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Wij gaan
stoppen..!
Joop en Trudy Beentjes van de gelijknamige 
Bloemenhandel aan de Rijksweg 55 in Limmen, 
(achter het woonhuis) sluiten zaterdag 14 april 
2018 definitief de deuren van de bloemenwinkel.

Wij bedanken alle klanten voor het vertrouwen, 
klandizie en het prettige contact. 
De winkel hebben wij altijd met veel liefde en 
plezier mogen runnen. Nu is de tijd aangebroken 

om te gaan genieten van onze vrije tijd.

Als u ons nog de hand wilt 
schudden...

u bent van harte welkom!

Wij zijn tot 14 april 
op  donderdag, vrijdag en 

zaterdag geopend.

We zijn erover aan het bomen om de 
Lantaarn een nieuwe naam te geven. 
We dachten we gaan alles verande-
ren en vernieuwen en daar hoort een 
nieuwe naam bij. ...Maar zo makkelijk 
is dat nog niet!

Nu dachten wij misschien kunnen 
jullie ons hiermee helpen!!
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Beste bewoner van Limmen,

Graag nodig ik u weer uit voor de jaarlijkse politie en gemeente wijkavond van 
Limmen op 3 april 2018, vanaf 19.30 uur.

Deze avond wil ik weer samen met Eric Groot-van Ederen, ambtenaar openbare 
orde en veiligheid, van de gemeente Castricumgebruiken om met u en andere 
inwoners te inventariseren welke onderwerpen in Limmen aandacht verdienen 
en afspraken maken over de aanpak ervan. 

De politie en de gemeente houden zich samen met anderen bezig met veilig-
heid in uw woonomgeving. U kent uw buurt het beste. Vaak weet u beter en 
sneller wat er in uw omgeving speelt dan de politie en/of de gemeente. Daarom 
werken wij graag met u samen. De informatie die u heeft is heel waardevol om 
het politie- en gemeentewerk snel en gericht te kunnen doen. 

De resultaten van ons werk zullen wij in een vervolgbijeenkomst met u bespre-
ken. Zo zorgen we samen voor een veilige wijk.

LET OP:
De wijkavond gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Zet dinsdag 
03 april 2018 vanaf 19.30 in uw agenda, en laat mij uiterlijk 31 maart 2018 
weten dat u komt, dan zien we elkaar in de achterzaal van café De Lantaarn, 
Dusseldorperweg 56 te Limmen.

Ik ontvang graag per mail of telefonisch uw aanmelding. Heeft u vragen over 
deze wijkavond, dan kunt u die uiteraard ook aan mij stellen. Ik ben bereikbaar 
via telefoonnummer 0900-8844 of per mail pim.van.der.maas@politie.nl

Sinds mei 2015 maakt al het nachte-
lijk vliegverkeer alleen gebruik van 
de westelijke aanvliegroute om ver-
volgens op de Polderbaan te landen. 
Dit is om veiligheidsredenen. Het 
was namelijk niet langer mogelijk 
om al het vliegverkeer in de nacht 
vanuit het oosten en westen over 
smalle vliegpaden boven dunbevolkte 

Er zullen nu nog wel een paar 
Limmenaren zijn die  onderwijzer 
Pieter Boschman gekend hebben, of 
misschien zelfs les van hem hebben 
gehad. Boschman zag begin twinti-
ger jaren van de vorige eeuw met lede 
ogen aan dat sommige bollenculti-
vars niet meer gekweekt werden. De 
professionele telers vonden ze niet 
meer commercieel interessant, want 
te bewerkelijk.
Max Nuyens, een van de vele vrijwil-
ligers met een agrarische achtergrond 
en voormalig eigenaar van het gelijk-
namige tuincentrum, legt het uit. 
‘Bloembollen zijn virusgevoelig en ver-
eisen dus veel aandacht bij het telen. 

Dat is ondoenlijk bij de huidige mas-
saproductie – eigenlijk ook al in die 
jaren - van miljoenen stuks. Sommige 
soorten waren niet sterk genoeg voor 
grootschalige teelt en verwerking, 
of raakten uit de mode. Bovendien 
waren er nog geen afdoende bestrij-
dingsmiddelen. Maar onder de ‘juf-
fertjes’ - zo noemen wij die extra 
virusgevoelige bollen - zitten ook hele 
mooie die de moeite waard zijn om 
in stand te houden. Wij hebben bij-
voorbeeld een collectie van de schit-
terende Rembrandts, die apart staan 
van de rest. Het is wel aardig om te 
vertellen dat sommige bollensoorten, 
waaronder de Rembrandts,  door een 

virus ontstaan zijn en dat dit virus een 
permanente eigenschap is geworden.’ 
Boschmans hobby loopt uit de hand. 
De tuin rond zijn schoolmeester-
woning naast het middeleeuwse 
Nederlands-Hervormde kerkje (uit 
740) aan de Zudkerkenlaan is na vier 
jaar vol. Boschman komt in contact 
met de hyacintenveredelaar Willem 
de Mol uit Amsterdam. Hij heeft een 
collectie historische hyacinten en ook 
ruimtegebrek. Boschman en De Mol 
richten in 1928 de Hortus Bulborum op 
en Boschmans jeugdvriend Nicolaas 
Blokker, bollenkweker en exporteur,  
biedt aan de collectie op een perceel 
van zijn landerijen te planten. Daarmee 
is de Hortus Bulborumtuin een feit. 
Als de firma Hof & Blokker ruim zestig 
jaar later naar Heiloo verhuist gaat de 
bollentuin mee. Het bedrijf is zo goed 
om alle exploitatiekosten te dragen, 
maar als de gouden tijden voor de bol-
lensector voorbij zijn houdt dat op. In 
1992 keren de bollen terug naar hun 
geboortegrond in Limmen - naar de 

De Hortus Bulborum - de unieke tuin met historische bloembollen aan 
de Zuidkerkenlaan in Limmen - viert het 90-jarig bestaan. Vrijwilligers 
met liefde voor het vak zorgen voor de instandhouding van zo’n 4000 
soorten eeuwenoude tulpen, hyacinten, narcissen enzovoorts, met als 
topstuk de ‘Duc van Tol Red and Yellow’, een tulp uit 1595. 

Hortus Bulborum 90 jaar

Duc van Tol Red and Yellow, een tulp uit 1595.

Van 6 april t/m 16 mei is Hortus Bulborum weer geopend! Vervolg op pagina 3

gebieden te laten samenkomen. De 
afsluiting van de oostelijke aanvlieg-
route (Artip2c) leidt echter tot extra 
hinder voor de inwoners van de vier 
gemeenten. Sindsdien is het aantal 
klachten in de vier gemeenten ook 
sterk toegenomen. Uit onderzoek van 
de GGD Hollands Noorden blijkt dat de 
slaapverstoring door vliegverkeer veel 

Gemeenten Castricum, Heiloo, Bergen en Uitgeest verlangen compensatie 
voor sluiting oostelijke nachtelijke aanvliegroute

Geluidhinder Schiphol
hoger is dan uit berekeningen van het 
ministerie blijkt.

Graag duidelijkheid over heropening
De gemeenten verlangen duidelijk-
heid omtrent de heropening van de 
oostelijke aanvliegroute en bij lang-
durige uitstel bovendien compensatie. 
De meest voor de hand liggende com-
pensatie is het terugbrengen van het 
aantal nachtvluchten tot het niveau 
van het aantal dat voor mei 2015 via 
de westelijke aanvliegroute naar de 
Polderbaan vloog.

De colleges van B&W van Castricum, Heiloo, Bergen en Uitgeest ver-
langen in een gezamenlijke brief aan de minister van Infrastructuur en 
Water dat zij gecompenseerd worden voor de extra nachtelijke vlieg-
hinder. 

Mail je mening/idee naar caroline@
lantaarnlimmen.nl

Voor de leukste origineelste naam kan 
je een dinerbon winnen voor 2 perso-
nen in de vernieuwde Lantaarn! We 
zijn benieuwd naar jullie meningen 
en ideeën.

Caroline en Rob

Een nieuwe naam voor 
‘de Lantaarn’?
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OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag 08.00-21.30 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

1 

  
 

Uitvaartverzorging Formanoij 
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart 

 

 Uitvaart vanaf € 1.475,- 
 Ongeacht waar u verzekerd of lid bent 
 Thuisopbaring of afscheidscentrum 
 Vrijblijvende voorbespreking 
 Uitvaartdeposito 3% 
 

AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN   
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen 

 
DAG EN NACHT BEREIKBAAR  

www.uvdf.nl | 06 115 36 587 

Wij wensen u Vrolijke Paasdagen!!

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

SEI-geregistreerd

HH
Bekijk de mogelijkheden op heerenvanlimmen.nl

Heeren
vanLimmen  ✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

29 maart: Schuif-aan-diner
1 april:   Paasbrunch
8 april:    Big Band mmv Jan Molenaar

 

Een adviseur 
op de hoek, 
die uw taal 
spreekt...
Kom gerust eens langs 
voor een vrijblijvende 
verzekeringscheck! 
Denise Winter uw 
verzekeringsadviseur van 
Limmen en omgeving.

Gerard Tool & Mark Boetje 
Financieel Advies  

De Drie Linden 1, 
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

Woensdag	
	28	maart			

	
TIOS	Limmen	verkoopt	

Narcissen	in	pot																										 
aan	de	deur	

	
	

	
	

Verkoop	tussen	
17:30–19:00	uur	
	

Alle	steun	van	deze	actie	
komt	ten	goede	aan	het	60	
jaar	jubileum	van	TIOS!	

Leuk 
voor de 
Paasdage
n! 

studiowelgraven.nl

idee
vormgeving
opmaak
drukwerk
websites
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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 wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige 
baby. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Sky Castricum is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De baby van 
de maand krijgt: een waardebon van 25 euro en een powerbank beschikbaar gesteld door Studio Welgraven; een 
waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit 
en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk; een waardebon voor een unieke verjaar-
dagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven 
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken). 
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.

Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Petra
Zomerdijk

‘BABY VAN DE 
MAAND’

Sky Castricum
– Geboren op 9 februari 2018 –

Zoon van Jens Castricum en 
Franjeska van LeendenRijksweg 31A

IJssalon

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

studiowelgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

De rubriek 
L immer Kroost
is  powered by:

Eén van de speerpunten van Kits 
Oonlie is buitenspelen. Kits Oonlie 
vindt het belangrijk dat alle kin-
deren dagelijks naar buiten gaan. 
Buitenspelen is namelijk goed voor de 
ontwikkeling. Een uitdagende omge-
ving nodigt de kinderen uit om op 
onderzoek uit te gaan en dingen uit 
te proberen. 
Buiten zijn er weer andere mogelijkhe-
den dan binnen en is er meer ruimte 
om vrij te bewegen. Door te bewegen 
kunnen de kinderen beter risico’s 
inschatten en worden ze motorisch 
sterker. Ook kunnen zij bijvoorbeeld 
zien wat er gebeurt met een blaadje 
in de wind of zij leren hun evenwicht 
te bewaren door over een randje ste-
nen te lopen. 

Buitenspelen bij Kits 
Oonlie

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met de redactie, tel. 072-5055166. 
Alle baby’s worden geplaatst, maar 
slechts één van hen wordt - middels 
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby 
van de Maand’.

Op alle locaties van Kits Oonlie zijn 
verschillende buitenspelmaterialen te 
vinden zoals fietsjes, ballen en hoe-
pels. Ook kunnen de kinderen in de 
zandbak hun fantasie de vrije loop 
laten. 
Wilt u meer informatie ontvangen? 
Neem gerust contact op, 072-5323576, 
info@kits-oonlie.nl.

akker bij de school en het kerkje, die 
overigens ook het bezoeken waard is. 
Een eigen plek, compleet met monu-
mentaal entreehek,  authentieke bol-
lenschuur en een klein museum. ‘Je 
vraagt wat het absolute hoogtepunt 
uit die 90 jaar is? Dat is zonder enige 
twijfel de terugkeer naar deze unieke 
plek,’ aldus Nuyens.  

In de 90 jaren is de privé-bollenver-
zameling van Pieter Boschman uit-
gegroeid tot een prachtig bloeiende 
bloembollentuin die uniek is in de 
wereld, met beroemde tulpen als de 
Duc van Tol - de oudste gekweekte 
tulp - de Zomerschoon (uit 1620), 
de parkiettulp Perfecta (uit 1680) en 
de imposante Fritillaria Imperialis 
(Keizerskroon) uit 1750. Met beroemde 
bloembollen uit de Tulpenmanie. (Er 
is overigens ook een hyacintenmanie 
geweest.) Het is een wandeling door 
meer dan 400 jaar geschiedenis van de 
bloembollenteelt in Nederland.

Een bescheiden tuin die in geen 
enkel opzicht met (alle respect) ‘pret-
park’de Keukenhof te vergelijken 
is. ‘De Keukenhof is een hele goede 
partner van ons: sponsor en afnemer 
van bloembollen voor hun historische 
tuin. Paleis ‘t Loo is ook een trouwe 
klant, evenals vele buitenlandse kas-
teeltuinen en uiteraard binnen- en 
buitenlandse particulieren. Daarnaast 
zijn we een genenbank voor de profes-
sionele telers. Zij kunnen hier terecht 
voor stuifmeel of bolletjes’om door te 
ontwikkelen,’ vertelt Nuyens.
Het ‘levende bloembollenmuseum’ 
vraagt wel veel van de vrijwilligers die 
vaak uit het bollenvak komen. ‘Het 
planten, al die naambordjes plaat-

sen, het rooien, het sorteren: het is 
allemaal fysiek zwaar werk. Onze 
vrijwilligers worden ouder, de ruggen 
en de knieën gaan pijn doen. Wij zijn 
zelf bezig met het ontwikkelen van 
een rooimachine. Een duur geintje - 
waarvoor we nog wel wat financiële 
steun kunnen gebruiken - maar nodig 
om de toekomst veilig te stellen. Een 
plantmachine wordt ons belangenloos 
door de firma Duin uit Heemskerk ter 
beschikking gesteld. We zitten redelijk 
goed in onze vrijwilligers. We kunnen 
nu nog best een paar ‘ziekzoekers’ 
gebruiken die besmette bollen kun-
nen herkennen. Een zorgelijk punt 
op langere termijn is dat de kennis 
van het vak afneemt. De bollensec-
tor wordt steeds grootschaliger met 
bedrijven die vele tientallen miljoenen 
stuks telen. De kleine telers verdwij-
nen - kijk maar in Limmen  en daar-
mee verdwijnt veel expertise. Maar 
goed, laten we eerst maar het 90 jarig 
bestaan vieren. En daarna? Op naar de 
100!’,  besluit Nuyens lachend.

Een overzicht van de festiviteiten 
rond het 90-jarig bestaan staan op 
www.hortus-bulborum.nl

Hortus Bulborum 90 jaar
vervolg van pagina 1

De Rembrandt Mabel uit 1915.

De Zonnebloem Limmen nodigt haar 
gasten uit voor een gezellige mid-

‘ Van Kerkepad 
naar Kerkweg...’ 

dag, met een hapje en een drankje,  
in samenwerking met Stichting Oud- 

Limmen op woensdag 11 april. De mid-
dag wordt gehouden in De Heeren van 
Limmen en begint om 14.00 uur. De 
zaal is open om 13.30 uur.

Wie weet het nog, de slijterij van 
Admiraal, de dokterspraktijk op 
het land van Konijn? De winkel van 
Komen en Willem Pepping die fantas-
tische vogels maakte van hout?  Ook 
het postkantoor was vroeger te vin-
den aan de Kerkweg. Deze zaken en 
natuurlijk nog veel andere zullen alle-
maal de revue passeren tijdens de pre-
sentatie “Van Kerkepad naar Kerkweg” 
door Stichting Oud Limmen. 
Het is heel bijzonder te ontdekken 
welke veranderingen er in de loop der 
jaren hebben plaats gevonden. Voor 
de Limmers zelf zal het een feest van 
herkenning zijn maar ook niet-Lim-
mers krijgen een goed beeld van deze 
straat in het verleden.

Voor vervoer kunt u bellen met  Ria 
Hooijboer, tel. 5052235

Al lange tijd hebben we bij VV Limmen 
een flink tekort aan volwassen 
scheidsrechters.
De jeugd meldt zich wel aan en doet 
nu een cursus. Maar scheidsrechters 
die op zaterdag en zondag de oudere 
teams kunnen fluiten missen we. Niet 
alleen bij Limmen. Alle verenigingen 
hebben dit probleem.

VV Limmen zoekt scheidsrechters!

Na jaren van voetbal stoppen spe-
lers op oudere leeftijd en verlaten de 
club. Ik weet zeker dat menigeen de 
warmte van de vereniging mist. Kom 
ons helpen. We leiden je op. En met 
voldoende scheidsrechters hoef je 
niet elke week te fluiten. Het kost je 
ook niet veel tijd. Geen trainingen en 
organiseren.  Gewoon op tijd aanwe-

zig zijn, je wedstrijd leiden en gezellig 
even nazitten.

Dat het een geweldige hobby is kan 
ik wel zeggen. Waarom? Dat moet 
je ervaren!! Echt betrokken bij het 
spel. Zien en horen wat er gebeurt en 
dan ook nog de beslissingen mogen 
maken.

Beleef het eens! Doe mee! Krijg weer 
de kriebel die je altijd had voor elke 
wedstrijd. Wij hebben de nieuwe 
hobby voor jou!

Meer info via e-mail: 
scheidsrechters@vvlimmen.nl 
of bij Henk Nuijens 0620345005.

Zaterdag 24 maart Palmpasenstok-viering 
19.00 uur  Paas-Musical met kinderkoor Deel 1

Zondag 25 maart Palmzondag 
10.00 uur Palmzondagviering met Corneliuskoor

Donderdag 29 maart  Witte Donderdag
19.30 uur viering met Cornelius koor

Vrijdag  30 maart  Goede Vrijdag 
19.30 uur Goede Vrijdagviering in de Protestantse kerk 

Zaterdag 31 maart: Paaswake
19.00 uur Paas-Musical met kinderkoor Deel 3
21.00 uur  PAASWAKE met Liturgisch koor

Zondag 1 april: Eerste Paasdag
10.00 uur Eerste Paasdagviering met gemengd koor

Maandag 2 april: Tweede Paasdag
10.00 uur       Tweede Paasdagviering              

Agenda Paasviering in de Corneliuskerk
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Maatlat 9 • Limmen

ONTWERP INMETEN MONTAGE

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW

HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W . M E E L G R O . N L

Manon Apeldoorn
* magnetiseur *

• Ontspanning 

• Verlichting lichamelijke en/of emotionele klachten

Oosterzijweg 43, 1906 AX Limmen. Tel. 06 203 866 34

www.manonapeldoorn.nl

1STE PAASDAG 
ZONDAG 1 APRIL

Sven ‘The Pianoman’
Aanvang 21.00 uur - Vrij Entree

DONDERDAG 12 APRIL
EN VRIJDAG 4 MEI

POPQUIZ
20.30-23.00 uur

ZATERDAG 21 APRIL
Lentebokkentocht

14.00-02.00 uur

m.m.v. ‘The Chief’
DJ Michael

VRIJDAG 25 MEI
Afscheidsfeest van 
de ‘oude’ Lantaarn!

Muziek word later bekend gemaakt.

www.lantaarnlimmen.nl
Graag tot ziens in de Lantaarn

Rijksweg 50 - 1906 BJ  LIMMEN - Tel. 072 - 505 3066
E-mail: info@autobedrijfkaandorp.nl

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT • REPARATIE EN ONDERHOUD
• APK KEURINGEN • AIRCO SERVICE • SCHADEREPARATIES

• GRATIS LEENAUTO OP AFSPRAAK

KIJK OP WWW.AUTOBEDRIJFKAANDORP.NL 
VOOR ONZE FULL-SERVICE DIENSTVERLENING!

072 505 4088 | info@topmediation.nl | www.topmediation.nl

Neem contact op met TopMediation.nl: 
professionele ondersteuning uit Limmen!

Een conflict? 
Stroeve communicatie?
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Hij maakte in zijn leven meer dan 
10.000 zweefvluchten en heeft vele 
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante 
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij 
de door hem geschreven avonturen 
blijven publiceren in de LOVkrant. 
Deze keer:

De held
Als puber had ik zeker drie maal in de maand het volgende visioen:
Ik zat als passagier in een DC3 steevast een krantje te lezen (naar 
buiten kijken bewijst dat je weinig vliegt). Natuurlijk had ik bij de 
Luchtverkenners al een beetje leren vliegen. Bovendiendien had mijn 
oudere broer een abonnement op ‘de Vliegsport’ waarin artikelen ston-
den als ‘Leert nu vliegen vanuit uw luie stoel’.
Onvermijdelijk kwam dan de stewardess (wat bleekjes) vragen of er 
wellicht iemand onder de passagiers was, die een vliegtuig kon bestu-
ren. Ik keek dan over mijn krant naar de juffrouw en zei ‘Jawel’. Ze boog 
zich voorover en zei heel dicht bij m’n oor: ‘Wil je alsjeblief meekomen, 
de piloot is onwel geworden’. Ik wierp dan expres nog een blik in de 
krant, vouwde hem zorgvuldig en volgde de juffrouw.
Op de bok lag de piloot voor Pampus. Ik ging rechts zitten en nam over. 
De landing was meestal hard, hoewel er ook enkele vlekkeloos verlie-
pen. De passagiers kwamen altijd met de schrik vrij. Bij de deuropening 
bleef ik dan staan tot de laatste passagier het toestel had verlaten, een 
gezicht trekkend van ‘het had niets te betekenen’. Ik verliet het vliegtuig 
veerkrachtig zonder te struikelen en zonder beide leuningen van het 
trapje te gebruiken, de stewardess in opperste aanbidding achterla-
tend.

Het is ruim veertig jaar later en we gaan met het hele gezin naar Rhodos 
met de Boeing 737 van Transavia. We zitten allemaal bij elkaar en tien 
minuten na de start mogen de riemen los. Juist komt de kar met kranten 
voorbij als wordt omgeroepen: ‘Attentie: wil de heer Van Os direct naar 
de cockpit komen.’ Ik loop als in mijn visioen naar voren, de mensen 
kijken naar me. Ik geniet en voel me weer vijftien jaar. De deur klemt 
een beetje, moet ik duwen of trekken, ik wil niet afgaan...
Links, lui achterover zit Jaap van Steinfoom, hij had ons allang gezien 
en wilde even bijpraten over Terlet.
Bij het verlaten van de cockpit zei ik achteloos tegen enkele passagiers. 
‘Probleempjes zijn opgelost, het had niets te betekenen.’

Op Rhodos, op een terrasje kreeg ik van een volslagen onbekende een 
biertje aangeboden. Bij het toasten stak hij z’n duim omhoog. ‘Goede 
vlucht mijnheer.’ In elk geval kijken mijn kleinkinderen tegen me op.

Stichting Oud Limmen: Wie - o - Wie ?
Wij zijn heel nieuwsgierig naar de personen die op deze foto staan. Het is een klassenfoto van de Corneliusschool met meester 
Duikersloot. Vermoedelijk is het de 6e klas rond 1978. We weten wel dat Hans Appelman op de foto staat. Weet u wie er nog 
meer op deze foto staan?  Wij weten het niet!  U misschien wel? 
Reacties graag naar: oudlimmen@hotmail.com of kom gezellig langs op maandagochtend van 10.00 - 12.00 uur, of maan-
dagavond van 19.00 - 21.00 uur. Zoals gewoonlijk staat de koffie klaar. Op de vorige foto van het voormalige personeel van ’t 
Hof en Blokker hebben we helaas geen reacties ontvangen.

Koningsdag wordt in 2018 weer echt 
een feest om met zoveel moge-
lijk Limmers samen te vieren. De 
Oranjefeestcommissie heeft weer een 
gevarieerd programma samengesteld 
waarbij er voor iedereen iets te doen 
is en van alles valt te zien.

MET-DE-BAND-IN-DE-TENT
Nieuw dit jaar is een grote tent zodat 
we kunnen genieten van het evene-
ment Met-de-band-in-de tent. De tent 
biedt een dak voor de beschutting en 
een open karakter voor als je liever in 
het zonnetje de muziek luistert. 
Ook voor de vrijmarkt zal de tent als 
afdak dienen, zodat de kinderen lekker 
droog zitten. 

FIETSTOCHT
Op de zaterdag beginnen we met 

de fietspuzzeltocht. Deze tocht van 
ongeveer 10 kilometer brengt groot en 
klein langs die straatjes waar je eigen-
lijk zelden langskomt en waardoor je 
weer met hele andere ogen naar het 
dorp en omgeving kijkt. Er zullen 
pauzes zijn waar lokale ondernemers 
zullen zorgen voor een versnapering 
en de mogelijkheid om een indruk te 
krijgen van het bedrijf. 

FEEST IN HET PARK
De middag wordt het feest gevierd 
in het Park aan de Vuurbaak. De 
Stichting Oranjefeest Limmen bouwt 
het park om tot een waar festivalter-
rein waar alle mensen samen van de 
Koningsdag kunnen genieten.  
We hopen altijd op het lentezonnetje 
maar omdat je nooit helemaal zeker 
bent van de koperen ploert, is er dit 

Met-de-band-in-de-tent
Met-de-band-in-de-tent is het motto van het feest wat we 
op Koningsdag vieren. Na twee jaren de loodsen van Mooij 
Tulips te hebben gebruikt, is er dit jaar een open tent op 
het veld aan de Vuurbaak. In de tent een podium waarop 
de Oranjefeestband en weer een groot aantal Limmer muzi-
kanten en zangers en zangeressen lekkere muziek zullen 
gaan spelen.
De open tent biedt een dak en een mooi podium en door het 
open karakter loop je makkelijk de tent in en uit. Je kan dus 
net zo makkelijk onder het dak naar de muziek luisteren en 
kijken als buiten de tent in het zonnetje een praatje maken 
met de muziek op de achtergrond.
Met-de band-in-de-tent betekent dat iedereen die kan zin-
gen of een instrument bespeelt met de band kan meespe-
len. Zangers, zangeressen, gitaristen, basgitaristen, saxo-
fonisten, accordeonisten en noem maar op kunnen in de 
band één of meer nummers meedoen. Sommige talenten 
doen individueel mee in de band, anderen met meer, tot 
een complete band aan toe.
Het belooft dus weer een leuke gevarieerde middag te wor-
den. In de afgelopen jaren hebben we talenten van jong 

tot minder jong en van allerlei stijlen en muzieksmaken 
gezien. Wij zijn ieder jaar weer verrast door het niveau 
waarop de zangers en muzikanten hun nummers brengen. 
Het Limmer publiek is enthousiast en waardeert iedereen 
die de stap durft te zetten om met de band mee te doen.
De Oranjefeestband –met onder meer Ruud Schouten en 
Joey Spijker- staat al weer te popelen om deze dag tot een 
spetterend feest te maken en kijkt er naar uit om met de 
Limmer talenten samen te spelen.

Aanmelden ?
Op de website www.oranjefeestlimmen.nl staat de setlist 
met nummers waaruit je kan kiezen. Meld je aan en geef 
op welk(e) nummer(s) je mee wilt doen en of je wilt zingen 
of een instrument bespeelt. En je mag ook met meerdere 
muzikanten samen in de band meedoen! Als het je leuk 
lijkt kan je je opgeven via oranjefeestlimmen@gmail.com. 
Aanmelden kan tot 15 april. Als je vragen hebt kan je ook op 
dit emailadres terecht. Het programma komt op de  web-
site te staan zodat je kunt zien wanneer jouw lokaal idool 
aan de beurt is; dan kan je mooi bekenden en familie mee-
nemen want hoe meer mensen hoe meer feest!

Sinds het moment dat Rietveld 
Makelaars verhuisde naar het nieuwe 
pand aan de Drie Linden 1, is er ook een 
AED in het pand aanwezig.
AED staat voor Automatische Externe 
Defibrillator en is een draagbaar toe-
stel waarmee, bij wijze van eerste hulp 
bij ongelukken, geanalyseerd kan wor-
den of iemand een acute hartstilstand 
heeft en waarmee, als dat het geval is, 
de patiënt gereanimeerd kan worden 
door middel van het toedienen van 

stroomstoten. Je hoopt het natuur-
lijk nooit mee te maken maar per dag 
krijgen 300 mensen buiten het zie-
kenhuis een hartaanval. Als je het mis 
ziet gaan bij iemand in de buurt, is een 
AED onmisbaar.
Bij een reanimatie na een hartstilstand 
zoek je zo snel mogelijk een AED in de 
buurt. Zo vergroot je de overlevings-
kans van het slachtoffer en kun je ook 
blijvende schade voorkomen.
We hopen uiteraard dat de AED nooit 

gebruikt hoeft te worden, maar -als 
het toch nodig is- weet een ieder dat 
er 1 hangt in onze makelaardij. 

Rietveld Makelaars; betrokken, 
betrouwbaar en deskundig.

Rietveld Makelaars heeft AED

 Met-de-band-in-de-tent, fietstocht en nog veel meer!

Koningsdag
jaar een open tent! Er zullen opblaas-
kastelen zijn en een heuse oranjelimo-
nade koe.

 LEKKER ETEN EN DRINKEN
Als je terugkomt van het fietsen zal 
de geur van verse pannenkoeken 
je begroeten. Op een feestdag als 
Koningsdag heb je natuurlijk al  gauw 
zin in een hapje en een borrel. De 
leden van onze enige eigen harmonie 
Excelsior zorgen er graag weer voor 
dat je niets te kort komt.
Er zullen ook een aantal kraampjes zijn 
met warme gerechten zoals Loempia, 
pizza en gerookte vis!

Nieuws kan je volgen op de facebook-
pagina en de website:

www.oranjefeestlimmen.nl

Zondag 8 april om 15:00 uur heeft 
Limmen Cultuur Duo Puur uitgeno-
digd om te komen spelen in de PKN 
kerk, Zuidkerkenlaan te Limmen. 
Duo Puur is een kamermuziekduo, 
dat bestaat uit fluitiste Petra van den 
Dolder en harpiste Annegreet Rouw. 
Zij hebben elkaar ontmoet op het con-
servatorium, waar zij samen aan een 
intermezzo van Hendrik Andriessen 

Duo Puur in de PKN kerk
repeteerden. Zij traden daar voor het 
eerst samen op voor conservatorium-
docenten en studiegenoten:het begin 
van een gezamenlijke carrière.
Een concert van Duo Puur is eerlijk, 
zonder opsmuk; ‘wij presenteren ons-
zelf zoals we zijn en spelen muziek 
die wij mooi vinden’. Het repertoire is 
illustratief voor het verhaal, waaruit 
zij graag anekdotes vertellen. Door 
deze persoonlijke aanpak geven zij 
kleine inkijkjes in de wereld achter 
de muziek. Het programma dat zij 
voor ons gaan spelen bestaat uit klas-
sieke muziek van bekende en minder 
bekende componisten en eigentijdse 
werken voor fluit en harp. De klanken 
van deze instrumenten zullen prachtig 
klinken in de PKN kerk te Limmen. 

Voor een mooie zondagmiddag kunt 
u komen kijken en vooral luisteren 
naar Duo Puur. Voor meer informatie, 
reservering en prijzen, kijk op onze 
website www.limmencultuur.nl of bel 
072-5053274.
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Taichi & Qigong in ‘Vredeburg’,
een verrijking voor lichaam en geest
Wellicht dat u de wenkbrauwen even fronst bij bovenstaande woorden die uit het 
chinees stammen. Wat is dit voor “sport” of “vrijetijdverdrijf”? Hieronder staat in het 
kort beschreven wat deze Chinese oefeningen eigenlijk inhouden. De tekst ontleent de 
redactie aan de website van een deskundige op dit gebied: Ruud Köhler uit Castricum.

Door de eeuwenoude Chinese oefeningen kun je leren om met aandacht te bewegen, 
te ontspannen en rust te vinden in beweging. Taichi-Qigong is gemakkelijk inpasbaar 
in het dagelijks leven, thuis en op het werk. De ontspanningsoefeningen zijn gebaseerd 
op de Chinese traditie van Taichi en Qigong. Deze traditie gaat duizenden jaren terug, 
maar nog steeds wordt Taichi in China door heel veel mensen beoefend. Elke ochtend 
wordt in de grote stadsparken gezamenlijk getraind. Een mooi gezicht: grote groepen 
mensen die tegelijkertijd dezelfde vloeiende bewegingen uitvoeren. Taichi-Qigong kun 
je altijd en overal doen, je hebt er geen hulpmiddelen of speciale kleding voor nodig. 
Daarbij is het geschikt voor iedereen, jong en oud, ziek en gezond. Het zijn oefeningen 
die makkelijk in te passen zijn in het dagelijks leven, thuis en op het werk. Chinezen 
zien ’klachten’ als een verstoring van de balans. Als je klachten wilt verminderen of 
voorkomen is het zaak dat je in balans blijft of komt. Het gaat erom dat je je fysiek en 
mentaal goed voelt. Om je goed te voelen is het nodig dat je in beweging blijft zodat je 
je bloedcirculatie stimuleert, je gewrichten soepel houdt etc. Te weinig bewegen leidt 
tot stagnatie en ontstekingen. Chinezen vergelijken het lichaam dan ook wel met een 
deur met scharnieren. Als je een deur regelmatig open en dicht doet lopen de schar-
nieren soepel en gaan ze niet roesten of vastzitten. De Taichi oefeningen zijn rustige, 
vloeiende en eenvoudige bewegingen die ontspannen worden uitgevoerd.

In Limmen wordt de Taichi-Qigong techniek al sinds het jaar 2000 beoefend. Het waren 
de dames Coby van Wees en Bea Uijlenhoet die het initiatief hiertoe namen. Door de 
verhuizing van Bea is haar plaats in de organisatie nu ingenomen door resp. Ina Pepping 
en sinds 2018 ook Margriet Rosier. Elke dinsdagmorgen komt een groep van ong. 20 
dames samen in de bovenzaal van cultureel centrum “Vredeburg’” in Limmen om samen 
deze Taichi en Qigong oefeningen te doen. Een heerlijke ontspanning van lichaam en 
geest. Na dit fijne uur van “inspanning en ontspanning”, wordt er gezamenlijk aan een 
grote tafel koffie/thee gedronken. Dit is ook een belangrijk aspect van het samenzijn. 
Ontmoeting, gesprek, nog even napraten over wat je die morgen hebt gedaan en hoe je 
je voelt. Het is inmiddels een grote vriendinnenkring geworden. Iedereen komt blij en 
gaat ook weer blij en voldaan huiswaarts. Er is dan weer veel energie opgedaan. De leef-
tijd van de dames varieert tussen de 50 en 90 jaar. Dat betekent dat je eigenlijk nooit te 
oud bent om Taichi te beoefenen. De Taichi lessen worden elke dinsdag in “Vredeburg” 
gegeven in de maanden september tot en met april. In de maanden mei tot en met 
augustus gaat de groep richting de duinen en is men heerlijk in de stille en vrije natuur. 
Tijdens het gesprek van de redactie met Coby van Wees komt uiteraard de gemiddelde 
leeftijd van de groep naar voren, nu 70 jaar. Juist daarom willen Coby en Margriet van 
harte een oproep doen om instroom van nieuwe leden. Elke leeftijd is van harte welkom. 
Vanzelfsprekend bent u ook welkom om een keer kennis te komen maken met de lessen 
en de groep. Coby laat mij ook nog een boekwerkje zien waarin alle ontspanningsoefe-
ningen uitgebreid staan omschreven, zodat je dus ook thuis de oefeningen gemakkelijk 
kunt herhalen en proberen. De deelnemers aan Taichi leren niet alleen veel ontspan-
ningsoefeningen, maar ook een ademhalingstechniek waardoor je lichaam en geest 
zich heerlijk kunnen ontspannen. Het is niet alleen voor dames, natuurlijk is Taichi ook 
voor heren een heerlijke beleving. Als u de website van Ruud Köhler bekijkt dan vindt u 
een schat aan informatie omtrent Taichi en andere mogelijkheden die hij kan bieden.
www.ruudkohler.nl. Voor meer informatie en aanmelden kunt u gerust even bellen met 
Coby van Wees (072) 5 05 58 10 of Margriet Rosier (0251) 65 20 82.

Kees G. Kroone
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Erfgoedwethouder Marcel Steeman 
van de gemeente Castricum heeft 
vandaag (maandag 12 maart) op uit-
nodiging van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed een bezoek 
gebracht aan Warnsfeld (Gelderland). 
Hier mocht hij het eerste exemplaar 
in ontvangst nemen van een interna-
tionale studie over dorpsvorming in 
Nederland. In deze studie wordt aan 
de hand van vier voorbeelden verteld 
welke factoren bij het ontstaan van 
dorpen een rol speelden. Limmen is 
één van de vier voorbeelden die in het 
rapport worden beschreven.

Het belang van Limmen heeft vooral 
te maken met de kennis die tijdens 
archeologisch onderzoek op diverse 
plaatsen in het dorp is opgedaan. De 
opgraving van Limmen-De Krocht in 
2006 en 2007 staat daarbij centraal. 
Het indrukwekkende rapport werd 
uitgereikt door de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed in samenwerking 

De gemeente Castricum gaat ver-
der onderzoek doen naar een nieu-
we zwemvoorziening in het gebied 
Noord-End in Castricum. Het onder-
werp stond donderdagavond op de 
agenda van de gemeenteraad.

Voorstel college en besluitvorming 
gemeenteraad
Het college heeft op 1 februari 2018 
een aantal uitgewerkte alternatieven 
(locaties en varianten) voor een zwem-
voorziening op Noord-End voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Later is daar 
nog een addendum aan toegevoegd.
Vervolgens hebben raadsleden tijdens 
de Carrousel op 22 februari aangege-

Afgelopen zondag waren er de onder-
linge wedstrijden voor de turnsters 
van sportvereniging Tios uit Limmen. 
In de sporthal aan de Hogeweg waren 
de 4 onderdelen sprong, brug, balk 
en vloer uitgezet voor de leden. Om 
10.00uur werd de spits afgebeten 
door de groepen 3-4-5 en 6-7-8. Na 
een gezamenlijke warming-up werden 
de 31 kinderen in 4 groepjes verdeeld. 
Iedereen deed zijn uiterste best en het 
publiek wat met grote getale aanwe-
zig was genoot van alle inzet. 4 rondes 
lang werd er vol concentratie geturnd 
door een ieder op alle onderdelen. 
Na afloop was er de prijsuitreiking 
waarbij natuurlijk iedereen met een 
medaille en diploma naar huis ging. 

Bij groep 3-4-5 eindigde Esmee van 
Duivenvoorde als 1e, Isa van Duin als 
2e en Aya Al Kohfan als 3e. Bij groep 
6-7-8 was er de 1e plaats voor Jennifer 
Leijen, 2e Robine van der Meij en 3e 
Susanne Pepping. Hierna was het 
de beurt aan de selectie. De 14 deel-
neemsters deden ook hun gezamen-
lijke warming-up en werden hierna in 
3 groepjes verdeeld. Er waren namelijk 
eerst 3 rondes op de onderdelen balk, 
brug en sprong. Hierna werd de zaal 
ruim gemaakt en mocht een ieder 
zijn vloeroefening laten zien. Ook 
hier werd er geconcentreerd geturnd 
waarbij er door diverse deelneemsters 
op verschillende onderdelen mooie 
punten werden gescoord. Een ieder 
werd ook beoordeeld op het niveau 
waar ze op turnt zodat er geen grote 
verschillen zijn bij de scores. Bij de 
selectie mag degene zich met de 
hoogste totaalscore zich een jaar lang 
clubkampioen noemen. Dit jaar was 
het Suzanne de Jong die deze prijs in 
ontvangst mocht nemen. Als 2e ein-
digde Linde van de Bosch en 3e werd 
Bonna Mooij. Tios kijkt terug op een 
geslaagde dag en komt 28 maart tus-
sen 17.30 – 19.00 met de bolletjes langs 
de deuren. Verder staat er natuurlijk 
op 23 juni het jubileum op de agenda.

Na jaren jeugdteams vertegenwoor-
digt te hebben in de Noord-Hollandse 
tafeltenniscompetitie, met als hoogst 
bekende resultaat de 2e klasse, hangt 
er in de lucht dat het eerste jeugd-
team zal kunnen promoveren naar de 
1e klasse. Team1 bestaande uit Mathijs 
de Kremer, Okke Bos en Jari & Levi 
Legdeur zijn met sprongen vooruit 
gegaan sinds hun deelname ook aan 
de seniorencompetitie. Halverwege de 
voorjaarscompetitie staan zij momen-
teel eerste en de club heeft er alle ver-
trouwen in dat het kampioenschap 
haalbaar is. Sinds mensenheugenis is 
het geen een jeugdteam gelukt de 1e 
klasse te bereiken. Laten we hopen dat 
het team de komende weken beseft 
dat zij geschiedenis kunnen schrijven 
voor de tafeltennisclub uit Limmen.
Ook team 3 met aanstormende talen-
ten, Amrou Abou Zaid (afkomstig van 
TTV Castricum), Roos Briefjes, Job 
Stolte en Daan Mansjou spelend in de 
3e klasse staan fier bovenaan en kun-
nen wellicht promotie afdwingen naar 
de 2e klasse.

Naast deze prachtige teamresultaten 
wordt TTV Limmen op hoog lande-
lijk niveau vertegenwoordigt door 
Sanne Briefjes. Zij is in het bezit van 
de hoogste licentie binnen de tafel-

tennisbond en speelde 19 maart jl. 
het A-ranglijsttoernooi te Den Haag. 
Ze behaalde in een toernooi met 
17 deelneemsters de tiende plaats 
van Nederland en dan te bedenken 
dat bijna alle speelsters die boven 
haar eindigden deel uitmaken van 
de 4 CTO’s (Centrum van Topsport 
en Onderwijs) waar zij een fulltime 
trainingsprogramma volgen. Sanne 
Briefjes is hiervoor nooit gevraagd 
maar volgt haar eigen trainingspro-
gramma in Haarlem o.l.v. hoofdtrai-
ner Jan Ternede en wordt bij alle toer-
nooien begeleidt door coach Arjan 
Barendse tevens voorzitter van TTV 
Limmen. 

Wat toch echt niemand meer had ver-
wacht, maar het weekeinde van 17/18 
maart is opnieuw bitterkoud, terwijl 
het nog maar twee weken geleden is 
dat er volop geschaatst werd. Straffe, 
snijdende, oostenwinden gieren ons 
om de oren als we aan de oostkant van 
Limmen in de polder zijn. Opnieuw is 
de grond hard bevroren. Er ligt ijs op 
de sloten, ’t Stet heeft golven met 
schuimkoppen. Volgens de verwach-
tingen zal het op de verkiezingsdag 
21 maart a.s. wel voorbij zijn, maar 
er wordt opnieuw bevestigd: “Maart 
roert zijn staart”.

De ijsvogel heeft het heel moeilijk 
gehad bij de vorige vorstperiode, er 
zijn er veel gesneuveld, nu opnieuw 
deze koude en slechte vismogelijk-
heden. Ik sprak met ijsvogelkenner 
Peter van Renen en hij houdt zijn hart 

Gaan we dit nog zien dit voorjaar?
Foto: Peter van Renen.

Verder onderzoek naar 
nieuwe zwemvoorziening

ven dat zij nu nog geen standpunt 
wilden innemen over het voorstel, 
vanwege de naderende gemeente-
raadsverkiezingen. Wel was het gevoel 
dat verder onderzoek naar de verschil-
lende locaties, varianten en niveaus 
voor duurzaamheid binnen afzienbare 
tijd moet plaatsvinden. Een nieuwe 
gemeenteraad kan dan hierover een 
besluit nemen, zo mogelijk nog voor 
de zomer.
Het college heeft om die reden het 
raadsvoorstel plus addendum inge-
trokken en het ‘Rapport Definitiefase 
Nieuwe Zwemvoorziening Noord-End 
Castricum’ ter kennisname voorge-
legd aan de gemeenteraad. Dit rapport 

vormt de basis voor verdere onderzoe-
ken.
Het college heeft de raad daarbij voor-
gesteld hiervoor extra geld beschik-
baar te stellen.

Na een kort debat hierover is de 
gemeenteraad afgelopen donderdag 8 
maart via een unaniem aangenomen 
motie akkoord gegaan met een extra 
budget voor aanvullende onderzoe-
ken.

Samenvatting besluit
Kort samengevat betekent dit dat de 
gemeenteraad dus nog geen besluit 
heeft genomen over de locatie of 
variant voor een nieuwe zwemvoor-
ziening. De komende periode vinden 
vervolgonderzoeken plaats. Het nieu-
we college en de gemeenteraad zullen 
dan de volgende besluiten nemen.

Limmen modeldorp
uit de Middeleeuwen

met de Universiteit van Amsterdam.
De andere dorpen die worden beschre-
ven, zijn Kerk- en Kapel- Avezaath, 
Someren en Warnsveld. De dorpen 
hebben gemeen dat zij allemaal iets 
vertellen over hoe dorpen zich in de 
Middeleeuwen hebben ontwikkeld. 
De kennis hierover is gebaseerd op de 
analyse van archeologisch, geogra-
fisch en historisch onderzoek.

Archeologische vindplaatsen 
De titel van de publicatie is ‘Village for-
mation in the Netherlands during the 
Middle Ages (AD 800-1600)’, vertaald 
als “Dorpsvorming in de Middeleeuwen 
(800-1600) in Nederland”. Waarom 
het Middeleeuwse Limmen zo hoog 
gewaardeerd wordt door de onder-
zoekers is de ligging op de overgang 
van de zandgronden van de strandwal 
naar de randzone (de getijdegeul van 
het Oer-IJ) en het aantal archeologi-
sche vindplaatsen in Limmen. Veel 
informatie is aan het licht gekomen 

tijdens de opgraving op het meest 
zuidelijke puntje van de strandwal 
waarop Limmen is gelegen, bekend 
als de vindplaats Limmen-De Krocht. 
Hier zijn boerderijen uit de achtste 
tot veertiende eeuw opgegraven. Ook 
het archeologische onderzoek aan de 
Zuiderkerkerlaan heeft bijgedragen 
aan de kennis over het ontstaan van 
Limmen. 

Kenniskaart Archeologie
De publicatie is onderdeel van het pro-
ject ‘Kenniskaart Archeologie’ waarin 
de Rijksdienst voor het Culturele 
Erfgoed opdrachten uitgeeft voor syn-
thetiserend archeologisch onderzoek. 
De bevindingen zullen ook worden 
gebruikt om het archeologie-beleid 
van de gemeente Castricum aan te 
vullen. Wethouder Marcel Steeman, 
persoonlijk zeer geïnteresseerd in 
erfgoed, zal zich hier zeker hard voor 
maken.

Wie meer wil weten kan de publicatie 
online bekijken of als pdf downloaden 
via de website van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed:
www.cultureelerfgoed.nl

Onderlinge wedstrijden Tios

Kampioenschap Jeugd TTV 
Limmen-1 hangt in de lucht!

Zing je graag, maar vind je het lastig 
om zomaar binnen te stappen bij een 
koor, grijp dan nu je kans om deel te 
nemen aan onze workshop koorzin-
gen onder leiding van Judith Wognum,  
m.m.v. onze eigen Band.
Locatie: Oude School, Schoolweg 5.De 
workshop is van 14.00 u. tot 17.00 u.

Zaterdag 7 april 2018 met het koor: SeptemberBlues Soul, Blues & more

Workshop ‘Koorzingen’
Deelname € 10.In de pauze is er voor 
een klein bedrag thee, koffie en zelf-
gebakken appeltaart etc. Na afloop 
gaat de bar open voor een hapje en 
een drankje. Kortom, we maken er 
een feestje van! Aanmelden via e-mail: 
info@septemberblues.nl of bellen 
met Nelly Nooij  0625548993.

De ‘Russische Beer’ slaat tweemaal hard toe...
vast. Wat zal er over zijn van de sterk 
gegroeide populaties van de afgelopen 
jaren.

De term “De Russsiche Beer” is ont-
staan omdat de koudegolven steeds 
vanuit zeer omvangrijke hogedruk 
gebieden in Noord Rusland komen 
en omdat er dan automatisch lage-
druk gebieden in zuid- en zuidwest 
Europa zijn ontstaan, is er een enorme 
verplaatsing van lucht van het noor-
den naar het zuiden. Is dit ook zo in 
de zomermaanden dan ervaren we 
warme oostenwinden en grote zeker-
heid op dagenlang en soms wekenlang 
warme dagen en veel zon. De lucht 
met dit winterweer is zeer laag wat 
betreft luchtvochtigheid, dat bete-
kent sterke uitdroging van graslanden 
(bruin worden) en veel struiken heb-
ben er last van. Dat betekende ook een 
snelle ontmaskering van nepnieuws 
op Facebook vanuit Castricum: er 
was een nest gevonden van een kievit 
met vijf(!) eieren. De foto toonde een 
diepgroen stukje grasland met daarin 
het nest. Onmogelijk als alle weilan-
den bruin zijn van de droogte en de 
vorst. Korte tijd later was het bericht 
al verwijderd. De vogels wachten nog 
wel even met het eieren leggen. Dat 
begint weer zodra de temperaturen 
stijgen.

Bloembollen hebben weinig hinder 
van de huidige en voorbij vorstpe-
riode. De enige bedreiging op grote 
percelen zandgrond is stuiven, waar-
door het scherpe zand de opkomende 
bollen kan beschadigen, vandaar dat 
er stro ligt op de bloembollenpercelen. 
Op kleigrond heb je daar bijna geen 

hinder van. Zeer binnenkort gaan 
zowel Keukenhof als Hortus Bulborum 
alweer open voor het publiek, ondanks 
de huidige koude.

De Keukenhof (1 miljoen bezoekers 
per seizoen) beschikt over heel kassen 
waar in een beschutte en temperatuur 
gecontroleerde omgeving heel veel 
bloemen en planten te zien zijn.

In het weiland zijn wel veel vogels 
actief, ganzen, kieviten, scholeksters, 
watersnippen, eenden, zwanen, blau-
we reigers, buizerds, houtduiven, er 
zijn nog veel smienten op doortocht. 
Zo ook kramsvogels die fourageren 
vanuit de bosranden rondom het voet-
balveld. Ook laat de prachtige zuiver 
witte grote zilverreiger zich regelma-
tig zien aan alle kanten van Limmen 
en Castricum.
De “neurotische” bont specht laat 
ook in de omgeving van ’t Kieftenland 
en Dampegheestlaan weer van zich 
horen. Hij (of zij) hamert graag op de 
kunststof kappen van de openbare 
verlichting, waarschijnlijk territori-
umafbakening. De lach van de groene 
specht is ook vaak te horen, beide 
vogels laten zich regelmatig goed zien 
in de bomen.
Merels, zanglijsters, mezen, hegge-
mussen, alles staat klaar om te gaan 
nestelen zodra het weer het toelaat. 
Het voorjaar komt er aan! Geniet 
ervan. En doe voorzichtig met eenja-
rige planten die geen nachtvorst kun-
nen verdagen! Een ding is zeker, ”De 
Russische Beer” trekt zich ook weer 
terug. De lammetjes kunnen komen

Kees G. Kroone
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072 505 4011 | info@dda.nl | www.dda.nl

Bel met DDA voor meer dan 25 jaar 
ICT-ervaring uit Limmen!

Hulp nodig bij uw 
automatisering?

Rijksweg 42a
1906 BJ  Limmen
T : 072 - 505 49 57
E : info@oersterkreclame.nl
W : www.oersterkreclame.nl

Op zoek naar drukwerk?
Voor ons een eitje!

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN
TELEFOON 072 - 505-1751

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 

SURPREME KONIJNENVOER 1,5 kg € 7,50
3 kg € 13,95 5 kg € 22,50 10 kg € 39,50

G R A T I S  V O O R R A A D B L I K
BIJ TECHNICAL KATTENVOER

LAMMEREN MELKPOEDER vanaf € 10,95
FLES MET SPEEN vanaf € 4,95

AUTO HUREN, MAKKELIJK EN SNEL? 
KLEVERLAANVERHUUR.NL

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

KLEVERLAAN.NL
AUTOMOBIELBEDRIJF

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

Zomerse wafelkimono
BIARRITZ verkrijgbaar in 4 kleuren 
S, M, L, XL 69,95 | 49,95

NIEUWE 
COLLECTIE 
EN BIJZONDERE 
AANBIEDINGEN 

Lekker 
licht en
zacht

Katoensatijnen overtreksets 
SOFT-HEARTED 
VANAF 74,95 | 59,95

GEOMATRICAL 
VANAF 64,95 | 49,95

NIEUWE
KLEUREN

Medium Ventilation 
hoofdkussen
Gevuld met polyester 
vezelbolletjes 
voor een frisse 
en droge nachtrust
49,95 | 34,95

Rijksweg 108, 1906 BK Limmen
Tel. 072 505 1454

www.slaapkennerlute.nl
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De inschrijfavond was weer een suc-
ces. Iets rustiger dan verwacht maar 
dat mocht de pret niet drukken. De 
film van het laatste motorweekend 
maakte veel los bij de aanwezigen. Het 
enthousiasme om weer te gaan rijden 
steeg met de minuut. Wil je ook mee? 
Bezoek dan onze facebookpagina “de 
Zuchtende man”. Daar staat een link 
waarmee je jezelf kan aanmelden.
Wat gaan we doen? Op zaterdagoch-
tend vertrekken we voor een gewel-
dige toer naar Appelscha.  Gelegen 
in Friesland tegen Drenthe aan. 
Onderweg zal het aan niets ontbre-
ken. Maar ook op de locatie waar we 
overnachten is alles geregeld. Een 
natje, een droogje, een maaltijd en 
natuurlijk op zondagochtend een 
ontbijt.
Op tijd stappen we weer op de motor 
en zullen een prachtige toer maken 
terug naar Limmen. Natuurlijk weer 

Succesvolle inschrijfavond 
motorweekend 9 en 10 juni

met onderweg een lunch en andere 
stops om de benen te strekken. 
Na aankomst in Limmen brengt een 
ieder zijn spullen naar huis en frist 
zich lekker op. Bij Café Bar de Lantaarn 
zullen we dan genieten van een gewel-
dig buffet. Daarmee zullen we het 
weekend afsluiten.
Natuurlijk wil je dit alles niet missen. 
We hebben nog plaats dus zorg dat je 
er bij bent.

Motorgroet De Zuchtende Man

Waar het begon
Gerard Duijkersloot werd in 1931 in 
Limmen geboren en groeide op bij 
zijn ouders Piet en Marie Duijkersloot. 
In zijn jeugd was hij werkzaam in 
de melkzaak van zijn vader (hoek 
Kerkweg / Dusseldorperweg) waarna 
hij in 1956 een eigen melkzaak in 
Haarlem begon samen met zijn vrouw 
Rie Admiraal.

Na enkele jaren is Gerard overge-
stapt op het verkopen van winkel-
benodigdheden, dit is het begin van 
Gede Verpakkingen.  De naam GéDé  
is ontstaan uit de initialen van de 
oprichter van het bedrijf: Gerard (Gé)  
Duijkersloot (Dé).

van de verpakkingen die Gédé levert 
recyclebaar of biologisch afbreekbaar.
 
Koningsrit
Aankomende Koningsdag op vrijdag 
27 april zal Gédé Verpakkingen spe-
ciaal geopend zijn voor de jaarlijkse 
Koningsrit. Volwassenen en kinde-

De winkel van melkboer Piet Duijkersloot op de hoek Kerkweg/Dusseldorperweg. (foto archief Stichting Oud Limmen)

Op de foto v.l.n.r. Kees, Ger en Hans Duijkersloot.

JM Big Band met Laura Schoegje
Pop- én jazz zangeres Laura Schoegje 
treedt zondag 8 april op met de 19 man 
sterke JM Big Band onder leiding van 
Jan Molenaar (81) uit Limmen. Zij zijn 
samen te zien en te horen in het pro-
gramma ‘Cotton Club’.

‘Cotton Club’ is een verwijzing naar 
de befaamde nachtclub in New York 

waar ten tijde van de drooglegging 
op alcohol een eeuw geleden topmu-
sici optraden als Duke Ellington, Cab 
Calloway en Louis Armstrong. Het 
publiek wordt onthaald op een swin-
gende avond met bekende en nieuwe 
arrangementen van jazzhelden onder 
wie Gordon Goodwin.

JM Bigband is een grote naam in de 
binnen- en buitenlandse jazzwereld. 
Jan Molenaar staat al bijna vijftig 
jaar als dirigent voor zijn orkest. In 
een halve eeuw is het ensemble over 
de hele wereld opgetreden zoals met 
de Amerikaanse saxofonist Johnny 
Griffin. In eigen land op het North Sea 
Jazzfestival en in een theatertournee 
met het Rosenberg Trio. 

Tijdens de Bloemendagen, op zon-
dag 6 mei  van 11.00 uur -18.00 uur, 
organiseert het gemengd koor De 
Vredeburgers, in samenwerking met 
de Stichting Hortus Bulborum, voor 
de vijfde keer een kunst- en muziek-
evenement. De vorige keren was het 
een zeer geslaagd en gezellig festijn 
dat vele enthousiaste bezoekers heeft 
getrokken. 
In de tuin achter “Ons Huis”, op het 
terrein van de Hortus,  wordt een 
kunstmarkt gehouden.
In de  prachtige muziekkoepel, Het 

Pieter Boschman Paviljoen, is regel-
matig gezellige muziek te beluisteren 
en zal ook het koor een kort optreden 
verzorgen.  
   
Op het terras en in Ons Huis worden 
koffie en thee met huisgemaakte 
taart geserveerd. Er wordt een drankje 
geschonken en een hartig hapje geser-
veerd. Ook zijn er belegde broodjes, 
o.a. met kroket, verkrijgbaar. Tevens 
is er een  loterij met diverse originele 
prijzen en voor de kinderen een gratis 
grabbelton met leuke verrassingen.

Kunst en Muziek tussen de bollen

De opbrengst van al deze activiteiten 
komt ten goede aan het gemengd 
koor De Vredeburgers om in de toe-
komst mooie concerten te kunnen 
blijven presenteren. Voor meer infor-
matie:  www.devredeburgers.nl
In de speciale editie van de Bloemen-
dagen volgt meer informatie.

Zondag 8 april 2018 van 16.00-18.30 uur concert JM Big Band in Heeren van Limmen

Orkestleider (81) blijft dicht bij huis
Het oeuvre van Limmer jazzveteraan 
Jan Molenaar - in Wormerveer dreef hij 
tientallen jaren een eigen muziekuit-
geverij die nog steeds bestaat -  omvat 
zo’n 650 titels. Met zijn orkest werden 
jazzvocalisten begeleid onder wie 
Eddy Doorenbos en Rita Reys, en ook 
zangers uit hele andere disciplines, 
zoals operazanger Marco Bakker en 
Josee Koning. De samenwerking met 
Laura Schoegje gaat terug tot 2009. 
De zangeres heeft inmiddels een eigen 
formatie, Dutch. In december is ze net 
teruggekeerd van een tour door Italië.

Zondag 8 april van 16.00 tot 18.30 in 
Heeren van Limmen. Toegang is gratis. 
U kunt een hapje en drankje bestellen 
aan de bar.

Voor meer informatie 072 505 5220 of 
contact@heerenvanlimmen.nl

Gédé Verpakkingen
viert 50-jarig jubileum
LIMMEN – Het familiebedrijf Gédé Verpakkingen uit Limmen viert dit jaar haar 50e bestaansjaar. Sinds de 
oprichting in 1968 door Gerard Duijkersloot heeft het familiebedrijf zich ontwikkeld van een eenmanszaak 
tot een toonaangevende groothandel in verpakkingsmaterialen. Vanuit  het pand aan de Rijksweg worden 
de verpakkingen geleverd door heel Nederland. 

Gédé verhuisde naar Velsen-Noord 
en daarna naar het huidige pand in 
Limmen. Na  lange tijd in het bedrijf te 
hebben gewerkt hebben zoons  Kees,  
Ger en Hans Duijkersloot het bedrijf 
25 jaar geleden overgenomen van hun 
vader. Zij hebben Gédé Verpakkingen 
verder uitgebouwd tot een innovatief 
en servicegericht bedrijf. Inmiddels 
is de 3e generatie Duijkersloot ook al 
werkzaam in het bedrijf.
 
Anno 2018
Gédé Verpakkingen is een moderne 
groothandel in verpakkingsmateria-
len, winkelbenodigdheden en schoon-
maakmiddelen. Met een magazijnop-
pervlakte van ca. 7500 m2, een eigen 

wagenpark en 25 medewerkers levert 
het bedrijf artikelen aan de detaillist 
in de food- en horecasector. Slagers, 
vis- en groenteboeren behoren al jaren 
tot de vaste klanten van Gédé maar 
door de trend van maaltijdbezorging 
groeit momenteel  ook de levering aan 
de horecasector. 
 
Duurzaam ondernemen
Er worden niet alleen trends op sector-
niveau in de gaten gehouden. Ook op 
productniveau wordt er bij Gédé geke-
ken wat er vernieuwd kan worden. Om 
een positieve bijdrage te leveren aan 
het milieu maken zij weloverwogen 
keuzes voor hun producten en de 
materialen. Zo zijn een groot aantal 

ren kunnen dan een kijkje nemen in 
het bedrijf. Voor iedereen staat er 
koffie, limonade en een lekkere ver-
snapering klaar.  De Koningsrit van 
ca. 10 kilometer start rond 11.00 uur 
bij de Vuurbaak in Limmen. Gédé 
Verpakkingen bevindt zich op de route 
aan de Rijksweg 54.
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Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42 

6 dagen per week geopend

Second life inktcartridges. Goedkoper dan origineel 
en meestal met meer inkt. De meest voorkomende 
soorten op voorraad en anders te bestellen. Ook 
tonercartridges maar uitsluitend op bestelling.

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Zaterdag 21 april in 
Vredeburg

Optreden 
koor 
Notebook

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ  Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

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

Bruidsarrangement
Ki jk  op onze s i te !

In | Stijl kappers verzorgt graag uw bruidsmake-up en bruidskapsel!

Br ide to be?

Neem voor meer informatie contact met ons op:
www.instijlkappers.nl  |  Dusseldorperweg 105  Limmen  |  072-505 2456  |  Info@instijlkappers.nl   

•  Loodgieter- 
werkzaamheden

• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk

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

U bent van harte welkom 
voor een gezellig optre-
den van Koor Notebook 
op zaterdag 21 april in 
Vredeburg.
De aanvang is 20.00 uur en 
de zaal is vanaf 19.30 uur 
geopend.

Laat u verrassen met het 
nieuwe repertoire ‘Feel the 
Music’.
De toegang is gratis.
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Afgelopen januari hebben we een 
persoonlijk record verbroken! Wel 25 
kinderen kwamen op Conquista slijm 
ma-ken. Daarnaast zijn we druk bezig 
geweest met het organiseren van 
Conquista’s eerste escape room.
Natuurlijk staat er voor de aanko-
mende maanden weer veel op het 
programma. Zo kun je bij Club (9–14 
jaar) op 28 maart komen darten en 
4 april je eigen wenskaart komen 
maken. Voor Club X-tra (14–18 jaar) 
staat 6 april een pokeravond gepland 
en 14 april een poolcompetitie. Ook 
kun je bij Club X-tra elke laatste vrij-
dag van de maand naar café avond 
komen. Met Kids (4–9 jaar) vieren we 
31 maart Pasen en 21 april maken we 
alvast koning knutsels.
Meer informatie over de openingsuren 
en ons programma is te vinden in ons 
boekje en op de Conquista website. 

Deelnemers zijn onmisbaar om de 
Bloemendagen te laten slagen, roep 
iedereen dus weer op om te brainstor-
men over een onderwerp en verza-
mel weer genoeg mensen om er een 
gezellige happening van te maken. De 
inschrijving via de website is geopend 
en de site is nu iets aangepast waar-
door het nog simpeler is om aan te 
melden. 

Naast de deelnemers van de Bloemen-
dagen is er nog een partij die onmis-
baar is om de Bloemendagen tot een 
succes te maken.
Voor de organisatie van de Bloemen-
dagen is veel geld nodig. Gelukkig 
kan er elk gerekend worden op diverse 
sponsoren. De grootste hoofdsponsor 
zijn toch echt wel de bloembollenkwe-
kers. Het is grappig om te weten dat ze 
ons steunen door hun afvalproducten 
te doneren.

Bij de kweker draait het om de bol en 
niet om de bloem. De hyacintenbloem 
is voor de kweker een afvalproduct. In 
de vroeger jaren werden de hyacinten 
dan ook als ze vol op in bloei stonden 
met de hand geritst. De laatste jaren 
spuiten zij de bloemen dood en laten 
deze afsterven op het land. 

Helaas zien we het aantal bloembol-
lenkwekers in de regio afnemen waar-
door we verder moeten uitwijken om 
de hyacinten van het land te halen. 
Maar als we even buiten Limmen gaan 
kijken en komen in de Egmonden, dan 
staan daar genoeg hyacintenbloemen 

om mozaïeken mee te maken. De 
bloembollenkwekers die onze bloe-
men sponseren zijn dan ook zeer trots 
dat zij de hofleverancier zijn van hun 
(afval) product.

Via deze weg willen wij van de 
Stichting  Bloemendagen Limmen dan 
ook de vier belangrijkste bloembollen- 
kwekers bedanken dat wij hun bloe-
men kunnen gebruiken om schitte-
rende kunstwerken mee te maken. 
Dit zijn de Fa. Apeldoorn, Fa. Hopman, 
J. Straathof en K. Verdegaal. Bedankt 
dat jullie ons ieder jaar weer sponse-
ren met jullie fantastische product. 
Wij hopen nog jaren gebruik te mogen 
maken van jullie hyacintenbloemen.
 
De werkgroep van het park mogen we 
nu ook al bij voorbaat bedanken. Zij 
zijn druk bezig om het park gebeu-
ren nog aantrekkelijker te maken. Ze 
hebben al voor elkaar gekregen dat 
op zondag 6 mei Tim Coronel ons een 
bezoek zal brengen met één van zijn 
Dakar woestijn-monsters! Hij gaat 
ook de route door het dorp rijden. 
Daarnaast staan er 3 imposante trac-
torpullers: Next Sensation, Seaside 
Affair en Whispering Giant! Ook is 

Prikker aan het woord... ditmaal Arie Groot 
van Prikploeg Buurman en Buurman 
Wat is er ten opzichte van je begin van je deelname aan de Bloemendagen 
allemaal veranderd?
Dat is het aantal deelnemers in het begin was bijna het hele dorp in de ban van 
de Bloemendagen, zoals buurten, vriendengroepen en verenigingen deden mee. 
Nieuwbouwwijken grepen ook hun kans om samen met buren wat te maken, 
de reden was vaak de gezelligheid, elkaar te leren kennen onder het genot van 
koffie en een biertje.
Zo was dat met mij ook, wij deden mee met de Theebos prikploeg Koppie Toe ... 
dat zegt  al genoeg, we maakte toen grote werkstukken met de handige buren 
o.a. Theo Dirkson onze lasser, we hebben denk ik 22 jaar mee gedaan.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de Bloemendagen?
Zie hierboven.

Met wie maak je je mozaïek? Familie, vrienden, buren?
Inmiddels verhuist naar de Kerkweg en hebben het weer op gepakt met de 
buren daar. Ook hier weer de 
zelfde reden gezellig weekje 
met elkaar prikken.

Vertel ons eens over je mooi-
ste moment
Dat was met Koppie Toe, het 
eerste werkstuk. Ik kwam de 
garage in en er stonden meer 
kisten bier dan kisten nagels. 
Dat was lachen dus…

Aan wie zou jij deze vragen 
willen stellen en waarom? 
Marga Zomerdijk… omdat 
zij met hun buurtjes ook vol 
enthousiasme meedoen.

 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

...een ander
   geluid!

■  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

Verkiezingen voorbij?
Kies dan nu voor meedoen 
aan de Bloemendagen!

Bouke Imenkamp met zijn NK-Cross 
auto van de partij.

De Historische Automobiel Vereniging 
(H.A.V.) en naar alle waarschijnlijk-
heid Team Mustang Center Nederland 
(T.M.C.N.) zullen met zo veel moge-
lijk voertuigen naar het park komen. 
Oude ambachten, live muziek, eten, 
drinken én…. Er staat een authentieke 
draaimolen waar de kleinste kinderen 
gratis een rondje in mee mogen! 

Op zaterdag 5 mei zal de Nederlandse 
Vereniging Traditioneel Gerij (N.V.T.G.) 
weer een rit maken door Limmen en 
omgeving, ze zullen in het park komen 
voor een lunch, daar is dan ook de 
prijsuitreiking. Dus ook in het park is 
genoeg te beleven tijdens de 66e edi-
tie van de Bloemendagen.

We beginnen deze 66ste editie met 
de aftrapavond op vrijdag 30 maart in 
de Oude School, Schoolweg 1. Vanaf 
20.00 uur is iedereen welkom om de 
laatste nieuwtjes te horen over de 
route, de film te bekijken van vorig 
jaar en….. alle deelnemers van vorig 
jaar hebben een brief gekregen waar-
mee ze hun unieke aandenken deze 
avond kunnen ophalen.

Daarnaast plaatsen we geregeld pro-
gramma-updates op onze facebook-
pagina.
Natuurlijk kun je ook komen helpen 
als vrijwilliger. Help je kinderen graag 
tijdens het knutselen, of vind je het 
leuk om tijdens grote evenementen 
zoals de avondvierdaagse, bloemen-
dagen of timmerdorp te helpen? 
Neem contact met ons op via een 
privé bericht op Facebook of info@
conquista.nl. Een extra helpende hand 
is altijd welkom.

Conquista programma
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 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 072 505 14 64  E info@rietveldlimmen.nl  
W rietveldlimmen.nl       

 Rijksweg 102, 1906 BK  Limmen
T 06 21 22 19 15  E gtool@hypotheekshop.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid       

Dé makelaar van Limmen!
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars voor een 
gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij 
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Ons team!

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek inzake uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?

Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

RIETVELD
M A K E L A A R S

Y
vo

nn
e

 v
a

n 
D

ijk

M
a

rio
n 

 v
a

n 
St

ra
le

n

Erik Nieman Gerard Tool

Huis aan- of verkopen?
Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!
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Erik Nieman Gerard Tool

De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
T 06 21 22 19 15   E info@gtmbfa.nl
W www.gtmbfa.nl

De Drie Linden 1, 1906 EM  Limmen
T 072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
W rietveldlimmen.nl

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect

U kunt mij dag en nacht bereiken
072-5055740 / 06-23582577

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.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,  

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Het Palet 8
1906 CJ  Limmen

Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47

m.min@quicknet.nl

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Paaspakket
• Paasbroodje
• 4 haasgevuldekoek
• Zakje paaseitjes
Samen in een doos
voor € 12,50
Leuk voor een paasattentie!
 
Ook hebben wij diverse opgemaakte paaseieren, 
diverse tulbanden, paasbrood, duivenkaters
en een ruim assortiment brood en klein brood!

Informeer vrijblijvend  

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

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

Snel en betaalbaar je rijbewijs?

DICXRIJSCHOOL.NL
iTheorie-cursus Gratis • Gebruik motorkleding Gratis

Bel nu 06-506 484 99

Tevens vakkundige 

gazonaanleg
Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen  
www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

Als kwaliteit een ról speelt..

Graszoden
Tuinaarde - Tuinturf
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De Explorers van Scouting Limmen 
(jongens en meiden van 14 t/m18 jaar) 
gaan voor het tweede jaar op pad om 
statiegeldflessen en –kratten in te 
zamelen. Dit jaar zal dat gebeuren 
op zaterdag 12 mei. De flessenactie is 
voor de jongeren een mooie mogelijk-
heid om geld te verdienen voor leuke 
activiteiten tijdens de opkomsten, 
maar vooral voor het zomerkamp!
Wilt u helpen? Spaar alvast uw lege 
statiegeldflessen en –kratten op! Op 
zaterdag 12 mei zullen wij door heel 
Limmen rijden om alles op te halen. 

We gaan natuurlijk proberen om de 
opbrengst van vorig jaar te overtref-
fen! Alvast bedankt!

De BSB Alkmaar (Big Swing Band 
Alkmaar) bestaat sinds begin 1996 en 
zal weer in de Vredeburg in Limmen 
optreden op 15 april a.s.
Dit gezellige en sfeervolle orkest telt 
momenteel 22 actieve leden, afkom-
stig uit de gehele kop van Noord-
Holland.    Onder de professionele 
leiding van Dirk Verhoef doet zij de 
muziek van de eerste helft van de 
vorige eeuw herleven.  Bekende en 
minder bekende nummers van de 
groten op bigbandgebied, zoals Duke 
Ellington, Count Basie, Quincy Jones 
en Glen Miller, vormen de kern van het 
BSB-repertoire.
Naast het optreden in de Vredeburg 
treedt de band regelmatig op in en om 
Alkmaar, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse 
BOTBouwfestival in Heerhugowaard, 

het jaarlijkse BBF (BigBandFestival) bij 
Grand Café Koekenbier in Alkmaar en 
in de Muziektuin in Schagen.
Het wordt zeker een swingend optre-
den in de Vredeburg in Limmen op 15 
april.

De toegang is vrij, maar U kunt ons 
steunen door lid te worden voor € 7.= 
per persoon voor het gehele jaar.

Inlichtingen:
Fred Timmer,tel:  072-5053414 
e-mail: timmerlimmen@kpnmail.nl

Vrijdagavond 16 maart was de eerste 
donateursavond (in een rij van vier!), 
waar Oud Limmen een tweetal presen-
taties geeft voor de donateurs, t.w. De 
Schulpvaart en Scouting Limmen. Alle 
vier avonden waren in recordtijd vol-
geboekt.

De zaal was tot de laatste stoel bezet 
toen burgemeester Drs. A. (Toon) 
Mans het woord nam en tot ieders 
grote verrassing, maar vooral van de 
beide mensen waar het om ging, een 
koninklijke onderscheiding, lid in de 
Orde van Oranje Nassau, mocht uitrei-
ken en opspelden bij resp. de tweede 
secretaris/fotograaf Peter Valkering 
(59) en de voorzitter/archeoloog Ron 
Duindam (70). Er klonk een aantal 
malen een daverend applaus voor de 
beide geridderden en de burgemees-
ter. In een feestelijke toespraak prees 
de burgemeester de heren voor hun 
tomeloze en belangeloze inzet voor 

zowel de Stichting Oud Limmen, als 
ook andere maatschappelijke orga-
nisaties en hun beider werk voor de 
gemeenschap van Limmen. Om er 
enkele van Peter Valkering te noe-
men, die nog dagelijks werkzaam is 
bij KLM als engineer en verantwoor-
delijk is voor het non stop in bedrijf 
houden van cockpit simulatoren, 
een zeer verantwoordelijk werk. In 
zijn vrije tijd is Peter heel lang nauw 
betrokken geweest bij gymnastiek-
vereniging TIOS, waar hij maar liefst 
veertien jaar, bescheiden, zoals hij 
is, op de achtergrond, zeer actief is 
geweest. Inmiddels is hij alweer 20 
jaar nauw betrokken bij Oud Limmen, 
archiefwerkzaamheden, het vastleg-
gen van gebouwen, huizen, woonwij-
ken, scannen van foto-albums en het 
maken van complete documentaires 
voor presentaties aan de donateurs. 
Duizenden foto’s heeft Peter voor 
het nageslacht bewaard en er wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van de 
beeldbank. Hierbij wordt ook veel en 
met plezier samengewerkt met oud-
heidkundige verenigingen in de omge-
ving van Limmen. Ook is hij actief als 
2e secretaris van de stichting waar een 
bijzonder prettige en collegiale sfeer 
heerst tussen bestuur en de diverse 
werkgroepen. Peter is een echte dui-
zendpoot en rust niet voor hij namen, 
geboortedata, overlijdensdata etc. 
heeft bij de foto’s.

Ron Duindam is inmiddels gepensio-
neerd, maar komt nog steeds tijd te 
kort voor zijn hobby’s, archeologie, 
het leiding geven aan Oud Limmen, 
grondonderzoek en eigenlijk alles wat 
er bij komt kijken. Vanaf het jaar 2002 
is Ron actief betrokken en besmet het 
“oudheidvirus”. Steeds is hij aanwezig 
bij onderzoeken, opgravingen e.d. en 
komt regelmatig met nieuwe vonds-
ten. De archeologie werkzaamheden 
strekken zich ook uit buiten de kern 
Limmen of de gemeente Castricum. 
Zowel bij de verbouwing/renovatie 
van het onderkomen van Oud Limmen, 
als de voormalige brandweerkazerne/
badhuis heeft Ron laten zien dat hij 
de handen uit de mouwen kan steken, 
uiteraard tezamen met de vele andere 
vrijwilligers. Zo is de museale hoek 
waar Oud Limmen, het Museum voor 
de Bloembollenteelt, het proeflokaal 
van brouwerij Dampegheest, alsmede 
Muziekvereniging Excelsior zijn geves-
tigd, geworden tot een ware aanwinst 
naast Ons Huis, de Protestantse Kerk 
en de Hortus Bulborum. De Oude 
School vormt nu een schitterend 
geheel en is voor heel veel doeleinden 
en exposities, vergaderingen, presen-
taties e.d. geschikt. Hierna volgende 
uiteraard vele felicitaties waarna de 
diverse presentatoren hun voordrach-
ten met heel veel prachtig beeldmate-
riaal aan de donateurs konden tonen 
en vertellen.

Kees G. Kroone
V.l.n.r. Peter Valkering, burgemeester Toon Mans en Ron Duindam, beiden met Koninklijke 
Onderscheiding.                                                 Foto: Jan Cost – Stichting Oud Limmen.

De jongste leden bij Scouting Limmen 
zijn de Bevers. De jongens en meiden 
in deze groep zijn tussen de 5 en 7 jaar 
oud en zien elkaar elke zaterdagmor-
gen van 9.30 tot 11.00 uur. We zijn op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
om op de zaterdagochtend het team 
van beverleiding te versterken. De 
Bevers hebben zelf een mooie oproep 
gemaakt, zie afbeelding. In de teke-
ningen kun je zien dat de Bevers crea-
tief zijn, graag samen buiten spelen en 

avontuurlijke activiteiten doen. Ben jij 
avontuurlijk, creatief, heb je improvi-
satietalent en affiniteit met de doel-
groep, laat het ons dan zo snel moge-
lijk weten via info@scoutinglimmen.
nl. Kennismaken, de aanvraag van een 
VOG en een aantal maal proefdraaien, 
is dan de eerste stap. Begeleiding en 
training zal later in het traject volgen. 
Kijk voor meer info over onze vereni-
ging op www.scoutinglimmen.nl. We 
horen graag van je!

Paaseieren ontstaan tijdens de mid-
deleeuwen
Met Pasen verstoppen we ook dit jaar 
weer Paaseieren in de pastoorstuin. 
Als het weer het toelaat en het nog 
licht genoeg is mogen de kinderen 
na de kinder-paasviering van het kin-
derkoor de eieren zoeken. Een schit-
terende happening! Wel fronzen dan 
altijd enkelen hun wenkbrauwen als 
het gaat om Paaseieren in de tuin. 
¬Maar zo ‘heidens’ is het eigenlijk 
niet. Het gebruik van paaseieren is 
ontstaan tijdens de Middeleeuwen, de 
kerk verbood in de vastentijd eieren, 
dat was ook zo voor vlees. Maar nu wil 
het geval dat net tijdens deze periode 
kippen veel eieren leggen. Dus de eie-
ren stapelden zich in de Vastentijd op. 
Als je dan met Pasen de eieren mocht 
eten, was de voorraad zo reusachtig 
groot dat je ze met geen mogelijkheid 

Scouting Limmen 
is op zoek naar jou..!

Inzamelactie door Explorers Scouting Limmen

Flessenactie op 12 mei

Zondag 15 april 2018 

Big Swing Band Alkmaar

‘Lintjesregen’ bij Stichting Oud Limmen

allemaal op kon eten. Men gaf de eie-
ren dan dikwijls als geschenk. 

Ei als symbool van opstanding
Reeds bij de oude volken was het ei 
het zinnebeeld van de opstanding. 
Eiergoden, eierfeesten en eierspelen 
zijn het gemeenschappelijk bezit van 
de gehele mensheid. Bij de Joden at 
men eieren op de begrafenismaaltijd 
als symbool van de wedergeboorte na 
de dood. De Germanen aten ze op de 
offermaaltijden. Bij de eerste evange-
liepredikers werd het ei het symbool 
van de opstanding van Christus. De 
schaal kreeg de betekenis van het 
graf van Jezus. Met dat gegeven wer-
den eieren gekookt zodat ze langer 
bewaart konden worden. Ook wer-
den ze versierd. Was in het begin de 
kleur rood, later gebruikte men meer 
kleuren. Sommige hebben er zelfs 

een kunst van gemaakt om eieren te 
versieren. In vroegere tijden werden 
eieren in akkers begraven om deze 
vruchtbaar te maken. Waarschijnlijk 
gaat hier het gebruik terug om eieren 
te verstoppen, die door de kinderen 
moeten worden opgezocht.

Paastriduum
Gekleurde of verstopte eieren, het 
gaat om Pasen. Ofschoon we kerstmis 
veel uitgebreider vieren en veel feeste-
lijker, is toch het Paasfeest het belang-
rijkste feest van ons geloof in het jaar. 
Het gaat eigenlijk om drie vieringen 
die je als één geheel mag zien. Op 
Witte Donderdag (19.30 uur) staan we 
stil bij Jezus die het joodse Paasfeest 
vierde met breken en delen van brood 
vlak voor zijn dood. Op Goede Vrijdag 
(19.30 uur in protestantse kerk aan de 
Zuidkerkenlaan) staan we als twee 
kerken samen stil bij het sterven van 
Jezus en de pijn en lijden in de wereld. 
En tijdens de Paaswake (21.00 uur) 
geven we met de kleine vlam van de 
paaskaars in een donkere kerk aan 
dat we tegen alle pijn en dood in toch 
geloven in het leven, in nieuwe kan-
sen, in vergeving en opstanding. Met 
het doorgeven van het licht aan elkaar 
in de donkere kerk laten we zien dat 
na de duisternis die we allemaal ken-
nen in ons leven er toch een liefdes-
bron en Goddelijke kracht is die ons 
uitnodigt het licht aan te nemen en 
door te geven. Het is niet afgelopen 
op Goede Vrijdag, toen Christus stierf 
aan het kruis. Het werd Pasen en niet 
alleen voor Hem. U bent welkom om 
het Paas triduüm mee te vieren.

Pastor Johan Olling

Paaseieren in de pastoorstuin
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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

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
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Interieurontwerper 
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melanie@huisvanbinnen.nl 

Melanie Lamers 
Interieurontwerper 

Kerkweg 2 
1906 AW Limmen 
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl 
melanie@huisvanbinnen.nl 

■  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

Bouwbedrijf  C.  Bos  bv  
www.bouwbedrijfcbos.nl
Liefde voor Bouwen Bouwbedrijf C. Bos bv

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!

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Je kunt vanaf dinsdag 3 april stemmen: Rabobank Clubkas 2018 en STEM OP TIOS LIMMEN! 
Hoe meer er gestemd wordt, hoe hoger het bedrag dat we ontvangen van de Rabobank. Een extra storting in de 

clubkas, met het 60 jarig jubileum voor de boeg, kunnen we dat écht goed gebruiken. 
 

Ben jij klant van de Rabobank, stem dan meteen als eerste op onze vereniging TIOS Limmen! 
Ben je zelf geen klant van de Rabobank, dan nóg kun je helpen. Maak mensen in je omgeving die wel Rabo-klant zijn 

(familie, vrienden, buren, kennissen, collega’s) óók enthousiast om te stemmen op TIOS Limmen. 
STEM NU! Kleine moeite, groot resultaat. 

Alvast hartelijk dank namens TIOS Limmen!	

 Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

27 juni 2018
JAARMARKT 

LIMMEN
U kunt weer inschrijven op 

www.ondernemendlimmen.nl 

Na het succes van vorig jaar is de datum 
voor 2018 bekend! Het wordt weer een 

zie, voel, doe, ruik, proef en beleef 
jaarmarkt! Dat beloofd een zeer mooie 
en gezellige jaarmarkt te worden. Voor 
groot en klein is er genoeg te beleven!
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Arie werkte bij het bekende 
Limmens bedrijf, toen nog: Driessen 
Aluminiumplaatwerk, wat later uit-
eindelijk DRIESSEN Aerospace werd. 
Middels een technische opleiding en 
veel bijleren, vooral in de praktijk bij 
Driessen, heeft hij zich ontwikkeld tot 
een allround vakman/specialist in de 
metaalverwerking. In 1983 werd het 
bedrijf zijn eigen full time job. Broer 
Ron heeft het bedrijf versterkt sedert 
1988, afkomstig uit de snijbloemenex-
port, maar met oog voor techniek, veel 
interne opleidingen en ook een groot 
gedeelte autodidact. In ons gesprek 
benadrukt Arie, en terecht, dat zijn 
vrouw Anneke, die mede aan de wieg 
van het bedrijf stond, niet alleen heeft 
meegewerkt aan dit succes, maar altijd 
voor de volle 100% achter het bedrijf 
en haar echtgenoot heeft gestaan. Een 
sterke vrouw die naast haar man staat 
is goud waard voor een bedrijf!

Van oud naar nieuw
Jarenlang bestond bij Arie, die inmid-
dels samenwerkte met zijn broer Ron 
(56), en inmiddels ook zoon Sam (37), 
de wens om uit te breiden of zich 

elders te vestigen. Dat is vaak gemak-
kelijker gezegd dan gedaan en vergt 
durf, investeringen en medewerking 
van andere partijen als overheid, ban-
ken e.d. De voormalige bloembollen-
hallen stonden al enkel jaren leeg en 
de vraag was bij de ontwikkelaars van 
het bedrijventerrein Nieuwelaan Oost 
wat hiermee te doen. Uiteindelijk werd 
gekozen de hallen geheel te renoveren, 
voorzien van nieuwe daken, beste iso-
latie, lichtstraten in het dak en een 
totale nieuwe zwaar geïsoleerde om 
manteling in gelijke stijl als de nieu-
we hallen aan de oostzijde en huidige 
ontwikkelingen van nieuwbouw aan 
de noordzijde. De vloeren en stalen 
spanten waren allemaal nog in uit-
stekende conditie. Het geheel, wij 
schreven hierover al eerder, is een zeer 
fraai complex geworden en inmiddels 
is elke vierkante meter verkocht. Het 
bedrijf van der Velden heeft uitgebreid 
onderhandeld met DRIESSEN Vastgoed 
wat resulteerde in een deal die voor 
beide partijen aantrekkelijk is.
Op termijn zullen aan de Hoogeweg 
(op de grens met Heiloo) woningen 
verrijzen.
In de bedrijfskantine is nog steeds 
een schitterende kleurenwand aange-
bracht waarop te zien is hoe rondom 
het oude bedrijfspand de bloembol-
lencultuur jarenlang volop in bedrijf 
was.

Van der Velden nu
Het bedrijf specialiseert zich in de ver-
werking van aluminium en roestvast-
staal, waarbij o.a. verspaningstechnie-
ken, buigen, frezen, ponsen e.d. geheel 
in eigen bedrijf op de modernste 
machines worden uitgevoerd. In “slag-
orde” staan grote machines die volle-
dig computergestuurd alle werkzaam-
heden verrichten nadat de operators 
het programma hiervoor geschreven 
hebben. Razendsnel worden op deze 

wijze serie producten gemaakt. Jaren 
geleden al ontwikkelde van der Velden 
speciale afvalbakken voor industrie, 
snackbars en openbare ruimtes in 
vele typen en modellen. Zij kunnen 
zowel binnen als buiten gebruikt wor-
den, alle materialen worden name-
lijk behandeld d.m.v. anodiseren en 
epoxeren, wat overigens buitenshuis 
geschiedt bij gespecialiseerde collega 
bedrijven. Op dit moment is er een 
zeer grote opdracht voor veel materi-
aal binnengehaald via een architecten-
bureau, bestemd voor het Zaan Hotel 
nabij het station van Zaandam. In de 
fabriek liggen zgn. makelaars, met 
een lengte van ong. 200cm., gefreesd 
uit massief aluminium. Later worden 
deze behandeld tegen weersinvloeden 
d.m.v. epoxeren. Makelaars zijn sier-
lijke voorwerpen die bovenop gevels 
bevestigd worden. De onderzijde van 
de makelaars is ook ong. 200cm. 
Samengekoppeld wordt het verankerd 
aan de gebouwen. Zie ook de foto. 
Het betreffende gebouw wordt heel 
vaak door toeristen gefotografeerd 
vanwege de vele Zaanse huisjesgevels 
aan de buitenzijde. Het bedrijf werkt 
ook voor opdrachtgevers als Zodiac 
Aerospace, Zijlstra Collection (interi-
eur jachtbouw), Boon Edam (onder-
delen voor draaideuren), overheid en 
bedrijfsleven. Het arsenaal machines 
omvat o.a., pons-nibble machines, 
kantbanken, ponsbanken, lasersnij-

Schitterend nieuw bedrijfspand aan de Maatlat 2

Van der Velden Aluminium 
Laswerk is verhuisd!
Toen Arie van der Velden (65) in 1980 zelfstandig werd, in het begin met 
één dag in de week, had hij nooit durven dromen dat hij nu zijn bedrijf 
in een prachtige accommodatie aan Maatlat 2 in Limmen zou vestigen. 
In de voormalige Valkey hallen (ook bekend als Kart World), heeft hij 
een bedrijfsruimte van maar liefst 2.800 m2, waarvan 200 m2 admi-
nistratieve werkruimte. De voormalige bedrijfsruimte (hemelsbreed 
ong. 500 meter afstand), bedroeg slechts 900 m2, incl. een kantoor 
van 30m2 in een oude container……De vestiging werd min of meer 
“gedoogd”, immers de gronden hadden een agrarische bestemming, 
die nu wegens Zandzoom al jarenlang is omgezet in woonbestemming.

Bedrijfshal en kantoor gezien vanuit kantoor Driessen Vastgoed.

machines, puntlasmachines, Tig- en 
Mig lasmachines, walsen, dieptrek-
ken, CNC frezen, draaien en slijpen, 
kortom, alles wat je in een moderne 
machinefabriek mag verwachten. Alle 
ontwerpen geschieden middels hyper-
moderne computerprogramma’s in 
eigen huis. Vervolgens gaan de machi-
ne-operators met de tekeningen/
ontwerpen aan de slag en instrueren 
middels een computerprogramma de 
machines. Het offerte- en later factu-
reringstraject geschiedt ook in eigen 
beheer. Alle overige administratie is 
uitbesteed aan een registeraccoun-
tant kantoor. Daardoor beschikt het 
bedrijf elk moment over de juiste 
financiële cijfers en inzichten, onmis-
baar in de huidige tijd. Arie vertelt ook 
nog terloops over één van zijn mooi-
ste opdrachten, het vervaardigen 
van 1.200 stuks bloemenkarren voor 
Holland Blumen Markt. Een bijzon-
dere opdracht, waarbij veel slimheid 
en inzicht kwam kijken om ruimte en 
volume bij het transport van bloemen 
en terugkeer van fust uit het buiten-
land optimaal te benutten. Het was 
een kolfje naar zijn hand.

Toekomst
Zoon Sam, die ook bij ons gesprek 
aanwezig is, voelt zich ook als een 
vis in het water in dit bedrijf. Sam 
loopt al van kindsbeen af mee binnen 

het bedrijf en is officieel in oktober 
2006 begonnen. Bruisend van ener-
gie en nieuwe ideeën stort hij zich op 
de toekomst van het bedrijf, dat hij 
uiteraard op termijn wil overnemen 
van zijn vader. Sam vertelt ook nog 
dat de verhuizing grote impact heeft 
gehad op alle medewerkers, maar dat 
iedereen dolblij is met de nieuwe hal. 
Het heeft wel enkele weken productie 
gekost, begrijpelijk, want je moet alles 
installeren, aansluiten etc. Onlangs is 
in samenwerking met het bedrijf G.P. 
Groot b.v. te Heiloo een nieuwe afval-
bak ontwikkeld met drie gescheiden 
compartimenten, waardoor afval 
gescheiden wordt en gemakkelijker in 
te zamelen en te recyclen is. Zo blijft 
men steeds innovatief bezig. Op dit 
moment is de gemiddelde leeftijd 
van de medewerkers ong. 50 jaar, dus 
wordt het ook tijd om tijdig uit te zien 
naar instroom van jongere medewer-
kers wanneer er mensen met pensioen 
gaan. Echter het bedrijf staat open 
voor alle leeftijden, het gaat om ken-
nis, inzet, motivatie, samenwerking 
e.d. De toekomst ziet er goed uit, de 
economie bloeit, daar profiteert van 
der Velden ook van. Zeker nu men in 
de nieuwe accommodatie goed uit 
de weg kan wordt er alles aan gedaan 
om opdrachten binnen te halen en 
de bestaande banden met de vaste 
klantenkring verder aan te halen. Het 
bedrijf is gelukkig behouden gebleven 
voor Limmen, goed voor de werkge-
legenheid en het vliegwieleffect voor 
andere bedrijven in de omgeving. De 
familie van der Velden en hun gemo-
tiveerde medewerkers kennen allen 
een nuchtere Noord-Hollandse men-
taliteit: met twee benen op de grond 
en doen waar je voor staat! Veel succes 
en gefeliciteerd met dit mooie nieuwe 
pand.
Website: www.alulaswerk.nl  De web-
site wordt binnenkort vernieuwd 
i.v.m. de bedrijfsverplaatsing.

Kees G. Kroone

Foto van een zgn. ‘makelaar’.

Overzicht van de ruime bedrijfshal.
Op maat gemaakte onderdelen voor 
draaideuren van Boon Edam.
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Onderhoud & reparatie met behoud van volledige (fabrieks)garantie •  Lid Bovag
Haal-, breng- en schoonmaakservice  • APK  • Leasing •  Autoschade

Aantrekkelijke inruilmogelijkheden

Wij leveren, onderhouden en repareren alle merken, 
zowel nieuw als gebruikt!

Een nieuwe Renault* met 
uitgebreide (fabrieks)garantie?

JA. Juist bij ons!!!

* Deze (fabrieks)garantie geldt uiteraard voor alle merken auto’s. Ons team met zeer ervaren 
Renault-specialisten staat voor u klaar!


