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voor Limmers, door Limmers

Woensdag 27 juni van 14.00 tot 21.00 uur

Jaarmarkt Limmen
Aanstaande woensdag, 27 juni, is er
de gezellige jaarmarkt in Limmen.
Net zoals vorig jaar staan vanaf
14.00uur tot 21.00uur de kramen
weer opgesteld langs de Kerkweg en
Dusseldorperweg. Het comité heeft
zijn best gedaan om zoveel mogelijk
diversiteit te geven aan de markt.
Vele Limmer ondernemers zullen ook
weer met een stand staan net als
diverse stichtingen en verenigingen.
Zo zijn Stichting Oud Limmen de
Zonnebloem zoals alle jaren aanwezig. Zij willen graag vertellen wat ze in
Limmen allemaal doen en hoe u hen
kunt steunen of helpen met activiteiten. Dit jaar is ook de jeugdbrandweer
van Heiloo aanwezig met een demonstratie en uitleg hoe en wat zij met
hun jeugdleden doen. Voor de jeugd is

er een bungee jump trampoline (tegen
betaling) en voor de jongste bezoekers
loopt er van 15.30 – 18.00 een clown op
de markt die ze vermaakt. Natuurlijk is
Harmonie Excelsior weer bij Vredeburg
vanaf ongeveer 18.00uur aanwezig om
diverse muziekstukken te laten horen.
Ondanks de verbouwing van café de
Lantaarn, wat ook een nieuwe naam
krijgt, heeft Carolien deze avond een
zanger om daar op de hoek er een
gezellige boel van te maken.

Fotografie: Marleen Bos

Bij Heeren van Limmen betekent de
Jaarmarkt de aftrap van de feestweek
rond het Heerenplein. Verderop in de
LOV leest u hier meer over. Het gezellige terras is dan natuurlijk tijdens
de jaarmarkt geopend. We hopen op
mooi weer en een veel bezoekers!

De nieuwe naam van de Lantaarn!
Nieuwe vestigingen in Limmen
en Castricum geopend
Sinds 1 juni 2018 heeft Dermacura,
huid- en lasertherapie haar deuren
geopend in Castricum en in het prachtige gezondheidscentrum te Limmen.
Bij Dermacura kunt u voor vele behandelingen terecht en wordt uw huid
met zorg en aandacht behandeld. Ons
team van gediplomeerde huidtherapeuten (KP geregistreerd) gaan aan de
slag om uw huidaandoeningen (zoveel
mogelijk) te verhelpen en de beperkingen die u ervaart op te lossen of tot
een minimum te beperken. Dat is voor
u een grote zorg minder!
Veelvoorkomende huidaandoeningen
die wij in onze praktijk behandelen
zijn acne, (over)beharing, pigmentvlekken, vaatafwijkingen, goedaardige

Vrijdag 25 mei hebben we onder
veel belangstelling de nieuwe naam
bekend gemaakt.
De meningen zijn verschillend, de ene
vind hem geweldig en de ander is minder enthousiast maar wij denken dat
straks als de gehele verbouwing klaar
is dat hij geheel tot zijn recht komt.

De verbouwing gaat gestaagd verder
,de keuken en de zaal zijn af en erg
mooi geworden.
We zijn nu bezig in het voorcafé, de
wc’s, de bar etc zijn er allemaal uitgesloopt er kwamen 9 bakken sloopafval
uit.
Nu zitten we alweer in de opbouw, het

huidafwijkingen, littekens, oedeem en
huidverouderingsklachten.
Werken aan huidverbetering is ons
vak. Om het beste resultaat te behalen is het vaak nodig om combinaties
van verschillende behandelingen toe
te passen zoals lasertherapie, needlen
en microdermabrasie.
Graag geven wij u tijdens een intakegesprek vrijblijvend advies. U bent van
harte welkom.
Dermacura, tel. 0800-0715 (gratis)
• Zonnedauw 4/6, Limmen
• Korte Cieweg 8, Castricum
Kijk op pag. 4 voor onze advertentie!
www.dermacura.nl

staal zit erin , de wc’s zijn alweer te
zien in de oude rookruimte en de wanden en plafonds komen weer nieuw
tevoorschijn.
Bent u nieuwsgierig geworden, tijdens
de jaarmarkt op 27 juni treed Bernard
Karsten bij mooi weer buiten op of
anders in onze vernieuwde zaal vanaf
20.00 uur.
De ingang is via het voorcafé en kunt
u een kijkje nemen hoe de verbouwing
ervoor staat in het voorcafé en hoe
mooi onze nieuwe zaal is geworden.
Tot dan!
Groeten, Rob en Caroline Glorie

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Bakkerij Bakker stopt!
Zaterdag 30 juni 2018 sluiten wij onze deur. Wij bedanken
al onze klanten voor het vertrouwen!
Wilt u ons de komende weken nog de hand schudden?
U bent van harte welkom!

Brand...

Lees er alles over op pagina 13

Wij geven het stokje over aan Gert-Jan Kerssens en wensen hem heel veel
succes met de nieuwe winkel die grondig verbouwd gaat worden en zo
snel mogelijk weer open zal gaan. Houdt de regionale kranten in de gaten!
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Wij wensen u een gezellige Jaarmarkt!

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

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

Erkend Installateur
SEI-geregistreerd

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag 08.00-21.30 uur.
Op zondag van 09.00 tot 21.00 uur.

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

6 dagen per week geopend

wat
hebben
ze eigenlij
k
niet...?!

Wij verkopen van alles
voor een leuke vakantie!
Van nekkussentjes voor in het vliegtuig tot aan
zwembaden voor in de tuin en van alles ertussenin.

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

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies

idee • vormgeving • opmaak
drukwerk • websites

studio

welgraven.nl

Uitvaartverzorging Formanoij
Maatwerk voor een goed verzorgde en betaalbare uitvaart
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Uitvaart vanaf € 1.475,Ongeacht waar u verzekerd of lid bent
Thuisopbaring of afscheidscentrum
Vrijblijvende voorbespreking
Uitvaartdeposito 3%
AFSCHEIDSCENTRUM DE SWAEN | SCHIPPERSLAAN 4K, 1906 BG LIMMEN
Beschikbaar voor alle uitvaartondernemingen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
www.uvdf.nl | 06 115 36 587

Graszoden

Dames- Heren & Kinderen

1e Kwaliteit tuinaarde,
potgrond, tuinturf, zand,
compost en vulgrond!

06 288 655 09
Kerkweg 42 Limmen
anleg

Tevens vakkundige gazona

Hogeweg 94 • 1906 CV • Limmen

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

VAKANTIE

zat 28 juli t/m do 16 aug
Tip: maak tijdig uw afspraak..!
Dinsdag 24 juli extra geopend
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LIMMER KROOST

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. Laat het
kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien
wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte van deze prachtige
baby. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!
Dorian Schavemaker is ‘Baby van de maand’ geworden! Extra geluk is dat er drie extra prijzen zijn gewonnen. De baby
van de maand krijgt: een waardebon van 25 euro en een powerbank beschikbaar gesteld door Studio Welgraven; een
waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon en het boek ‘Fit
en Energiek na een bevalling’ van ‘Mom in Balance’-trainer Petra Zomerdijk; een waardebon voor een unieke verjaardagstaart speciaal voor de baby van de maand gemaakt als uw baby van de maand 1 jaar oud wordt!
De winnaar kan op vertoon van deze krant en het geboortekaartje de prijzen in ontvangst nemen bij Studio Welgraven
aan de Schipperslaan 9 in Limmen (stuur wel even een mail naar redactie@lovkrant.nl om een afspraak te maken).
Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen
met de redactie, tel. 072-5055166.
Alle baby’s worden geplaatst, maar
slechts één van hen wordt - middels
loting gekozen-, geplaatst als ’Baby
van de Maand’.

Tommie Rico Weisz

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Teun Benjamin Zomerdijk

Mason Ray Klever
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‘BABY VAN DE
MAAND’

De rubriek
Li mmer Kroost
i s powered by:

Petra
Zomerdijk
Tel: 06-50217541
petra@mominbalance.nl

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!
IJssalon

Rijksweg 31A

Mies Groot

Dorian Richard Benjamin
Schavemaker
– Geboren op 15 mei 2018 –
Zoon van Richard en Jantine Schavemaker
en broertje van Charlotte en Reinder

Stef van Leeuwen

– Geboren op 15 mei 2018 –

– Geboren op 22 mei 2018 –

– Geboren op 14 mei 2018 –

– Geboren op 27 mei 2018 –

– Geboren op 27 mei 2018 –

Zoon van Marco Weisz en Cindy Theissling

Zoon van Mark en Suzanne Zomerdijk
en broertje van Julie-Jet

Zoon van Robin Klever en Anne van der
Steen

Dochter van René Groot en Mariëtte
Beentjes en zusje van Pim

Zoon van Koen en Suus van Leeuwen

Kits Oonlie op pad!

Jasmijn Lise Beentjes

Levi Manshanden

– Geboren op 26 mei 2018 –

– Geboren op 11 april 2018 –

Dochter van Tom Beentjes en Mariska
Bloedjes en zusje van Thomas

Zoon van Rick en Janine Manshanden

Lovely Cakes by Inge heeft een vrolijke
taart gemaakt voor de 1e verjaardag van
Melle Benjamin Winder. De enthousiaste mamma Ellen nam de taart dankbaar
in ontvangst!

Nieuws van Conquista
De afgelopen weken is Conquista weer
gezellig druk geweest. Van Fortnite op
het grote scherm, safari-schilderijen
maken en tuinpotjes schilderen, tot
chillen, film kijken en darten. We hebben weer veel plezier gehad.
De laatste paar weken voor de vakantie staat er ook weer veel op het

programma. Zo staan we uiteraard
woensdag 27 juni op de jaarmarkt,
maar kun je ook op woensdag 11 juli
mee komen doen aan levend stratego en houden we 18 juli een karaoke
middag. Op zaterdag 7 juli kun je in
de ochtend een aquariumvis komen
knutselen en hebben we de week erna
waterpret! Ben je wat ouder en heb je
zin om ’s avonds langs te komen? Dan
vind je het misschien leuk om vrijdag
6 juli alcoholvrije cocktails te komen
maken, of misschien wil je zaterdag
14 juli wel mee komen doen met de
poolwedstrijd.

Er is weer veel te beleven op Conquista.
Zo hebben we elke eerste zaterdag van

de maand een speciale avond, waar je
al welkom bent vanaf 9 jaar en hebben
we de laatste vrijdag van de maand
juist voor 18+ een café avond.

Inschrijven Conquista Timmerdorp op zaterdag 30 juni
Conquista Timmerdorp 2018 wordt
gehouden van 27 t/m 31 augustus op
het Koekoeksveld aan de Westerweg
in Limmen.
Je kunt je hiervoor inschrijven op
zaterdagochtend 30 juni van 11.00 tot
12.30 uur. Deelname kost € 24 per persoon. Dit betaal je bij het inschrijven.
De inschrijfformulieren worden op de
scholen uitgedeeld, kan je downloaden van onze site www.conquista.
nl en ze liggen op de inschrijfdag in
Conquista.

Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs, op het kinderdagverblijf van Kits
Oonlie is dan ook materiaal en speelgoed aanwezig voor iedere ontwikkelingsfase. Maar hoe leuk is het om af
en toe eens op pad te gaan!
De kinderen van kinderdagverblijf
Limmen trekken er regelmatig op uit.
De ene keer gaan ze naar de bibliotheek, waar ze worden voorgelezen
en zelf boekjes kunnen bekijken.
Een andere keer gaan ze gewoon
even langs de bakker om al de lekkere broodjes te bekijken en te ruiken.
Echt feest was het toen de kinderen
de boerderij van een opa en oma van
één van de kinderen mochten bezoeken. Samen met de boer mochten de
kinderen een kijkje nemen in de stallen van de koeien en de schapen. En

als afsluiting mochten de kinderen op
een strobaal bij de lammetjes zitten,
de kinderen die wilden, mochten de
lammetjes ook aaien.
Wilt u meer informatie over het kinderdagverblijf in Limmen of een keer
komen kijken? Neem gerust contact
op met de centrale administratie van
Kits Oonlie op telefoonnummer 0725323576, of door het sturen van een
e-mail naar info@kits-oonlie.nl.
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Maatlat 9 • Limmen

MEELGRO BOUW
INTERIEURBOUW
RENOVATIEBOUW
HOUT/KUNSTSTOF KOZIJNEN

Niels Zomerdijk
06 46004933

Rooinap 12
1906 WJ Limmen

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing

W W W. M E E L G R O . N L

ONTWERP INMETEN

info@nielsschilderwerken.nl
www.nielsschilderwerken.nl

• service en onderhoud

DIBO

MONTAGE

GEZOCHT: LOV-BEZORGERS

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”

(8x per jaar)

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Ben jij 14 jaar of ouder? Stuur een mail naar: redactie@lovkrant.nl

Nu óók in
Castricum en
Limmen!

Graag tot ziens
bij Dermacura

Actie

Tamara, Daniela,
P etra, I lse en
Lesley

In juni, juli en augustus

oksels laseren
voor € 50,-

per behandeling (i.p.v. € 80,-)

Laserbehandelingen zijn de oplossing!
Ontdek de nieuwe ontharingslaser van Dermacura
De LightSheer Desire is een
revolutionair systeem dat snel,
veilig en betrouwbaar werkt in de
verwijdering van ongewenst haar.
Het in de USA ontwikkelde lasersysteem is op dit moment de
meest effectieve methode die
gebruikt kan worden voor ontharen.
Het gebruik van deze laser reduceert
de behandeltijd tot 75% ten opzichte
van andere ontharingsapparatuur.

• Goedgekeurd door de US FDA,
de hoogste Amerikaanse autoriteit
die medische apparatuur test.
FDA heeft de strengste eisen alvorens
deze in gebruik mag worden genomen.

Graag zorgen wij met zorg voor uw huid!
De specialisten van Dermacura zijn aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en
geregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

• Pijnlose en comfortabele
behandelingen
• Kosten per behandeling
vanaf € 50,Bijvoorbeeld: Bikinilijn vanaf € 75,Onderbenen € 199,Bovenlip €50,- en kin € 75,-

Bel 0800 - 0715 om een afspraak te maken voor een gratis adviesgesprek in één van onze vestigingen bij u in de buurt

Alkmaar

|

Beverwijk

|

Castricum

|

Den Helder

|

dermacura.nl

Heerhugowaard

|

Limmen
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Wij zijn helemaal klaar voor het zomerseizoen!

It’s BBQ Time
bij KookKönst!
Workshops
Tijdens de BBQ workshops werken
wij op een Black Basterd en een Grill
Guru Pallet Grill. Wij hebben dit jaar
een kookworkshop waarbij we diverse
vlees gerechten leren bereiden op de
BBQ. Of een BBQ workshop met het
thema BBQ Vis. Hier leert u diverse
soorten vis te bereiden op de BBQ.
Heeft u zelf een groep vanaf 6 personen? Dan kunt u in overleg met ons een
datum en een thema/menu uitkiezen.
De workshops starten wij altijd met
een borrel en heerlijke hapjes. Daarna
gaat u gezamenlijk een menu bereiden
en natuurlijk dineren. Uiteraard is het
ook mogelijk om andere workshops
uit te kiezen!
Bbq
Heeft u een grote groep (vanaf 15 personen) vrienden of collega’s uitgenodigd voor een bbq? Het is bij ons
al mogelijk om een bbq te bestellen
vanaf € 13,95 p.p. Dit is inclusief stokbrood met kruidenboter, heerlijke
verse, huisgemaakte salades, souvlakispies, kipsaté, hamburger, sauzen en
natuurlijk een bbq. Wij werken met
elektrische bbq’s. De zogeheten pallet
grills. Ook voor de bbq’s geldt dat wij
borden en bestek meeleveren en lekker
makkelijk: Wij doe de afwas!

Wilt u een speciale bbq met bijvoorbeeld een heerlijke gevulde zeebaars
of een groot stuk entrecote? Informeer
naar de mogelijkheden!
Hapjes
Lekker borrelen in de tuin met vrienden, familie of collega’s? Wij hebben
heerlijke bruschetta’s met diverse toppings of High Wine plateau’s die ook
heel lekker zijn voor uw boottocht.
Deze plateau’s zijn ook los te bestellen.
Zomerbuffet
Ons zomerbuffet is weer voor u
samengesteld met diverse zomerse
salades, huisgerookte zalm, varkenshaas in een limoensausje en nog veel
meer gerechten! U kunt dit buffet al

bestellen vanaf 10 personen. Wij leveren altijd borden en bestek bij onze
buffetten. En lekker makkelijk: Wij
doen de afwas! Het is natuurlijk ook
mogelijk om onze andere buffetten te
bestellen.
Afhaalmaaltijden
Iedere woensdag en donderdag kunt
u bij ons terecht voor heerlijke, verse,
huisgemaakte afhaalmaaltijden. Wij
hebben altijd een stamppot, pasta,
nasi/noodles en een maaltijdsalade.
Het menu van de dag staat vermeld
op onze site. De maaltijden kosten
€ 6,- p.st. en de maaltijdsalade € 5,p.st. Op zaterdag zijn er altijd verse,
huisgemaakte soepen en quiches verkrijgbaar. De soepen zijn te verkrijgen
in hele en halve liters. Een hele liter
soep kost € 5,- en een halve liter € 3,-.
De quiches zijn € 4,- p.st. Ook heel
handig voor een verjaardag etc. Bent
u iets minder mobiel? Dan is het ook
mogelijk om de maaltijden te bezorgen. Informeer naar de mogelijkheden.
Reserveren is uiteraard mogelijk!
Heeft u een vraag of wilt u een bestelling plaatsen: www.kookkonst.nl

Spullen voor Burkina Faso?
Ook dit jaar is Stichting WOL weer
present op de jaarmarkt van Limmen.
WOL zet zich in voor onderwijsprojecten in het West-Afrikaanse land
Burkina Faso. Naast informatie over de
projecten en verkoop van Afrikaanse
kunstnijverheid willen we ook weer
spullen verkopen die een tweede leven
waard zijn. Heeft u nog spullen waar
u zelf niets meer mee doet? Wij willen
ze graag! U kunt de spullen brengen op
maandag 25 juni tussen 17.00 en 19.00
uur bij Trudi Meijer-Koot, Middenweg
47 in Limmen. De opbrengst is voor de
projecten in Burkina Faso.
Al meer dan 30 jaar ondersteunt
WOL (Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen) ontwikke-

lingsprojecten in Burkina Faso. We
hebben een belangrijke rol gespeeld
om kinderen op de basisschool te krijgen en hun ouders te alfabetiseren. Nu
is het belangrijk dat die kinderen een
beroep leren waarmee ze niet alleen
een inkomen voor zichzelf verwerven,
maar vooral ook een bijdrage leveren
aan de economisch ontwikkeling van
hun land. WOL ondersteunt in Burkina
vier beroepsopleidingen op een onderwijscomplex waarvan de bouw voor
een groot deel gefinancierd is door de
sponsorfietstocht van Limmen naar
Ouahigouya in Burkina Faso. Deze
vond al weer acht jaar geleden plaats.
Daarom nu tijd voor een nieuwe grote
actie!

Projectgroep gezocht
Het beroepsonderwijs is volop in
ontwikkeling in Burkina. Het niveau
is alleen heel laag en de bevolking is
weinig bekend met de voordelen van
geschoolde vaklui. Voor jongeren is
het van essentieel belang dat zij een
vak leren. 68% van de jongeren heeft
geen betaald werk. Als ze al naar
school zijn geweest, dan hebben ze
een algemene opleiding gehad waar
ze in hun woonomgeving weinig mee
kunnen. Veel jongeren trekken naar
de grote steden in de hoop werk te
vinden. Maar dat is er niet. Het risico
dat zij tot criminaliteit of extremisme
vervallen is groot. Ook proberen veel
jongeren hun heil in Europa te zoeken
met alle risico’s van dien.
Daarom willen we dat meer jongeren
een beroepsopleiding gaan volgen en
willen we de kwaliteit van onze opleidingen op ons onderwijscomplex verbeteren. Hiervoor is veel geld nodig.
Op dit moment ligt er een plan voor
150.000 euro. Wilde Ganzen gaat ons
hierbij waarschijnlijk steunen. Bij iedere euro die wij binnen halen, leggen zij
50 cent bij. WOL moet dus zelf 100.000
binnenhalen. Ongeveer 50.000 euro
mogen we verwerven met steun van
vermogensfondsen. Maar voor de
ander 50.000 euro zijn we, vanuit de
samenwerking met Wilde Ganzen,
verplicht om acties te organiseren.
Hierbij hebben we hulp nodig want
WOL is maar een klein groepje. Zijn er
mensen in Limmen of omgeving die
het leuk vinden om fondsenwervende
acties te organiseren voor beroepsonderwijs in Burkina Faso? Misschien wel
zo’n sponsorproject als in 2010 met de
fietstocht. Of een rally met auto’s. Wie
heeft er een idee?? Wie kan er een club
formeren om dit te organiseren?? Laat
het ons weten!!
Contact
Yvonne Zomerdijk 072 505 2680 of
yvonnezomerdijk@quicknet.nl
Kijk op www.stichtingwol.com voor
meer informatie of maak een donatie
over naar IBANNL18RABO0336 4265 77.
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Hij maakte in zijn leven meer dan
10.000 zweefvluchten en heeft vele
avonturen beleefd...
Ter nagedachtenis aan de markante
dorpsbewoner Jan van Os zullen wij
de door hem geschreven avonturen
blijven publiceren in de LOVkrant.
Deze keer:

Stop!
De zweverij heeft me tot nu tot 40 fijne jaren bezorgd. Vooral wanneer
ik terugkijk op mijn beginperiode op ‘de Kooy’. Wel 20 minuten boven
blijven met de Grunau Baby PH-166. En ‘s-maandags op vragen als:
‘Was jij dat Jan, boven het Marsdiep?’. Altijd ja zeggen; het was toch
niet te controleren. En met harde wind vliegeren, de kabel langzaam
laten vieren tot een hoogte van 800 meter. De kabel viel dan wel op de
openbare school, maar in het weekend had niemand daar erg in, bovendien lagen die dakpannen al scheef...
Soms echter probeer ik me te verplaatsen in de toekomst en speelt
zich in mijn fantasie het volgende af: Met het ouder worden komen de
kwalen. Bij internationale wedstrijden vér plassen eindig ik geheid op
de laatste plaats. De capaciteit van de ogen neemt geleidelijk af. Het
gehoor laat te wensen over. Tijdens de jaarlijkse keuring moet ik alle
trucs uit de kast halen om er door te komen.
- Van dichtbij de letters op de kaart uit het hoofd leren
- Bij de gehoortest net doen of je een oor dicht houdt
- Mijn eigen bloeddrukmeter meenemen etc.
Lang kan dit echter niet duren; eens val ik door de mand en dat betekent
‘afscheid van de wapenen’. Maar voor die tijd wil ik nog eenmaal schitteren, het plan ligt gereed.
Landing op Schiphol met de Sedbergh
In gedachten heb ik de stunt lang beoefend, het moet kloppen! Ik land
dan vlak bij zo’n Aviobridge. In de uitloop richting slurf sturen. Blijven
zitten en de shutdown checks op papier zetten en wachten op de dingen
die gaan komen.
Na 10 minuten verschijnt dan een geel wagentje met ‘Follow me’ erop.
‘Komt er nog wat van opa?’, vraagt de chauffeur-met-pet. ‘D’r valt niks
te followen, ik heb geen motor, heb je een touw voor me, Plesman?’ De
bijrijder haalt uit de kofferbak een touw met een vlaggetje ‘Schiphol,
gate to Europe’ staat er op, de man haakt aan. ‘Als u nou tiploopt en de
bijslaap neemt de staart, zijn we hier zo weg, ik rij wel.’
Het autootje loopt lekker, de twee petten trouwens ook. Ze raken snel
buiten adem. Bij de slagboom hebben ze even de tijd om bij te komen.
Als de bomen open gaan kunnen ze nog maar net STOP roepen. Het is te
laat; de T21 staat op de openbare weg bij een parkeermeter, hier houden
alle pet-bevoegdheden op. ‘Doet U dit alstublieft nooit meer’, vragen ze
hijgend, ‘hier krijgen we last mee, we moeten dit melden aan de RLD.’
Ik gooi een gulden in de parkeermeter, loop weg en kijk niet èèn keer om.
En dan maar wachten op ‘de Telegraaf ’ van maandag voor de laaste
bladzijde in m’n plakboek.

Feestweek op het Heeren
van Limmen plein
Er is van woensdag 27 t/m zondag 1 juli
van alles te doen aan gezelligheid in
en om plein bij Heeren van Limmen.
Op 27 juni tijdens de jaarmarkt wordt
het plein gebruikt voor een lekker
kopje koffie met gebak, verfrissend
drankje of een versnapering.
Donderdagavond staat de barbecue
aan voor degene die die donderdag
niet willen koken maar lekker willen
aan schuiven. Dat voor een prijs van
650 cent. (reserveer vooraf)
Vrijdagavond staat in het teken van
Frankrijk. Entertainer Guillaume zal
met zijn warme stem samen met
een Frans koor bekende en minder
bekende nummers Franse chansons
ten gehore brengen. De teksten worden geprogrammeerd op een scherm
zodat er meegezongen kan worden.
Natuurlijk zullen Franse wijn en hapjes
niet ontbreken.
Zaterdagochtend is er rommelmarkt.
Er kan worden rondgestruind van 9
uur tot 14 uur. Je mag natuurlijk ook

zelf een metertje huren om de oude
spulletjes te verkopen, dit kost € 10,-.
Stuur dan een mail naar contact@
heerenvanlimmen.nl
Zaterdagavond treedt de band Boys
Named Sue (Johny Cash tribute band)
op vanaf 21.00 uur. Boys Named Sue
speelt de liedjes van Cash niet klakkeloos na. Johnny Cash is uniek, bijzonder en niet te imiteren. De energie,
opwinding, rebellie en ontroering die
Cash opriep, kun je terugvinden bij
een Boys Named Sue optreden. Bestel
je kaarten op contact@heerenvanlimmen.nl
Zondagmiddag hebben wij een spelletjes activiteit voor jong en oud “Wij
zijn de beste”. Duo’s kunnen zich
inschrijven waarvan één persoon 16
jaar of jonger is en de ander 25 jaar
of ouder. Verder maakt het niet uit
waaruit het duo bestaat. Zij gaan het
via een origineel spelcircuit opnemen tegen elkaar. Uiteindelijk zal “de
Beste” gehuldigd worden met een
mooie prijs. Deze middag zal beginnen om 14.00.
Wil je ook je vrienden/ familie/ buren
uitdagen geef je dan snel op via
contact@heerenvanlimmen.nl
Alvast voor in de agenda;
- 15 juli Zomerse Bingo
- 7 oktober Korenfestival
- 15 oktober Limmen zingt Hazes
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... Zorgeloos wonen
met een passende
hypotheek!
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www.appelenbeers.nl

appesl.
beer
De Drie Linden 4,
1906 EM Limmen
Tel.: 072 505 48 78
info@appelenbeers.nl

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

Fijne vakantie!
Wij passen op
de winkel...
Maatlat 1
1906 BL Limmen

•
•
•
•
•
•
•

www.dirkvandersteen.nl
DIERVOEDERS

ADMIRAAL

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

Postbus 44
1906 ZG Limmen

Tel:
Fax:
e-mail:
internet:

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

KONIJN-CAVIAKOOI 95x57x46
van € 61,25 NU € 44,95

*NIEUW IN ONS ASSORTIMENT*

VITALBIX PAARDENVOER
VERVOERSBOX kat of klein huisdier
van € 11,95 NU € 7,95
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

Uw auto, onze schade.

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

Telefoon 072 - 505 30 09

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

Clemens

Jan

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

Jan Jaap

Ralph

Peter

Richard

Ruud

Stef

AUTOSCHADE? BEL ONS: 072-505 33 00

oudeweg 1
1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
fax 072 - 505 20 92
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JAARMARKT
LIMMEN
27 juni 2018
14.0 0-21.0 0 uur
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Een super gezellige markt voor jong en oud waar niemand zich verveelt...
Ruim 150 kramen en stands met lekkere, leuke en mooie producten...
Doe-activiteiten met een uitdaging voor groot en klein...
Fotograﬁe: Marleen Bos
Muziek, show, spektakel op de Dusseldorperweg en Kerkweg...
Vormgeving: Studio Welgraven
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Vergadering | Verjaardag | Toneel | Uitvaart | Feesten | Optredens | Buffetten | Bruiloften

27 juni t/m 1 juli feest op het plein:

Jaarmarkt
28 juni
Schuif aan barbecue
29 juni
Franse Chansons op het plein
30 juni van 9–14 u.: Rommelmarkt
30 juni v.a. 21 u.: Top-band ‘Boys named Sue’ (Johnny Cash)
27 juni

H
L

eeren
van

immen

HH
✆ 072 505 5220

contact@heerenvanlimmen.nl
heerenvanlimmen.nl

Kijk voor meer informatie op heerenvanlimmen.nl

Woensdag 27 juni
tijdens de Jaarmarkt

BERNARD KARSTEN
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 1 september 2018 opening

Flitsadvies...
Wilt u een snelle indicatie
van de waarde van uw
woning, kom dan bij ons
langs op de Jaarmarkt!

Alleen tijdens de Jaarmarkt:

20%
KORTING

*

op het hele assortiment!
* Uitgezonderd wettelijk verboden artikelen zoals geneesmiddelen,
babyvoeding, cadeaubonnen en geen korting over korting.

Kennemerstraatweg 330 • 1851 BJ Heiloo
Tel. 072-533 40 95 • E-mail: heiloo@hopmanmakelaars.nl

www.hopmanmakelaars.nl

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE
REFORMARTIKELEN
PARFUMERIE
SPEELGOED
FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT
KIALA SERVICE
PASFOTO’S

G&W Drogisterij AKER
Volg ons op

Kerkweg 16 • 1906 AW Limmen
Facebook!
Tel. 072-505 3138 • drogist@drogisterijaker.nl
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IN-Stijl
In Stijl Kappers - Kapper
082
Rietveld - Promo
084/86
Fruitjes - Gedroogd fruit
088/90/92
van Kooten - Schepsnoep
094/96/98
Jeanstime - Jeans
100
Schminken
102/104
Conquista - Promo
SUUS
Bloembinderij Suus - Bloemen
KERK
Jeugd Brandweer
SCOUTING	Scouting Limmen - Jeugd activiteit
083
Hopman - Promo
085
Zonvaart Reizen - Reizen
087	De Kracht van Olie Essentiele olie
089/91/93
Anastasia - Wooncadeaus
097/99
Zonnebloem
101
HaRa - Schoonmaak
103
Hanssen - Baby & kinder
105
Rainbow Ice - Schaafijs
107
Primakoop VOF - Kinderkleding
109	VOF Shop 2 Siam
tassen, armbanden
110
ACC Service
111/113
Fa. TPZ - Bedrukte shirts
117
Tjeertes - Gebruikt speeldgoed
117A
St. Kunst & Design
Chips op een stokje
117B
Scheepmaker - Paling/makreel
119/121
Hoesjesweb - telefoonaccesoires
PARKEER
Kinderattracties Bungee
VREDEBURG Harmonie
123
Ikhebeencactus - Cactussen
127/129
KookKonst - Olie & Azijn & promo
131
Moments Schoonheidartikelen
133
Hoogeveen -Sieraden/beeldjes
135
Snoeppaleis - snoep
137
Fuchs - Geurkogels
139/141
Zizo lifestyle
Plaids, tasjes, schoenen
143/145	Big mens Fashion
Grote maten heren kleding
149
Grietje Klein - Binnen/buitendeco
151/153
Koomans - Beenmode
155/157
Kreta Feinkost
Griekse specialiteit
157A
Bakkerij Bakker
Brood en Banket
159
Bio Kaas Jansen - Kaas
161
Tess Lederwaren
Luxe lederwaren
163
Feldberg Import
Flexibele vazen, waterbeats
165
Kipgrill de Dijk - Kipproducten
LANTAARN Live-optreden

draaimolen/karts

jeugdbrandweer

013
Oosterkamp - Kinderamusement
014
Peter Crandel - Promo tuinhuis
016/18
Hasieb - Lederwaren
017
Froods - Groenten en Fruit
019
2e hands Playmobil
020
Stroopwoafeltje - Stroopwafels
SNEL
Slagerij Snel - Vlees
021
Verver - Armb. / gebreide sjaals
022
Barbier Keer - Loterij producten
023
IJs van Gijs - schepijs
024
Wendy Zoon
025
IGGI - Handmade stoffen slingers
026
HuisvanBinnen - Interieur
027
Chair Repair - Meubelstoffen
028
Slaapkenner Lute - Bedtextiel
029
Zoontjes - Sieraden
030/32
Stratos Pieman - Pies/cocosballs
031
Groot - Wenskaarten
033
De Gezusters - Kunst
033A/33B	Stephano Fashion - Bonneterie confectie
034/36
Baba Barka - Tassen en riemen
035/37
eVe Mozaiek - Mozaiek workshop
038
Smaakvermaak - Promo cursus
039
Theeklipper - koffie, thee
041
Crochette - kraampakketen
042/044
Heringa - Herenkleding
043	Wind & Water - Thais voedsel en massage
045
Bakker Huidverzorging
046/48
Van Bree - Hobby divers
047
Admiraal - Brocante
049
Stichting WOL - 2e hands spullen
050
Sondag - Interieur
051
Schouten - Grote maten mode
052
StyLizt - Interieur
053
Enjoy by Inge - Magneetsieraden
055
Mr. Fudge - Fudge
057
Ananas Beenmode - Beenmode
058
Johannesbeheer - Suikerspin
059
Ook Restyling - Style inrichting
060
Passionforstones
061/63
Alonso Maigua - Zuid Amerikaans
062
Stichting Oud Limmen
064
Groot Tuinen - schoonstraatje.nl
065/67
Robi Churros - Churros
066
Pareltuin - Kinderboeken
068/70
Vortress - Boxershorts
069
Stichting Hart voor Borstkanker - Sieraden
071
Bifair - Interieur
072/74/76
Cees Kok -Dekbedovertrekken
073
Ena Krijger - Homemade sieraden
075
Koopman - Tupperware
077	St. Sanghimala - Nepalese sieraden
078/78A/80
Pure Chiq - Luxe damestassen
079	Maya Handicrafts - Producten uit Nepal
AARDBEI	Joe’s fruit - aardbeien & kersen
081A
Fit4Lady - Promo
081B
Yoga Danielle - Promo

013
015

Deelnemers Jaarmarkt Limmen
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Presentatie nieuwe CD en video-clip

Peter Dekker,
troubadour en entertainer
Dat Peter Dekker naast een zeer vakkundig schilder, ook andere kwaliteiten heeft zullen de meeste lezers wel
weten. Wie kent hem niet van b.v. St.
Nicolaas optredens, gastspreker bij de
intocht van de Goedheiligman met
altijd een stampvolle kerk (ja waar
gaan we St. Nicolaas in 2018 ontvangen….??). Een veelzijdig musicus, zanger, gitarist, mondharmonicaspeler en
veel grappen en grollen. Maar hij zingt
ook gevoelige liedjes, met een boodschap, met inhoud, maar soms met
veel zelfspot, humor en een parodie op
de dingen die dagelijks om ons heen
gebeuren.
Hij zet zich o.a. in voor de Stichting
Zelfstandig Wonen Heiloo. Een dochter van Peter en zijn vrouw Anneke
heeft een lichte verstandelijke beperking, maar werkt en woont wel zelf-

standig, mede dankzij de genoemde
Stichting. Een deel van de opbrengst
van een recente CD die Peter Dekker
en Band uitbrachten gaat naar de
aangehaalde Stichting, een uitstekend doel. Op de CD staan een zestal
mooie liedjes, met teksten en muziek
van Peter en tekstbijdragen van Henk
Brandsma. Zowel Henk als Peter zijn
begenadigd met het schrijven van
scherpzinnige teksten, met diepgang, achtergrond en betekenis. De
CD is opgenomen in de schitterende,
zeer professionele en bijzondere studio van Het Gemengd Bedrijf aan de
Zuideinderweg in Limmen. In een van
onze eerdere edities schreven wij al
over deze bijzondere studio, gevestigd in een oude stolpboerderij en
bekend bij alle grote artiesten van
naam in Nederland. De opnames van
de CD (eigenlijk heet een kleine CD:

JUNI 2018

EP, maar dat terzijde), namen twee
dagen in beslag. De band bestond
uit: Henk Kerssens, accordeon, Gerard
van de Schaaf, toetsen, Peter Dekker,
zang en gitaar, Jan Stengs, drums en
Maarten van den Broek, basgitaar,
allemaal bekende en doorgewinterde
muzikanten. Aanbevolen: http://www.
zelfwonenheiloo.nl
Videoclip
Van het eerste liedje van de CD, getiteld “Dokters van nu” wordt zaterdag
22 juni een videoclip gemaakt, die
zodra klaar via YouTube te zien zal
zijn. De muzikanten gaan gekleed als
doktoren, de opnames zijn in de fysiotherapiepraktijk van Jos de Winter
alsmede in de Protestantse Kerk te
Limmen, compleet met een doodskist.
Het klinkt wat luguber, maar zodra u
het ziet begrijpt u de parodie en de
boodschap. De clip wordt opgenomen
door een neef van Peter: Jesse Melkert,
afgestudeerd aan de Filmacademie en
die uitkijkt naar een carrière als regisseur. De opnames zullen zeker een dag
in beslag nemen, waarna montage,
invoeren van het geluid etc. nog gaat
komen, kortom een grote klus. Ook zal
gebruik worden gemaakt van poppen
die een belangrijke rol in het geheel
spelen. Deze poppen zijn vervaardigd
door Riet Bloedjes en elke pop wordt
door twee mensen bediend, dat zal
uiteraard onzichtbaar gebeuren.
Het liedje is een parodie op de moderne tijd van cosmetische chirurgie,
ooglid lifting, botox behandelingen,
jongere uitstraling, maar ook nieuwe
knie of heup, kortom het wordt iets
bijzonders. Dat moet u op termijn zelf
gezien hebben om het te begrijpen en
een lach op uw gezicht te krijgen. Een
voorproefje van Peter Dekker zien/
horen? Tik in bij YouTube: Peter Dekker
Limmen.
Kees G. Kroone

Zaterdag 23 juni
Tios jubileumshow
‘A Brand New Day’
Op zaterdag 23 juni viert sportvereniging Tios haar 60 jarig jubileum
in sporthal de Enterij met de show
‘A Brand New Day’. Om 18.30 gaan
de deuren open en om 19.00 starten
we met de show.
In samenwerking met Muziekvereniging Excelsior Limmen en Stichting
Oud Limmen zal er tot ongeveer 21.00
een show zijn waarin bijna alle leden
van Tios meedoen. We reizen met
muziek en nieuwsfeiten van 1958
naar 2018. Bij een aantal optredens
zal er live ondersteuning zijn van
Muziekvereniging Excelsior Limmen.
Als slot zullen alle leden en Excelsior
Limmen met een gezamenlijk optreden het show gedeelte afsluiten.
Hierna wordt het tijd om het jubileum
te vieren met m.m.v. de band Cartoon.
Deze super-allround band zal er een

geweldig feest van maken wat tot
01.00 duurt. De zaal is met horeca
ingericht, een gezellige bar en diverse
foodstations.
Het is een avond die voor iedereen toegankelijk is, wel of geen lid. Kaarten
zijn te bestellen via de site www.tioslimmen.nl, jonger dan 12 jaar € 5,-- en
12 jaar en ouder € 10,--. Hierbij krijgt u
dan tevens koffie of thee met een petit
four (op=op).
Op zaterdag aan de deur zijn de toegangsprijzen jonger dan 12 jaar € 7,-en 12 jaar en ouder € 12,--. (U kunt dan
ook pinnen). Denk er aan dat 18 jaar
en ouder zijn ID op 23-6-’18 kan tonen
i.v.m. alcoholcontrole.
Namens sportvereniging Tios tot ziens

op zaterdag
23 juni in sporthal de
Melanie
Lamers
EnterijLamers
aan
de Middenweg te Limmen.
Melanie
Melanie
Lamers
Interieurontwerper
Interieurontwerper
Interieurontwerper

Melanie
Melanie
Lamers
Kerkweg
2Lamers
Kerkweg
Kerkweg22
Interieurontwerper
1906 AW Limmen
Interieurontwerper
1906
1906AW
AWLimmen
Limmen
072-2605040
072-2605040
072-2605040

Kerkweg
2
Kerkweg
2
19061906
AW Limmen
AW Limmen
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
072-2605040
072-2605040

melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

melanie@huisvanbinnen.nl

• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

INSTALLATIETECHNIEK
“Uw partner in duurzame techniek”
www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

Bouwbedrijf

www.bouwbedr
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor Bo
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
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Bakkerij Bakker na 63 jaar
een nieuwe naam!
Op 30 juni a.s. sluit Bakkerij Bakker de deuren aan de Vuurbaak en aan
de Dusseldorperweg, maar niet voorgoed!! Ongeveer 14 dagen later zal
Piet Kerssens De Echte Bakker de winkel aan de Vuurbaak heropenen.
Brood, banket en alles wat daarbij hoort zal voortaan komen vanuit
de centrale (ambachtelijke) bakkerij in de Boekelermeer te Heiloo.
Het bedrijf Kerssens stamt al uit 1938, oorspronkelijk afkomstig uit
Krommenie.
Het is 63 jaar geleden dat het echtpaar
Cees Bakker en Riet Bakkler-Busker,
de bakkerij overnam van Piet en Anna
Breed (-Vlaar), zij hadden geen opvolger en de familie van mevrouw Bakker
was verwant aan de familie Breed.
Juist omdat er nu weer sprake is van
een overname (ook geen opvolger),
ging onze redactie in gesprek met
de huidige eigenaar en bakker Peter
Bakker. In de beginjaren heeft bakker Piet Breed nog twee jaar meegewerkt met Bakker Bakker, alvorens
echt met pensioen te gaan. Er was
een bakkerij en bescheiden winkel
aan de Dusseldorperweg, het brood
werd gevent langs de deur, bij vaste
klanten. Er waren toen maar liefst
zeven warme bakkers, t.w. Piet Breed
Jan Kieft, Sijvert Commandeur, Piet
van der Eem, Lammert de Jong, Wed.
Albertus Sassen en Piet Commandeur.
Limmen telde amper 3.000 zielen...
De broer van Cees Bakker, Gerrit ging
met bakfiets en transportfiets met
grote mand voorop langs de huizen
om het brood af te leveren. Gebak

In de bakkerij wordt alles nog op ambachtelijke wijze gemaakt.

werd zeven dagen per week vers
gemaakt en geleverd in prachtige
blank gelakte triplex kisten. De bakkerij van Breed had toen nog varkens
op het hok om overtollig brood te verwerken en de beesten vet te mesten!
Naast het varkenshok was een opslag
voor steenkolen waarmee de ovens
werden gestookt. In de loop der jaren
saneerde het bakkersvak zichzelf en
bleven er minder dan de helft van de
bakkerijen over.
Nu kennen we in Limmen nog slechts
één echte bakkerij, dat is Bakker
Bakker, de andere bakker, Putter,
krijgt het brood vanuit de eigen bakkerij in Uitgeest aangeleverd. Het ging
het echtpaar Bakker-Busker redelijk
voor de wind, er werd verbouwd aan
de winkel, er werden nieuwe ovens
gebouwd en zoon Peter kwam in
dienst, nadat hij eerst een jaar bij
Bakkerij Burgmeijer in Castricum in
de keuken had mogen kijken. Het is
inmiddels 1983 en Peter trouwt met
Jola Hageman. De beide dochters van
het echtpaar Bakker hadden geen interesse in het vak, de tweede zoon, Wim,
koos voor een religieuze studie en
werd priester. Peter heeft zich het vak
eigen gemaakt middels een LTS opleiding in Haarlem: consumptief. Deze
duurt twee jaar, verder leer je dagelijks in het vak bij de bedrijven waar
je werkt, nascholing etc. Peter en Jola
nemen het bedrijf uiteindelijk in 1987
van vader en moeder over. Opnieuw
zijn er toen verbouwingen en aanpassingen gedaan. 25 Jaar geleden kwam
het winkelcentrum aan de Vuurbaak
en onmiddellijk namen Peter en Jola
het besluit om daar een winkel te vestigen. Een uitstekende beslissing. Je
moet de concurrentie altijd een slag
op voor blijven.
Inmiddels heeft het kleinschalig
winkelcentrum een grote regiofunctie, veel bezoekers komen vanuit
Akersloot, Castricum en Heiloo, vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid en het altijd gratis parkeren.
Bovendien kunnen zij heel veel inkopen gelijktijdig doen op een plek.

Peter Bakker (r.) feliciteert Gert Jan
Kerssens met de overname en wenst hem
alle succes toe!

Peter tipt tijdens ons gesprek ook nog
even de concurrentiestrijd aan met
brood in de supermarkten, eigenlijk
niet met elkaar te vergelijken. Komt
het met duizenden uit een broodfabriek, of is alles nog met de hand en
op ambachtelijke wijze gemaakt, met
vaak betere ingrediënten? Echter het
is meestal een kwestie van afwegen
van de prijs door de klanten. Bakkerij
Bakker en straks Piet Kerssens De
Echte Bakker zullen altijd gaan voor
de hoogste kwaliteit en ambachtelijke
bereiding. En dat proef je!
Peter’s jaarlijkse hoogtepunten zijn
toch wel de Jaarmarkt, de grote feestdagen als Pasen, de Sint Nicolaastijd
en Kerstmis. Heel veel werk, maar met
veel plezier en inzet.
Ja en dan nog een vraag: krijgen we tijdens de Limmer Kermis 2018 nog wel
echte “spouwers”…? Peter weet het
nog niet., maar hij zal zijn best doen.
Peter is nu 57 jaar en er zijn geen
opvolgers. Bovendien staat de huidige
bakkerij voor forse herinvesteringen,
nieuwe wet- en regelgeving, ja wat
moet je dan? Dan ga je dus in gesprek
met collega’s om te kijken welke
mogelijkheden er zijn voor overnames.
De onderhandelingen met Kerssens
zijn uitvoerig en gedegen gevoerd met
Gert Jan Kerssens, en het heeft geresulteerd in een volledige overname
inclusief behoud van de werkplekken
voor de medewerkers, wellicht soms
op een andere plek, maar dat is ook
een uitdaging.

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Wij staan dit jaar voor de
laatste keer op de Jaarmarkt...
o.a.:

TOMPOUCES
SUIKEROUBLIES
PARIJSE SOEZEN

alles voor........................per stuk
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Op de foto’s het enthousiaste team van BakkeriJ Bakker die gewoon werkzaam blijven bij
straks Bakkerij Kerssens (op de onderste foto links Jola Bakker).

Voor het huidige pand aan de
Dusseldorperweg zijn plannen in ontwikkeling voor een woonbestemming,
op termijn komen daarover berichten
in de pers. De ook nog ambachtelijke
centrale bakkerij van Kerssens is in
Heiloo, vandaaruit worden alle winkels, inmiddels 11 in totaal bevoorraad.
De winkel aan de Vuurbaak krijgt een
volledige Kerssens uitstraling en zal
een ware metamorfose ondergaan. De
“Grand Opening” staat binnenkort vermeld op de etalages aan de Vuurbaak!
Peter Bakker blijft bij Kerssens werken
als bakker, maar dan voor “slechts” 38

uur per week, nu is dat vaak het dubbele…, zijn vrouw Jola gaat in een van
de winkels elders aan de slag. Wij wensen Peter en Jola, maar ook en vooral
Bakkerij Kerssens heel veel succes!
Vermeldenswaard is ook nog dat op
zondag 17 juni jl., moeder Riet BakkerBusker haar 90e verjaardag, in goede
gezondheid, en met heel veel belangstelling heeft gevierd. Proficiat en nog
vele jaren!
www.pietkerssens.echtebakker.nl
Kees G. Kroone

Djazz 2 imprezz ontroert
en verrast in De Beun
Dansschool Djazz 2 imprezz uit
Limmen, onder leiding van Willy Könst,
gaf zondag 10 juni de eindvoorstelling
“The 5th element” in theater De Beun
in Heiloo. De show opende met een
korte presentatie van alle dansgroepen en het thema van de show.
De jongste kinderen, vanaf 3 jaar,
dansten in de openingsdans met parapluutjes. De “aahhhs” waren direct te
horen in het publiek. Direct na de openingsdans dansten de jongste meiden
met een parachute. Deze meiden stalen direct de show. Zij werden begeleid door Roanne Vleugel en Daniek de
Zeeuw uit het Showteam.
Groep 3-4 danste zelfstandig en vol
enthousiasme. Een vrolijke groep meiden die ook veel meezingt tijdens het
dansen. Zij lieten een openingsdans
met dansdoekjes zien en deden daarna nog “De Bloemendans” en “Diep in
de zee”.
Groep 5-7, een grote groep van ruim
20 meiden, liet zien dat samenwerken en plezier in het dansen belangrijk is. Na weken hard werken was het
hen gelukt om de dansen op tijd af
te krijgen en ook mooi gelijk te dansen. Samenwerking kwam duidelijk
naar voren bij het wisselen van de
opstelling en het samen tellen van de
muziek.
Groep 8-VO 1 straalde met een dansmix
van Tarzan en een dans met paraplu’s.
De dans “Rain”, met de paraplu’s, werd
perfect gelijk uitgevoerd wat een gaaf
effect gaf. Er ontstond echt een feestje
op het toneel.
VO 2-4, een grote groep van ruim 20
dansers, knalde van het toneel. Een
grote groep met strakke, snelle combinaties en veel energie. De mix van

de Lion King ontroerde en verraste het
publiek. Ook de dans “Burn” werd na
afloop vaak genoemd als favoriet. Veel
opstellingswisselingen, canons en
strakke pasjes kenmerkten deze dans.
Het showteam liet net als VO 2-4
zien dat zij kwaliteit in zich hebben.
Verschillende technieken en stijlen
laten zij er makkelijk uit zien. Kracht,
sprongen, uitstraling en synchroon
dansen kenmerkten de dansen die zij
uitvoerden. Opvallend was hun dans
op het nummer “Firestarter”. Veel hoge
en snelle sprongen in stoer houdingen
volgden elkaar op. Midden in het nummer kwam er een stuk muziek uit een
dansfilm waarop de meiden lieten zien
dat zij ook de klassieke dansbewegingen prima beheersen. Dit was een leuk
verrassingelement voor het publiek.
De 3 groepen moderne dans, onder leiding van Iyon van Brummelen, lieten
prachtige technieken en variaties zien.
Mooie wisselingen in de opstellingen,
samenwerking en uitbeelding van de
tekst stonden centraal. Regelmatig
werd een er traantje weggepinkt door
het publiek. De moderne dans is duidelijk een waardevolle toevoeging aan
de show van Djazz 2 imprezz.
Het publiek was laaiend enthousiast
en ontroerd en gaf na afloop van de
einddans, waar alle groepen in meedansten, een staande ovatie.
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Wil jij vluchtelingen begeleiden bij het maken
van een nieuwe start?

Dan zijn we
op zoek naar jou!
Wat doet VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en
asielzoekers in Nederland, vanaf het
moment van aankomst tot en met de
integratie in onze samenleving. Dat

doen we door middel van persoonlijke
steun, het bieden van toegang tot de
samenleving en de mogelijkheid een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
Maatschappelijke begeleiding
Wanneer vluchtelingen met een ver-
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blijfsstatus zich in Castricum, Limmen
of Akersloot vestigen, is het belangrijk
dat zij zo snel mogelijk zelfredzaam
worden.
Als maatschappelijk begeleider maak
je vluchtelingen wegwijs in hun nieuwe woonplaats. Je helpt bij allerlei
praktische zaken, zoals de inrichting
van het huis, het regelen van scholen voor kinderen, je neemt contact
op met instanties en neemt samen
de post door. Daarnaast help je de
vluchteling een sociaal netwerk op te
bouwen, vrijwilligerswerk of andere
activiteiten te ontplooien en kun je
ondersteunen bij de keuze voor een
opleiding.
Wat wij verwachten:
•	minimale beschikbaarheid van 1
dagdeel per week
•	open staan voor andere culturen en
gebruiken
•	goede communicatieve en
administratieve vaardigheden
•	een luisterend oor bieden en een
vertrouwensband opbouwen
•	focus op het vergroten van zelfredzaamheid

Open je ogen
in Castricum...
De tentoonstelling ‘Open Je Ogen!’
is verhuisd van Alkmaar naar
Castricum. Met deze tentoonstelling
van Commensha- het expertise- en
coördinatiecentrum voor slachtoffers
van mensenhandel - wordt aandacht
gevraagd voor mensenhandel. Na
Castricum komt dezelfde tentoonstelling ook in Heiloo en Bergen te staan.
In Castricum komt de tentoonstelling
naast het gemeentehuis te staan op
het trottoir langs de C.F. Smeetslaan.
De hele tentoonstelling bestaat uit

30 portretten en verhalen van slachtoffers. Dertig indringende portretten
van vrouwen én mannen, die symbool
staan voor het feit dat mensenhandel
onder onze ogen plaatsvindt. De portretten zijn in opdracht van CoMensha
en in samenwerking met stichting
Open Mind tot stand gekomen en
krachtig vastgelegd door fotograaf
Ernst Coppejans. De foto’s brengen de
ernst en de diversiteit van mensenhandel in Nederland in beeld. Op de
foto’s zijn van de slachtoffers alleen
de ogen te zien.

Wat wij bieden:
•	concreet iets kunnen betekenen
voor vluchtelingen in Castricum,
Limmen of Akersloot
•	de mogelijkheid jouw eigen tijd in
te delen
• cursussen en trainingen
• reis- en onkostenvergoeding
•	ondersteuning van teamleider en
andere vrijwilligers
Vragen of interesse? Neem contact op
met Jaap Woudenberg:
jwoudenberg@vluchtelingenwerk.nl
06-13865484.

RIETVELD
M A K E L A A R S

De tentoonstelling op de Paardenmarkt in Alkmaar.

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
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.

De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
072505
50514146464EEinfo@rietveldlimmen.nl
info@rietveldlimmen.nl
TT072
W
Wrietveldlimmen.nl
rietveldlimmen.nl

klassieke, jazz-en popmuziek

Ons team!
06-49704045
muziekwerkplaatslimmen.nl, info@muziekwerkplaatslimmen.nl

Bel Rietveld: dé makelaar van Limmen!

Uitvaartverzorging
Yvonne van Ophuizen

Marion van Stralen

Yvonne van Dijk

Huis aan- of verkopen?

RIETVELD

De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,

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

Dé makelaar van Limmen!
Erik Nieman
Gerardvoor
Tool een
Heeft u (verkoop) plannen? Bel dan met Rietveld Makelaars

M A K E L A A R S

Rijksweg 102, 1906 BK Limmen
072 505 14 64 E info@rietveldlimmen.nl
uT een
vrijblijvend adviesgesprek inzake
W rietveldlimmen.nl

Marion van Stralen

uw financiële mogelijkheden?
Bij bijvoorbeeld aankoop, verbouw of oversluiten van uw hypotheek?
Of verwacht u binnenkort uw hypotheekrenteverlenging? Bel dan met:

Yvonne van Dijk

Wilt

gratis waardebepaling en Erik Nieman komt bij u langs. Ook voor advies bij
het aankopen van een woning of als u een taxatierapport nodig heeft.

Ons team!

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

GLAZENWASSERIJ
SCHOONMAAKBEDRIJF

Maarten Min

Erik Nieman

Gerard Tool

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:

Bel Gerard Tool: dé financieel adviseur van Limmen!

Rijksweg
102, 1906
BK Limmen
De Drie Linden
1, 1906
EM Limmen
TT 06
gtool@hypotheekshop.nl
0621
21 22
2219
19 15
15 EE info@gtmbfa.nl
W www.hypotheekshop.nl//amsterdam/zuid

W www.gtmbfa.nl

Het Palet 8
1906 C J Limmen
Tel. (072) 505 30 72
Mobiel 06 53 23 23 47
m.min@quicknet.nl
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Brandweer redt de Corneliuskerk
van een totale vernietiging...
Het is donderdag 3 mei 2018, ‘s middags 17.41 uur komt er een eerste melding dat er brand is uitgebroken in de Corneliuskerk op de hoek van de
Kerkweg en de Dusseldorperweg in Limmen. Het is schitterend weer, de
zon staat hoog aan de hemel. Er zijn die dag, evenals voorgaande dagen
reguliere onderhoudswerkzaamheden verricht aan de noordzijde van de
kerk nabij het zgn. transept, oftewel het kruis. Ter verduidelijking, dit
impliceert zeker niet dat de brand ook door de werkzaamheden is veroorzaakt. Dat is een zaak van forensisch onderzoek en verdere gesprekken
tussen verzekeringsbedrijven.
Het kerkcomplex bestaat uit een aantal aan elkaar verbonden gebouwen,
t.w. de kerk, de toren, de Mariakapel,
de verwarmingsruimte, de sacristie, de
drukkerij, de opbaarruimte voor overledenen, de keuken, de pastorie, met
vergaderruimtes en daarboven een
vijftal appartementen. In de onmiddellijke nabijheid zijn schoolcomplexen
en woonhuizen, die bij een grote brand
ernstig gevaar zouden kunnen lopen.
De kerkgebouwen stammen uit 1902
en zijn een Rijksmonument. Aangezien
het hier een zeer complexe brand zal
gaan worden, besluit de brandweer
Limmen, al tijdens het aanrijden op te
schalen naar zeer grote brand, zodat
ze zo snel mogelijk hulp krijgen uit
omliggende gemeentes. Brandweer
Limmen is om 17.48 uur al eerste ter
plaatse. Aan de noordzijde brandt het
dak dan volop. Uit alle dakkapellen
“stoomt” rook naar buiten. De dakconstructie is hout, waarop een leiendak.
Het dak is gortdroog, er is altijd een
natuurlijke ventilatie door de sleuven
in de dakkapellen waarachter gaas is
bevestigd tegen vogeloverlast. Mede
doordat het al enkele weken droog
weer is geweest, met veel zon is de
dakconstructie extra droog. Inmiddels
is door snel en adequaat optreden van
kerksleutelbeheerder Joop Koppes, de
grote, zware gasleiding aan de noordoostzijde van de kerk afgesloten.
De brandweer heeft dan al de kerk van
binnen gezien, die staat vol rook en
sluit alles af: te gevaarlijk om erin te
gaan. Het dak, boven het gips boogplafond, kan uitsluitend via de toren
bereikt worden. Op last van de brandweer kan en mag er niemand meer
in de toren komen. Gelukkig zijn alle
tussendeuren vanuit de kerk richting
de overige gebouwen afgesloten waardoor er geen zuigende tochtgaten ontstaan waardoor het vuur zich razendsnel kan verspreiden.
Onze redactie is in gesprek gegaan
met de brandweerpost Limmen om
zich te oriënteren hoe dit alles werkt,
wie verantwoordelijk is en wat er zoal
gebeurt bij het in ogenschouw nemen
van de complexiteit van de brand.
Ons gesprek is met een drietal gedreven, ervaren brandweerlieden: Mark
Schuitema, postcommandant, aanvoerder van de post Limmen, Bas
Meegdes (woont 50 meter ten zuiden
van de kerk…), bevelvoerder en Paul
Bos, ook bevelvoerder. Redden is hun
motto en behouden wat behouden
kan worden. De eerste (en ook andere) brandmelding, of ongevallen etc.,

komt binnen op een alarmcentrale in
Alkmaar. Vandaar gaat er onmiddellijk
een pager bij alle leden van het brandweercorps Limmen. In die melding
staat dat de brand in de kerk is. De
brandweer kent in grootte (ernst) een
viertal classificaties. Limmen wordt
direct als een categorie vier bestempeld. Direct nadat er opgeschaald is
komen er andere brandweerposten
in actie. Uiteindelijk zijn de volgende
posten aanwezig: Heerhugowaard,
Alkmaar, Heemskerk, Limmen,
Castricum, Heiloo, Uitgeest, Langedijk
en Winkel. Totaal zijn er ongeveer
70 brandweermensen ter plaatse.
Daarnaast nog een 15 personen van
overige hulpdiensten. Er treedt een
Officier van Dienst (vanuit Alkmaar)
op als eindverantwoordelijke, deze is
voor de organisatie en de communicatie. Tevens is aanwezig burgemeester
Drs. Toon Mans, verantwoordelijk voor
openbare orde en veiligheid binnen de
gemeente Castricum. De burgemeester is bevoegd percelen te laten ontruimen, wanneer nodig woonruimte
te vorderen, bijzondere verkeersmaatregelen etc. Vanzelfsprekend is de burgemeester ook het luisterend oor voor
de getroffenen en treedt op als een
burgervader en boegbeeld.
Het is inmiddels 17.55 uur en de eerste
hoogwerker is ter plaatse, er is water,
de hoogwerker geeft 4 m3 water per
minuut, dat is 4.000 liter! Uiteindelijk
zijn er drie hoogwerkers ter plaatse,
een aan de noordzijde, een aan de
zuidzijde en een midden voor de kerk.
Op ongeveer 150 meter afstand wordt
d.m.v. enorme pompen heel veel water
richting de kerk gepompt vanuit de
haven ’t Stet.
Met man en macht wordt de brand
bestreden. Inmiddels zijn al gedeeltes van het transept naar beneden
gestort, dwars door het gipsen boogplafond heen, delen van het dak vallen
brandend midden in het kerkgebouw.
Vrij kort na het begin van de brand
meldt de uitvaartondernemer Ton
Groot dat er in de ruimte naast de
kerk een overledene lag opgebaard.
De brand is gelukkig nog ver van deze
ruimte af. Met grote voorzichtigheid
en piëteit wordt de overledene veilig
naar een andere ruimte buiten de kerk
overgebracht. Onlangs is de familie
van de overledene bij de brandweer op
bezoek geweest om hen hun dank over
te brengen.
De drie hoogwerkers richten zich volledig op behoud van het gebouw om
de schade zoveel mogelijk te beper-

ken. Om 21.15 uur kan het sein “brand
meester” worden gegeven, dat wil
zeggen: onder controle, het vuur is
dan echter nog niet uit. Het kan zich
niet meer verspreiden. Voor middernacht is de brandweer ook de kerk
binnen gegaan om te zien wat er daar
allemaal is gebeurd. Vanzelfsprekend
gaat er de nodige ultra sterke verlichting mee, immers de elektriciteit was
uitgeschakeld, de kerktoren klok was
om 18.45 uur gestopt. Ook neemt de
brandweer camera’s mee om eventueel iets vast te leggen voor gebruik
later. In de kerk werd in het middenpad richting het altaar (oostzijde)
een oscillerend straatwaterkanon (tot
2.000 liter per minuut!) geplaatst. Dit
waterkanon kan met zeer grote kracht
over grote afstand grote hoeveelheden
water verspreiden en is zelf bewegend
in de straalpijp. De brandweer blijft
ter plaatse, er wordt door anderen
gezorgd voor koffie, thee, water, catering etc., alles strak georganiseerd. In
de nacht laait er weer vuur op rond
01.30 uur, dit is echter weer volledig
onder controle om 03.15 uur. Er blijft
gedurende de gehele nacht brandweer
aanwezig, alsmede beveiligingsdiensten om ongenode gasten te weren. De
volgende dag is er opnieuw een aantal
malen geblust, rond 16.00 uur, op 4
mei, is alle vuur verdwenen en kan de
schade worden opgenomen…
De ravage is enorm, grote delen van
het transept zijn naar beneden gekomen, de eerste drie rijen banken hebben vlamgevat. In het transept is bijna
alles verbrand, twee grote schilderijen,
het kleine orgel, de piano, de grote
kroonluchter en de Godslamp zijn met
donderend geweld gesneuveld, de kap
van de preekstoel ligt er scheef op,
de grote houten beelden van Koning
David en St. Petrus zijn verkoold. Dat
is echter allemaal materiële schade,
alles kan worden vervangen. Het is een
wonder dat de beide altaren onbeschadigd staan, compleet gedekt met tafellinnen, de stoelen van de voorgangers
staan nog keurig op rij, de gordijnen
achter het oude hoofdaltaar hangen
gewoon aan de wand. De hitte en de
rook konden gemakkelijk ontsnappen
door de enorme gaten in het dak van
het transept (kruis).
Inmiddels is er op bestuurlijk niveau
binnen de kerk al veel gebeurd, het
bisdom Haarlem-Amsterdam, waaronder de parochie valt heeft al goedkeuring gegeven voor totale herbouw,
alsmede ook de Rijksdienst voor de
Monumenten die is geweest. De kerk
is verzekerd bij het bedrijf Donatus,
gespecialiseerd in kerken en overige
monumentale huizen en gebouwen.
Saillant detail is dat pastor Johan
Olling met een groot gezelschap mensen uit Limmen en omgeving op dat
moment op pelgrimstocht was in
Ierland. Luttele seconden na de brandmelding flitsten de beelden al over
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de gehele wereld en bereikten ook
Ierland, grote schrik alom en machteloos. Een week later kwam de groep
terug van hun tocht en kunnen zij met
eigen ogen de ravage aanschouwen.
Op dit moment is de kerk helemaal
leeg, er zijn veel steigers opgebouwd,
alles wordt gereinigd en hersteld/
vervangen. De bouwplannen worden
gemaakt, het herstel kan binnenkort
beginnen. De parochie draait gewoon
door op diverse andere prima locaties
in het dorp of daarbuiten.
Een bijzonder woord van dank aan
de inzet van de brandweer en met
name van de post Limmen! Zij, en alle
overige hulpverleners, hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de schade

“beperkt” is gebleven en dat er nog
heel veel van het gebouw in tact is.
Het is aan hun inzet, doorzettingsvermogen en inzicht te danken dat de
kerk nog staat! Mark, Bas en Paul hebben een enthousiast verslag gegeven
over alles wat er die avond en nacht is
gebeurd. Het geeft een mooi beeld van
hoe de hulpverlening werkt.
Brandweer: je kunt er niet van buiten!
Hulde!
Ook interesse in de brandweer of om als
vrijwilliger mee te werken? Neem contact op met de post Limmen via e-mail:
brandweerlimmen@vrnhn.nl
Kees G. Kroone

De brand in de kerk en de Godslamp
Steigers, reinigen en Mariakapel
In de Corneliuskerk staan op dit moment een wirwar aan stangen en buizen.
Op deze steigers wordt een werkvloer geplaatst net onder het gewelf. Na het
plaatsen van de werkvloer zal de aannemer van binnenuit gaan beginnen
met de sloop van het resterende dak-gedeelte. De deuren en openingen naar
de Sacristie, Mariakapel en de Pastoorsgang zijn ondertussen afgedicht. Dit
ook omdat de firma Dolmans gaat beginnen met de eerste reiniging van
de beelden en altaren. Daarna zullen deze worden ingekrat om tijdens de
sloop- en bouwwerkzaamheden niet verder te beschadigen. Na het gereedkomen van de werkzaamheden zullen de beelden en altaren nogmaals grondig schoongemaakt geworden. Ook het meubilair van de Mariakapel zal
worden gereinigd en worden teruggeplaatst in de Mariakapel. Daar zullen
ook de kruisjes, mededelingenbord en doopboom teruggeplaatst worden.
Hierna zal de kapel weer toegankelijk worden gemaakt voor bezoekers.
God is nog steeds thuis in Limmen
Ondertussen houden wij in ‘Heeren van Limmen’ de zondagvieringen.
Prachtig vond ik de vraag dat een meisje van 8 jaar mij stelde. Ze had bij de
Eerste Communievoorbereiding goed geluisterd en geleerd dat God thuis
is als er geconsacreerd brood in het tabernakel opgeborgen is. Je kunt dat
ook zien omdat dan de Godslamp brandt. Het is als met de koning in zijn
paleis. Als de Koning thuis is dan hangt de vlag uit boven het paleis. Als hij
er niet is dan hangt er geen vlag. Zo is het ook met de Godslamp. Als er geen
geconsacreerd brood in het tabernakel is, is God niet thuis en dan brandt
de Godslamp niet. Haar vraag was dan ook: “God is niet huis want er brandt
geen Godslamp, waar woont God nu?” Ik probeerde het meisje duidelijk
te maken dat God eigenlijk overal woont. Overal waar mensen goed doen,
respect hebben voor elkaar en lief zijn voor de ander. En ook vertelde ik haar
dat we het geconsacreerde brood heel goed bewaren. Dat doen we in een
andere speciale kluis bij de kerk. En omdat we tegenwoordig heel voorzichtig moeten zijn met vuur, brandt er nu geen Godslamp. Maar er brandt wel
een Godslamp als we het geconsacreerde brood op zondagmorgen naar de
viering in ‘Heeren van Limmen’ brengen aan de overkant van de kerk. En ik
moet zeggen dat ik tegenwoordig – meer dan anders – heel goed op let of
de Godslamp bandt, want ik vind het wel belangrijk dat iedereen weet dat
God nog steeds thuis is in Limmen.
pastor Johan Olling
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Bromfiets- en theorielessen
bij Dicx rijschool

Open dagen Salon Moments
groot succes!
De onlangs voor de Nationale
Beauty Award 2018 genomineerde
schoonheidssalon Moments van Jill
van der Velden, hield donderdag 14
en vrijdag 15 juni in samenwerking
met andere specialisten en bedrijven Open Dagen.
Onder zeer mooie weersomstandigheden, waardoor er extra veel
bezoek kwam, werden dames en
heren in een ontspannen sfeer
ontvangen voor het ondergaan
van een zomerse make-up look en
kennismaking met niet alleen de
schoonheidsproducten, maar ook
workshops en korte informatieve
lezingen door specialisten op divers
gebied.
Het ging o.a. over voeding, beweging, cosmetische ingrepen ja: doen
of neen: juist niet doen, een tandarts in opleiding sprak over de vooren eventuele nadelen van het bleken
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van de tanden en de specialisten op
het gebied van huid- en algemene
lichaamsverzorging, Monique,
Manon en Jill wisten de bezoekers
alles te vertellen over hun vakgebied. Velen togen blij huiswaarts
met mooie en nieuwe producten
(ook Vaderdag kadootjes) en uiteraard een gezellige Goodiebag met
leuke attenties. Er was een harmonieuze samenwerking met Margret’s
Haarsalon, KookKönst Catering en
Kookworkshops, Slaapkenner Lute,
Sondag Wonen & Leven, Charo
Bloemen, allen uit Limmen en RIVS
Stores uit Alkmaar.

Onlangs is Dicx auto- en motorrijschool samen met 2 collega rijscholen
een gezamenlijk bedrijf gestart onder
de naam RBD verkeersopleidingen.
Deze rijschool waarin de 3 rijscholen hun krachten hebben gebundeld, richt zich op het verzorgen van
bromfiets-rijlessen en het verzorgen
van theorielessen voor het auto-,
motor- en bromfietsrijbewijs. Voor de
theorielessen kunnen de leerlingen
terecht in het RBD theoriecentrum in
Uitgeest waar op regelmatige basis
theorie-cursussen worden gegeven.
Leerlingen kunnen op de site van Dicx
(www.dicxrijschool.nl) en RBD (www.
rbdverkeersopleidingen.nl) zien
wanneer de cursussen worden
gegeven. De kosten van de ééndaagse theorie-cursus zijn €129,-.
Dit is inclusief het theorie-examen bij het CBR. Cursisten van
Dicx rijschool en van de andere
deelnemende rijscholen krijgen

Alle bedrijven lieten producten zien
en gaven graag tekst en uitleg over
hun bedrijven. Een zeer geslaagde
happening met fijne samenwerking en presentatie vanuit diverse
invalshoeken die prima bij elkaar
aansloten.

een interessante korting en betalen slechts €105,- Nb. Er zijn op dit
moment nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus op 5 augustus met
aansluitend het CBR theorie-examen
op 7 augustus. Dus als je mee wil doen
en wilt profiteren van deze aanbieding
geef je dan snel op.
De bromfietslessen starten vanuit
Alkmaar, waarbij de leerlingen gebruik
kunnen maken van de haal en brengservice van RBD Verkeersopleidingen.
Hierdoor gaat geen kostbare rijlestijd
verloren door het heen en weer rijden
naar het examengebied van het CBR
in Alkmaar. Kwaliteit is verzekerd,

want speciaal voor de bromfietslessen heeft RBD Verkeersopleidingen 5
nagelnieuwe scooters aangeschaft en
de bromfietslessen worden gegeven
door de KNMV gecertificeerde motorrij-instructeurs Dick Sassen en Bas
Buijsman. De bromfietscursus wordt
gegeven in 1 dag, of in 2 dagdelen verspreid over 2 dagen, met aansluitend
het CBR examen. De kosten van de
bromfietscursus inclusief CBR examen
bedragen € 329,-, maar wordt tijdelijk
aangeboden voor slechts € 299,Aanmelden kan via info@dicxrijschool.nl of info@rbdverkeersopleidingen.nl.

Instructeurs Dick Sassen en Bas Buijsman zijn er klaar voor...

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

■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
in woonhuis, kantoor of winkel

■

Datanetwerken

Manon Apeldoorn
* magnetiseur *

• Ontspanning
• Verlichting lichamelijke en/of emotionele klachten
Oosterzijweg 43, 1906 AX Limmen. Tel. 06 203 866 34

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

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

DE MOOISTE
OCCASIONS
VOOR DE
BESTE PRIJS!

9.0
Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

www.manonapeldoorn.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

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

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

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Check onze vernieuwde webshop!

oersterkdrukwerk.nl

Rijksweg 154a | 1906 BL Limmen | 072-5057515

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

Snel en voordelig drukwerk
Bĳ
u in
buurt drukwerkBrugstraat 35, 1906 WT Limmen
Snel
ende
voordelig
Tel. (072) 505 55 40 - Mobiel: 06 53‑28 52 93
Sneluen
drukwerk
oersterkdrukwerk.nl
Ouderwets
goede
service
Bĳ
in
de
buurt
Snel
envoordelig
voordelig
drukwerk
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42
wat
Bij uuinin
dede
buurt
Opmaak
enbuurt
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
Snel
en
voordelig
drukwerk
hebben
ze eigenlij
k
Ouderwets
goede
service
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
en
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in
buurt
Snel
ende
voordelig
drukwerk
niet...?!
6 dagen per week geopend
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
ontwerp
Opmaak
ontwerp
Ouderwets
goede
service
Bĳ
u in en
deen
buurt
Snel en voordelig drukwerk
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
Opmaak
enreclame
ontwerp
Veelzijdig
in
Ouderwets
goede
service Heeft u regelmatig post te versturen?
Denk dan eens aan Sandd. Een gewone postzegel kost 60 ct.
Stap eensenin
binnen
Veelzĳdig
reclame
Opmaak
ontwerp
Bĳ u in de buurt
en dat is 23 ct. goedkoper van die van PostNL. De zegels
Stap eens
binnen
072 - 505 49 57 | oersterkreclame.nl
Stap
eens
binnen
Veelzĳdig
in
reclame
zijn bij ons te koop en de post kunt u ook hier inleveren.
Ouderwets goede service
Stap eens binnen
Opmaak en ontwerp
Stap eens binnen
Check onze vernieuwde webshop!

IDEE ONTWERP PRINT/DRUKWERK INTERNET SIGN

Oersterk reclame, Rijksweg 42a, Limmen
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Stichting Welzijn Ouderen
Limmen altijd actief

Prijswinnaars jeugd clubkampioenschap TTV Limmen. Achter vlnr: Jari, Okke en Sanne . Voor
vlnr Roos, Christian en Jort.

Tafeltennis Clubkampioenschap
TTV Limmen
Limmen - Afgelopen vrijdag 15 juni
stond er een belangrijk tafeltennisevenement op het programma. De
jeugd speelde om de titel “clubkampioen jeugd 2018”. Grote uitdaagster
was Sanne Briefjes die de afgelopen
drie edities met de hoofdprijs naar
huis ging. Het beloofde een mooi
affiche te worden aangezien alle spelers van het eerste jeugdteam acte de
préséance gaven. Deze jongens waren
onlangs kampioen geworden en spelen komend in de hoogste regionale
competitie (1ste klasse). De poulefase
bepaalde de indeling van de A-poule
en B-poule. In de B-poule behaalde Jort
Rommel (3de), Christian Endel (2de) en
Roos Briefjes (1ste) een mooie prijs. In

de A-poule waren er opvallende prestaties te noemen van Ward Beentjes,
Levi Legdeur, Stan van Baarsen en
Tibbe Sokaroski. Uiteindelijk ging de
eindstrijd tussen Okke Bos en Sanne
Briefjes. Het was Sanne die aan het
langste eind trok en haar titel succesvol prolongeerde. De derde plaats ging
na Jari Legdeur.
Alle deelnemers en de ouders bedankt
voor de geweldige sfeer en aanwezigheid. Het tafeltennisseizoen is op één
activiteit na, te weten het officieuze
vlaaientoernooi, ten einde. Als het je
leuk lijkt om in het nieuwe seizoen
(start september) ook te tafeltennissen kijk dan gerust even op: www.
tafeltennislimmen.nl

Ook al is voor veel gebruikersgroepen van “Vredeburg”, het zomerreces
ingetreden, toch blijft er van alles te
doen in en rondom de stolpboerderij.
Bijna wekelijks zorgen onze onvolprezen tuinlieden voor een schitterende
tuin, een diepgroen gazon en op dit
moment mooi bloeiende rozen. De
vorig jaar geplante hortensia’s slaan
goed aan: veel mesten! En regelmatig water geven. Voor de aanstaande
herfst/winter staan grote snoeiklussen op het programma, echter dit
laten wij uitvoeren door een professionele hovenier, geen risico’s met de
senioren., Ook gedurende de zomer
zal er regelmatig gebiljart worden en
ook de Jeu de Boules is bijna dagelijks
actief, vooral bij de mooie warme en
droge voorzomer die we tot nog toe
gehad hebben.

Jaarvergadering
Onlangs is er een jaarvergadering
geweest waarbij alle gebruikers enkele
afgevaardigden stuurden. Het bestuur
doet verslag van hun werkzaamheden, de overledenen van het voorbije
jaar worden herdacht en elke groep
kan zijn/haar wensen inbrengen.
Vooralsnog blijven de tarieven voor
gebruik van de ruimtes opnieuw ongewijzigd! Dat is te dank aan een strak
financieel beleid. Het ledenbestand
is redelijk stabiel bij de diverse groeperingen, echter de woensdagavond
bridgeclub (in de bovenzaal) kan zeker
nieuwe leden inschrijven. Interesse?
Neem contact op met Theo Straathof
(072) 5 05 27 89 of via email: teejoo.
straathof@ziggo.nl
Ook alle overige clubs kunnen steeds
leden inschrijven, soms kan er een
korte wachttijd zijn. Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag
verder. Goed om te weten is ook dat
Gerard Limmen (een nationale icoon
op bridge gebied!) het afgelopen jaar
met veel succes een bridgecursus
heeft gegeven in “Vredeburg”. Hij
gaat dit herhalen. Zodra er meer over
bekend is zullen wij dit in de huis-aanhuis bladen publiceren.
Zomerfeest
Het eerste Zomerfeest vorig jaar was

een groot succes. Zeker voor herhaling
vatbaar. Het is dit jaar op vrijdagmiddag 31 augustus 2018. Aanvang 16.00
uur – 18.00 uur. Alle gebruikersgroepen presenteren zich graag aan u en
geven met veel plezier informatie over
wie zij zijn en wat zij doen. De entree
is gratis, wij zorgen voor koffie, thee
etc. Kom gezellig even langs en neem
vrienden of buren mee! Iedereen is van
harte welkom.
Vanaf 18.00 uur verplaatsen wij ons
naar de bovenzaal, er is een uitstekende personenlift aanwezig. Daar is het
Grote Zomerfeest koud en warm buffet, geserveerd door het Horecateam
“Vredeburg”. U moet zich hier wel
even voor inschrijven!
De kosten hiervoor bedragen slechts
€ 25,00 per persoon. Dit is een “all-in”
prijs, dus incl. consumpties! De avond
duurt tot plm. 21.00 uur. Graag aanmelden door betaling van het bedrag
ad € 25,00 op bankrekeningnummer:
NL36 RABO 01 15 27 52 74 t.n.v. Horeca
Exploitatie Vredeburg b.v.
Wilt u iets meer weten, bel dan even
met: 072 505 1701 of 06 5372 4245: Kees
Kroone of 072 505 1786 of 06 1655 4120:
Wil van der Schaaf (-Kraakman)
U kunt ook nu al noteren: Nationale
Ouderendag in Limmen: vrijdag 5
oktober gedurende de ochtend. Later
volgt meer info omtrent de invulling
van deze morgen.
Kees G. Kroone

De herberg ‘t Wapen van Limmen’
& drukkerij ‘Limmendruk’

De aanbouw met serre en daarnaast de toneelzaal. (foto ca. 1930).

Overzichtsfoto van de Rijksweg, links op de foto herberg ‘t Wapen van Limmen. (foto ca. 1925).

In de LOV deze keer een stuk geschiedenis
over een markant pand aan de Rijksweg 132.
Vóór 1820 liep de hoofdweg door Limmen via
de Middenweg. Zij begon in ‘t zuiden met de
Voorterweg of Postweg en liep door via de Oude
weg naar de Middenweg die toen Groote- of
Postweg heette. Het gedeelte rechtdoor, vanaf
het begin van de Oude weg tot de uitgang van
de Middenweg in het noorden, was toen nog
akkerland.
In het jaar 1819 beveelt koning Willem-Frederik
per brief aan, dat de Groote Weg nr. 1, tussen
Alkmaar en Castricum moet worden doorgetrokken ‘in een nieuw, regt alignement (richting) d.m.v. eenen Coupure’ (af- of doorsnijding). Zo geschiedde. De weg wordt ±7 meter
breed en zal ‘ter breedte van 4 el 50 duim’ (oude
maat: ±4 meter) worden bestraat en met twee
zijwegen (voetpaden) worden uitgevoerd. De
eigenaars van de onteigende gronden worden
daarvoor gecompenseerd. In 1821 was de weg
klaar. De nieuwe Post- of Straatweg was een
uitstekende plaats voor het ontwikkelen van
nieuwe nijverheid en ontspanning. Het was
tenslotte een doorgangsweg met veel verkeer.
Op het einde van het nieuwe gedeelte weg,
bij de splitsing Straatweg/Middenweg, stond
in 1832 al direct een pand. Het was het enige

aan het nieuwe tracé, samen met de herberg
“Zomervreugd” bij de Straatweg/Molenweg (nu
hoek BN-straat), sinds de coup. Was dit pand
(al) een herberg? Wie was de bewoner?
De eerst bekende eigenaar/bewoner is Simon
Verver. In het register van de grondbelasting
1873 is hij eigenaar van een ‘Huis, boet en erf’
op het betreffende perceel A257 met huisnummer 59. In het Bevolkingsregister van 1850-1860,
blijkt dat Simon Verver dan al op huisnummer
59 woont en is zijn beroep ‘tapper’ ofwel herbergier. Het pand is dus sinds 1850, of al eerder,
een herberg.
Simon was getrouwd met Trijntje Kuil en later
met Jannetje Kool. Hij overlijdt in 1879, nu ook
als veehandelaar en landman, in het ouderlijk
huisje aan de Voort.
De nieuwe eigenaar/bewoner van de herberg
is Dirk Nanne met zijn vrouw Jacoba Rol. Hij is
‘kastelein’ in het koffiehuis, of de ‘herberg Dirk
Nanne’. De naam: “Het Wapen van Limmen”
voor deze uitspanning, wordt in een akte van
1884 gevonden. Mogelijk is die naam overgenomen van de verdwenen herberg aan de
Voort die “t Limmer Wapen” heette. Daar was
de laatste ‘kroeghoudster’ Maartje Telleman,
weduwe van Jacob Sondersorg. Zij overleed in
1834. Het café werd daarna winkel en later ‘t
huis van Piet Winder. In 1908 laat Dirk Nanne

zijn herberg slopen en zet er een nieuw pand
voor terug. Uitvoerder is Cornelis Bos, timmerman. In de lokaliteit wordt sterke drank in het
klein verkocht. Dirk betaald, gelijk Jan Winder, f
30,- aan ‘vergunningsrecht’. De rest in Limmen
betaald f 25,-. Als kastelein mag hij naast sterke
drank ook producten verkopen als sigaren en
chocolade.
De ingeslagen hoeveelheid drank moest worden
opgeven: Dirk heeft in 1912 382 liter ingekocht.
Koploper is Jan Winder van “Zomervreugd”
(showroom Schilder) met 595 liter. Nic. Kroon
aan de Disseldorp in “Het Vergulde Paard” (de
Lantaarn) volgt met 319 liter, Nic. Dekker in ‘t
Veerhuis (t.o. Stetlaantje) 288 liter en de weduwe Bloedjes aan de Hogebrug (Uitgeesterweg)
met 207 liter. De weduwe Visser-Jongejans in
de Limmerbuurt in café “Biesterbos” (begin
Westerweg) heeft dat jaar slechts 107 liter
aangeschaft. Niet genoemde lokaliteiten zijn
nog A.C. de Graaf van herberg “Tramzicht”
(Glastronomie) en Cornelis Groot Wzn over de
Schulpvaart aan de Straatweg en nog overige
particulieren die een drankvergunning hadden zoals de RK kerk. Een rekensommetje laat
zien dat er ±2500 liter sterke drank in Limmen
omging voor een aantal van ±250 volwassen
mannelijke innemers.
Aan de wegkant van de herberg van Dirk
Nanne wordt in 1923 een houten waranda aangebouwd door Johannes Bos. Voorwaarde is,
dat de afstand tot het ‘tramspoor 2,40 meter’
bedraagt. Het spoor is overigens in 1924 verwijderd.

In 1925/1926 hebben twee personen het kasteleinschap in deze herberg, namelijk Dirk Nanne
en Joh. Groot (zetkastelein) die met Christina
Elisabeth de Wit is getrouwd. Dirk Nanne heeft
de drankvergunning voor de gelagkamer en
de opkamer. Johannes Groot voor het hoofdvertrek en het bovenvertrek. Op 31 mei 1926
doet Dirk Nanne afstand van zijn vergunning
en wordt Joh. Groot verzocht de lokaliteiten,
de gelagkamer en de opkamer, over te nemen.
Joh. Groot krijgt in juni 1927 toestemming om
tegen de bestaande woning en de lokaliteit, een
concert en toneelzaal te bouwen. In 1935 laat hij
de inrijstal ombouwen tot serre, met een toegang naar zijn lokaliteit en de toneelzaal.
In oktober 1937 luidden de caféhouders de
alarmbel, o.a. Jan Groot klaagt ‘dat de bedrijven als café’s in deze gemeente geen bestaan
meer opleveren (crisistijd). En verzoekt beleefd
de belastingen te willen herzien, 1ste: De belastingen op biljarts te verlagen tot een totaal van
f 30,- per biljart...’
Joh. Apeldoorn uit Alkmaar krijgt in 1941 vergunning om het bestaande café met woning
om te bouwen tot woonhuis, en krijgt Martinus
Zandbergen, autovrachtrijder, toestemming
om de bestaande toneelzaal te verbouwen tot
autogarage. Het tijdperk herberg is voorbij. Het
tijdperk drukkerij breekt aan (1971, zie volgende
LOV).
Kees Druijven en Michel Welgraven
(Met dank aan de Stichting Oud Limmen die de foto’s
ter beschikking stelde)
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KOZIJNEN

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER
Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Theoriecursussen
Theoriecursussen

dicxrijschool.nl

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:

e buren
d
j
i
b
s
a
r
‘Het g altijd
ziet niét ’
.
groener..
Hogeweg 94a | 1906 CV Limmen | 06 28407717 | info@el-jardinero.nl

S A L O N
L I M M E N

2 JAAR

De hele maand juli:

van afval
naar grondstoffen
en energie

PEDICUREBEHANDELING
IN COMBINATIE MET GELLAK VOOR 35 EURO!
• PEDICURE • GELLAK • WIMPERS/WENKBRAUWEN
VERVEN • HARSEN VAN LICHAAMSDELEN
‘t Kieftenland 112 - 1906 WH Limmen - tel. 06 2333 9993
sannessalonlimmen@hotmail.com

Zeven dagen per
week . . .
. . . 24 uur per dag
Beste inwoners van Limmen,
Vanuit het gezondheidscentrum te Limmen
werken wij als een enthousiast, zorgend
en bekwaam thuiszorgteam. De cliënt
staat bij ons altijd centraal. Wij houden
rekening met de persoonlijke situatie,
wensen en mogelijkheden en met zijn/haar
mantelzorger. Met raad en daad ondersteunen wij u, of het nu om wonen, welzijn
of zorg gaat. Wij zijn er voor u, 7 dagen in
de week, 24 uur per dag.
Wat doen wij? Van medisch technisch handelen, medicatie verzorgen, ogen/oren
druppelen, elastische kousen aantrekken tot hulp bij het wassen en aankleden. En als
u uit het ziekenhuis weer thuiskomt, vangen wij u op om samen een plan op te stellen
om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren: in alle rust thuis bijkomen en naar
behoefte door ons verzorgd worden. Daarnaast verlenen wij ook palliatieve zorg.
Het mooie van onze werkplek is dat wij nauw samen werken met de huisartsen,
fysiotherapeuten, sociaal wijkteam en alle andere disciplines die gevestigd zijn in
het gezondheidscentrum.
Hulpmiddelen, zoals looprek, rolstoel, rollator, krukken, bedverhogers kunnen wij,
via Medipoint, vanuit ons kantoor uitlenen.
Samen een goede balans vinden tussen lichamelijk, geestelijk en
sociaal welbevinden is waar wij als team voor gaan!
telefoon
website

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

ViVa! Zorggroep

Meer informatie over het Wijkzorgteam Limmen?
Bel 06 - 301 597 30 of 088 - 995 88 44

