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Bloemendagen geven Limmen
voor de 64e keer kleur!
Nog een week en de Bloemendagen
gaan voor de 64e keer van start! De
bloemen zijn van het land en overal
in Limmen bruist het van de activiteit. Op vele plaatsen zijn tenten
verschenen waar prikploegen druk
bezig zijn prachtige kunstwerken van
hyacintennagels te vervaardigen. Het
is spitsuur in Limmen! Tot in de late
uurtjes is iedereen druk bezig met
prikken, knippen, bloemschikken en
feestvieren. Al dit werk wordt verzet
zodat de bezoekers ook dit jaar weer
kunnen genieten van een fantastisch
geur- en kleurspektakel in Limmen.
Naast de vele prachtige kunstwerken

is Limmen dit jaar zelfs het toneel van
heuse Nederlandse Kampioenschappen, de Nederlandse Vereniging Traditioneel Gerij zal met vele traditionele
aanspanningen (koetsen) aanwezig
zijn en de route rijden.
Limmen zet de Corneliuskerk in de
bloemen!
Geïnspireerd door de in 2015 prachtig
versierde brug over het Stet gemaakt
door de ‘Brugpiepers’, had het bestuur
van Stichting Bloemendagen Limmen
dit jaar zelf ook plannen eens groots
uit te pakken. Het idee om in 2016
een zeer opvallend ‘vrije categorie’
werkstuk neer te zetten, werd in juni
steeds concreter. Hoe mooi zou het

Afra Zonneveld (r.) krijgt de prachtige bos bloemen overhandigd door Marlies Hopman-Kloes.

‘Afra is van
graag gedaan’

lees verder op pagina 3

Woningmarkt Limmen in de lift
Het eerste kwartaal van 2016 ligt al
weer achter ons. Tijd om de balans op
te maken met betrekking tot de woningmarkt in ons dorp.
Landelijk gezien maakte de woningmarkt in 2016 een uitstekende start:
de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende
goederen (NVM) zag in het afgelopen
kwartaal het aantal transacties toenemen en de prijzen stijgen vergeleken met een jaar eerder. De regionale
verschillen blijven echter groot. Vooral de steden presteren momenteel bovengemiddeld.
Hoe ontwikkelde de woningmarkt
zich in het eerste kwartaal van 2016 in
Limmen? In totaal wisselden in deze
periode 19 woningen van eigenaar. Ten
opzichte van het eerste kwartaal van
2015 waren dat er 7 meer. Het meest
verkochte woningtype was de 2-on-

der-1 kap (6 woningen), op de voet gevolgd door een 5-tal appartementen,
4 tussenwoningen, 2 hoekwoningen
en tenslotte 2 vrijstaande woningen.
De gemiddelde transactieprijs van
een 2-onder-1 kap bedroeg in het eerste kwartaal € 265.000,-. Een appartement werd verkocht voor gemiddeld
€ 210.000,-. Een tussenwoning werd
in Limmen verkocht voor gemiddeld
€ 221.000,-.
Qua looptijd stond een tussenwoning

Koningsdag met een
Limmen Ludiek sausje?
Volledig geïnspireerd op het succesvolle Limmen ludiek evenement heeft
het Oranje comité na overleg met bestuur van Limmen Ludiek besloten op
Koningsdag het Limmer (en omstreken) talent nog een keer het podium
te bieden. Samen met een professionele begeleidingsband onder leiding
van Ruud Schouten is succes voor elke
deelnemer verzekerd.
Het uitgebreide dagprogramma kunt
u weer vinden in de boekjes die huis
aan huis verspreid zijn of gaan worden. Programma in hoofdlijnen is de
Vrijmarkt in de ochtend, de traditionele fietstocht door het dorp en het
gezellig samen zijn in het park. Vanaf
13.00 uur open podium waar vele artiesten (in de dop) hun opwachting
zullen maken. In het park verzorgt de
Harmonie met al haar vrijwilligers de
horeca en zal er weer een hapje te eten
verkrijgbaar zijn. Mark Admiraal heeft
aangegeven als spreker van de dag

zijn bijdrage te willen leveren. Rond
15.00 uur komt ook onze burgervader
het limmer volk toespreken en doet
de jeugd van het dorp zijn uiterste
best de leuke speeltoestellen gezellig
en veilig te houden. Over het deelnemersveld kan het Oranje comité vast

gemiddeld 160 dagen te koop. Hoekwoningen staan iets langer te koop:
179 dagen. De snelste verkoop wordt
gerealiseerd in het segment appartementen. Een in 2016 verkocht appartement stond gemiddeld 44 dagen te
koop.
De meest verkopende makelaar in
Limmen is Rietveld Makelaars; maar
liefst 61% van de transacties komen
op rekening van dé makelaar van Limmen. Het restant wordt verdeeld over
een 5-tal andere makelaars uit de regio.
Wilt u meer weten over de huizenmarkt in Limmen, komende nieuwbouwprojecten of heeft u verhuisplannen ? Neem dan contact op met
dé makelaar van Limmen, Rietveld
Makelaars aan de Rijksweg 102 in Limmen voor een vrijblijvend oriënterend
gesprek.

verklappen dat het zeer de moeite
waard zal zijn en uw komst beloond
zal worden met aandacht en passie
van alle deelnemers. Dankzij de vele
limmer ondernemers die ruimhartig
hun bijdrage hebben geleverd is voor
editie 2016 financieel gezien de druk
van de ketel en kunnen we ons verheugen op een heerlijke dag.
Hoe fijn is het om Limmer te zijn!

“Afra Zonneveld is mijn toffe buurvrouw-vriendin legt Marlies HopmanKloes uit. Vorig jaar brak ik mijn bovenarm, ik was ontredderd maar daar
kwam superbuurvrouw Afra. Zonder
ook maar om iets te vragen stond ze
elke dag paraat en dat gaat eigenlijk
al 45 jaar zo. We kwamen hier beide,
als jonge bruiden in april 1971 wonen
aan het Kieftenland te Limmen.
Zij trouwde op 29 april en ik op 5 mei.
Zo ging dat in die tijd. Niks geen samenwonen, je trouwde en in dezelfde
week betrok je de woning. Onze kinderen zijn samen opgegroeid. Ik heb
hier en daar wat pech gehad in mijn
leven maar Afra kwam altijd helpen.
Voeden met de babies of helpen toen
mijn kinderen kleuters waren. Onze
levens zijn met elkaar verwoven. We
lopen de deur niet plat maar hebben
elkaar in het vizier. Nu had ik dus weer
pech en dit keer met mijn bovenarm.
Afra kwam poetsen of ik zag haar
weglopen met 4 overhemden die ze
dan van de waslijn had geplukt om
ze even later gestreken en gevouwen
weer terug te brengen. Ik was bang
om na de val de eerste stappen buiten
te zetten, ik had weinig zelfvertrouwen maar Afra nam geen genoegen
met binnenzitten en overtuigde me

dat wandelen goed voor me was. Samen met nog een andere minder mobiele buurvrouw ging ze op pad met
ons. Elke dag kwam ze langs.
Van iets terugdoen wil ze niet horen.
Mijn man en ik wilden iets voor haar
kopen, maar Afra was resoluut: “ Nee,
ik wil niets, anders stop ik ermee. Ik
ben van graag gedaan.”
In al haar bescheidenheid steekt ze er
met kop en schouders bovenuit vertelt de dankbare Marlies. Ik vind haar
heel tof en daarom verdient ze een
bloemetje.”
Ook iemand voordragen? Schrijf een
stukje tekst waarom jij de persoon in
kwestie wilt voordragen en mail dit
naar redactie@lovkrant.nl. Vergeet
niet je gegevens en gegevens van de
genomineerde te melden en wie weet
wordt jouw voordracht uitgekozen.
Deze nieuwe rubriek is powered by

BLOEMBINDERIJ

SUUS

Dusseldorperweg 105a
1906 AJ Limmen. T. 072-5053316
info@bloembinderijsuus.nl

Stichting Oranjefeest Limmen
(zie ook het programma op pagina 14)

Jaarmarkt in aantocht!
Achter de schermen wordt er al hard
gewerkt aan de voorbereidingen van
de jaarmarkt in Limmen. Op woensdag 29 juni van 14.00-21.00 uur staan
er ruim 150 kramen opgesteld met
een diversiteit aan spullen. Voor jong
en oud, er is voor iedereen wat te zien,
kopen en te beleven. De route is gewijzigd ten opzichte van de laatste jaren: Vuurbaak, Kerkweg en Dusseldor-

perweg tot aan het Vislaantje. Dit jaar
is het comité bezig met een nieuwe
uitdaging als plaatsvervanging voor
het toren klimmen.
Meer over de jaarmarkt met muziek,
show en spektakel komt in de volgende editie van de LOV krant. Mocht u
een kraam op de markt willen reserveren, doe dit dan snel want vol is vol.
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Vrijwilligers uit Limmen gezocht
Welzijn Castricum zet zich dagelijks
in voor een vitale samenleving en ondersteunt (kwetsbare) burgers, zodat
zij voor zichzelf kunnen zorgen en
mee kunnen doen aan de samenleving. Voor de dorpskern Limmen zijn
zij op zoek naar diverse vrijwilligers.
Niet voor iedereen is mobiliteit vanzelfsprekend. Voor ouderen die zelf
niet in staat zijn vervoer te regelen of
zelfstandig ergens naar toe te gaan,
is de vervoersgroep op zoek naar
vrijwilligers uit Limmen, die bereid
zijn (tegen een onkostenvergoeding)
een vaste (bijvoorbeeld een maal per
week) of incidentele rit te rijden.
Op verschillende plaatsen in de gemeente organiseert Welzijn Castricum, ontmoetingsgroepen voor senioren. Er is er een op dinsdag in Maison
la Chasseigne.
Hier komt wekelijks een groep oudere
personen bij elkaar om te praten over
dagelijkse gebeurtenissen. Voor deze
groep zoekt men een gastheer of
-vrouw die de bezoekers verwelkomt
en de groep kan begeleiden in de gesprekken.
Ook zoekt Welzijn Castricum vrijwilligers die het leuk vinden om iemand
uit een andere cultuur een stapje ver-

der te brengen in de samenleving. Dit
kan door hen te helpen met het spreken van de Nederlandse taal, voorlezen, de thuisadministratieproject of
het leren fietsen.
Ligt uw interesse meer op het terrein van de tuin, ook dan maakt met
graag kennis. Wie met plezier in de
eigen tuin werkt, wil wellicht ook een
ander uit het dorp, die daarbij ondersteuning nodig heeft, tegen een
kleine vergoeding een handje helpen.
Wie meer wil weten over deze vrijwilligerstaken, kan contact opnemen
met het Steunpunt Vrijwilligerswerk
(onderdeel van Welzijn Castricum),
Geesterduinweg 5, Castricum, tel.
0251 – 65 65 62 of mailen naar vcc@
welzijncastricum.nl Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

Peter Dekker in De Burgerij
In het kader van de bloemendagen
treedt zanger-gitarist Peter Dekker
zondagmiddag op in de Burgerij. Zijn
repertoire bestaat hoofdzakelijk uit
originele Nederlandse luisterliedjes
met cabareteske inslag. Deze worden
afgewisseld met parodieën, imitaties en andersoortige humoristische
intermezzo’s die Peter het laatste
jaar met succes aan zijn performance
heeft toegevoegd.
Het optreden zal plaats vinden op het
terras van De Burgerij en bij slecht
weer binnen. Aanvang 14.00 uur. De
toegang is gratis.

Nieuws van Spitak-Limmen
Onlangs heeft het bestuur van de
Stichting Vriendschapsband
Spitak-Limmen besloten om enkele
wijzigingen aan te brengen in onze
activiteiten. De betrokkenheid en belangstelling van de inwoners van Limmen en omgeving voor onze Stichting
is – ondanks onze inzet- de laatste
jaren merkbaar minder geworden.
Daarom vinden wij het de hoogste
tijd om onze vriendschapsband in zijn
huidige vorm een nieuwe impuls te
geven.

Het regelmatige en uiterst plezierige
contact met de leden van de werkgroep in het stadje Spitak in Armenië
willen wij graag voortzetten. Bovendien gaan wij het zomerkamp voor
de kinderen van Spitak ook dit jaar
opnieuw helpen verwezenlijken. In de
nabije toekomst wordt het onzeker
of dat nog gaat lukken. We hebben er
gewoon het geld niet meer voor!
Het zomerkamp van de kinderen in
Spitak wordt mede mogelijk gemaakt
door onze jaarlijkse bijdrage van 1500

euro. Met dit geld kunnen jaarlijks 25
kinderen een week lang heerlijk genieten van een ontspannen en goed
verzorgde vakantie in de regio! Thans
( april 2016) beschikken wij over zo’n
850 euro. Het Armeense gebak op de
jaarmarkt brengt zo’n 300 euro op.
Wie komt ons helpen om het resterende bedrag aan te vullen ? Ook kleine giften worden zeer op prijs gesteld.
Voorlopig zullen we geen nieuwe
projecten of initiatieven opstarten.
Hopelijk vinden we in de nabije toekomst opnieuw belangstelling en animo onder de inwoners van Limmen
om onze 20-jarige vriendschapsband
te kunnen voortzetten. Onze wens
om met een groep belangstellende
Limmers een bezoek aan Spitak en
een rondreis door Armenië te maken
blijft onverkort aanwezig!
Tenslotte: vanwege de (bank)kosten
hebben we onlangs ons rekeningnummer bij de RABO-bank gewijzigd.
Het nieuwe nummer is: NL76RABO0153354038 t.n.v. F. Punt, Limmen.
Wij nodigen u van harte uit om ons
werk – ook in de toekomst- te blijven steunen. Bill van Schie, voorzitter
Stichting Vriendschapsband SpitakLimmen

Workshop EHBO aan baby’s en kinderen
In de maand mei en juni heeft u de gelegenheid één van de twee workshops
EHBO, speciaal gericht op baby’s en
kinderen, in Limmen te volgen. Het
Rode Kruis, afdeling Castricum-Akersloot-Limmen biedt op twee verschillende avonden deze cursus aan in
de brandweerkazerne in Limmen. De
data zijn 18.5. of 7.6.. In 3 uur tijd leert

u alles over de meest voorkomende
ongevallen bij baby’s en kinderen.
De onderwerpen die aan bod komen
zijn bewusteloosheid, verslikking,
huidwonden, verstuikingen, brandwonden, hersenschudding en vergiftigingen. Na afloop ontvangt u een
gratis cursusboek om nog eens alles
rustig te kunnen nalezen. De kosten

voor deze workshop bedragen 50,00
euro, inclusief lesboek. Vaak worden
EHBO cursussen van de verzekeraar
vergoedt, informeer hiernaar bij je
verzekering! Voor inlichtingen en aanmelding kunt u mailen naar ehbo@
rodekruiscastricum of bellen met
mevr. A. Korving, tel. 072 505 3045 of
mevr. H. v.d. Linden, tel. 072 505 1929.

Expositie van Hetty v.d. Meent
Tijdens de maanden April, Mei en Juni
is de expositie “Op weg naar een eigen stijl” met schilderijen van Hetty
van de Meent te zien op de bovenverdieping van het pand aan de Rijksweg
127 1906 te Limmen.
Hetty is woonachtig in Heiloo en was
hier ook tot voor kort werkzaam.
Naast haar werk schilderde Hetty van
de Meent voor haar plezier. Nu zij gestopt is met werken is er meer tijd om
verder te zoeken naar haar eigen stijl.
De afgelopen jaren heeft zij veelal aan
de hand van lesopdrachten werken

gemaakt, maar daarnaast ook werk
van anderen nageschilderd en/of als
uitgangspunt gebruikt. Ze houdt van
kleur en acryl is haar favoriete verfsoort. Uitproberen wat kleuren met
elkaar doen, hoe ze elkaar kunnen
versterken of verzwakken is terug
te zien in verschillende werken. Haar
droom is het verwezenlijken van een
losse, eigen stijl. Die zoektocht is in
volle gang, maar ook het onderweg
zijn vindt zij al fascinerend.
Daarom nodigt zij u uit om voor even
mee te gaan in haar weg naar een ei-

gen stijl. U bent van harte welkom in
Limmen. De expositie is te bezichtigen van dinsdag t/m vrijdag 09.3017.30 uur en zaterdag 09.30-16.30 uur.

Conquista doet weer mee met de bloemendagen
Conquista is het jongeren ontmoetingscentrum van Limmen, waar kinderen tieners en jongeren welkom zijn
en iedereen zijn eigen plekje heeft.

Kunst & Muziek tussen de Bollen
Tijdens de Bloemendagen, op zondag
1 mei van 11.00 uur -19.00 uur, organiseert het gemengd koor De Vredeburgers, in samenwerking met de
Stichting Hortus Bulborum, voor de
derde keer een kunst- en muziekevenement. Openingstijden: 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, staan weer vele
kramen met allerlei kunstvormen zoals schilderijen, sieraden, keramiek,
metaalobjecten en textielkunst.
In de prachtige muziekkoepel, Het
Pieter Boschman Paviljoen, is regelmatig gezellige muziek te beluisteren.
- 12.00 uur: The New Longriders, een
collectief van muzikanten met melodieuze gitaarmuziek in de stijl van
de Shadows.
- 14.00 uur: Carp, een semi akoestische band. Dick Groot en zijn vrienden Rob (zang) en Gertjan (contrabas) met muziek van Paul Simon,
Ramses Shaffy, Jacques Brel, Sting
en Stevie Wonder

-
16.00 uur: The Seaside Stringers,
een Oldschool Rockband, gespecialiseerd in Kinks - en Small Faces
muziek met als toetje wat rock en
roll. De bandleden zijn Gert-Paul van
der Horst, Sander, Fred, Tom, Silja en
Marjolein.

Onze groep enthousiaste vrijwilligers
zijn dit jaar weer druk in de weer geweest om een mozaïek in elkaar te
zetten. De bezoekers hebben in hun
vrije uurtjes goed geholpen om het
tot een mooi resultaat te maken.
Het mozaïek is volledig geprikt met
bloementjes en onthult het thema

van Conquista timmerdorp. Het Timmerdrop wordt dit jaar van 22 t/m 26
augustus gehouden.
Op zaterdagochtend kunnen de kinderen tussen 4 en 9 jaar komen knutselen. Dit jaar hebben zij de straatversiering gemaakt.
Conquista heeft dit jaar in samenwerking met de organisatie van de bloemendagen Limmen de “Chill Zone “
georganiseerd.

Uiteraard zullen De Vredeburgers zelf
niet ontbreken en informeel enkele
liederen zingen uit hun nieuwe repertoire, als voorproefje voor het a.s.
concert in oktober.

In de Chill Zone kan iedereen tussen
7 en 12 jaar samen met vrienden en
vriendinnen een
werkstuk van bloemen maken die tijdens de bloemendagen ook langs
de route worden
gezet en door een
vakkundige jury
beoordeeld zullen
worden.

Kwaliteit wint altijd!

Op het terras en in Ons Huis worden
koffie en thee met o.a. huisgemaakte
lekkernijen geserveerd. Er wordt een
drankje geschonken en een hartig
hapje geserveerd. Tevens is er een loterij met diverse originele prijzen.
De opbrengst van al deze activiteiten
komt ten goede aan het gemengd
koor De Vredeburgers om in de toekomst mooie concerten te kunnen
blijven presenteren. www.devredeburgers.nl

www.prefabpoorten.nl

Showterrein Sluistuinen
Oude Helderseweg 85b
1817 BJ Alkmaar
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‘BABY VAN DE MAAND’

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het kind
zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige baby's. Heel veel geluk,
gezondheid en plezier gewenst!
Door loting is Pim Willem Joppe Groot ‘Baby van de
maand’ geworden. Voor deze ‘Baby van de maand’
stelt Studio Welgraven een LOV-waardebon van 50 Euro
beschikbaar en deze kan de winnaar, op vertoon van
deze krant en het geboortekaartje, in ontvangst nemen
op de studio aan de Schipperslaan 9 in Limmen!
De r ub r iek L immer K roos t
is p owered by

studio

Noor de Vet

Imke Dirkson

– Geboren op 3 maart 2016–

– Geboren op 8 maart 2016–

Dochter van Mark de Vet en Yvonne Snel,
zusje van Meike.

Dochter van Bart en Rianne Dirkson,
zusje van Mara.

VERVOLG ARTIKEL BLOEMENDAGEN VAN VOORPAGINA
zijn als… En ja hoor, op een gegeven
moment hebben we als bestuur de
stoute schoenen aangetrokken en een
afspraak met pastor Olling gemaakt.
Het kon niet mooier, er kwam toestemming! De parochie had zelfs een
heel toepasselijk jaarthema: “geef de
wereld kleur” De volgende stap was
een ontwerpje van 22 meter hoog maken, wie kan dat ‘even’ regelen? Ach,
als je een jaar geleden een kurken mozaïekje van 32 meter ontwerpt, dan
valt 22 meter toch wel mee? U raadt
het al, Alex Stuifbergen werd benaderd en bereid gevonden zijn creativiteit op de kerk los te laten. Vervolgens
staat er ook nog een prikploeg op die
het project omarmt en er is een fan-

tastisch werkstuk geboren! Wij zijn nu
al benieuwd naar uw reacties.

welgraven.nl

– Geboren op 12 april 2016–
Zoon van René Groot en Mariëtte Beentjes

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de redactie, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als ’Baby van de Maand’.
lijk buffet klaarstaan, kaarten voor
het buffet à € 10,= zijn t/m 28 april
vooraf te bestellen via info@kookkonst.nl.
Rond 19.00 gaan we verder met de
prijsuitreiking voor de overige categorieën. Na de prijsuitreiking barst
het feest met ‘onze’ Limmer topband
MORGAN los!
Wij verwachten dat de feestelijkheden
tot in de late uurtjes doorgaan…

Prijsuitreiking, buffet en feestavond met MORGAN

Zaterdag 30 april is de eerste dag van
de Bloemendagen met de opening,
prijsuitreiking en knallende feestavond in café bar de Lantaarn in Limmen. De aftrap van de feestelijkheden
zal rond 17.30 door burgemeester Toon
Mans van Castricum worden gegeven,
aansluitend is de prijsuitreiking voor
de jeugd. Rond 18.00 zal er een heer-

Pim Willem Joppe Groot

Oldtimerfair en livemuziek in
het dorpspark

Op zondag 1 mei wordt in het dorpspark vanaf 11.00 weer een groots
spektakel gehouden. Er komen o.a.
historische legervoertuigen, tractoren, nostalgische bromfietsen en diverse kraampjes met ambachtelijke
producten. Natuurlijk wordt er ook
weer heerlijke, prijswinnende paling
en makreel gerookt. Het geheel wordt
muzikaal luister bijgezet met een
doorlopend live optreden van de gezellige rock and roll band The Boogie
Dogs. Met nummers van o.a. Johnny
Cash, Jerry Lee Lewis en Elvis Presley
wordt u meegenomen naar vervlogen
tijden. De toegang is gratis.

aan de Vuurbaak de ‘Prikploegenprijs’
worden uitgereikt, misschien is de
belangrijkste prijs wel de waardering
van de collega prikkers…

nieuwe, vrije categorie. Dit houdt in
dat alles toegestaan is, zolang er maar
bloemen in verwerkt zijn. Een slede in
witte hyacintennagels, slingers van
narcissen, een oude motorfiets met
een bloemstuk erop en ga zo maar
door: mogelijkheden genoeg! Door
het invoeren van deze categorie is
het voor iedereen haalbaar in één of
twee avonden een fleurig werkstuk
te maken. Nog niet toegekomen aan
de planning voor een mozaïek? Het
kan nog, stap naar de buren of bel
wat vrienden. Binnen een paar uurtjes
maak je een werkstuk en geniet tijdens de Bloemendagen extra van alle
aandacht!

Conquista adopteert
de ChillZone!

Op 28 en 29 april organiseren wij samen met Conquista de ChillZone voor
de jeugd van 7 tot 13 jaar. Dit zal een
groot feest worden, er komt een DJ die
‘Chille’ muziek draait tijdens het maken van de werkstukken. Je maakt in
de ChillZone o.a. logo’s voor de Limmer ondernemers. De ondernemers
die hier prijs op stellen, kunnen zo’n
logo (tegen betaling) bestellen en bijvoorbeeld bij hun ingang tentoonstellen. Het geld dat hiermee opgehaald
wordt besteden wij aan de inrichting
en catering van de ChillZone. Deelnemers krijgen gratis fris en hapjes aangeboden. Schrijf je nu in, dit spektakel
mag je niet missen!

Hang de vlag uit tijdens de
Bloemendagen

Wij vragen alle Limmers het dorp als
vanouds te versieren met slingers en
tijdens de Bloemendagen de vlag uit
te hangen! Dit zorgt ervoor dat ons
dorp er extra feestelijk uitziet. (Denk
wel even om het vlagprotocol op 4 en
5 mei)
Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking en enthousiasme, wat
zal het weer een feest worden op 30
april t/m 5 mei!
Voor meer informatie:
www.bloemendagenlimmen.nl
Stichting Bloemendagen Limmen bedankt alle deelnemers,
vrijwilligers, bedrijven, sponsors,
kwekers en iedereen die zich belangeloos hebben ingezet om dit
prachtige evenement mogelijk te
maken.

Nederlands kampioenschap
Nederlandse Vereniging
Traditioneel Gerij

Vele authentieke aanspannen zullen
zondagochtend ons dorpspark aandoen. Deze ‘koetsen’ en hun koetsiers
gaan in traditionele kledij de route
door het dorp rijden. Het lijkt alsof zij
zo uit het begin van de vorige eeuw
zijn gekomen. Deze rit telt voor de
leden van de NVTG mee voor de Nederlandse kampioenschappen en zij
zullen door een vakjury beoordeeld
worden. Het belooft een mooi hippisch schouwspel te worden voor jong
en oud.

Vrije categorie

Ook dit jaar gaan we verder met de

Prikploegenprijs

Naast de ‘normale’ jurering mogen,
ook dit jaar, de deelnemende prikploegen bepalen welk werkstuk zij
het mooist vinden. Bij bestelling van
de bloemen ontvangt iedere prikploeg een beoordelingsformulier. Alle
deelnemende ploegen (of een afvaardiging) rijden zaterdag langs elkaars
werkstuk en geven daar punten voor.
Het scoreformulier leveren zij tijdens
de prijsuitreiking in de Lantaarn in. Op
zondag om 15.30 zal in het dorpspark

DE BLOEMENDAGEN GEVEN LIMMEN KLEUR!
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Loodgieterwerkzaamheden
CV installaties
Dak en zinkwerken
Sanitaire installaties
Tekenwerk

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

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

Bel nu 06-506 484 99
Visweg 31, 1906 CN Limmen
T 072 - 505 16 57, F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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DIERVOEDERS

orkleding Gratis

Gebruik mot
iTheorie-cursus Gratis •

ADMIRAAL

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

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

Telefoon 072 - 505 30 09

• KAT - 4 PIPETTEN vanaf € 17,50
• HOND - 4 PIPETTEN vanaf € 21,95

OP ALLE DIEPVRIESPRODUCTEN: 10% KORTING!
(geldig t/m 30 april)

PLOSPAN HOUTKORREL
normaal € 8,75 NU € 7,50 3 stuks € 19,50
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

Niels Zomerdijk
06 46004933

Molenweg 2
1906 DD Limmen

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

APRIL 2016

LOV-KRANT

PA G . 5

Stichting Museum voor de Bloembollenteelt en Stichting
Oud Limmen zijn officieel geopend op 21 april j.l.

Let’s dance! in De Beun
Op zondag 5 juni zullen alle danseressen van dansschool Djazz 2 imprezz
weer shinen op het toneel van theater
De Beun in Heiloo. De allerkleinsten
van 3 jaar tot de showgroep zullen laten zien wat er dit seizoen geleerd en
ingestudeerd is.
Een theatershow neerzetten is een
hele klus. Dit werd voorheen dan ook
om het jaar gedaan. In het tussenjaar
werden de geleerde dansen in showkleding in een sporthal opgevoerd.
De laatste keer was dit in sporthal
De Bloemen in Castricum in 2014.
Voor de danseressen is het te gek om
de geleerde dansen aan het eind van
het seizoen te laten zien, maar de entourage en het geluid in een sporthal
zorgen ervoor dat de dansen eigenlijk
niet goed tot hun recht komen. Daarom wordt er nu elk jaar opgetreden
in het theater. Het ene jaar een grote
show met toneel tussen de dansen
door en het andere jaar een wat minder uitgebreide versie.
Dit seizoen wordt de show Let’s
dance! opgevoerd. De naam zegt het
al: lekker dansen en laten zien wat je
kunt! Ondanks dat het de bedoeling
was om het klein te houden is er ontzettend veel nieuwe showkleding te

zien in deze show. De meiden zullen
er weer op en top verzorgd bij staan
op het podium.
Alle groepen hebben minimaal 2 dansen ingestudeerd. Er wordt gedanst in
verschillende stijlen, van jazz tot musical, streetdance en moderne dans.
Er zullen allerlei verschillende opstellingen, samenwerking en technieken
voorbij komen. Elke groep is bijzonder
door zijn eigen leeftijdsgroep en mix
van enthousiaste en fanatieke dansers. De allerjongsten dansen vrolijk
en zingen lekker mee terwijl er bij de
oudere meiden flinke concentratie is
om te zorgen dat lastige technieken
goed uitgevoerd worden. Ook is er
veel variatie in muziek. Van de nieuwste nummers uit de top 40 tot K3 en
bekende musicalliedjes uit Marry
Poppins, The Lion King en Chicago.
De show Let’s dance! zal zondag 5
juni om 13.00 en 15.30 uur opgevoerd
worden. Kaarten kosten €7,50 en zijn
binnenkort te koop via de dansers.
De komende weken wordt er hard
doorgetraind om de puntjes op de i te
zetten en wordt er nog werkt aan een
spetterende einddans van alle dansers samen.

Watersportvereniging
Limmen anno 1973
Op 1 februari 1973 werd de Watersportvereniging Limmen officieel opgericht door enkele bootjesliefhebbers.
Echter de historie van varen vanuit
Limmen naar andere plaatsen in Nederland kent een lange geschiedenis
en traditie. Immers in een ver verleden
werd de vis vanuit Egmond aan Zee
via de andere Egmondse dorpen en de
Zanddijk, langs de Visweg in Limmen
(vandaar de naam) vervoerd naar de
haven van ‘t Stet en vandaar uit per
binnenvaartschip naar Amsterdam en
Rotterdam gebracht. Limmen kende
enkele beurtvaartschippers als de gebroeders Min en gebroeders Kuijper.
Er werd niet alleen vis vervoerd, er
werden schepen met koemest, stro
en riet voor de bloembollencultuur
aangevoerd. Voor de export werden er
bloembollen vervoerd naar de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam en
verder de wereld in verscheept.
De verbinding met het buitenwater
verliep langs de Dusseldorpervaart,
het Slikkerdie, langs de Startingerweg
naar de Sluisbuurt in Akersloot, waar
een sluis lag die Limmen (en ook Bakkum) verbond met het buitenwater
van het Alkmaardermeer. De schepen
liepen binnen en vertrokken via het
Limmer Gat. Het transport per schip
nam sterk af, het ging sneller en met
grotere volumes met vrachtwagens,
de sluis werd gesloten en er was dus
geen directe verbinding meer met het

Daar waar ooit de openbare lagere
school van Limmen begon (de eerste
bouw was al in 1864), waar later het
Badhuis kwam, de Vrijwillige Brandweer Limmen een onderkomen had
en de auto stalde, is een ware metamorfose geweest.
Dankzij de niet aflatende inspanningen van een groep vrijwilligers onder
de leiding van Ron Duindam (vz. Oud
Limmen) is een schitterende ruimte
ontstaan die in de toekomst als doorlopende expositieruimte gebruikt
gaat worden.
Geïnspireerd door de bouwers van
de prachtige en smaakvollen ruimtes
van Harmonievereniging “Excelsior”
in het aangrenzende pand zijn de vrijwilligers van start gegaan. Allereerst
sloopwerkzaamheden, een grote betonnen (soms nog italiaans graniet)
vloer werd verwijderd, wat met veel
“geraas en gejekker” gepaard ging.
Er is grond uitgegraven, vloerverwarming aangelegd, er zijn water- en
elektraleidingen gelegd en getrokken,
kortom een scala aan bouwwerkzaamheden, mede dankzij specialisten, gerealiseerd.
De oude foeilelijke brandweerdeur
werd verwijderd en nieuwe kozijnen

Alkmaardermeer. Zowel de Schulpvaart, die kende veel schelpenvervoer
naar de kalkovens in Akersloot, als
het Limmer Stet en de Dusseldorperen Laandervaart hadden maar een
geringe diepgang. Het Limmer Die is
zo ondiep dat je er vee doorheen kon
brengen van de Limmer kant naar de
Akerslootse kant. Alle drie vaarten
zijn heel belangrijk voor zowel de afwatering van Limmen en Castricum
als ook voor de watertoevoer in droge
tijden. De polders worden bemalen door twee elektrische gemalen,
beiden staan in Akersloot, één heet
Noordermolengemaal, de ander is het
gemaal nabij het museale gebouw
langs de Geesterweg aan de zuidzijde
van Akersloot.
Terug naar Limmen, naar de watersportvereniging. Veel mensen in
Limmen hebben een kleine roei/motorboot of een kajak/kano. Daarom
werd besloten voor deze recreatieve
vorm van watersport een vereniging
op te richten. Aan de wieg van dit alles stonden o.a. Piet Vermolen, Cees
Olbers, Jan Bos, Niek Snel, Cees Koot,
Nico en Kees Beentjes en Nic. Groot.
Vanaf dag één, zijn zowel de oprichtingsakte, de Koninklijke Goedkeuring, de notulen en vergaderstukken bewaard gebleven. Nog altijd is
de vereniging springlevend. Van de
heer Arie Mors (schoonvader van Nic.
Groot), werd een stuk grond in pacht

overgenomen. Dit is nog altijd bij de
vereniging in gebruik. Het heeft een
grootte van ong. 1.200 m2. en grenst
direct aan het natuurreservaat het
Limmer Die. Het is te vinden aan
het einde van de Laandervaart bij de
monding in het Overdie. De vereniging verzorgt het onderhoud van het
grasland en de oevers en zorgt ook
voor het verwijderen van afval dat
overblijft bij een picknick e.d. Er zijn
ongeveer 40 leden actief, alhoewel de
vereniging ook enkele steunende leden heeft, zonder boot.
Het huidige bestuur wordt gevormd
door Willem Koot, voorzitter en Co
Nanne, secretaris/penningmeester.
Onlangs trof ik beide mannen aan,
terwijl zij druk bezig waren met werkzaamheden in de haven. Co hanteerde
een zgn. Sla Raak waarmee hij ongerechtigheden, vooral afgewaaide takken uit het water viste. In één ochtend
haalde hij ruim een halve m3 takken
bij elkaar, die de gemeente vervolgens
heeft afgevoerd. Saillant detail is wel
dat het handwerktuig nog afkomstig
is van de boerderij van Piet Dijkman
(†2002). Willem Koot hanteerde een
originele pikhaak, nog afkomstig van
Nic. Groot (†1989), waarmee hij bootjes naar zich toe kon trekken en deze
vakkundig en snel met een dompelpomp leegde. Alles ter voorbereiding
op het a.s. vaarseizoen.
In de haven zijn hardhouten aanlegsteigers die bij de gemeente Castricum gepacht kunnen worden voor
iets meer dan € 50,00 per jaar. Het
lidmaatschap van de watersportvereniging is slechts € 5,00 per boot per

zijn geplaatst. Alles is in de oude stijl,
luister en grandeur van weleer teruggebracht. Het tongewelf is hersteld,
het dak geheel gerepareerd en geïsoleerd. Er was onvoorstelbaar veel
achterstallig onderhoud. Als je echter
enkele uitstekende bouwvakkers bij
je vrijwilligers hebt, die samen met
mensen met twee rechterhanden de
zaak onder handen nemen, dan zie
je ook resultaten. Er is een gedeeltelijke verdiepingsvloer gebouwd, een
trap uit een oud bouwwerk kreeg een
tweede leven en inmiddels is er ook
bar aangebracht. Er komt nl. ook een
proeflokaal van brouwerij “Dampegheest” in het gebouw.
De collecte gebruiksvoorwerpen en
geschriften van het Museum voor de
Bloembollenteelt zijn tevoorschijn
gekomen. Deze lagen ruim twintig
jaar elders opgeslagen, wat echter
niet bevorderlijk is voor de kwaliteit
van de goederen. Slechts een gedeelte
hiervan kan en gaat tentoongesteld
worden. De beide, zeer kostbare tulpenvazen staan al meer dan een jaar
In het Gemeentemuseum van ‘s-Gravenhage in de vitrines en zullen vooralsnog niet naar Limmen terugkeren.
Het is niet mogelijk het gebouw zodanig (zeer kostbaar) te beveiligen.
Wel zal getracht worden om in de toekomst replica’s te laten zien. Er is ook
veel ruimte aanwezig voor wisselende
en doorlopende exposities die betrekking kunnen hebben op het dorp Limmen en haar omgeving, Dat kan zijn
op het gebied van bloembollenteelt,
veeteelt en landbouw, maar ook over

bepaalde bedrijven, straten e.d. in ons
dorp. Het geheel zal een “levend” en
vooral ook educatief karakter krijgen.
Exposities zullen ook aangepast worden aan de wensen van de inwoners
en bezoekers. Ook heeft de ruimte
de gelegenheid voor het houden van
lezingen tot een bepaald aantal bezoekers.
Oorspronkelijk werd het Bloembollenmuseum al in 1934 in hetzelfde gebouw gevestigd, later is het jarenlang
te zien geweest in de benedenruimtes
van cultureel centrum “Vredeburg”.
Daarna moest het verhuizen omdat
de Stichting Welzijn Ouderen Limmen de ruimtes ging betrekken van
de sloop van “De Wollewei” (dat alles
nog in de vorige eeuw). Er was echter
geen geschikte ruimte beschikbaar,
vandaar jarenlange opslag.
De museale hoek, zoals ook op een
groot bord nabij het gebouw beschreven staat, completeert nu het geheel
van “Ons Huis”, met aangrenzende
tuin en Meester Pieter Boschman
paviljoen, de werkelijk unieke bloembollentuin “Hortus Bulborum”, de
Protestantse Kerk met schitterend
interieur en orgel, het fraaie kerkhof
met oorlogsgraven en daarop aansluitend de gebouwen van Oud Limmen, de nieuwe expositiezaal en het
Harmoniegebouw, alles bij elkaar een
rijke aanwinst voor het dorp Limmen.
En dat alles dankzij de “onbetaalde,
maar onbetaalbare” vrijwilligers. Hulde en veel dank!
Kees G. Kroone

V.l.n.r.: Willem Koot met pikhaak, Kees Kroone (reporter) en Co Nanne (met Sla Raak)

jaar. Jaarlijks hoogtepunt is toch wel
als rond de langste dag alle bootliefhebbers zich verzamelen op het verenigingsterrein nabij het Overdie voor
een gezellig treffen met picknick e.d.,
waarbij uiteraard ook gezamenlijk het
glas wordt geheven. Het terrein is uitsluitend over water bereikbaar.
Voor het maaionderhoud en andere
werkzaamheden is het land bereikbaar via een speciale toegangsweg
en houten brug, die normaal is afgesloten (met slot) voor alle verkeer. Er
is veel varende jeugd, dus een goede
toekomst voor de vereniging. Ook
zorgt de botenvereniging elk jaar voor
assistentie bij de intocht van Sint Nicolaas op het ’t Stet. Vorig jaar, na de
grote storm van 25 juli, heeft de vereniging, zoveel mogelijk waar het lukte de vaarweg weer vrij gemaakt van
omgewaaide bomen, die later door de
gemeente Castricum zijn verwijderd.
Onlangs heeft de club een verzoek
ingediend bij het Hoogheemraadschap, de waterbeheerder, om nabij
de ingang van de Laandervaart bij het

Overdie te laten baggeren waardoor
een vrije doorvaart beter wordt. Er
zijn nu door slibafzetting zoveel ondieptes dat het met een buitenboordmotor praktisch onmogelijk is om
over deze ondieptes te varen. Ook de
Visclub Limmen ondersteunt dit verzoek. De watersportvereniging heeft
ook een eigen Facebook pagina.
Wilt u meer weten, neem dan contact
op met Willem Koot (072) 5 05 24 00
of Co Nanne (072) 5 05 43 85. Beide
mannen zijn bevlogen liefhebbers/
vrijwillgers die graag zorgen voor een
mooie, schone haven en idem terrein
nabij het Overdie.
Bent u nog nooit op het Overdie geweest en zou u wel eens een mooie
vaartocht willen beleven “aan de andere kant van de A9”, meldt u zich
dan aan op één van bovenstaande
telefoonnummers. De WSV Limmen
gaat deze zomer (gratis) vaartochten
organiseren voor liefhebbers.
De Watersportvereniging is nog altijd
springlevend!
Kees G. Kroone.

Scheidsrechterscursus VV Limmen succesvol
De voorjaarscursus verenigingsscheidsrechter is gehouden bij VV Limmen. Cursisten van VV Limmen, FC Uitgeest, Vitesse ‘22,
ADO ‘20 en DEM namen deel. Namens VV Limmen waren dat: Ad Hoek, Willem Laan, Adrian Tanasescu, Jelle Min, Niels Kooy,
Jordy Twisk en Quinten Oudendijk. De cursisten bezochten 4 cursusavonden waarin een wedstrijd werd geleid en besproken. Gevolgd door wat theorie en andere belangrijke zaken rond de scheidsrechter. Op de eigen club heeft de cursist diverse wedstrijden
gefloten die werden beoordeeld werden door mentoren. Elke wedstrijd werd besproken opgenomen in een verslag. De mentoren
gaan verder met het begeleiden van de scheidsrechters. Ook de scheidsrechters willen steeds beter worden. Veel dank daarom
aan alle mentoren die bijzonder goed werk verrichten. Bij VV Limmen kunnen we nu met trots zeggen dat alle scheidsrechters
gediplomeerd zijn.Heren geslaagden van harte gefeliciteerd. Dank voor jullie inzet. Dat jullie vele mooie wedstrijden mogen
leiden voor onze mooie vereniging!
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Tijdens de Bloemendagen
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VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

In het Dorpspark aan de Vuurbaak in Limmen

V.a. 11.00 uur

O.a. Antieke brommers, tractoren en legervoertuigen –
Traditioneel Gerij - oude ambachten – eten & drinken live-muziek van de Rock & Roll band ‘Boogie Dogs’ en
nog veel meer …….

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

Doe ook mee met de Koningsdagtrekking van de Staatsloterij.
Een heel lot voor € 15,00 en een vijfje voor € 3,00.
Hoofdprijs 20 jaar lang elk jaar € 250.000,- belastingvrij en
natuurlijk nog vele andere prijzen. Trekking woensdag
27 april, wij zijn dan geopend tot 12.30 uur.

Cadeaubon Winkeliersvereniging Limmen:

Een leuk geschenk!
Een verrassend geschenk is de winkelierscadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is inwisselbaar bij
onderstaande winkeliers in Limmen. Het gemak van dit geschenk is iets leuks naar keuze aan te kunnen
schaffen. Limmen heeft voor een ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen limiet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen. De bon is te koop voor een waarde van 5, 10 en
20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij Univé-Regiobank, De Drie Linden 1, Limmen. Tel. 072 - 505 3581.
Geopend maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
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DEELNEMENDE WINKELIERS:
Slaapkenner Lute
Keurslagerij Snel
Drogisterij Aker
Kadowinkel Stuifbergen

Gall & gall Richard Booms
Bakkerij Bakker
Marga Haarmode
Bloembinderij Suus

Diervoeders Admiraal
Klusmarkt Formido
Nuyens Tuin & Groen Shop
Gebr.Nuyens Bloemen

Kroone & Liefting
Stolp Snacks
Albert Heijn
Bakkerij Putter

Creative Gifst Anastasia
Kookkönst Catering en
Kookworkshops
La Chasseigne
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Exposities kunst tijdens Bloemendagen 2016
ATELIER “DE OEZEPOES” KERKWEG 51
Het seizoen 2015/2016 bij keramiek
atelier “De Oezepoes” wordt weer
afgesloten met een expositie. Er
zijn weer geweldige werkstukken
gemaakt door de cursisten van het
afgelopen seizoen. Loopt u gerust
achterom en geniet van wat u ziet.
In het weekeind van zaterdag 30
april en zondag 1 mei is het atelier
open van 10.00 t/m 17.00 uur. Voor
de rest van de week geldt: als de
deur van het atelier niet op slot is,
bent u van harte welkom!
TINEKE’S ATELIER - RIJKSWEG 176
Kom kijken in het atelier van Tineke
Kramer-Pijnappel, waar Ria, Afra
en Tineke kunstwerken laten
zien in diverse technieken, zoals
schilderijen in olieverf, acryl en
botanische aquarellen, etsen en
beelden in brons. Ook worden er
objecten in keramiek tentoongesteld
en prachtig fijn geglazuurde
porseleinen schalen en borden.
Zowel binnen in het atelier als buiten
in de buxustuin geniet u van kunst
tijdens de Bloemendagen.
Open: zaterdag 30 april en zondag 1
mei van 11.00 t/m 17.00 uur. Ingang:
het pad naast Rijksweg 176.
MARY BALTUS - PAGENLAAN 13
Tijdens de Bloemendagen zijn
wij weer open en kunt u lekker
struinen in de witte schuur tussen de
brocante spullen, om daarna in de
tuin te genieten van een kopje koffie
of thee en zelfgemaakte taart. Graag
tot ziens!
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De Museale Hoek is volop in beweging
tijdens Koningsdag en de Bloemendagen!
In deze krant heeft u alle details
kunnen lezen van de opening van
het Bloembollenmuseum en de Oudheidskamer van de Stichting Oud
Limmen. Er is echter nog veel meer
te doen in de museale hoek in de
week van Koningsdag (woensdag 27
april) en tijdens de aanstaande Bloemendagen vanaf 30 april.
HORTUS BULBORUM
Het kan bijna niet anders, de historische bloembollentuin staat tijdens
Koningsdag en de Bloemendagen in
VOLLE bloei. Een uniek gezicht om
duizenden soorten bloembollen in de
meest wonderschone kleurschakeringen in bloei te zien en ook nog eens
van de experts ter plaatste feiten en
wetenswaardigheden van de teelt te
horen. En waarom staan die bloembollen hier en zijn ze niet meer in de
handel? Is er een echte zwarte tulp?
Kunnen we ook een hemelsblauwe
tulp zien, of misschien een rode narcis
of rode crocus? En ja, wat zijn eigenlijk
Rembrandt tulpen en waarom hebben ze die naam, immers Rembrandt
schilderde helemaal geen tulpen.
Jaarlijks komen duizenden bezoekers
vanuit de gehele wereld naar Limmen
om de Hortus Bulborum te bezoeken
en van de schoonheid te genieten.
Verwacht u tijdens Koningsdag of de
Bloemendagen ook gasten? Een goe-

de tip kom met hen naar de tuin en
regel een gids voor tekst en uitleg. Op
Koningsdag wordt u verrast door het
koor “De Vredeburgers”, zie hieronder.
Op zaterdag 30 april en zondag 1 mei
geldt een verlaagd toegangstarief van
slechts € 2,50 per persoon. Overigens,
een jaarkaart kost weinig en u kunt
op elk moment de tuin bewonderen
in de verschillende bloei- en groeistadia. De tuin is nog open tot en met 16
mei a.s.
Kijk eens op www.hortus-bulborum.
nl

“ONS HUIS” EN DE PROTESTANTSE
KERK LIMMEN
In het fraaie witte gebouw bij de entree van de Hortus kunt u met groepen koffie drinken en/of lunchen, na
bijvoorbeeld een excursie of bezoek
aan de Hortus. Op verzoek en/of afspraak is het ook mogelijk de kerk te
bezoeken en meer te horen over de
historie van de kerk (gaat terug tot
het jaar 740). Rondom om de kerk is
een fraai kerkhof, met o.a. oorlogsgraven van engelse vliegers die nabij
Limmen zijn neergestort.

ZANGKOOR ‘DE VREDEBURGERS’
Het is een traditie geworden, het
prachtige koor treedt tijdens Koningsdag (woensdag 27 april) gratis voor
ons op in de nieuw en fraai aangelegde tuin (met dank aan het Clusius College!), rondom het Pieter Boschman
Paviljoen. Er is een gezellige markt
met zeker 13 kramen met allerlei interessante spullen, o.a. schilderijen en
kunstobjecten, sieraden, keramiek en
modeaccessoires, en met enige regelmaat treedt het koor op. Dew tijden
zijn plm. 12.00 – 13.30 – 14.30 – 16.30.
Er is koffie, thee, fris en een mooi glas
wijn of bier. Er is ook een loterij met
werkelijk prachtige prijzen, goede
doel: het koor en hun optredens. Openingstijden: woensdag 27 april van
11.00 tot 19.00 uur

STICHTING OUD LIMMEN EN MUSEUM VOOR DE BLOEMBOLLENTEELT
Vanzelfsprekend is er heel veel te zien
en te horen in de spiksplinternieuwe
ruimte van Oud Limmen. Dus gewoon
even komen kijken, u zult uw ogen
niet geloven zo mooi als het gebouw
is geworden. Er zijn veel documenten,
foto’s en voorwerpen te zien.! Open
tijdens Koningsdag en tijdens de
Bloemendagen. Goed idee om gelijktijdig donateur te worden!

DE WERKPLAATS - PAGENLAAN 5
In de Werkplaats exposeren Tinie
Hanck, Marja Bakker en Ilse van
Waes hun fijnschilderijen, gemaakt
volgens de techniek van de Oude
Meesters, aangevuld met zentangles
van Marja. Ook het schilderij ‘Nikki’,
dat de 13e plaats haalde in de finale
van de landelijke wedstrijd ‘Schilderij
van het jaar 2015’, is te bewonderen.
De Werkplaats is geopend op
zaterdag 30 april en zondag 1 mei
van 11.00 t/m 17.00 uur.

Toneelvereniging “De Limmer Plankeniers”
bestaat 40 jaar:

‘...Reden voor een
jubileumopvoering!’
Het jaar 2016 betekent voor Limmen
40 jaar toneelplezier. En bij een dergelijk jubileum behoort een bijzonder
toneelstuk.
Wat gaat het worden vraag ik aan
Ronald Baars, voorzitter, Bianca van
Berkel, secretaris en Bart Winder, penningmeester, die ik een dezer dagen
sprak. Er kwam een lijvig boekwerk
tevoorschijn met als titel: “Allo, Allo”,
geschreven door Jeremy Lloyd en David Croft en vertaald door Allard Blom.
Het is een toneelstuk in twee actes,
waaraan 5 dames en 8 heren deelnemen. Een stuk van formaat, speciaal
gekozen voor het 40 jarig jubileum en
het stuk kenmerkt zich door diverse
bijzondere effecten. Geen gemakkelijke rollen, want er moeten diverse buitenlandse accenten in het taalgebruik
gebezigd worden door de acteurs.
‘Allo ‘Allo! is een Britse komedieserie,
uitgezonden op BBC tussen 1982 en
1992 met in totaal 85 afleveringen. De
serie is bedacht en ontwikkeld door
Jeremy Lloyd en David Croft, die ook
de meeste afleveringen hebben geschreven. De hoofdrollen werden ver-

tolkt door Gorden Kaye, Carmen Silvera, Vicki Michelle en Sue Hodge. Het
speelt zich af in een café-restaurant
op het franse platteland tijdens de
duitse bezetting tussen 1940 en1945.
De meest doldwaze ontwikkelingen
doen zich voor, meestal om de duitse
bezetter te dwarsbomen.
Terwijl we met elkaar aan de koffie zitten komen er allerlei bijzonderheden
van de nog altijd actieve toneelvereniging voor het voetlicht. Met veel enthousiasme vertellen de bestuursleden over hun vereniging die naast het
dagelijks bestuur ook de acteurs tot
de leden rekent, totaal 25 personen.
Naast de leden kent De Limmer Plankeniers ruim 200 donateurs, mensen
die het toneel een warm hart toedragen. Deze donateurs betalen jaarlijks
een bedrag van slechts € 6,00. Dat
geeft de donateur een voorkeursrecht
om twee entreebewijzen voor elk
€ 3,50 te bestellen. Zodra de kaarten
in de vrije verkoop komen betaalt men
€ 8,50 per persoon. Dat is dan wel incl.
een heerlijk kopje koffie of thee.
Dat de toneelvereniging nog steeds

R.K. KERK H. CORNELIUS OPEN
Het ligt in het voornemen om de katholieke kerk in de bloemen te zetten.
Hoe? Dat kunt u zelf komen bewonderen tijdens de Bloemendagen. De
kerk, met fraaie pastorie, gebouwd in
1902, is open tijdens de Bloemendagen en wel op de volgende tijden:
Zaterdag 30 april, zondag 1 en maandag 2 mei, dagelijks van 13.00 – 16.00
uur.
In de kerk zijn vrijwilligers aanwezig
die u alles kunnen vertellen over de
historie, het interieur etc. Naast de
kerk ligt het onlangs opnieuw opengestelde kerkhof die een metamorfose heeft ondergaan in de indeling,
bestrating en ophoging. Een lust voor
het oog en bijzonder rustpunt tijdens
een wandeling. Schitterend onderhouden.
Limmen laat zich zowel tijdens Koningsdag ls met de Bloemendagen
weer op haar best zien.

volop belangstelling geniet komt tot
uiting in het feit dat er een nieuwe
lichting jonge acteurs in de startblokken staat. De afgelopen jaren hebben
verschillende jonge mensen, met veel
succes, gedebuteerd. In eerdere recensies in deze krant hebben wij dit
uitvoerig belicht. De wat “oudere”
generatie, overigens allemaal beste
spelers, kennen een lange verbinding
met de club, om er maar eens enkelen
te noemen, Stina Hof (regisseur) 36
jaar, Mary Winder 36 jaar, Bart Winder
12 jaar, Piet van der Steen 30 jaar, Otto
Bruschke 30 jaar, Ronald Baars 18 jaar,
John Groot 35 jaar. In de “normale”
jaren begonnen de repetities meestal
in augustus voor de uitvoering in november. Er wordt elke maandagavond
druk gerepeteerd op locatie in “De
Burgerij”. In het jubileumjaar 2016
gaat de toneelvereniging voor “goud”
en begint men reeds op 25 april a.s.
Niet alleen omdat men wil excelleren,
maar ook vanwege de complexiteit
van het stuk, de bijzondere effecten,
maar vooral ook door de buitenlandse
tongval die je tot in de perfectie moet
beheersen.
Jaarlijks tekent Tiny Bruschke voor decor en rekwisieten. Zij reist letterlijk
stad en land of voor costuums, tafels,
stoelen, banken, schilderijen etc.
De voorstellingen dit jaar zullen
plaatsvinden op:
- vrijdagmiddag 18 november:
matinee voor “De Zonnebloem”
- zaterdagavond 19 november

- z ondagmiddag 20 november:
matinee, met een uitstekende
maaltijd na de voorstelling.
- vrijdag
en zaterdagvond 25 en 26
november
Per voorstelling zijn plm. 200 zitplaatsen beschikbaar. T.z.t. zullen wij
in deze krant tijdig berichten waar de
kaarten verkrijgbaar zijn. Echter een
prima idee is: wordt donateur en u geniet een VIP behandeling in de voorverkoop en gelijktijdig steunt u een
uitstekend doel: behoud van toneel
voor ons dorp. Er is ook na afloop van
elke voorstelling een prachtige loterij
met mooie prijzen en uiteraard daarna “meet and greet” met Limmens
toptalenten.

Wilt u meer lezen, kijk dan eens op de
eigen website:
www.limmerplankeniers.nl
Middels de website kunt u zich ook
gemakkelijk online aanmelden als donateur!
En wellicht schuilt er in u wel een toekomstig acteertalent, neem dan contact op met het secretariaat: Bianca
van Berkel, email: info@limmerplankeniers.nl, zij geeft u graag alle details
voor een kennismaking of het bijwonen van een repetitie.
2016: Het gaat een topjaar worden
voor “De Limmer Plankeniers”.
Kees G. Kroone
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

DINSDAG 26 APRIL

-SOEZEN
-TOMPOUCEN
-VLAAIEN
WOENSDAG 27 APRIL GESLOTEN.

TIJDENS DE BLOEMENDAGEN HEBBEN WIJ
WEER HEERLIJKE MOZAÏEKENVLAAIEN!

Graszoden

Tuinaarde - Tuinturf

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

www.gebrmin-limmen.nl
06-22509530 - 072 5051337

BLOG

e n ró l s p e e lt ..
A ls k w a li te it e
ndige
Tevens vakkuleg
gazonaan

Beyuna Power
Ben jij actief en altijd bezig met
gezondheid en het verbeteren
van je targets? Dan is Beyuna Power hét product voor jou! Beyuna
Power vergroot het uithoudingsvermogen waardoor je langer
door kunt gaan, het geeft je meer
energie en is te gebruiken voor
herstel na fysieke inspanning.
Mooie bijkomstigheid is dat Beyuna
Power de alertheid, het concentratievermogen en het zelfvertrouwen
bij sport bevordert. Je prestaties
gaan vooruit en je behoudt daarbij
ook nog eens je soepele gewrichten.
Beyuna Power is ontwikkeld om
sporters te ondersteunen. Maar wat
blijkt? Ook mensen die geen sport
beoefenen hebben baat bij deze
oppepper.

Seminar 18 mei
Sport en voeding
controle.beyuna.nl

Amy Siemons –
twee keer
Paralympisch
zilver
‘Als professioneel
atleet vraag ik het
uiterste van mijn
lichaam. Om op
topniveau te kunnen presteren moet
je lichaam optimaal functioneren.
De hoge kwaliteit supplementen
helpen me en dragen bij tot herstel
na mijn training.’
Alex van den Broek –
Erzberg Extreme Finisher
‘Voedingssupplementen dragen bij
aan mijn energie, waardoor ik langer
kan presteren. Ook helpen ze me
om sneller te herstellen na training.’
Voor info, of bestellen zie:
lifecontrole.beyuna.nl
Hoe belangrijk is voeding voor goede
sportprestaties? Haal jij het optimale uit
jouw lichaam door de juiste voeding tot je
te nemen?
Waar moet je nu mee beginnen en welk
eten kun je voortaan beter laten staan?
Als jij sporten serieus neemt is dit
voedingsseminar een echte must! Zorg
dat je dit niet mist, zodat jij door kunt
knallen naar het volgende niveau!
Wil je hier bij zijn? Bel, sms, of app Laura
06 54 69 63 28

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

• sanitair
• riolering

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

Van afval naar
grondstoffen en energie
www.gpgroot.nl
infra en engineering | inzameling en recycling | brandstoffen en oliehandel
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De kunst van het koken
door KookKönst
Na een korte wandeling door de fraaie tuin rondom cultureel centrum “Vredeburg”, steek ik de straat over en ga binnen bij KookKönst, de fraaie en goed
geoutilleerde keuken van Toon Könst (40) en zijn vrouw Georgina (33). Daar
waar ooit groenteman Jaap Mors een groente- en fruitzaak had (begonnen in
de 60er jaren van de vorige eeuw….) is nu een up to date kookbedrijf gevestigd. Er wordt gekookt dat het een lieve lust is. Toon en zijn vrouw brengen
velen de elementaire beginselen van goed en gezond koken bij, met ingrediënten die dagelijks te koop zijn. Dus geen “haute cuisine”, met heel veel benodigdheden, die je daarna misschien nog eenmaal per jaar nodig hebt. Neen,
vis en vlees zoals je dat gewoon kunt kopen bij de speciaalzaken. Er worden
workshops gegeven en je kunt gewoon binnenwandelen om je dagelijkse
maaltijd mee te nemen. Maar het bedrijf is heel veelzijdig, catering, buffetten voor grote en kleine, intieme evenementen of feesten. Kortom: op maat
gemaakt naar uw wensen.
De keuken ziet er “spic and span uit en alles ruikt heel fris. Gezeten aan een
schitterende grote en lange houten tafel van Jack Zoon Tuincreaties genieten
wij van een verse espresso en raken in gesprek over lekkere dingen, horeca,
do’s and dont’s, wijnen, whiskeys, bieren etc., en dat nog wel om 10.00 ’s morgens. Maar op dat moment is er zeker geen alcohol verkrijgbaar. Dat is alleen
bij de maaltijden die ter plekke worden bereid en genoten/gegeten.

Wat kun je betekenen voor de zakelijke markt, voor kantoren, winkels e.d.?
Wij verzorgen voor bedrijven complete lunches met soep, vers afgebakken, rijkelijk belegde broodjes en
vruchtensappen met ook daarbij weer
de borden, bestek. Maar ook alleen
belegde broodjes behoren tot de mogelijkheden. Voor een iets hippere en
gezonde lunch hebben wij de salade
in pot! Ook als je tijdens koopavond
moet werken is het mogelijk om door
ons maaltijden te laten bezorgen. Bedrijfsfeesten horen natuurlijk ook tot
de mogelijkheid te denken aan een
kerstborrel of bouwvakborrel waarbij
ook de hapjes en of buffet verzorgd
kunnen worden. Wij bezorgen alle
buffetten met borden, bestek en lekker makkelijk: wij doen de afwas!

Toon, jullie zijn begonnen op 1 mei
2014, tevreden en succesvol?
Een nieuw bedrijf starten is natuurlijk
altijd een gok. Maar wij zijn zeer tevreden hoe het nu gaat. Wij zijn erg
blij met de positieve reacties van onze
klanten. Er komen veel klanten die
“via, via” van ons gehoord hebben.
Ook bij de kookworkshops zien wij
regelmatig mensen terug die al eens
een kookworkshop bij ons gevolgd
hebben.

Hoe ziet het totale productpakket eruit, oftewel wat kun je zo al maken?
Op onze site staan diverse standaard
buffetten. Maar wij bespreken altijd
liever de wensen van de klant in een
persoonlijk gesprek. Dat kan bij ons
maar ook bij de klant thuis zodat wij
gelijk kunnen bekijken hoe de situatie
is. Uiteraard is het ook mogelijk om
rekening te houden met diëten.

Jullie stapten in een gat in de markt,
althans in Limmen. Welke reikwijdte
heeft jullie werkgebied?
Wij leveren in Limmen, Heiloo, Alkmaar, Castricum, Akersloot, Bakkum,
Uitgeest en Heemskerk. Ook werken
wij samen met Le Champion. Dan krijgen wij een plek langs een wandel- of
fietsroute aangewezen.
Je gaat met je keuken met de seizoenen mee, wat is nu aan het einde van
de winter/het begin van het voorjaar
populair?
De winter is nu echt voorbij. We maken nog wel heerlijke lente stamppotten. Ook werken we nu veel met
asperges. Voor de vaste kookgroepen

hebben wij iedere maand een menu.
Deze maand werken wij bijvoorbeeld
met lamsvlees. Ook zijn onze maaltijdsalades op de woensdag en donderdag er weer. Deze hebben wij alleen in de lente en zomer.
Je bedient zowel de zakelijke als de
particuliere markt. Hoe weet men
jouw keuken te vinden?
Een aantal keer per jaar verspreiden
wij onze flyer. Wij zijn ook regelmatig te vinden op diverse (jaar)markten
en braderieën in de regio. Wij nemen
dan altijd onze heerlijke verse soepen,
quiches en salades mee. Eind maart
stonden we nog op de Lady’s Night
bij Marga’s Haarmode. Dan verzorgen wij de hapjes en staan we met
heerlijke pure olijfolie en heerlijke
smaken fruitige azijnen. Ook stonden
wij eind maart op de vakantiedag bij
ACC Service Limmen waar wij een BBQ
demonstratie gaven. De mensen konden heerlijk genieten van de gerechten van de BBQ! Natuurlijk hebben
wij ook een mooie, altijd up-to-date,
website waar alle informatie op staat.
Ook staat de deur altijd voor u open!
Dus stap gerust eens binnen als u informatie wenst.

Kom binnen en proef onze heerlijke smaakmakers!

Ken je ook stamppotten en wintersoepen als snert, bruine bonensoep e.d.?
Wij werken altijd met seizoensgebonden producten. Dus in de winter
hebben we ook erwtensoep en andere
winterse gerechten zoals boerenkool
en zuurkool. In de lente maken wij
meer zomerse, frisse, lichte gerechten. Wij zijn nu bezig om ons zomerbuffet te bedenken. Het wordt weer
lekkerder weer buiten en de mensen
krijgen gelijk zin om hun tuinfeest
voor de zomer te regelen. Daarbij past
natuurlijk een zomers buffet met
heerlijke salades en warme gerechten.
Kun je ook een party op maat maken,
met b.v. tafels, stoelen, linnen, borden, glaswerk etc.? Is er een maximum
aan het aantal gasten?
Wij kunnen de mensen alles uit handen nemen. In een persoonlijk gesprek overleggen wij graag met de
klant en denken altijd creatief mee.
Ons motto: “Niets is onmogelijk!”
Ook de bediening op de dag zelf kunnen wij verzorgen. Wij hebben zelf
ook materialen voor de verhuur. Maar
als het aantal te veel wordt werken wij
samen met partners.
Is het ook mogelijk een drankenpakket te bestellen en hoe werkt dat met
voorraad en retour van flessen?
Uiteraard kunnen wij dat leveren en
wij hebben ook een groot assortiment
biermerken. Wij brengen alleen de
aangebroken verpakkingen/flessen in
rekening. De onaangebroken flessen
nemen wij gewoon weer retour.

Er wordt uiterst geconcentreerd gewerkt door de mannen...

Hoe bereik je je klanten? Ik zie namelijk ook Facebook regelmatig voorbij
komen. Zijn de sociale media belangrijk voor jullie bedrijf?
Wij zijn behoorlijk actief op Facebook.
Zo kunnen wij veel mensen op de
hoogte houden van de menu’s van
de afhaalmaaltijden op woensdag- en
donderdagmiddag en welke soepen,
quiches en salades wij op zaterdag
verkopen. Of als wij iets nieuws te
melden hebben zetten wij dit op Facebook. Op Facebook zijn wij te vinden
onder Kookkönst. Ook op Twitter en
Instagram zijn wij actief onder Kookkönst!
Voldoet je bedrijf aan de HACCP regels
en of andere voorschriften?
Ja wij voldoen aan alle, door de overheid, gestelde eisen.
Vertel ons een iets over de je Kookworkshops, is dit voor man/vrouw.
Voor alle leeftijden? Hoeveel mensen
kunnen per sessie deelnemen? Is er een
basiskennis van de keuken voor nodig?
De kookworkshops zijn voor vrouwen
en mannen en voor jong en oud! Als
je zelf een groepje hebt van minimaal
6 tot maximaal 10 personen kun je in
overleg met ons zelf een datum en
menu/thema samenstellen. Ben je
met één of twee personen dan is het
mogelijk om je in te schrijven voor
onze open kookworkshops. Hieraan
hebben wij altijd thema’s verbonden.
Zoals o.a. Tapas, Vis, Italiaans of Asperges. We starten de kookles altijd
gezellig met een borrel en heerlijke
hapjes. Daarna wordt er gezamenlijk
een 3 gangen menu bereid. Uiteraard
krijgt iedereen de recepten na afloop
van de kookworkshop mee naar huis.
Sinds kort geven wij ook kinderworkshops. Ook hierbij werken wij met
thema’s zoals: Hamburgers maken,
Italiaans of Tapas.
Als er een workshop is, wordt dan alles
ter plekke gegeten?
Ja, dat is wel zo gezellig! En zodra het
voorgerecht op is gaat de volgende
groep verder met het afmaken van het
hoofdgerecht.
Hoe ligt het prijspeil voor de deelnemers? Zijn er ook specials mogelijk?
De kookworkshops kosten € 55,- per
persoon en dit is inclusief de con-

sumpties. Een kookles duurt ongeveer 4,5 uur (maar loopt meestal we
iets uit). De kinderworkshops kosten
€ 25,- per persoon. En dit is incl. consumpties en een alcoholvrije bubbel
en hapjes vooraf en na het bereiden
van het menu wordt er gezamenlijk
gegeten. En ook de kinderen krijgen
de recepten mee naar huis.
Begrijp ik het goed dat horecabedrijven met een eigen beperkte keuken
(b.v. “Vredeburg”), ook bij jullie uitgebreide warme en koude buffetten
kunnen bestellen of samenstellen in
overleg? Geldt ook hier volledige verzorging met bestek, servies, glaswerk
etc.? En wie gaat er afwassen….?
Wij kunnen ook in andere horecabedrijven onze buffetten leveren.
Dit hebben wij al eens gedaan voor
verenigingen die hun feest vierden
in horecabedrijven. Dit gaat altijd in
overleg met de horecabedrijven en
natuurlijk de klant zelf. Hierbij geldt
ook wij leveren de borden, bestek mee
en wij doen de afwas!
Hebben jullie nog wensen voor de (nabije) toekomst, of “droom” je van nog
een andere stap in het horeca vak?
Wij zijn zeer tevreden met wat wij nu
doen! Maar je weet nooit wat er op je
pad komt….
Terwijl wij zo gezellig aan de koffie
zitten en over het horecabedrijf met
elkaar van gedachten wisellen, stappen er af en toe klanten binnen voor
soep, quiches, het bestellen van hapjes, salades e.d.
Het aspergeseizoen is begonnen en
komt na de derde week van april vol
op stoom, dat betekent overheerlijke verse aspergesoep en andere
bijzondere aspergegerechten. Dat
wordt smullen. KookKönst is er klaar
voor: de klant wordt op zijn wenken
bediend en alles is bespreekbaar.
Voor catering, buffetten, rijk belegde
broodjes, hapjes en kooklessen, maar
ook voor mooie oliën en bijzondere
azijnen als kadootje moet u aan de
Dusseldorperweg 75 (t.o. Vredeburg)
zijn.
Toon en Georgina Könst hebben het
koken tot een echte kunst verheven!

t
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Koo
Catering en Kooklessen

Tel. 072-5051519

•

info@kookkonst.nl

•

www.kookkonst.nl

Kees G. Kroone
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...Zorgeloos op reis
met een betaalbare
reisverzekering!

Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

De enige echte vlag van Limmen
is bij ons nog steeds te koop.
Een prima kwaliteit vlag
van 100x150 cm voor € 24,95.

www.rotteveel.org
r.nl
Kijk op:
bedrijfjonke
s
r
e
m
e
n
n
a
www.a

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61
E-mail: info@rotteveel.org

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

Alle adverteerders van de LOV
wensen u Kleurrijke Bloemendagen!

vend
Informeer vrijblij
aties en
or
ec
dd
an
w
naar
nieken
ch
te
decoratieve

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

ETEN en GENIETEN

HOLLANDSE
ASPERGES

OP DE KLASSIEKE WIJZE

Koningin van de groenten. Het seizoen is begonnen.
De keuze van bereiding is reuze, gestoomd, rauw,
gegrild als amuse en gerookt op hooi in een hooikist.

Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN
W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN MONTAGE

Ingrediënten:
2 kg AA asperges
70 gr boter,
zout
Bereiding:
Schil de asperges vanaf het kopje naar de onderkant
van de stengel en breek of snijd aan de onderkant het
houtige deel eraf, leg ze direct in koud water.
Doe de aspergekontjes en -stukjes met ruim water in
een pan en breng aan de kook, voeg zout toe en laat
op laag vuur 20 minuten trekken.
Leg de asperges in een grote pan en zeef de
aspergebouillon erop. Breng weer aan de kook en
voeg 50 gram boter toe. Laat de asperges op laag
vuur met de deksel op de pan 5 minuten koken.
Neem de pan van het vuur en laat de asperges in
nog 10 minuten nagaren. Schep de asperges met een
schuimspaan uit de pan op een warme schaal, zorg
ervoor dat de kopjes dezelfde kant op liggen. Serveer
op de klassieke manier met hardgekookte eieren,
gesmolten boter en beenham.
Ook gekookte krieltjes horen hierbij.

Eet smakelijk!

Wijntip: KIEFER PINOT BLANC

APRIL 2016

LOV-KRANT

TAIZÉ-PROJECT-KOOR

Nederlands Ruigste en Beyuna
Nederlands Ruigste! is hét nieuwe
sportieve Lifestyle Evenement en
Televisieprogramma waarin we opzoek gaan naar de fitste man en de
fitste vrouw van Nederland! Duizend
uitverkoren deelnemers uit tien verschillende outdoor sport- en fitness
disciplines zullen een spectaculaire
strijd met elkaar aangaan. Zij zullen worden uitgedaagd en getest op
alle gebieden van fitheid: snelheid,
kracht, lenigheid, behendigheid en
uithoudingsvermogen. Op ‘Flevonice’
wordt er, tijdens een waanzinnig maar
loodzwaar Trial Event, gestreden om
honderd te verdienen finaleplaatsen.
Tijdens deze Finale, die plaatsvindt in
het ‘Olympisch Stadion’ te Amsterdam, zal blijken wie de fitste man
en de fitste vrouw van Nederlands is.
Zij worden gekroond tot: Nederlands
Ruigsten!
Beyuna
Beyuna is benaderd door de organisatie om dit event te sponsoren, omdat
de Beyuna producten uitstekend passen in het concept van Nederlands
Ruigste. “Nederlands Ruigste!’ speelt
in op de sterk toegenomen interesse
in gezondheid, vitaliteit en de sterk
groeiende interesse in een healthy

Op weg naar Pinksteren zal er ook
dit jaar weer een Taizé-project-koor
gehouden worden. Het zingen en instuderen van nieuwe vierstemmige
Taizé-acclamaties wordt erg gewaardeerd De repetities zijn bedoeld voor
zowel koorleden, kerkgangers als geïnteresseerden. Op maandag 9 mei
van 20.00 uur tot 21.00 uur wordt er
een repetitie gehouden en op zaterdagavond 14 mei tijdens de Pinksterviering om 19.00 uur krijgt het Taizéproject-koor de kans het gerepeteerde
in praktijk te brengen.
Het project-koor staat onder leiding
van de dirigent-organist/pianist van
de Corneliusparochie: Peter Rijs.

lifestyle. Om deze reden past Beyuna
perfect binnen het concept. We zullen
tijdens dit event alle sporters voorzien van Beyuna Energy! Zo kunnen
zij optimaal presteren!
De natuurlijke Energy Formule
Het is een veelgehoorde klacht: energiedranken werken eerder uitputtend
dan opbouwend. Vaak geven de aanwezige, stimulerende ingrediënten
een verhoogde hartfrequentie. Dit
lijkt op energie, maar in feite put het
je lichaam eerder uit. Ook het hoge
suikergehalte van deze drankjes heeft
een negatief effect: het maakt dik en
is maar moeizaam af te breken door
het lichaam.
Beyuna Energy is ontwikkeld vanuit
het besef dat alleen gezonde ingrediënten goed genoeg zijn om energie
op te bouwen. Bij de ontwikkeling
van dit nieuwe product is er daarom
nadrukkelijk voor gekozen om ingrediënten te gebruiken die plantaardig
zijn. Beyuna Energy bevat daarom
Powergrape, Cereboost, Acerola kers
en de vliesjes van rijst, die verwerkt
zijn in Nu-Flow.
Ben Meijland en Rosanne Weijers uit

Limmen doen mee aan dit evenement! Zij zullen hun stinkende best
om Limmen op de kaart te zetten, dus
iedereen kijken as zondag 24 april van
18.30 – 19.00 uur, op RTL 7!!
Dan kunt u zien hoe zij zich staande
hebben weten te houden in dit loodzware evenement. Zeker mede dankzij de producten Energy en Power!
Kijk voor meer info over de producten:
lifecontrole.beyuna.nl .

Zonnepanelen nu
voor iedereen haalbaar!
Wilt u een lagere energierekening èn
een bijdrage leveren aan een beter
milieu? Denkt u aan zonnepanelen
en een nieuwe cv-ketel maar heeft
u op dit moment het geld niet beschikbaar? Installatieberijf Jak uit
Limmen heeft met ZEKER GROEN dé
oplossing in huis. Voor een bedrag
van € 8,00* per maand!
Wat houdt ZEKER GROEN in? U krijgt
nieuwe zonnepanelen op uw dak,
terwijl uw oude cv-ketel wordt vervangen door een moderne, zuinige
Vaillant-ketel. Dit is ook gunstig voor
het energielabel van uw woning, dat

per 1 januari 2016 verplicht is! U hoeft
daarvoor geen grote investering in
één keer te doen, maar leent het bedrag en lost dit in tien of twaalf jaar
af. De complete installatie is vanaf het
begin uw eigendom in tegenstelling
tot andere financieringsconstructies.

A-merken
Vaillant is een absoluut A-merk. De
Vaillant ecoTECplus cv-ketels hebben een hoogrenderende levensduur
van ongeveer 15 jaar. De door ZEKER
GROEN geleverde A-merk panelen
hebben een verwachte levensduur
die nog langer is. Dit zijn voorzich-
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tige aannames. Een leuke bijkomstigheid is dat u er een Samsung Tablet
bij geleverd krijgt. Daarop kunt u de
energieopwekking van de panelen
uitlezen.
Wat moet u daarvoor doen?
U neemt contact op met ons. Samen
bespreken wij de mogelijkheden tot
het plaatsen van zonnepanelen en een
nieuwe cv-ketel. Via ZEKER GROEN
ontvangt u een offerte en kunt u een
financieringsaanvraag doen bij een
andere betrouwbare partner van ZEKER GROEN, het bedrijf Green Loans
(dochter ABN-AMRO), of bij ‘ik investeer slim’ van de SvN. Daaruit rolt
een vast maandbedrag voor rente en
aflossing, inclusief onderhouds- en
garantieplan wat gratis is, zolang u
energie afneemt via onze volgende
partner in het concept, Allure Energie.
Alles uiteraard geheel vrijblijvend. Er
zijn mogelijkheden om de BTW van
de totaalinvestering van de zonnepanelen bij de fiscus terug te krijgen
èn om jaarlijks het betaalde bedrag
aan rente van deze groene lening van
uw belastbare inkomen af te trekken.
Gedurende het hele traject wordt u
begeleid door een ZEKER GROEN adviseur.
Samenvattend
De zonnepanelen en de nieuwe cv-ketel zijn direct uw eigendom, Vaillant
en de geleverde zonnepanelen zijn
A-merken, de fiscus betaalt mee aan
deze groene investering, montage van
de cv-ketel door een erkend Vaillantinstallateur en de montage van de
zonnepanelen wordt uitgevoerd door
een VCA**-gecertificeerd installateur,
energiekosten gaan significant omlaag, uw garantie- en onderhoudscontract is gratis als klant van Allure
Energie voor een nettomaandlast van
€ 8,00* per maand (exclusief de éénmalige BTW-teruggave).

.	
  

(*afhankelijk van uw persoonlijke situatie)

Tijdens de repetitieavond in
de Corneliuskerk te Limmen
zullen bassen,
tenoren, alten
en sopranen
hun eigen partijen leren.
Tijdens de pauze is er koffie en thee
en ook gelegenheid elkaar te ontmoeten. Deelname aan het project-koor
is gratis. Geef je naam en adres door
dan krijg je nog een uitnodiging met
de precieze data van de repetities toegestuurd. e-mail:
pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Scoutinggroep werkt aan levensboom
voor leeftijdsgenoten in Burkina Faso
Eenheid, kracht, bescherming, samenwerking, zorg en liefde
Op zes verschillende locaties in de regio rond Limmen wordt gewerkt aan
een deel van een doek dat samen één
geheel moet worden. In Limmen is
het een scoutinggroep die enthousiast het puzzelstuk van een nog kale
boom kleur heeft gegeven. De komende weken worden de zes stukken
verzameld en aan elkaar gezet zodat
de Levensboom compleet gemaakt
kan worden. Het doek is bestemd
voor de kinderen van scholencomplex
Zoodo en verbeeld: eenheid, kracht,
bescherming, samenwerking, zorg en
liefde. Een prachtig initiatief dat de
band tussen de WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) en
Zoodo in Burkina Faso alleen maar zal
versterken.

de verschillende kerken in de regio.
Tussen Hemelvaart en Pinksteren
kennen we namelijk het zogenaamde
‘Lopend Vuurtje’. Geïnspireerd door de
aloude pinksternoveen zal het doek
met de Levensboom elke dag op een
andere locatie te bewonderen zijn.
Op vrijdag 6 mei op de Adelbertusakker; op maandag 9 mei in de kerk van
O.L.V.in Egmond aan Zee; op dinsdag 10 mei in de Willibrordus kerk te
Heiloo; op woensdag 11 mei in de M.
M. Alacoquekerk te Egmond aan de
Hoef; op donderdag 12 mei in de Jacobuskerk te Akersloot en op vrijdag
13 mei in de Corneliuskerk te Limmen. Op al die dagen is er een korte
gebedsdienst met presentatie van de
Levensboom. Je bent uitgenodigd.
Werkgroep MOV-HALE

Het doek maakt een tocht langs het
‘lopend vuurtje’
Het doek van de Levensboom die naar
de kinderen van het scholenproject
Zoodo in Burkina Faso wordt gestuurd
zal eerst nog een tocht maken langs

Bloemen bij Forte
Kinderopvang
Bij de vestigingen van Forte Kinderopvang staat alles tot aan de zomervakantie in het teken van het thema
“Bloemen en Planten”. Bij zowel kinderdagverblijf Eigen Wijs als bij peuterspeelzaal Klein Duimpje en buitenschoolse opvang Het Avontuur en
Hogeweg staan de vele activiteiten en
workshops in het teken van bloemen
en planten. Zo steken alle kinderen
die bij Forte worden opgevangen iets
op over de natuur!
Zo hebben de kinderen van kinderdagverblijf Eigen Wijs de veranderingen in de natuur bekeken. Want als je
even stilstaat en goed kijkt, gebeurt
er heel veel in de lente! Blaadjes en
bloesem aan de bomen, gele blauwe
en witte bloemen in het gras. Ook
zagen de kinderen heel veel schappen met dikke buiken in het weiland.
Misschien zijn er de volgende keer als
ze langslopen wel lammetjes. Ook
de geluiden in de natuur veranderen
in de lente: je hoort nu opeens weer
vogels fluiten. En de kinderen hebben
gemerkt dat je de veranderingen zelfs
kunt voelen want de wilgenstruik
heeft hele zachte katjes aan de takken hangen!
Alle activiteiten (en dat zijn er veel)
bij Forte staan de komende periode
in het teken van het thema “Bloemen en Planten”. De activiteiten zijn
allemaal afgestemd op de leeftijd en
belangstelling van het kind. Zo is er
altijd voor elk wat wils! Bijvoorbeeld
de workshop “Bloemenspiesjes maken”, “Wormenhotel” en “Plat boeketje”. En in de meivakantie is er voor

de BSO kinderen weer een bomvol vakantieprogramma, met onder andere
Oudhollandse spelletjes, naar speeltuin de Bolle Buik, naar het strand en
natuurlijk weer veel workshops zoals:
Dans en Percussie, Hollandse Rap, Instrumenten Maken en de workshop
Golven Luisteren. Zo is er voor elke
leeftijdsgroep wel iets leuks te doen.
Toekomstige ouders die benieuwd
zijn hoe de kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen bij kinderdagverblijf
Eigen Wijs aan de Lage Weide zijn van
harte welkom op onze open dag op
woensdag 4 mei van 7.30 tot 18.30.
Bezoekers ontvangen een leuke goodiebag en maken bovendien kans op
een gratis dag extra opvang! Naast de
open dagen zijn (toekomstige) ouders
ook altijd welkom bij Forte Kinderopvang: via www.fortekinderopvang.
nl is een afspraak te maken voor een
rondleiding.
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PRIKT MEE!

Oranje is goed...
Rode cijfers
niet!
Maatlat 1
1906 BL Limmen

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

072 - 505 7555
072 - 505 7557
info@valgra.nl
www.valgra.nl

WWW.OVCASTRICUM.NL
Ondernemersvereniging voor Castricum
en wijde omgeving

kerkweg 1 | LIMMEN
www.slaapkennerlute.nl

van 18.30 tot 19.00 uur

Slaapcomfort | Tapijt | Gordijnen

controle.beyuna.nl

...wenst
u veel
bloemenplezier!

Forte Kinderopvang
Thuis in Limmen
Uw kind voelt zich bij ons thuis
Een geruststellende gedachte: bij Forte Kinderopvang voelt uw
kind zich helemaal thuis. Bij ons staan deskundige en betrokken
medewerkers voor uw zoon of dochter klaar, die zorgen voor
een veilige omgeving en een stimulerende sfeer. Maar van
Forte Kinderopvang mag u meer verwachten. Door het rijke
aanbod van activiteiten, toegespitst op leeftijd en belangstelling
van uw kind, is bij ons veel ruimte om de wereld te ontdekken!

rk
Maatwe
poorten

Kwaliteit
wint altijd!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Fluorietweg 25 B - 1812 RR Alkmaar - terrein ‘Boekelermeer zuid’ - T. 072-5051202

Kinderdagverblijf Eigen Wijs, Lage Weide 1B, Limmen
BSO Het Avontuur, Lage Weide 2, Limmen
BSO Hogeweg, Hogeweg 55, Limmen

www.prefabpoorten.nl

Kom kijken en kennismaken!
Kijk op www.fortekinderopvang.nl of bel 0251-658058

Te zien op het
showterrein
van Sluistuinen
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Melanie Lamers van Huisvanbinnen:

‘Voor elk interieur een passend
advies en oplossing!’
Mijn afspraak deze morgen is aan de
Kerkweg 2, nabij de stoplichten Kerkweg/Rijksweg, in de ruimte van het
voormalige reisbureau. Een prachtige
zichtlocatie recht tegenover Slaapkenner Lute waarmee “Huisvanbinnen” een uitstekende samenwerking
heeft evenals veel andere lokale bedrijven in ons dorp, maar daarover
straks meer. Ik word spontaan begroet door Melanie Lamers (45), en
we schuiven aan, opnieuw een grote
tafel van Tuincreaties Jack Zoon, met
daar omheen een aantal stoelen, allemaal anders van zit en vorm, voorzien van een prijskaartje, want alles
wat je ziet, is te koop. Melanie is een
enthousiast verteller, zij gaat gewoon
door terwijl zij espresso gaat maken.
Zodra we tegenover elkaar zitten komen al haar creatieve gaven voor het
voetlicht. Haar beroep is Interieurontwerper, en dat in de meest ruime zin
van het woord. Het zit al vanaf haar
jeugd in haar genen alhoewel zij ook
andere beroepen heeft uitgeoefend.
Echter nu is zij al ruim 10 jaar actief
in dit bijzondere vak. Sinds 15 januari
2016 heeft zij haar eigen winkel aan
de Kerkweg 2, met direct voor de deur
ruime parkeergelegenheid.
Melanie, vertel ons eens iets over je
achtergrond, je opleiding, en waar
komt de charmante zachte “g” vandaan?
Ik ben geboren in Eersel, Noord-Brabant en opgegroeid in Aalst-Waalre
net onder Eindhoven. Na de middelbare school wilde ik heel graag naar
het Sint Lucas in Boxtel, maar na een
aantal malen uitgeloot te zijn belandde ik op een toeristische opleiding.
Later ben ik weer naar school gegaan
en heb ik bij het instituut voor binnenhuisarchitectuur mijn diploma
voor interieurontwerper gehaald.
Welke beroepen heb je gedaan voor je
13 jaar geleden definitief koos voor je
huidige vak van Interieurontwerper?
Ik ben begonnen in het toerisme. Ik
heb daar veel ervaring opgedaan met
het leiding geven, omgaan met mensen, commerciële vaardigheden, het
geven van verkooptrainingen, plannen en organiseren. Kortom mijn eerste ervaring met ondernemen.
Je werkt samen met andere bedrijven
binnen ons dorp, welke disciplines delen samen met jou je creativiteit?
Eigenlijk deel ik Huisvanbinnen met
bijna alle disciplines die nodig zijn
om een interieur te bouwen. Bouwbedrijf Bos voor grote en kleine verbou-

wingen. Stukadoorsbedrijf J. Veldt,
Kuilmanmeesterschilders, Dibo installatietechniek, Nuko elektrotechniek. Farrow&Ball verf is te koop via
Breed verf. Slaapkenner Lute zorgt
voor raambekleding en vloeren zoals
pvc, linoleum en karpet, maatwerk
(inloop)kasten, keukens of dressoirs
van Intri design interieur op maat.
Betonnen aanrechtbladen als ook
verrassende accessoires zijn van 8R
betondesign. Voor het plaatsen van
keukens en de maatwerkmeubelen van Intri is daar Dennis Beentjes
Keuken en Interieurbouw en DesignGietvloeren leveren gietvloeren in alle
kleuren. Jack Zoon Tuincreaties zorgt
voor stoere buiten meubelen die ook
naar binnen kunnen. Wil je je favoriete meubel laten herstofferen of ben
je op zoek naar een mooie handgemaakte lederen tas of sleutelhanger?
Stoffeerder Alida draait haar hand er
niet voor om! Kaarten met een boodschap zijn van de hand van By Tas.
Wie kent de kaasplanken van IN original niet? Ze zijn bij Huisvanbinnen
te koop samen met nog meer keuken
accessoires. Wat is een interieur zonder bloemen of planten? De bekende
Dutz vazen Bloembinderij Suus zijn in
de winkel te koop.
Wat doet een Interieurontwerper
eigenlijk precies?
Een interieurontwerper vertaalt de
wensen van de bewoner naar een concreet plan waarbij gebruik wordt gemaakt van de effecten van kleur, licht
en materiaalgebruik en waarin rekening wordt gehouden met de functionaliteit en leefwijze van de bewoners.
Is dit allemaal maatwerk? En waarom
zou je moeten kiezen voor adviezen
van jouw bedrijf?
Interieurontwerpen is altijd maatwerk. Ieder mens is anders, met een
eigen leefstijl, gezinssamenstelling,
gewoonten, hobby’s en wensen. Er
bestaat daarom niet een standaard
advies dat voor iedereen zou werken.
Ik vind het heerlijk om samen met de
klant op zoek te gaan naar hun ideale inrichting zodat ze zich helemaal
thuis voelen in hun eigen huis.
Is het kiezen voor advies op maat een
kostbare zaak voor de cliënten?
Ik zie het juist als een missie om interieuradvies voor iedereen toegankelijk te maken. Het is ook niet altijd
noodzakelijk om een totaalplan te
laten ontwerpen, maar een uur advies
in de winkel of aan huis is ook heel
goed mogelijk.

Hebben cliënten drempelvrees, of zijn
zij bang dat ze iets opgedrongen krijgen?
Wat zo leuk is aan de winkel is dat ik
merk dat iedereen juist gemakkelijk
bij me binnenstapt om een woonvraag te stellen. Dat is ook precies wat
ik hoopte dat zou gebeuren nu ik aan
de Kerkweg in de winkel zit.
Komt de klantenkring uit de regio?
Hoe groot is je actieradius?
Het grootste deel van de klanten
komt uit de regio, maar ik ben ook bezig met leuke projecten in Amsterdam
en ben eerder deze week bij mensen
in Alkmaar geweest.
Doe je zowel particulieren als bedrijven, of met andere woorden, woonhuizen en kantoren, showrooms, een
gezellig strandrestaurant/lounge e.d.?
Ik maak plannen voor beiden. En dat
maakt het ook lekker afwisselend
Je werkt samen met andere partners,
zoals je die eerder noemde en omschreef, betekent dat dan ook dat zij
hun producten hier in de winkel zetten?
Als het mogelijk om iets van hun werk
te laten zien doen ze dat ook zeker.
Zo staat er een keukeneiland en een
maatwerkkast van Intri, de tafel heb
je al genoemd, een betonnen aanrechtblad, de gietvloer en de pvc vloer
zijn door partners gelegd. Achter in de
winkel hebben we een wand gecreëerd met stalen van diverse vloer en
wandafwerking en er zijn veel handgemaakte accessoires te zien en te
koop.

Je winkel, die er overigens zeer sfeervol uitziet en rust uitstraalt, is op 15
januari jl. door burgemeester Toon
Mans geopend. Is er toen voldoende
aandacht in de pers geweest, of heb ik
iets gemist?
De Uitkijkpost heeft wel aandacht
aan de opening geschonken, maar ik
heb er bewust voor gekozen om niet
te hoog van de toren te blazen. Ik wilde graag eerst alles op de rit hebben
en nu het loopt en ik een ritme heb
gevonden ben ik wel klaar voor wat
meer publiciteit.
Ben je tevreden tot nu toe, of zou je
graag meer mensen naar de winkel
willen zien komen?
Natuurlijk zou het fijn zijn als meer
mensen mijn winkel weten te vinden.
Ik besef dat nog lang niet iedereen
op de hoogte is dat men naast interieuradvies ook voor woonaccessoires,
cadeaus of kaarten bij Huisvanbinnen
terecht kan. Loop ook gerust even
binnen om je te laten inspireren. Ik
heb ook altijd veel Woonmagazines
op tafel liggen om in te bladeren.
Hoe en waar kunnen we jou vinden op
de Social Media?
Huisvanbinnen is te volgen op facebook, Twitter, Instagram, Pinterest,
LinkedIn en Google+.
Jullie hebben destijds gekozen voor
een klein dorp als Limmen, zijn jullie
blij met deze keuze? Waar zijn jullie
actief buiten de werkkring?
Wij zijn heel blij met die bewuste
keuze. We doen graag mee met de
gemeenschap en geloven erin dat als
je geeft je daar ook wat voor terug
krijgt. Wij zijn met ons hele gezin
graag sportief bezig met hardlopen,
tennissen en onze 3 dochters voetballen, waarin we ook graag ons steentje bijdragen. Naast Huisvanbinnen
ben ik ook betrokken geweest bij
de oprichting van de beroepsvereniging BNS-crisp voor stylisten en ontwerpers. Op dit moment zit ik in het

Melanie Lamers.

bestuur van Goed Contact waar ik de
organisatie van de Evenementen voor
mijn rekening neem.
Na een gezellig uurtje, samen met
deze bewogen en gedreven Melanie
Lamers, weet ik inmiddels dat het
beroep Interieurontwerper een breed
scala van mogelijkheden omvat.
Werkelijk alles kan op maat voor de
klant worden geregeld. De overige
partners zijn allemaal bedrijven met
een goede naam en faam en ook Melanie doet wat zij zegt en waar zij voor
staat. Als je zelf niet helemaal zeker
bent van wat je wilt met je interieur of
niet echt creatief bent, dan is Melanie
en haar bedrijf “Huisvanbinnen”, de
oplossing voor adviezen en materialen op maat, en kleur!
Om het zelf eens te ervaren en kennis
te maken met Melanie is een bezoek
aan de winkel meer dan de moeite
waard. Je wordt er helemaal blij van.
De openingstijden zijn:
Maandag en dinsdag op afspraak (ook
bij u thuis). Woensdag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur.
Veel succes Melanie!
Kees G. Kroone

Huisvanbinnen

Waar doe je inspiratie en ideeën op?
Welke internationale beurzen bezoek
je daarvoor?
Mijn inspiratie haal ik eigenlijk overal
vandaan. Van de straat, de duinen en
het strand, de stad of een fijne reis.
Kijk om je heen er zijn altijd wel dingen die je blij maken toch?
Als ik in de gelegenheid ben probeer ik de beurzen in bijvoorbeeld
Maison&Objets in Parijs, Saloni di
Mobili Milaan, Intirio Gent, Design
District in Zaandam te bezoeken.
Tijdens de Saloni di Mobili is Milaan
een bruisende inspiratiebron met veel
ontwerpers die door de hele stad hun
ontwerpen laten zien. Ieder jaar ga ik
terug naar Eindhoven voor de Dutch
Design Week. Als je de tijd hebt moet
je daar eens naartoe gaan en je laten
verwonderen wat er allemaal mogelijk
is!
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Huisvanbinnen, Kerkweg 2; 1906 AW, Limmen

072-2605040, www.huisvanbinnen.nl

Huisvanbinnen, Kerkweg 2; 1906 AW, Limmen

072-2605040, www.huisvanbinnen.nl
Huisvanbinnen,
Kerkweg 2; 1906 AW, Limmen
Rabo Refter, multifunctionele zaal in het Willibrordus Business Center Heiloo ontwerp: Melanie Lamers, uitvoering: i.s.m. een aantal partners
van Huisvanbinnen.

072-2605040, www.huisvanbinnen.nl
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KON IN G S DAG PROGR AMM A • KONINGSDAG PROGR AMMA
VANAF 9.00 UUR		
• VRIJMARKT
De vrijmarkt voor kinderen begint om 9.00 uur op het noordelijke gedeelte van het
park. De ervaring heeft geleerd dat er voldoende ruimte is voor alle jeugdige handelaren om hun waar uit te stallen, zodat er niet gereserveerd hoeft te worden.
11.00-12.00 UUR		
• START KONINGSRIT
Tussen 11.00 en 12.00 uur kan er gestart worden met de Koningsrit van ca. 4 kilometer.
Deze puzzeltocht start op de Vuurbaak. Bij de tent van de organisatie kan de routebeschrijving worden opgehaald. Om deze unieke fietstocht in stand te houden vragen
wij 1 euro per volwassen deelnemer. De kinderen doen uiteraard gratis mee. Tevens
kunnen kinderen tot 12 jaar zich hier inschrijven voor de wedstrijd “de mooist versierde
kinderfiets”.

18.00 UUR		
• EINDE ALLE ACTIVITEITEN
Om 18.00 uur eindigen alle activiteiten. Stichting Oranjefeest Limmen hoopt met dit programma voor iedereen
een leuke en gezellige dag te hebben georganiseerd.
(*) De bar zal geëxploiteerd worden door Muziekvereniging Excelsior. Alcoholische drank mag en zal door hen alleen worden verkocht
aan personen van 18 jaar en ouder. Excelsior zal hier strikt op toezien en bij twijfel vragen naar een identiteitsbewijs. Muziekvereniging Excelsior wijst er met nadruk op dat het niet toegestaan is om tijdens Koningsdag zelf meegenomen alcoholische drank in het
park te nuttigen.

12.00-15.00 UUR		
• PANNENKOEK EN LIMONADE
Omstreeks het middaguur zal er begonnen worden met pannenkoeken bakken. Alle
kinderen kunnen er één keer komen eten. Volgens de traditie is er ook dit jaar weer de
limonade koe, waarbij de kinderen zelf mogen “melken”. Hopelijk wordt het een dorstige dag en zullen de kinderen er veel gebruik van maken.
12.00-18.00 UUR		
• BAR EN EETSTANDJES OPEN
Van 12.00 uur tot 18.00 uur is de bar geopend. De bar wordt verzorgd door Muziekvereniging Excelsior (*). Hapjes verkrijgbaar bij de snackkar van Vu en bij de BBQ van
slagerij Snel.
14.00-18.00 UUR		
• MUZIEK ‘KONINGSDAG OPEN PODIUM’
Dit jaar bieden wij Limmers en niet-Limmers een podium aan om hun (muzikale) talenten te tonen. Onder begeleiding van Ruud Schouten en band wordt er opgetreden.
12.00-18.00 UUR		
• VELE ATTRACTIES VOOR DE JEUGD
Zoals ieder jaar kunnen de kinderen hun energie kwijt op en bij meerdere attracties.
Dit jaar is er voor elke leeftijdscategorie een attractie opgesteld voor al het tijgeren,
kruipen, klauteren, klimmen en springen.
CIRCA 16.00 UUR		
• PRIJSUITREIKING KONINGSRIT
Prijsuitreiking Koningsrit en “mooist versierde kinderfiets”.

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

POSTBUS 30 | 1906 ZG LIMMEN | TEL. 072 505 2544 | FAX 072 505 5454

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

P. Zonneveld B.V. (team)

Clemens

Jan

P. ZONNEVELD B.V.
RIJKSWEG 49C LIMMEN
WWW.ZONNEVELD-AUTOSCHADE.NL

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!

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00
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Gerard en Mark Min, twee architecten,
twee bedrijven, twee generaties
Zowel in Limmen als in Hoorn is een architectenbureau onder de naam MIN.
Nu is MIN geen onbekende naam in Limmen, integendeel zelfs, eigenlijk zijn
de meeste mensen met de naam MIN in Limmen wel verbonden met de bouwwereld. De andere tak zit in de agrarische sector, met mest, stro, zwarte grond
en graszoden. Van oudsher kenden wij Gerrit Min, ooit begonnen als metselaar, aannemer en timmerman aan de Dusseldorperweg, t.o. het huidige café
“De Lantaarn”. Daar werd de basis gelegd voor Bouwbedrijf Min wat ooit uitgroeide tot een toonaangevende bouwer in Noord Holland met naam en faam
tot ver daarbuiten. Het is uit deze familie, dat de architecten MIN waarover ik
vandaag schrijf, stamt.
Gerard Min (61), zoon van Jaap Min
en Annie Pepping, en zijn zoon Mark
Min (30), die in de voetsporen van zijn
vader volgt. Vader Jaap Min was gerelateerd aan bouwbedrijf Min, maar
is later het onderwijs in gegaan op
de technische school St. Willibrord
in Alkmaar. Hij overleed echter op
jonge leeftijd in 1969. Vandaag ben ik
op bezoek bij de beide architecten in
het kantoor van vader Gerard aan de
Schipperslaan 4J (gebouw Dibo). Een
mooi ruim en licht kantoor. De beide
architecten zitten achter de laptop en
zijn bezig met het vervaardigen van
tekeningen in 3D. Gezamenlijk nemen we plaats aan de fraaie besprekingstafel, aan de wand een prachtig
portret van Vader Jaap Min, getekend
door Dick Heijne. Boven de entree
hangt een kruisbeeld, Gerard’s verbondenheid met religie, maar ook zijn
grote betrokkenheid bij de gebouwen
van de R.K. Parochie H. Cornelius in
Limmen (anno 1902). Alles wat met
historische bouwwerken te maken
heeft geniet grote aandacht van Gerard. “Behouden voor de toekomst”
zegt hij terecht.
Gerard, jouw vader overleed op jonge
leeftijd, welke impact heeft dit gehad
op jullie gezin en vooral op jouw leven
en op je keuze om in zijn voetsporen in
de bouwwereld te treden?
Toen mijn vader overleed, zat ik intern
op een Lts- opleiding timmeren in
Leusden. Dit in verband met onze gezinssituatie thuis. Ik heb daarna met
mijn vader niet kunnen praten over
vervolg opleidingen e.d.. Met veel
hulp van de beide families zijn de vervolg opleidingen uitgelegd. Maar de
techniek & ambacht zat er al in. Op de
Mts- Beverwijk kon ik in het brugklas
jaar nog veranderen van bouw naar
elektra en/of werktuigbouw. Het bleef
bouw, zit gewoon in de genen. Overigens mijn broers hebben allemaal aan
de bouw gerelateerde beroepen.
Wat is jouw technische achtergrond
en opleiding?
Na de lagere school heb ik een opleiding Lts - timmeren gevolgd, dit was

Gerard Min: Project Kapelweg, Limmen.

Gerard Min: Project Zuiddijk, de Rijp.

intern in Leusden. Daarna de Lts-metselen Beverwijk, als overbruggingsjaar, want mijn ouders vonden mij nog
te jong om naar de Mts-opleiding te
gaan. Mts-bouwkunde in Beverwijk.
VTS-opzichter/tekenaar (avondstudie)
Alkmaar, HTI-projectleider (avondstudie) Amsterdam. IVA-architectuur
(avondstudie) Utrecht. Door middel
van een tussentijdse praktijk regeling
& toetsing heb ik mijn architecten
titel (register) mogen voeren. Daarna
lidmaatschap van de BNA verkregen.
Ik ben vanuit een ambachtelijke basis
gekomen tot dit vak, dat kan je ook
zien in de ontwerpen van mij. Het betekent niet dat ik vernieuwingen niet
accepteer. Hierin kan Mark mij wel het
één en ander leren.
Je hebt het vak nog geleerd vanachter
een heuse tekentafel. De jeugd kan
zich dat niet voorstellen, is de overgang naar digitaal voor jou gemakkelijk gegaan?
Nee, Bij Aetec-Heemskerk zat ik net
op de overgang blijven tekenen of
projectleiding. Gezien mijn net afgeronde studie HTI wilde ik graag
projectleiding doen. Daarnaast werd
ik veel gedetacheerd naar diverse bedrijven. Tijdens mijn werkzaamheden
in de architectuur heb ik dit mijzelf
aangeleerd. Het heeft namelijk een
andere benadering van het tekenen.
De volgende uitdaging ligt alweer in
het 3D tekenen van projecten, maar
dat wil ik samen met Mark oppakken.
Mark, vertel eens iets meer over jezelf,
je opleidingen je “drive” voor dit bijzondere vak?
Na mijn bouwkundige opleiding aan
de Hogeschool van Amsterdam heb
ik architectuur gestudeerd aan de
Technische Universiteit in Delft. Tijdens en na mijn studie ben ik werkzaam geweest bij Marc Prosman architecten in Amsterdam. Sinds begin
2013 is mijn eigen architectenbureau
Mark Min architect gestart. Een paar
maanden na de start van mijn eigen
bureau, samen met twee bouwkundigen, is Raad architecten en ingenieurs
in Hoorn opgericht.

Jij bent uitstuitend opgeleid met digitale en autocad systemen, maken deze
systemen en techniek een tekening
beter “leesbaar”, en inzichtelijker voor
de opdrachtgevers?
Ook ik ben, tijdens mijn eerste studiejaar, begonnen achter de tekentafel op de Hogeschool van Amsterdam.
Daarna heb ik de tekentafel alleen gebruikt om aan te schetsen, even een
andere houding dan achter je bureau.
Tijdens mijn studie en mede nu op
het bureau, werken wij veel met het
‘ouderwetse’ schetspapier. Tijdens
de begin fase van een project, de
ontwerpfase, werken wij vooral met
schetspapier en daarnaast met een
eenvoudig 3D programma Sketchup
genaamd. In een later stadium, als
het ontwerp de definitieve status gaat
krijgen, worden alle projecten in een
3D bouwkundig programma uitgewerkt. Niet alle opdrachtgevers kunnen 2D plattegronden, doorsneden of
gevels goed lezen/begrijpen. Daarbij
helpen 3D exterieur en interieur beelden zeer goed om de opdrachtgever
een duidelijk beeld te geven en wat
wij willen bereiken met ons ontwerp.

wen. Op basis van een BIM model is
een onderhoudsschema op te stellen.
Voordat het gebouw er staat is er duidelijkheid over het onderhoud gedurende een lange periode.

Gerard en Mark, waar en hoe vinden
jullie je opdrachtgevers en in welke sectoren van de bouwindustrie liggen die?
Onze opdrachtgevers liggen in alle
sectoren van de bouw, zoals particulieren, koekfabriek eigenaren, bierbrouwer, overheden of projectontwikkelaars.

Zijn jullie aangesloten bij belangenorganisaties voor jullie branche?
Wij zijn aangesloten bij branchevereniging van Nederlandse Architecten
(BNA) en het Architectenregister.

Waar liggen de verschillen tussen jullie beiden?
Gerard is praktischer/technischer,
Mark is ontwerpgerichter. Een goede
aanvulling op elkaar.
Gerard je bent een éénmansbedrijf,
dat is duidelijk, en Mark jij werkt met
5 mensen, welke disciplines heb je dan
met 5 man/vrouw in huis en hoe heet
jullie architectenbureau?
Ons bureau in Hoorn heet Raad architecten. We werken niet alleen in WestFriesland, maar ook veel in de omgeving Alkmaar en Amsterdam. Raad
architecten beschikt over alle disciplines van ontwerp tot aan de begeleiding van de bouw. Daarbij hebben
wij ons gespecialiseerd in BIM modelleren. Dit betekend kort gezegd: het
uitwerken van een gebouw in 3D met
daaraan gekoppeld informatie over de
elementen die wij toepassen in het
ontwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan hoeveelheden, prijzen of types
metselwerk. Tevens is dit zeer interessant voor het onderhoud aan gebou-

Mark Min: Project Peijnenburg, Enkhuizen.

Mark Min: Project Westerweg, Limmen.

Zien jullie de markt ook duidelijk aantrekken? Is dat dan vooral nieuwbouw
van woningen of bedrijfsgebouwen
of vinden er ook veel verbouwingen
plaats?
De markt trekt zeker snel aan, wij zien
dit gebeuren op elk vlak. Zowel in de
particulieren en de zakelijke markt als
in de nieuwbouw en verbouw komen
veel projecten naar ons toe.
Tegenwoordig bouw je duurzaam, onderhoudsvrij, met grote isolatiewaardes etc., hoe blijf je op de hoogte van
alle nieuwe en zich snel opvolgende
ontwikkelingen? Bemoeit de overheid
zich hier ook mee?
Enerzijds wordt er wet en regelgeving
door de overheid vastgesteld waar
vooral nieuwbouw aan dient te voldoen, anderzijds gaan wij regelmatig
naar beurzen waar nieuwe materialen
of installaties worden gepresenteerd.

Mark, welke grote(re) projecten hebben jullie onder handen of zitten er
spoedig aan te komen?
Wij zijn op dit moment met de
nieuw-/verbouw project bezig van de
Peijnenburg fabriek in Enkhuizen. Een
stedenbouwkundig plan met renovatie van een verzorgingstehuis in het
centrum van Hoogkarspel. Transformatie van de Grote Kerk en kerkplein
in Hoorn. Een oud kantoorpand van
de NUON in Zaandam gaan wij transformeren naar appartementen. Een
nieuwbouw productiehal met kantoren voor een drukkerij. Een nieuw
restaurant in de buurt van Hoorn, een
nieuw sportclub verzamelgebouw
voor de gemeente SED. Daarnaast een
aantal erg mooie woonhuizen, waaronder een woning aan de Westerweg
in Limmen en één in Bergen. Naast
de grotere projecten doen wij ook erg
leuke aan- en uitbouwen.
Waarin onderscheiden jullie je nu net
van de overigen in deze markt?
Gerard: Ik probeer de essentie van
een bouwprogramma te ontdekken,
en met deze vereenvoudiging aan het
werk te gaan. Daarnaast wil ik de opdrachtgever graag attenderen op het
belang van duurzame energie, passief
energie, water infiltrerende bestratingen e.d.. Dit is meer als de wetgeving
voorschrijft. Daarnaast wil ik graag
een bureau zijn wat laagdrempelig
werkt. Een eerste gesprek is ook vrijblijvend. Dit geeft een grote variatie
en veelzijdigheid aan opdrachten, wat
het werk juist zo leuk maakt.
Mark: We zijn een jong bureau met
ervaren medewerkers, er is een hoog
energieniveau op het bureau waar we
onbevangen ontwerpen (niet altijd in
de gebaande paden denken). Door een
goede en eenvoudige communicatie
(3D modellen) kunnen wij adequaat
handelen voor en met een opdrachtgever.
Als jullie ontwerpen maken, werk
je dan ook samen met bedrijven die
zich specialiseren in zonne-energie,
isolatie e.d. en hoe scheidt je in deze
snelgroeiende markt het kaf van het
koren?
Door het bezoeken van beurzen blij-

ven wij op de hoogte van de nieuwste
installaties en bouwmethoden. Daarnaast werken wij onder andere samen
met bedrijven als Drost technisch beheer uit Limmen.
Geloven jullie allebei in zonne-energie
en zonnepanelen voor particuliere woningen en appartementsgebouwen?
Jazeker, als je het op de goede manier
toepast en het begint al bij stedenbouwkundige projecten. Als je woningen of bedrijfspanden goed situeert
op de kavel dan valt er heel veel uit
duurzame bronnen te halen.
Gerard je bent sterk betrokken bij de
parochiekerk van Limmen en de bijgebouwen. Is dat iets waarop je je kunt
“uitleven”, vanwege de monumentale
status en de schitterende bouwstijlen?
Naast de Parochiekerk ook de Burgerij/Conquista en Harmonie/Museum
herbergt dit soort gebouwen vooral
“het samenkomen” van mensen.
Naast het bouwkundige is het maatschappelijk belang wat bij mij speelt.
De combinatie geeft de juiste motivatie.
Gerard, ik ga er vanuit dat jij als éénmansbedrijf in je eigen stijl doorgaat,
echter Mark ik neem aan dat je zeker,
met je collega’s nog groeiambities
hebt. Hoe zie je de toekomst voor jullie
bedrijf in Hoorn?
Voor onze toekomst hebben we geen
standaard stappenplan of wensen
hoe het bureau er over 10 jaar uitziet.
We doen alle opdrachten waar we nu
aan werken met heel veel plezier en
hebben voor Raad geen doelen om te
groeien. We gaan graag samenwerkingen aan met andere partijen om
onze kennis te bundelen. Zo is Raad
ook ontstaan uit 3 aparte individuele
bureaus.
Zijn de ICT systemen voor digitaal en
3D tekenen kostbare investeringen en
hoe snel vernieuwen die zich? Bewegen
jullie je ook met animatiefilms op de
Sociale Media?
Wij hebben onlangs samen een nieuwe update van ons 3D programma
aangeschaft. Dit zijn kostbare investeringen, maar dit helpt ons goed in
de communicatie met de opdrachtgever en het eenvoudiger uitwerken van
een gebouw. Wij beschikken ook over
een visualisatie programma Artlantis
waar wij animatie beelden of films
mee kunnen maken. Het publiceren
op sociale media gebeurt regelmatig vooral door middel van beelden.
Daarnaast werken wij soms met aannemers die de bouw vastleggen en
publiceren op sociale media, wat het
proces van de bouw goed in beeld
brengt.
Bij het aanhoren van al deze informatie duizelde het soms even, echter
Mark maakt alles zichtbaar en inzichtelijk op zijn Apple laptop. Prachtige
3D tekeningen van woonhuizen en
fabrieken, ongekende mogelijkheden
en daarbij nog de mogelijkheid dat
Gerard het ook nog op de “ouderwetse” manier kan, alhoewel dat uiteraard sterk afneemt. Ook hij gaat heel
snel met zijn tijd mee.
Een goede architect is zijn geld meer
dan waard. Hij behoedt je voor valkuilen en houdt toezicht op het gehele
project alsmede de financiële aspecten. In begrijpelijke taal en met duidelijke tekeningen kun je precies zien
hoe je droomhuis of verbouwing gaat
worden. Neem zelfs alvast een kijkje
op hun beider websites, of maak een
afspraak voor een vrijblijvend gesprek, het werkt verhelderend!
www.gerardminarchitect.nl
Tel.: 072 5052817
www.markmin.nl / www.raad-ai.nl
Tel.: 020 3418910
Kees G. Kroone
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RIETVELD Huis aan- of verkopen?
M A K E L A A R S

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.

Rijksweg102,
102,1906
1906BKBKLimmen
Limmen
Rijksweg
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

Ons team!
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Erik Nieman

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk
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www.dibolimmen.nl

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!
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van
Stralen
Stralen

RIETVELD

• cv en gas • koeling • dakbedekking
• water • zinkwerken • sanitair

Ons team!
Ons team!

Gerard Tool

Uitvaartverzorging

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:
Erik Nieman
Erik Nieman

072 - 505 27 24
Schipperslaan 4
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

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

Van links naar rechts: Gerard Tool, Erik Nieman, Yvonne van Dijk, Marion van Stralen, Rogier Haartman en Mark Admiraal.

Yvonne van Ophuizen

persoonlijke

Uitvaartverzorging
met stijl en respect
Yvonne van Ophuizen

Een persoonlijke uitvaart met stijl en respect
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U kunt
mij bereiken
U kunt mij dag
en nacht
072-5055740
/ 06-23582577
dag
en nacht
bereiken
info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl
072-5055740
0f 06-23582577

Bloemendagen Limmen • 30 april t/m 5 mei

info@uitvaartverzorgingyvonne.nl
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

