
•  Zomerfeest en Open Huis, op vrijdag 26 augustus, aansluitend diner op 

de bovenverdieping van “Vredeburg”. 

U bent altijd van harte welkom om kennis te maken met onze activi-
teiten in “Vredeburg”.

Koningsdag 2022: 
We mogen weer los!

De dag zal beginnen met de fiets-
puzzel-tocht. Je kunt tussen 11:00 en 
12:00 de routebeschrijving ophalen in 
het park aan de Vuurbaak en starten 
met deze puzzelrit. Deze tocht van 
ongeveer 4 km leidt de deelnemers 
langs mooie plekjes waar je gewoon-
lijk niet langskomt. Door nieuwe stra-
tjes, langs bloeiende bermen en tui-
nen is dit tochtje een genot voor alle 
leeftijden. Tijdens de stops worden 
de deelnemers door Limmer onder-
nemers verwend. Een leuke start van 
de dag!
Bij dit feest hoort natuurlijk ook een 
drankje en een hapje; na geleverde in-
spanning krijgen de fietsers een lunch 
aangeboden!     

Muziek in de tent!
Het Oranjefeest is pas compleet met 
gezellige live muziek. Vanaf één uur ’s 
middags is er lekkere live muziek van 
lokale muzikanten. Vanaf 15:00 uur 
zullen de Hunkemänner er een nog 
groter feest van maken.

Het programma staat garant voor 
een afwisselende middag waar ieder-
een mee kan zingen en swingen.

Harmonie Excelsior verzorgt de hore-
ca in de tent. Zij zijn de kampioenen 
van het bier- en fristappen!
Om zes uur eindigt dit mooie feest.
We hopen jullie allemaal weer te zien 
op 27 april.
Voor meer informatie kan je onze site 
bekijken oranjefeestlimmen.nl of het  
speciale programmaboekje.

Wij willen alvast de vele sponsors be-
danken die dit feest mogelijk maken.

Zondag 24 april 2022 vanaf 15.00 uur

Blue Coat bij Jazz Session 
Club 'Vredeburg'

Super seizoenstart de Boulewei
woensdagavond vanaf 19.00 uur. Of 
stuur voor meer info een mail naar 
boulewei@gmail.com

Blue Coat bestaat uit: Aaltsje Hoek-
stra (zang), Hans Beljon (drums), 
Klaas Doedens (basgitaar/contrabas), 
Jaap Hartog (gitaar), Gabriel Reus 
(tenorsax) Tjeerd Andringa (gitaar).

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor 
€ 5 per persoon voor het gehele jaar. 
Info: Fred Timmer, tel: 072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

BLOEMENDAGEN 23-4 t/m 27-4
Vervolg van de voorpagina Zondag 24 april – Oldtimer fair

Ook deze dag is ondertussen een vast 
onderdeel geworden van de Bloe-
mendagen. We hebben weer vele 
mooie kraampjes kunnen vullen. Niet 
alleen met oude ambachten maar 
ook met verrassende deelnemers. 
Natuurlijk zijn er ook weer oude trac-
toren en oldtimers, muziek, eten en 
drinken en een draaimolen. Kom ge-
woon even langs om te struinen. Van 
11.00 tot 17.00 uur zal het park aan de 
Vuurbaak geopend zijn.

Houd voor de laatste nieuwtjes 
onze website: 

bloemendagenlimmen.nl 
of de Facebook pagina in de gaten.
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• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen

HEEFT U BOUW- OF VERBOUWPLANNEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Oranje
is goed...

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Tel 072 505 7555
info@valgra.nl
www.valgra.nl

rode cijfers niet!

Rijksweg 31A - 1906 BC  Limmen
Tel. 072 222 3173 • www.ijssalonondernul.nl

7 dagen geopend van 12 tot 21 uur 

Bij aankoop van een overheerlijke

BUBBLE TEA
een bol ijs met slagroom voor 1 euro!

Openingstijden:
Maandag 13.00-17.30
Woensdag 10.00-17.30
Vrijdag 10.00-17.30
Zaterdag 10.00-17.30

Vuurbaak 5
1906 BS  Limmen
www.wolcompany.nl

3	Brei- en haakgaren
3	Fournituren
3	Borduurwerk
3	Boeken & magazines
3	Diverse haakpakketten en
3	Goede service

T E G E L W E R K E N

LD
Wat
een
machtig
mooi
vak!

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
maandag 13.00 - 18.00 uur / di. t/m vrij. 8.30 - 12.30 

en 13.30 - 18.00 uur - zaterdag 8.30 - 17.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

FERTI GROW KUNSTMEST TUIN/
PAARDENWEI 8 kilo € 15,00 25 kilo € 35,00

VIJVERVISVOER VLOKKEN/KORRELS
mixed vanaf  € 2,50

HAPPY HOME KRUIDENHOOI
500 gram van € 3,69 NU € 2,50
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Er zijn weinig momenten zo fijn, als 
het moment dat uw hoofd aan het 
einde van een lange dag uw kussen 
raakt. Tenminste, als uw een hoofd-
kussen heeft dat bij u past!
Een goed hoofdkussen draagt bij aan 
een fijne nachtrust en een uitgerust 
gevoel in de ochtend. Om ervoor te 
zorgen dat uw lichaam goed uitrust 
terwijl u slaapt, is het vooral belang-
rijk dat uw rug mooi in de natuurlijke 
houding ligt, van uw nek tot uw stuit-
tje. Naast een goede bedbodem en 
goed matras, zorgt ook een passend 
hoofdkussen ervoor dat uw lichaam 
de rust krijgt dat het verdient.
Maar wat is nu een goed hoofdkus-
sen voor u? Bij het kiezen van een 
kussen kijken we allereerst naar uw 
slaaphouding. Een buikslaper heeft 
vaak een ander hoofdkussen nodig 
dan een zij- of rugslaper. Ook is het 
belangrijk dat uw hoofdkussen past 
bij uw matras, Als u bijvoorbeeld met 

Een goed kussen 
is hoofdzaak!

De berichten over stijgende inflatie vlie-
gen ons om de oren. Is het 5%? Is het 7%? 
Is het 20%? En wat is eigenlijk inflatie? En 
heb je er last van, of niet? Inflatie is, simpel 
gezegd, dat je geld minder waard wordt. 
Als de inflatie 1% per jaar bedraagt, moet 
je over een jaar 1,01 euro betalen voor wat 
nu 1,00 euro kost. Je kunt dus voor die ene 
euro niet meer alles kopen wat je gewend 
was: je hebt bij 1% inflatie per euro nog 
maar 0,99 euro te besteden. Dat is op zich 
niet zo gek.

Wanneer spreken we van inflatie?
We kennen al heel lang een beetje inflatie. In 
de hele twintigste eeuw was de inflatie gemid-
deld 3,2 procent per jaar. Dat was geen vlakke 
lijn. Er waren uitschieters, zowel naar boven als 
naar beneden. Ruim honderd jaar geleden was 
de topper: de inflatie bedroeg in 1918 19,2%. Je 
had toen enorme voedsel- en woningtekor-
ten. Drie jaar later, in 1921, daalden de prijzen 
enorm, met 13,4%. Toen had je dus een zware 
negatieve inflatie. Vaak zie je uitschieters naar 
boven of beneden bij extreme omstandighe-
den: de twee wereldoorlogen, maar ook de 
oliecrisis in de vorige eeuw waren belangrijke 
aanjagers voor de inflatie.

En, hoe zit dat nu dan? Hebben we nu met ex-
tremen te maken? Het korte antwoord is: ja. 
We hebben met een crisis te maken waarvoor 
zoveel geld is gecreëerd waar geen echte be-
drijvigheid tegenover staat, dat het geld wel 
minder waard moet worden. Al met al is er 
zo’n 65 miljard uitgegeven door de Nederland-
se overheid over de periode 2020-2022 aan 
enige vorm van coronasteun. En dat is geld 
dat er daarvoor niet was. Het is ‘uit het niets’ 
geschapen. Er staat geen enkele dekking te-

genover in de vorm van goud of bedrijvigheid 
of nog iets anders van waarde. En dan trek-
ken we de parallel met honderd jaar geleden. 
Is er nu voedselschaarste in Nederland? Nee. 
Is er sprake van een woningtekort? Ja. Zien 
we gekke ontwikkelingen bij huizen? Eh ja, er 
wordt nu vaak bij koopwoningen ruim boven 
de vraagprijs geboden….dat wijst op enorme 
schaarste. Maar het wijst ook op de aanwezig-
heid van geld, ofwel contant of in de vorm van 
een hypotheek. Is er nog iets anders schaars?  
Jazeker, er is een tekort aan personeel. En 
we weten het, als er ergens een tekort is, dan 
gaan de prijzen omhoog. Looneisen zijn dan 
ook fors. En wie meer verdient kan weer meer 
betalen, dus kan bijvoorbeeld meer bieden dan 
de vraagprijs voor een volgende woning.

Hoe kun je als consument goed omgaan 
met de inflatie?
Allereerst is het belangrijk te weten dat ‘de 
inflatie’ eigenlijk niet bestaat. Wel prijsstijgin-
gen. Maar je eigen persoonlijke last van de 
inflatie heb je bij je bestedingen. Dat energie 
nu fors duurder is, raakt je in je portemonnee. 
Dat huizenprijzen stijgen, kan vervelend voor 
je uitpakken als je een huis wilt kopen. Maar is 
weer voordelig als je een huis verkoopt. Als je 

nu meer gaat verdienen, maar de prijzen van je 
boodschappen stijgen net zo hard, dan schiet 
je er niet zoveel mee op. Dus, belangrijk, maak 
eens een lijstje van tien dingen die je koopt, 
schrijf de prijs op en doe dat over drie maan-
den nog eens. Doe daar bijvoorbeeld je weke-
lijkse boodschappen als één bedrag tussen, je 
tankbeurt van de auto, de kapper, uitgaven die 
voor jou als consument belangrijk zijn. Herhaal 
dat een paar keer, zodat je vier kwartalen hebt 
met het effect op jouw uitgaven. Zet daarbij 
je netto salaris van januari 2022 tegenover dat 
van januari 2023, dus volgend jaar. Dan weet 
je of je er netto op voor- of achteruit bent ge-
gaan.

Wat heb je aan al deze kennis?
Het geeft je inzicht in of je overhoudt of tekort 
komt, maar geeft bovendien een aardige start 
van een financieel plan.  Wij kunnen vervol-
gens met je aan het werk om grip te krijgen op 
je toekomst. En uitrekenen wat slim is om te 
doen om de inflatie, jouw persoonlijke inflatie, 
vóór te blijven. Maak gerust een vrijblijvende 
afspraak bij ons:

www.bloedjes-eriks.nl

Limmen was in de Tweede Wereld-
oorlog een agrarische gemeente 
met drie grote bloembollen telende 
firma’s en veel kleine gemengde be-
drijfjes, die tuinbouw met veeteelt 
combineerden. Limmen bestond 
daardoor uit kleine percelen die door 
zandwallen, heggen en beken werden 
gescheiden. Dat maakte het gebied 
-en ook het Amberlint- uitermate ge-
schikt om onder te duiken.
 
Aan de westelijke kant van Limmen 
boden onder andere de families Hol-
lander, Van Til en Bult onderdak aan 
onderduikers. Voor het gebied waar 
het Amberlint nu ligt waren dat de 
broers Jan en Nico Bult, die een ge-
mengd bedrijf met veeteelt en tuin-
bouw runden. 

Voor het uitbreken van de oorlog 
bood de familie Bult al onderdak aan 
mensen die Duitsland waren ont-
vlucht. Zo kwam de familie Bult in 
contact met de Uitgeester Jan Bras-
ser, de latere commandant van het 
Zaans verzet. Tijdens de oorlog werd 
de woning van de familie Bult een 
onderduikadres voor mensen uit het 
verzet.

Jan Brasser, Jan Bonekamp en Han-
nie Schaft waren de bekendste ver-
zetsstrijders die onderdak vonden bij 
de familie Bult. Hannie Schaft en Jan 
Bonekamp trokken veel met elkaar 

Jan Brasser (alias Witte Ko) Jan BonekampHannie Schaft

Wat betekent de inflatie voor mijn portemonnee?

uw schouder dieper wegzakt in het 
matras, dan heeft u een zachter kus-
sen nodig.
We luisteren ook goed naar uw per-
soonlijke wensen. Misschien heeft u 
wel voorkeur voor bepaald materi-
aal: dons, synthetisch of latex. En 
vind u het fijn om een kussen lekker 
op te schudden of heeft u liever een 
vormvast kussen? Ook als u aller-
gieën heeft, voor bijvoorbeeld huis-
stofmijt of latex, houden we daar 
rekening mee in de zoektocht naar 
het juiste hoofdkussen voor u.
Onze slaapadviseurs staan voor u 
klaar om u te helpen met het kiezen 
van een hoofdkussen dat precies bij 
uw lichaam en slaaphouding past. 
Extra leuk, tijdens de kussenweken 
krijgt u van ons een cadeau bij aan-
koop van een nieuw kussen! 
We zien u graag in de winkel!
Slaapkenner Lute, Kerkweg 1 
1906AT Limmen

Limmen eert verzetsstrijders 
met plaquette

op om opdrachten vanuit het verzet 
uit te voeren. Hierbij maakten zij ook 
gebruik van het onderduikadres van 
de familie Bult aan de Pagelaan. 

In het voorjaar van 1944 fietsten zij 
van Limmen naar Zaandam om een 
politieman te liquideren. De liquida-
tie verliep niet helemaal volgens plan. 
Jan Bonekamp ging terug om het 
karwei af te maken. De gewonde po-
litieman zag kans alsnog zijn pistool 
te trekken en raakte de wegfietsende 
Bonekamp in de rug.
De zwaargewonde Bonekamp slaag-
de erin bij mensen aan te bellen. 
Deze mensen waarschuwden de po-
litie, waardoor Bonekamp in handen 
kwam van de Duitsers. Hij is na zware 
verhoren overleden.
Hannie Schaft, die Jan Bonekamp 
niet op de afgesproken ontmoetings-
plek aantrof, raakte in paniek en be-
sloot terug naar Limmen te fietsen. 
Onderweg kwam ze Jan Brasser te-
gen en vertelde hem het verhaal. Hij 
raadde haar aan direct naar de familie 
Bult in Limmen te fietsen.
Jan Brasser fietste naar Zaandam. 
Toen hij wist dat Jan Bonekamp in 
handen was gevallen van de Duitsers, 
is hij doorgefietst naar Limmen. Om-
dat niet duidelijk was of Bonekamp 
iets had los gelaten, kon Hannie 
Schaft niet langer bij de familie Bult 
verblijven. Ook de familie Bult werd 
aangeraden tijdelijk onder te duiken. 

Jan Bult wilde daar niets van weten. 
‘We blijven hier want de dieren moe-
ten worden verzorgd’, zei hij stellig. 
Dit heeft goed uitgepakt. Achteraf 
bleek dat Jan Bonekamp niets heeft 
losgelaten. Alleen vonden ze bij Jan 
Bonekamp een fotootje van Hannie 
Schaft.

Doordat Hannie Schaft inmiddels 
ook bekend was bij de Duitsers en 
door hen gezocht werd en nogal her-
kenbaar was aan haar rode haar, werd 
besloten haar haar zwart te verven. 
Hannie Schaft nog steeds erg over-
stuur van datgene wat er in Zaandam 
gebeurd was werd later ingezet voor 
eenvoudiger opdrachten. Bij een van 
deze opdrachten, het verspreiden 
van illegale kranten, werd ze aange-
houden bij een controle. Men vond 
buiten de illegale kranten ook een 
pistool in haar fietstas. Ze werd gear-
resteerd en vastgezet.

De Duitsers hadden nog geen idee 
wie ze gevangen hadden genomen, 
totdat door uitgroei haar rode haar 
weer tevoorschijn kwam. Toen werd 
duidelijk wie ze hadden “Het Meisje 
met het Rode Haar”. Alhoewel de ge-
allieerden en de Duitsers afgesproken 
hadden geen onderlinge gevangenen 
meer te doden. Hebben ze Hannie 
Schaft toch op 17 april 1945 in de dui-
nen bij Bloemendaal doodgeschoten 
en ter plekke begraven.

Later is zij opgegraven en als enige 
vrouw, in aanwezigheid van het Ko-
ninklijk Huis, herbegraven op de ere 
begraafplaats in Bloemendaal.

Jan Brasser ontsprong de dans en 
bleef tot zijn dood in 1991 bevriend 
met de familie Bult. In 1946 werd 
Jan Brasser, door koningin Wilhelmi-
na, onderscheiden met de Bronzen 
Leeuw, dit is een speciale militaire 
onderscheiding. Omdat Jan Brasser 
geen militair was, heeft men hem 
voor deze speciale gelegenheid een 
tijdelijke militaire rang gegeven.

Ook de familie Bult heeft de oorlog 
overleefd. Tot 1986 hebben zij op de 
Pagelaan gewoond. Pas na de oorlog 
werd het bij de nabije buren van de 
familie Bult duidelijk wat  zich alle-
maal tijdens de oorlog bij de familie 
Bult had afgespeeld had. 

De onthulling van het plaquette is 
om 11.00 uur. Naast burgemeester 
Mans zal een aantal sprekers te-
rugblikken op die zwarte periode.

Met dank aan Nelson Bult voor dit 
verslag

De verzetstrijders Jan Bonekamp, Jan Brasser en Hannie Schaft hebben in Limmen on-
dergedoken gezeten. Burgemeester Mans zal ter nagedachtenis aan deze verzetsstrij-
ders op 4 mei om 11.uur een plaquette onthullen aan het Amberlint.
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LATEN WE ER  
IETS MOOIS 
VAN MAKEN  
GP Groot werkt in vier marktsegmenten:  brandstoffen 
en energie, advies en infrarealisatie, inzameling 
en recycling. Op het eerste gezicht lijken deze 
activiteiten weinig met elkaar te maken te hebben, 
maar niets is minder waar. De circulaire economie en 
de energietransitie zijn de belangrijkste pijlers onder 
de dienstverlening van ál onze bedrijven. We werken 
samen aan hetzelfde doel: een circulaire, energie 
neutrale en klimaatbestendige toekomst.

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

• sanitair

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing

• service en onderhoud

“Uw partner in duurzame techniek”

DIBO
INSTALLATIETECHNIEK

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN

06 20 71 13 32  |  Limmen

Kom in de kas
bij kwekerij

Cristian 
Schilder

www.kwekerijcristianschilder.nl 

KONINGSDAG 
GEOPEND

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

RIJKSWEG 127 LIMMEN 
(achter Keer op Keer)

GEOPEND VAN 
9.00 - 16.00 UUR

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

Zijakkertje 4, 1906 BE Limmen
Telefoon 072 - 505 16 57
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl

06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

M a LLp
mek miStaz I ekw ru e n

klassieke, jazz-en popmuziek
beginners, gevorderden,

De muziekschool voor alle leeftijden,  

WWW . N I E L S S T U C W E R K E N . N L
I N F O @ N I E L S S T U C W E R K E N . N L
0 6 4 6 0 0 4 9 3 3

W W W . N I E L S S T U C W E R K E N . N L

Tijdens de bloemendagen exposeert:

Wilhelmina Min 
met haar schilderijen

Zij schildert al vele jaren met plezier. Haar stijl is 
figuratief met een vleugje abstract. 

Zij noemt de expositie: Flora & Fauna

Expositie
Kwekerij Cristian Schilder

Rijksweg 127a

* U kunt ons dag en nacht bereiken. 
* Met persoonlijke nazorg voor de nabestaanden. 

      

 

 

 

 

Stetlaantje 1 - 1906 AN Limmen 

072-5053009 
info@uitvaartverzorging-groot.nl 
www.uitvaartverzorging-groot.nl 

www.uitvaartverzorging-groot.nl 

 

 

Schipperslaan 9 | 1906 BG Limmen | 085 - 060 50 85
www.weallshare.nl | info@weallshare.nl

Ook voor vacatures buiten de zorg: www.jobwerk.nl

Werken in de zorg
zoals jij het graag ziet!

Gedetacheerd?
ZZP basis?
Losse diensten?
In vaste dienst?
Flexwerk?

Detachering
en uitzendbureau

We all Share
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Castricum, 7 april 2022 - De provin-
cie Noord-Holland en de gemeenten 
Castricum en Uitgeest trekken samen 
op om de verkeersveiligheid van de 
N203 aan te pakken. Er zijn afspra-
ken gemaakt over een aantal concre-
te maatregelen. Zo wordt er dit jaar 
kantbelijning op het fietspad aange-
bracht en komen er meer snelheids-
controles. Ook een inhaalverbod 
voor alle voertuigen en het aanplan-
ten van een haag tussen fietspad en 
autoweg zijn maatregelen die op sta-
pel staan. De provinciale weg N203 
gaat in 2028 voor groot onderhoud 
op de schop. Dan zijn ingrijpender 
maatregelen mogelijk.

Kortetermijnmaatregelen
Een aantal maatregelen kunnen al 
in 2022 en 2023 uitgevoerd worden. 
Om verblinding van fietsers tegen te 
gaan, wil de provincie een haag plan-
ten tussen de autoweg en het (brom)
fietspad. Er geldt al een inhaalverbod 
op de weg. Dat verbod gaat ook gel-
den voor het inhalen van landbouw-
voertuigen. De middenlijn wordt 
vervangen door ribbelmarkering. Die 
voel je duidelijk als je er per ongeluk 
overheen gaat.  Voor deze maatrege-
len is nog wel formele besluitvorming 
nodig door Provinciale Staten.

Gedeputeerde Jeroen Olthof (pro-
vincie Noord-Holland): “Deze maat-
regelen zijn relatief makkelijk uitvoer-
baar en hebben een groot effect op 
de verkeersveiligheid op de N203. Ik 
wil hier begin 2023 mee aan de slag 
kunnen.” De provincie brengt wel al 
deze zomer ‘kantbelijning aan op het 
(brom)fietspad. Olthof: “Die bestaat 
uit verhoogde en reflecterende witte 
lijnen. Het fietspad wordt daardoor 
beter zichtbaar, ook wanneer er veel 
tegenlicht is van auto’s.”

Veilige weg voor iedereen
Paul Slettenhaar (gemeente Castri-
cum, Verkeer): “De N203 moét vei-
liger! Het is een van de onveiligste 
provinciale wegen in Noord-Holland. 
Het is daarom van groot belang dat 
we samen met de provincie optrek-
ken voor een veiliger N203 voor onze 
inwoners. “

Cecilia van Weel (gemeente Uitgeest, 
Verkeer): “Van heel veel mensen om 
mij heen heb ik de afgelopen jaren 
gehoord dat er écht iets moet gebeu-
ren aan de gevaarlijke verkeerssitua-
tie rond de N203. Tegen die mensen 
kunnen we nu eindelijk zeggen: er 
wordt aan gewerkt. Maar dan ook 
echt.”

Groot onderhoud 2028
Verder hebben de bestuurders het 
gehad over aanpassingen aan de weg 
en het (brom)fietspad bij het groot 
onderhoud in 2028. Volgend jaar 
start de provincie al met onderzoe-
ken naar wat noodzakelijk, wenselijk 
en mogelijk is. Naast verbetering van 
de verkeersveiligheid is het realise-
ren van een doorfietsroute daarbij 
een belangrijk uitgangspunt. Door-
fietsroutes verbinden woonkernen, 
werk- en winkelgebieden, onderwijs-
locaties, bushaltes, treinstations en 
recreatiegebieden met elkaar. De ide-
ale doorfietsroute biedt op een veili-
ge manier voldoende ruimte aan alle 
soorten fietsers, zowel gewone als 
snellere (elektrische). De provincie 
en regiogemeenten realiseren door-
fietsroutes om het gebruik van de 
fiets als schoon en gezond alternatief 
voor de auto te stimuleren. 

Paul Slettenhaar, Castricum, Cecilia van 
Weel, Uitgeest en Jeroen Olthof, provin-
cie NH bij de N203. Foto: Henk de Reus

Joop Valkering-Stevens, de kinderen Sandra, Roger en Patricia. 

De naam Valkering
Deze familienaam komt in Limmen al 
voor sedert ong. 1870. Het is een be-
kende naam in Noord-Kennemerland 
en veelal verbonden met bloembol-
lenbedrijven.
Tijmen Valkering begon rond 1870 
een kleine veehouderij en bloembol-
lenbedrijf aan de Westerweg in Lim-
men. Zijn zoon Jan Valkering zette 
het bedrijf voort en tezamen met 
zijn vijf zoons bouwden zij een kwe-
kerij, handel en export op die tot de 
top tien van Nederland ging behoren. 
Bij het bedrijf werkten meer dan 100 
mensen. Deze Jan Valkering was ook 
lid van de gemeenteraad, het bestuur 
van de Boerenleenbank en lid van 
Provinciale Staten, een man met vak-
kennis en visie. Het bedrijf had kwe-
kerijen in Limmen, Egmond Binnen 
en Egmond aan den Hoef. De Prui-
kenlaan in Limmen (van Dusseldor-
perweg naar Middenweg (nu aan ein-
de Vuurbaak), werd omgedoopt naar 
Jan Valkeringlaan. Het bedrijf Valke-
ring bracht o.a. een witte parkiet tulp 
op de markt on der de naam White 
Parrot, een spontane mutant uit de 
triumph tulp Albino. Het bedrijf was 

ook binnen de branche bekend als 
introductie van diverse bolgewassen, 
nieuwe soorten, uit het geslacht Scil-
la campanulata, oftewel boshyacinth.

Jonge generatie
De vijf broers, Cor, Siem, Antoon, Piet 
en Jan, hadden drie zoons met de 
naam Jan, om die uit elkaar te hou-
den werd de naam van de vader toe-
gevoegd: Jan Siem, Jan Toon en Jan 
Dad (in Engeland geboren en sprak 
zijn vader aan met Dad, vandaar)
Deze drie Jannen zijn inmiddels (te 
jong) overleden. Zij bouwden o.a. de 
Valkeyhal aan de Rijksweg, het huidi-
ge kleinschalige fraaie bedrijventer-
rein. Jan Siem, daar schrijven wij nu 
over, had een levendige bloembol-
lenexport op Noord-Duitsland, De-
nemarken, Zweden en Finland. Deze 
handel had hij overgenomen van zijn 
vader Siem, die in 1960 was overle-
den. Hij sprak ook vijf talen vloeiend. 
Hij was een graag geziene gast bij zijn 
grote klantenkring.

Verver Export b.v. Heerhugowaard
Tijmen Verver, eigenaar/directeur van 
genoemd bedrijf is een oomzegger 

van  Jan Valkering en heeft ook zijn 
handel/export overgenomen. Als eer-
betoon heeft hij een Dubbele Late 
Tulp geselecteerd, kleur oranje/zalm, 
en deze aan zijn Oom Jan getoond 
kort voor diens overlijden op 1 de-
cember 2017. Samen besloten zij de 
tulp door te kweken en op termijn te 
dopen met zijn naam.

De doop
De echtgenote van Jan Valkering, 
zijn drie kinderen, familie en vrien-
den waren aanwezig op het kerkhof 
waar de tulp geplant staat en ook in 
enkel potten op de grafzerk. Na een 
korte inleiding en historisch over-
zicht van de familie Valkering en het 
bedrijf werd de champagne over de 
tulpen gegoten en de naam officieel 
bekrachtigd. Een terecht eerbetoon 
aan deze Jan Valkering. Tot in het jaar 
voor zijn dood was Jan Valkering ook 
verbonden aan de Hortus Bulborum 
als gids/rondleider.
De tulp is ook officieel goedgekeurd 
door de brancheorganisatie en als zo-
danig geregistreerd in de zgn. Classi-
fied List. Dit is een zorgvuldige proce-
dure die enkel jaren in beslag neemt.

De fraaie en kleurrijke tulpen zijn na 
de oogst van dit jaar ook verkrijgbaar 
bij Verver Export b.v.

Kees G. Kroone

Op 16 april jl. is in “De Oude 
School”, in de museale hoek, een 
jubileum expositie geopend, waar-
bij alle winnaars gedurende afgelo-
pen 70 jaar in beeld zijn  gekomen.
Er is heel veel beeldmateriaal te 
zien, zo ook de vele prijzen die ge-
wonnen zijn, met als grootste eer: 
“De Zilveren Tulp”, oftewel de An-
toon Valkering Trofee.

Van Oud naar Historisch...
Bijna geruisloos is de Stichting Oud 
Limmen, iedereen kent het ook als 

Jan Valkering tulp gedoopt
Tijdens een familie/vriendenbijeenkomst op het r.k. kerkhof van 
Limmen is er op zaterdag 16 april  postuum een tulp gedoopt met 
de naam Jan Valkering.

Dubbele Late Tulp JAN VALKERING

“Oud Limmen”, onlangs overgegaan 
in de Stichting Historisch Limmen. 
Deze naam geeft aan dat niet alleen 
dat wat “oud” is, zeg maar van de 
laatste 100-150 jaar , maar ook de 
echte historie, het ontstaan e.d. van 
het dorp Limmen tot het aandachts-
veld van de stichting behoort. Gelijk-
tijdig is de Stichting Museum voor 
de Bloembollenteelt opgegaan in de 
nieuwe stichting en worden de ge-
bouwen via de gemeente Castricum 
op naam gesteld van de Stichting His-
torisch Limmen.

Donateursavonden succesvol
Eindelijk kon “Oud Limmen” zich 
weer presenteren met een bijzon-
der avondvullend programma. Maar 
liefst vier avonden waren in enkele 
uren volgeboekt. Foto’s, films, liede-
ren en muziek, alles kwam voor het 
voetlicht. Luid applaus was het eind-
resultaat. Iedereen was vol lof voor 
de presentatie en de inhoud van het 
programma. Er was twee jaar bijna 
niets mogelijk, maar de mensen van 
Historisch Limmen hebben niet stil-
gezeten! Integendeel.

Jubileum expositie 'De Zilveren Tulp' winnaars

Verbetering verkeersveiligheid N203

' De N203 moét veiliger!'

“DE ZILVEREN TULP”
Als eerbetoon aan een van de grond-
leggers van de Bloemendagen in 
Limmen werd in 1967 de Antoon Val-
kering Trofee ingesteld. Antoon Val-
kering overleed in het voorjaar van 
1967 midden in de Bloemendagen. 
Het behalen van De Zilveren Tulp was 
het hoogste wat je bij het maken van 
mozaïeken en werkstukken kon be-
reiken. Het was een eeuwige strijd 
tussen de top tien van de winnaars 
van 1e en 2e prijzen in de diverse klas-
sen. Tot op de laatste minuut bleven 
de creaties ook geheim. Zodra ze in 
de voortuin van de woning werden 
geplaatst wist je wie wat gemaakt 
had. Wel probeerde de organisatie 
doublures te voorkomen doordat 
men via aanmelding wist wat er dat 
jaar aan actualiteit of personen/ge-
bouwen gemaakt zou worden.

De winnaars uitnodigen...
Van alle winnaars was een familielid 
uitgenodigd, immers sommigen zijn 
al jarenlang overleden. Maar velen 
waren ook in levenden lijve aanwe-
zig. In de fraaie expositie ziet men de 
namen en jaartallen van de winnaars 
terug, met uiteraard fraaie kleuren-
foto’s van de gemaakte stukken. Bij 
sommige foto’s kun je je bijna niet 
voorstellen dat met slechts een 
handvol kleuren een bijzonder por-
tret wordt uitgebeeld. De topjaren 
van de Bloemendagen waren van on-

geveer 1960 tot eind tachtiger jaren. 
Door gebrek aan menskracht werd 
het langzaam minder en dreigde zelfs 
verloren te gaan.

Historie
Wat ooit in 1952 begon met een heus 
rijdend Bloemencorso werd al snel 
het maken van mozaïeken, bloemsier-
kunst en grote werkstukken van hout, 
gaas, betonijzer, tempex e.d. Onvoor-
stelbaar moeilijke creaties zijn er in 
70 jaar gemaakt. Duizenden bezoe-
kers in grote stromen met fietsen, 
auto’s, bussen en wandelend trokken 
door ons dorp, waar het verkeer op 
diverse plaatsen door de politie in 
goede banen moest worden geleid. In 
de avond werd alles feeëriek verlicht. 
Er kwam ook een Bloemenkoningin 
verkiezing. Die tijden van weleer ko-
men helaas niet meer.

De expositie in De Oude School is ge-
opend van 23 t/m 27 april, tijdens de 
Bloemendagen, van 11.00 t/m 14.00 
uur en op Koningsdag.van 10.00 tot 
14.30 uur. Zie de website: https://his-
torischlimmen.nl/agenda/nieuws voor 
de juiste openingstijden op een later 
tijdstip en meer nieuws.

De toegang is gratis. Breng gelijktijdig 
een bezoek aan de Hortus Bulborum 
die op dit moment in volle glorie in 
bloei staat.

Kees G. Kroone 



LOV-KRANT    APRIL 2022 PAGINA 10

Uw Hypotheekspecialist 
in  Limmen / Heiloo / Castricum!

(072) 202 9368

www.bloedjes-eriks.nl

Voor verder info en reserveren info@eetbarlekker.nl
072 505 13 13 of 06 54 235 682

OPENINGSTIJDEN: 
Woensdag en donderdag v.a. 16.00 uur

Vrijdag t/m zondag vanaf 12.00 uur

Schipperslaan 4k, 1906 BG Limmen
www.afscheidshuisvenire.nl

E-mail: afscheidshuis@venire.nl

OPEN HUIS:
Zondag 24 april  11.00 - 17.00
Zondag 1 mei      11.00 - 17.00

Afscheidshuis Venire is voor elke uitvaartonderneming beschikbaar.
Indien gewenst kunnen wij voor u ook de gehele uitvaart regelen.

Reserveringen of een melding van overlijden kunnen 
24/7 telefonisch gemaakt worden op: 072 - 2029064.

Jack Formanoij
06-11536587

Erika Meeboer
06-39507245

G&W Drogisterij AKER
Kerkweg 16  • 1906 AW Limmen
Tel. 072-505 3138  •  drogist@drogisterijaker.nl

 

 

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE

STOMERIJDEPOT
UPS VERZENDSERVICE

PASFOTO’S

Metagenics:
2e HALVE PRIJS

Volg ons op
Facebook!

o.a. Metarelax, Metasleep, Curcudyn

MEGA
VOORDEEL!

Vuurbaak 7 - Limmen - 072 5054880

Slijterij R. Booms

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering

Brugstraat 35, 1906 WT Limmen - Tel.  (072) 5055540 - Mobiel: 0653285293
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Water
Zo heb je het in overvloed en zo 
moet iedereen al weer sproeien. Het 
intense zonlicht van de voorbije we-
ken, daarbij een schrale oost-noord-
oostenwind en de grond droogt heel 
snel weer uit. Het hemelwater wat er 
overvloedig was is weggezakt in de 
bodem en kwam ten goede aan gras, 
bomen en struiken en aan datgenen 
wat al geplant was op de groentetuin. 
Tweemaal zagen we Saharastofzand 
naar beneden komen, alles was bruin 
gekleurd.

Uitbottende bomen
Extra lang daglicht, regenwater en 
temperatuur, alles heeft invloed op 
het uitlopen van bomen, heesters en 

struiken en het naar boven komen 
van vaste planten. De bloei van fruit-
bomen is begonnen, nu maar hopen 
dat de nachtvorsten wegblijven, die 
kunnen funest zijn voor de bloesem 
en latere vruchtzetting. Dat geldt 
ook voor aardbeien, die beginnen te 
bloeien. Is het hartje zwart: we aard-
bei, geen vrucht….

Oppervlakte water
Het zonlicht zorgt voor een snelle 
opwarming van ondiepe sloten en 
tochten, waardoor vissen paaidrang 
krijgen en wij binnenkort kunnen 
genieten van paaiende karpers en 
zeelten. Alle kleine organismen in en 
op het water komen weer tot leven, 
een wonder van de natuur. Ook de 

Paaiende karpers

Dotterbloem = Caltha palustris

Tijdens de Limmer Bloemendagen treedt het koor "SEPTEMBER BLUES"  op in 
de Protestantse Kerk, Zuidkerkenlaan 23 te Limmen.
Zondag 24 april om 14.00 uur 1e sessie  en om 14.45 uur 2e sessie.
September Blues zingt soul, blues & more repertoire en wordt begeleid door: 
Judith Wognum, piano, dirigent / Bert Afink, basgitaar / Marc Honing, drums.
De entree is gratis en U bent van harte welkom!

Terug in de Tijd met een Playbackhow van Scouting Limmen
Al die vele uren voorbereiding door de leden, de leiding en andere vrijwilligers van Scouting Limmen waren niet 
voor niets, want zondag 27 maart was de Heeren van Limmen afgeladen vol!! Het kon weer: een playbackshow door 
leden van Scouting Limmen waar iedereen bij kon zijn. En als je er nog niet bij kon of wilde zijn hadden we zelfs een 
livestream verbinding! 
We gingen terug in de tijd met Martine McFly en Doc Brown, die de 
dag presenteerden terwijl de liefde ervan afspatte! We gingen letter-
lijk terug in de tijd met een heuse tijdmachine die ons met filmpjes 
en fotofragmenten van eerdere scoutinggebeurtenissen meenam. 
En we gingen terug in de tijd met de optredens. Alle groepen deden 
een optreden in een van de thema’s die de eerdere playbackshows 
van Scouting Limmen hadden. We gingen dus van Carnaval, Holly-
wood naar Disney tot Tour de l’amour! Wat was het leuk! 
En waarschijnlijk heb je de week erna wel een kind op straat zien 
lopen of in de klas zien zitten met een groene Scouting Limmen hoodie. Door de Rabo-clubacties, Deen-acties en 
Vrienden van Scouting Limmen was het mogelijk om, vanwege ons 75-jarig bestaan, alle leden een echte Scouting 
Limmen trui te geven! 
Bedankt voor jullie komst, bedankt Heeren van Limmen en vooral bedankt leden, leiding en andere vrijwilligers voor 
deze dag!

Terug in de Tijd met een Vossenjacht van Scouting Limmen
Wie kent het nog? Een vossenjacht?? Komen de herinneringen weer boven? Tijd om de vossenjacht weer nieuw 
leven in te blazen en alle kinderen het weer te laten ervaren!! Schrijf bij zaterdag 14 mei dus maar Vossenjacht op 
de kalender! Tussen 12.00 en 13.30 uur kan iedereen een routekaart halen op de Vuurbaak (op de midden-verhoging 
bij het grasveld). Met de routekaart kan het speuren naar de vossen beginnen! Elke vos heeft een letter bij zich. Alle 
vossen en dus alle letters gevonden? Dan vindt het vervolg van de vossenjacht plaats op het scoutingterrein aan de 
Kapelweg 72 waar nog meer leuke activiteiten zijn om te doen!
En voor iedereen geldt: we houden van 13.00 tot 17.00 uur Open Huis! Altijd al eens het scoutingterrein, het bos, 
de kampvuurkuil, de blokhut willen zien? Of wil je juist aan anderen laten zien waar je elke week naar toe gaat, of in 
vroeger jaren naar toe ging? Koffie, thee en een frissie staan klaar op het terras, laat de zon maar komen! 

Terug in de Tijd met een Reünie van Scouting Limmen
Op zondag 15 mei van 14.00 tot 17.00 uur gaan we terug in 
de tijd met een reünie voor 18+! En met ons 75-jarig bestaan 
kunnen we een heel stuk terug in de tijd! Ben je ooit lid ge-
weest van Scouting Limmen? Heb je ooit leiding gegeven aan 
al die scoutleden? Gaat er een lichtje branden bij woorden 
als: Welpen, Bambilieland, installatieweekend, boomhut-
tenweekend, nieuwjaarsweekend, pionieren, zomerkamp, 

touwtje branden, 
playbackshow, zak-
mesdiploma, JOTA, 
Rowan’s, hiken, Sher-
pa’s, loterij-actie voor 
de nieuwe blokhut, 
Stam, Piusgebouw? Kom dan zondag 15 mei ook naar de Reünie! De foto’s 
zijn opgehangen, de videorecorder is van stal gehaald en de bar en het terras 
zijn open! 

De natuur om ons heen...
Van een gortdroge maartmaand naar veel regen begin april en zelfs sneeuw, in ons kikkerlandje is 
letterlijk alles mogelijk. En dan volgt het Paasweekeinde met heel veel zon, strakblauwe luchten, volle 
stranden en alle terrassen stampvol. Praktisch geen hotelkamer meer te krijgen, de toeristenindus-
trie loopt weer op rolletjes. De magnoliabomen zijn uitgebloeid, jammer ze kregen nog een paar flinke 
tikken van nachtvorsten en dan is het snel gedaan met de prachtige grote en kleine bloemen. Uitbun-
dig bloeiende Camellia’s, ook lichte vorstschade, maar toch alles in volle bloei gekomen.

eenden worden “onrustig” en jagen 
achter de vrouwtjes aan. De eerste 
zwaluwen zijn weer terug en op in-
sectenjacht. Straks broeden en in 
september alles weer terug naar Afri-
ka.

De groente- en bloementuin
De tuinbonen staan ruimschoots bo-
ven de grond, zo ook de peulen, grau-
we erwten (kapucijners), de aardap-
pelen zitten onder de grond, te vroeg 
planten geeft kans op schade van 
nachtvorst…De eerste slaplanten zijn 
uitgezet en ook de spinazie staat op 
de regel. Het witte goud, de asperges 
dus, komen best, daar hebben we al 
vijf maal van geoogst, heerlijk van 
smaak. Onze bedden liggen onder 
zwart folie, de temperatuur in de kuil 
loopt dus snel op waardoor de plan-
ten gestimuleerd worden om mooie 
dikke witte asperges uit de grond te 
jagen. On der het fiolie vinden vaan 
padden een heerlijke warme plek al-
vorens zij gaan eiersnoeren afzetten 
in de sloot naast de tuin. In het wei-
land dartelen de lammeren. Nu gaan 
we verder met zaaien, rode bieten, 
wortelen, rucola, mosterdzaad enz. 
de bodemtemperatuur gaat omhoog, 
dat bevordert het snel ontkiemen. 
Wij zaaien planten alles noord-zuid 
om optimaal het warme zonlicht te 
benutten.

Weidevogels
Het loopt niet echt over…, we horen 
kieviten, grutto’s scholeksters, nog 
geen tureluur gehoord of gezien. Bui-
zerds, diverse soorten spechten. In 
het nestkastje pimpelmezen en ook 
scharrelende kwikstaarten op leeg 
land, Altijd jagend op kleine insecten. 
De weidevogels hebben veel last van 
vossen. Twee weken geleden nog had 
de vos op de tuin een meerkoet te 
grazen die net bezig was een nest te 
bouwen, al wat restte waren de vleu-
gels en de zwemvliezen van de poten. 
Jammer.

In en om de vijvers thuis
Onze prachtige grote huiskikkers zijn 
er weer, groot groen, mooi gevlekt 
en nieuwsgierig nabij de vijvers. Ook 
salamanders. De padden zijn rustiger, 
trager en maken ook minder geluid. 
Alles komt weer tot leven en gaat zich 
binnenkort voortplanten. In de vijvers 
prachtige dotterbloemen. Wat een 
genot. De bladen van de waterlelies 
beginnen te ontluiken. De merels en 
andere vogels die broeden in de tuin 
maken graag gebruik van natte plan-

tenresten uit de vijvers om de nesten 
mee aft werken.

Eenjarige, perk- en potplanten
Het is bijna zover, maar denk er om, er 
is nog altijd kans op nachtvorsten, die 
desastreus kunnen zijn voor uw nieu-
we planten! Afrikaantjes, petunia’s, 
lobelia’s, noem maar op, prachtige 
geraniums, alles is er weer. Er is gro-
te keuze bij o.a. Tuin- en Groenshop 
Nuyens, Kwekerij Cristian Schilder en 
onze plaatselijke bloemenwinkels.

Het voorjaar, enkele maanden om in-
tens van te genieten, alles wat ogen-
schijnlijk in ruste was komt tot leven 
en wordt mooi groen.
Wellicht heeft u het gezien in het 
voorbijgaan: de Hortus Bulborum 
staat nu schitterend in bloei. Zeker 
gaan bezoeken, u kunt ook een per-
soonlijke rondleiding boeken, dus 
kom gezellig met een groepje. Geniet 
er van!
Van het voorjaar gaan we straks op 
naar een hopelijk zonnige zomer.

Kees G. Kroone

Onze keukenbrigade heeft met zorg 
een tapaskaart samengesteld waar je 
elke donderdag van kunt bestellen en 
heerlijk genieten. Reserveer wel even 
vantevoren.

Verhuur
Wij verhuren vanaf heden ook mo-
biele bars voor uw feestje thuis. Deze 
bars zijn te huur inclusief vaatjes Am-
stelbier en wij komen de mobiele bar 
brengen, aansluiten en weer ophalen.
Verder bij te huren/bestellen:
• Hapjes (warm en koud)
• (Sta)tafels
• Stoelen
• Barkrukken   ...en nog veel meer!

Elke donderdag voor € 19,95
Onbeperkt tapas eten 
bij eetBarLekker

De warme hapjes komen wij op de 
dag/avond zelf bezorgen! Als extra 
optie kunnen wij ook personeel ver-
zorgen: zo heeft u er zelf helemaal 
geen omkijken naar en kunt u zorge-
loos genieten van uw feestje!

Voor verder info en reserveren:
• info@eetbarlekker.nl
• 072 505 13 13 of 06 54 235 682
•  Openingstijden woensdag en don-

derdag vanaf 16.00 uur en vrijdag 
t/m zondag vanaf 12.00 uur

Wie weet tot snel!
Lieve groet team eBL

Optreden koor 
September Blues
in Protestantse Kerk
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Iedere maandag en donderdag 
staan wij op de Vuurbaak!

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen

t.o. de Appie

Andijvie Bami Pakket Snijbonen Rode Kool Spruitjes Wok Mix Groene Kool Soepgroente Grof Soepgroente FijnHutspot Koolraap

Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Een gezond cadeau

Altijd prijs: check de Froods QR Code!

ons assortiment gesneden groente, verkrijgbaar in 400 of 250 gr.

fruitmanden VERRASSINGSTAS BEDRIJFSFRUIT
Bij u thuis bezorgd Vitamines op de werkvloer

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Heeft u onze 
erwtensoep al eens 
geprobeerd?

Ook verkrijgbaar: Gesneden Boerenkool!

vanaf
€15

vanaf
€15


