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...dé lokale huis-aan-huiskrant voor Limmen
In nauwe samenspraak met de gemeente Castricum...

‘Corona-proof’ kermis vieren
bij eetBarLekker
Ruim twaalf weken zijn alle horecabedrijven in ons land gesloten geweest.
Inmiddels zijn er voldoende maatregelen getroffen en is er toezicht plus
verantwoordelijkheid bij de bezoekers in de horeca, waardoor je weer
kunt eten en drinken. Zo ook bij eetBarLekker in Limmen. Caroline Glorie
en haar team doen er alles aan om
het iedereen naar de zin te maken en
in een veilige omgeving te genieten
van het leven.
De tot nog toe zeer warme zomer
zorgde er ook voor dat heel veel zich
op de terrassen afspeelde, waardoor
je altijd gegarandeerd in de frisse
lucht zat. Echter bij de grote hitte
was het bijzonder goed toeven in het
restaurant en de bar, immers het gehele horecabedrijf beschikt over een
zeer moderne airconditioning met
altijd verse lucht en een aangename
temperatuur.
Achterom kijken heeft geen zin zegt
Caroline, vooruitzien is regeren. Dus
is er al lang nagedacht hoe de jaarlijkse traditie van kermisvieren gestalte
zou kunnen krijgen. Uiteraard in nauwe samenspraak met de gemeente
Castricum, de instantie die de ver-

gunningen moet verlenen is er een
oplossing gevonden, waarbij de veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd
wordt maar het is ook de verantwoordelijkheid van de bezoekers zich
strikt aan de regels te houden.
In ons recente gesprek met Caroline
gaf zij een globaal beeld van de aanstaande feestelijkheden van vrijdagmiddag 11 tot en met maandagavond
14 september a.s. In de bestaande
zalen van het horecabedrijf worden
tafels en stoelen geplaatst waaraan
men verplicht is te gaan en blijven
zitten. Er wordt aan de tafels geserveerd. Er wordt, behoudens toiletbezoek, niet gestaan of gelopen door
de gasten. In de openbare ruimte kan
eetBarLekker het Vislaantje gebruiken, waar altijd de feesttent stond.
Daar komt een overkapping, maar
niet geheel aan alle zijden afgesloten.
Ook daar komen tafels en stoelen en
is er bediening en op de plaats blijven
gelijk aan binnen.
Op de Dusseldorperweg kan en mag
men niet gaan staan. Er komen voldoende gastheren om alles in goede
en veilige banen te leiden. Er zal muziek zijn om de gasten te entertainen.

Schaken kan op alle niveaus bij Schaakvereniging ‘Vredeburg’

Kom je ook schaken?

De historie van de schaakvereniging
gaat terug tot het jaar 1974, het jaar
van de oprichting. De vereniging kent
momenteel 40 leden, er is plaats
voor maximaal ong. 60 leden. Net als
zoveel verenigingen is ook de schaakvereniging ernstig geplaagd door
het Covid-19 Coronavirus. Inmiddels
hebben alle gebruikersgroepen van
cultureel centrum “Vredeburg” een
Corona Protocol opgesteld, in nau-

we samenwerking met de beheerder van de benedenverdieping De
Stichting Welzijn Ouderen Limmen.
Laat de naam “Ouderen” u echter
niet afschikken, het schaken is voor
jong en oud, dus voor elke leeftijd! Er
wordt in wedstrijdverband gespeeld,
het gaat om het spel, maar ook vooral om ontmoeting, gezelligheid met
elkaar. Het schaakspel is een strategische denksport, elke keer weer

(Ten tijde van het vervaardigen
van deze LOVkrant is de verkoop
via Facebook reeds gestart en nog
niet bekend of er tijdens het uitkomen van deze krant nog kaarten beschikbaar zijn. Zie Facebook
voor de laatste stand.)
Op de tafels komt een tijdslot van
maximaal vier uur, daarna komen er
weer nieuwe gasten. Vanzelfsprekend
zullen er Corona Protocollen gevolgd
worden. Zowel binnen als buiten zullen ongeveer maximaal 120 personen
kunnen plaatsnemen.
In andere plaatsen in Noord-Holland
is op deze manier al kermis gevierd
en alles is steeds zeer ordentelijk verlopen, dus ook Limmen kan laten zien
dat dit hier kan.
Doordat er persoonlijke bediening
van de drankjes aan de tafels is, blijft
het op de vloer rustig. Met elkaar kan
men er een bijzonder gezellig feest
van maken. Dan wordt het jaar 2020
een memorabele kermisjaar!
EetBarLekker wenst iedereen een
prettig kermisweekeinde.
Kees G. Kroone

(Zie ook het volledige programma op
pagina 5 van deze LOVkrant)
anders, ook al omdat je steeds een
wisselende tegenstander hebt. Via
de basisschool “De Kerkuil” worden
er jeugdopleidingen georganiseerd.
Jonge aanwas is zeer welkom, Echter,
zoals gezegd: elke leeftijd is welkom.
Er wordt elke vrijdagavond (in het
herfst/winter/voorjaar seizoen) gespeeld, met om 19.30 uur gratis les
en de speelavonden vangen aan om
20.30 uur. Na afloop is er nog gezelligheid met elkaar. Er is naast het Coronoa Protocol ook elke avond één
persoon aanwezig en verantwoordelijk voor het naleven van het Protocol
en de registratie van de aanwezigen.
Er wordt gespeeld met de 1,5 meter
afstand tot elkaar. Vanzelfsprekend
worden alle materialen steeds ontsmet/gereinigd. Afgelopen zomer is in
het cultureel centrum een spiksplinternieuw
luchtverversingsysteem
geplaatst, een waarborg voor non
stop schone lucht, heel belangrijk in
deze tijd. Als u nog meer wilt weten
kijk dan ook op de website: www.
sv-vredeburg.nl en neem kontakt op
met een van de bestuursleden, Zij introduceren en begeleiden u graag op
een volgende bijeenkomst.
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Kermis Limmen 2020

a.s. Vrijdag 10 september start de Limmer Kermis om 14.00 uur op het parkeerterrein van de voetbal. De kermis is dit jaar anders als vorige jaren. Er
worden de nodige maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Wij vroegen
organisator Klaas Braak naar deze maatregelen:
• De kermis is alleen toegankelijk via de Achterweg en er is een duidelijke
looproute die wordt aangegeven door pijlen.
• De jeugd onder de 18 krijgt een polsbandje, omdat deze groep als enige
binnen de veilig geachte 1,5 meter van anderen mogen zijn.
• Er lopen toezichthouders die er goed op nazien dat iedereen zich aan de
regels houdt. Zij houden ook toezicht op de maximaal toegestane aantal
bezoekers. Wij vragen iedereen om hier ook respectvol mee om te gaan.
• Er is dit jaar helaas GEEN vuurwerk.

Kermiswedstrijd Limmen 1 - Hollandia T (14.00 uur)
I.v.m. de Corona maatregelen wordt het publiek tijdens de kermiswedstrijd gevraagd rekening te houden met de richtlijnen vanuit het RIVM. De V.V. Limmen
heeft maatregelen getroffen om op verantwoorde wijze publiek toe te laten
bij de wedstrijd. Zo zal bezoekers o.a. worden gevraagd zich te registreren bij
binnenkomst en de 1,5 meter afstand aan te houden. Er zijn toezichthouders
aanwezig. Als iedereen zich aan de richtlijnen houdt, kunnen we samen toch
een mooie kermiswedstrijd beleven!

Speciale weekpakketten bij Slagerij Snel
met extra veel voordeel!

Bestel online en win één
van de mooie barbecues!
Zullen wij ‘ooit’ net zo makkelijk online gaan bestellen bij de slager of andere verswinkels als bij de Bol.com of Coolblue? Deze interessante vraag
was de start van een leuk gesprek met John de Boer van Slagerij Snel.
In vele branches is het internet niet meer weg te denken maar bij de
slager beginnen de online bestellingen nu pas steeds meer op gang te
komen. John: “Ik mag zeggen dat wij in de slagerij-branche best wel voorop lopen. Met ons uitgebreide assortiment en heerlijke streekproducten.
Zo is ons Beemster vlees een regelrechte hit. Door Corona en de maatregelen daaromheen zijn wij ook goed gaan nadenken hoe klanten het
winkelbezoek ervaren en wat de gevolgen kunnen zijn van de 1,5 meter
regel en de beperkte hoeveelheid mensen die in de winkel mogen komen.
Nu was het al langere tijd mogelijk om ook online bij ons te bestellen. Dit
werd echter voornamelijk voor grotere bestellingen zoals een barbecue
of catering voor een feest gedaan. Niet echt voor de dagelijkse boodschappen.”
Eén dag vooruitdenken en doe ideeën op...
Het zit natuurlijk helemaal in ieders systeem. ‘Even langs de bakker en
slager gaan en op het laatste moment beslissen wat er vanavond op tafel
staat.’ Hamvraag (;-) is of je vandaag na gaat denken wat je mòrgen gaat
eten! Neem eens een kijkje op de site (www.slagerijsnel.nl). Wat opvalt
is het grote assortiment en zeker ook de verse soepen en kant-en-klaar
maaltijden. Je bestelling wordt de volgende dag bezorgd (gratis vanaf
€ 20,-) of kan ook in de winkel worden opgehaald. Probeer het gewoon
eens en ervaar het gemak!
Drie weken lang speciale weekpakketten met kans op het winnen
van één van de vele barbecues!
We starten vanaf maandag 7 september t/m zaterdag 12 met een knalaanbieding. Kijk op pagina 4 voor de aanbieding van deze week en bij iedere
online bestelling maakt u kans op één van de vele barbecues!

NO STRESS!
online & bezorgen

ACTIE:

Bestel online
de
en win één van
vele barbecues!

slagerijsnel.nl
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Bouwbedrijf C. Bos bv
www.bouwbedrijfcbos.nl

100
Al meer dan Jaar uw betrouwbare partner in de bouw

TE

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

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

contact@esteraluitvaartzorg.nl
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OPSLAGRUIMTE IN HEILOO
TE HUUR!
Dé oplossing voor (tijdelijke) opslagruimte voor de regio Heiloo, Limmen,

Ervaren hairstylist

Castricum en de Egmonden.

Wil je als allround hairstylist jezelf
ontwikkelen en werken met de mooie
producten van L’Oréal?!

Voor informatie en beschikbaarheid:

Kan je minimaal 1, 2 of 3 dagen per week
aan het werk in een klein team?
Dan ben ik op zoek naar jou!

www.perfectselfstore.nl

Mail je sollicitatie voor 15 september naar
Kim Kerssens: kapsalonkim@outlook.com.

06 57 00 15 34 | info@perfectselfstore.nl
Kerkweg 42 • 1906 AW Limmen • 072 - 505 12 42

6 dagen per week geopend

Secondlife cartridges

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

• dakbedekking • zinkwerk • sanitair
• centrale verwarming • riolering
Brugstraat 35,
1906 WT Limmen
Tel. (072) 505 55 40
Mobiel: 06 53-28 52 93

Goedkoper dan origineel en met meestal meer inhoud. Alle gangbare
types op voorraad en de rest eventueel op bestelling.

KOZIJNEN

Thuis aan het
werk en wellicht
iets meer tijd?
Kom gerust bij ons langs
voor een verzekerings- of
hypotheekcheck.
Wij zijn gewoon open.
Uiteraard geheel conform
de RIVM richtlijnen!
De Drie Linden 2,
1906 EM Limmen
072 743 3743
denise@gtmbfa.nl

AANBOUW

VERBOUW

BADKAMER

TUINHUIS

UTILITEIT

VERANDA

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

Autorijles
Autorijles
Motorrijles
Motorrijles
Bromfietsles
Bromfietsles

Gerard Tool & Mark Boetje
Financieel Advies & Verzekeringen

Theoriecursussen
Theoriecursussen

Voor
Voorauto,
auto,motor
motoren
enbromfiets
bromfiets

dicxrijschool.nl
06 - 50 64 84 99

Dicx rijschool, voor een écht goede rijopleiding

Partner van:
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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 alle ouders met de geboorte van deze prachtige baby’s. Heel
veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

‘BABY VAN DE
MAAND’

Voor een échte bol ambachtelijk ijs!

Door loting is Milou Josefien Smit ‘Baby van de maand’ geworden! De baby
van de maand krijgt: een waardebon van 50 euro beschikbaar gesteld door
Studio Welgraven en een waardebon voor een heerlijk ijsje voor pappa en
mamma en evt. broertjes en zusjes bij Joey’s IJssalon.

Noï Ruiter

– Geboren op 1 augustus 2020 –
Dochter van Jim en Britt Ruiter,
zusje van Xev en Loé

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).

D e ru b riek
Limmer K ro o s t
is p owered by:

IJssalon

Rijksweg 31A

Milou Josefien Smit
– Geboren op 23 augustus 2020 –

Dochter van Mark Smit en Nicole Klaver,
zusje van Naud

vormgeving•idee•opmaak•drukwerk

studio

welgraven.nl
Schipperslaan 9
Tel. 072 505 5166

Werken bij Kits Oonlie

– Geboren op 10 juli 2020 –

Sis Mooij

– Geboren op 26 mei 2020 –

Valerie Tijm

Boet Johan Paul Bonne

Dochter van Johan Mooij en Edine Opdam,
zusje van Fabe

Dochter van Maurice Tijm en Kirsten Oud

Zoon van Mark Bonne en Nathasja Peppelman,
broertje van Febe

Timmerdorp 2.0
Mam, timmerdorp kan dit jaar niet
doorgaan, mag het in de achtertuin?
Tuuuuurlijk kind en zo ontstond deze
leuke activiteit in deze gekke tijd.
12 kinderen verdeeld over 3 groepjes
hebben 2 dagen getimmerd, gezweet
en heel veel plezier gehad. Er is een
zwembad gebouwd, we hadden een
winkeltje en een hut met een zonneterras. Wat waren het super leuke maar ook hete dagen, maar dat
mocht de pret niet drukken. Ijsjes

die gebracht werden door ouders
en opa’s en oma’s. Meester van Leen
kwam met een zak Marsen, Cees Dekker de fotograaf van Timmerdorp
was er om alles vast te leggen met
zijn camera. Het zwembad van de buren werd beschikbaar gesteld om iedereen even lekker af te laten koelen.
En dan als klap op de vuurpijl, een
overweldigende jury, 2 man sterk, verkleed kwamen zij aan met muziek en

De kracht van aanraking
Dat aanraken erg belangrijk is, weet
ik al heel lang. Sinds we kinderen
hebben, is mij steeds duidelijker geworden dat aanraking een levensbehoefte is. Bij ons eerste kind ben
ik begonnen met babymassage. De
ontspanning en de verbinding die dit
opleverde heeft me altijd geboeid.
Ik ben nooit gestopt met masseren

binnen ons gezin en groeide met de
kinderen mee rondom het masseren.
Na jaren thuis massages te hebben
gegeven, kwam ik er steeds meer
achter dat hier mijn passie ligt en ben
ik uiteindelijk gaan werken bij een
massagesalon. De eerste stap was
daarmee gezet. Dit heeft mij geholpen nog meer ervaring op te doen en
mijn eigen visie van hoe ik massages
wil geven te ontwikkelen. Mijn eigen
praktijk was een logisch vervolg, zodat ik mijn eigen werkwijze kan uitvoeren. De ontspanning en de kracht
van aanraking wil ik een ander graag
laten ervaren.
Aanraken is een levensbehoefte en
vormt een natuurlijke wijze om met
de ander te communiceren. Tevens
kan aanraking op de loer liggende

Winnaars Conquista’s
zomerprijsvraag
Voor de zomervakantie hebben de
kinderen op De Kerkuil en Het Kleurenorkest Conquista’s Zomerboekje
2020 uitgedeeld gekregen.
In dit boekje stond ook onze Zomerprijsvraag, waarbij 10 stukjes van
logo’s te zien waren. De kinderen
moesten op zoek gaan naar de na-

men van de bijbehorende Limmense
bedrijven. Sommige namen waren
wat makkelijker te raden dan andere.
Het is daarom extra knap dat onze
winnaars alles goed hebben! En bijzonder is dat we niet 3 winnaars,
maar 3 winnende teams hebben. Zoals beloofd maken we in deze editie

– Geboren op 22 augustus 2020 –

microfoon om de hutten te bewonderen. In het bijzijn van de ouders van
alle kinderen hebben zij besloten dat
iedereen zo hun best hebben gedaan
zodat ze allemaal de 1e prijs kregen,
dat was een heerlijk ijsje van onze ijsco wagen die we regelmatig in Limmen tegen komen.
Al met al, heel veel blijde en enthousiaste gezichten, leuke reacties maar
wij hebben dit vooral gedaan voor de
kinderen zodat zij een leuke afsluiting
van de vakantie gehad hebben.
Groetjes Bart en Sandra
lichamelijke en psychologische overbelasting bestrijden. Ik ben er voor
je, om je lichaam, geest en hart weer
verbinding te laten maken met elkaar.
Even een moment van rust en ontspanning waarin jij centraal staat. En
het leuke is, het is ook nog eens goed
voor het verhogen van je weerstand.
Drie vliegen in een klap dus; ontspanning, rust en weerstand verhogen. Ik
voel me elke dag weer dankbaar dat
ik er op deze manier voor iemand
mag zijn.
Naast massage, geef ik ook access
bars behandelingen (drukpunten op
je hoofd aanraken) en combineer ik
mijn behandeling altijd met een olie
in een diffuser. Deze olie zoek ik uit
op basis van jouw wens of thema en
is dus op jou afgestemd. De massagetafel staat voor je klaar.
Nieuwsgierig?
Bel/app met 06 23 11 43 83 of kijk op
www.chantalvantuin.nl.
van de LOV-krant de uitslag bekend!
De winnende team zijn: Britt (11 jaar)
en Liza (9 jaar) Molenaar, Marit (8
jaar) en Rhesa (5 jaar) Twisk en Eline
(7 jaar) en Fedde (4 jaar) Krijgman.
Voor elk winnend team liggen er leuke cadeautjes klaar. Jullie kunnen ze
tijdens de openingstijden van Conquista ophalen.
Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

De medewerkers zijn voor Kits Oonlie zeer belangrijk. Kits Oonlie wil
eerlijk en open communiceren met
haar medewerkers. Medewerkers
worden gemotiveerd om de omgang
met de kinderen alsmede de ouders/
verzorgers zo natuurlijk mogelijk te
laten verlopen. Hierdoor wordt de
betrokkenheid van de medewerkers
vergroot.
Daarnaast wil Kits Oonlie haar medewerkers laten werken in een stimulerende omgeving, waarin enerzijds
gebruik gemaakt wordt van de aanwezige capaciteiten (opleiding) en
waarin goede prestaties gewaardeerd
worden. Anderzijds worden de medewerkers gestimuleerd tot verdere
ontplooiing en creativiteit. Door bijvoorbeeld het volgen van cursussen
die ervoor zorgen dat zij in staat zijn
zichzelf te ontplooien en daardoor
nog beter de opvang aan de kinderen
te bieden die ze nodig hebben.

Om bovenstaand meer inhoud te
geven, heeft Kits Oonlie vier pijlers
benoemd:
Waardering
Sfeer
Betrokkenheid
Zelfontplooiing
Ben je nieuwsgierig geworden naar
de organisatie en wil je meer weten
over werken bij Kinderopvang Kits
Oonlie? Neem dan contact op met
personeelszaken van Kits Oonlie
door een e-mail te sturen naar info@
kits-oonlie.nl.

Nieuw seizoen TIOS
Na een lange tijd van onzekerheid
gaan zachtjes de lessen weer beginnen bij TIOS met in achtneming van
de regels die er gelden.
Voor het nieuwe seizoen heeft TIOS
in Sara Beentjes een volwaardige opvolgster gevonden voor Kiki de Groot
die aan een nieuwe opleiding gaat beginnen. Sara gaat het uur invullen op
de woensdagavond van 19.00 – 20.30
met Feminine HipHop. Hieronder
vertelt Sara iets over haarzelf.
‘Mijn naam is Sara Beentjes, 25 jaar
oud en sinds 2012 werkzaam als
dansdocente. Ik ben afgestudeerd als
allround dansdocente aan de dans-

academie in Haarlem waardoor ik nu
lesgeef in verschillende stijlen zoals
hiphop, modern, jazz, klassiek ballet
en kinderdans. In 2014 tot 2016 ben
ik werkzaam geweest als Dansdocent
bij TIOS Limmen en ik ben zeer verheugd om weer terug te zijn! Vanaf
het nieuwe dansseizoen na de zomervakantie zal ik met veel plezier
de dansles(sen) gaan verzorgen. In
mijn danslessen staan eigen creativiteit, plezier, samenwerking en doorzettingsvermogen voorop maar er
is ook zeker ruimte voor individuele
groei. Ik hoop jullie binnenkort te
zien in mijn les!’
In de week van vrijdag 18 september
tot zondag 27 september 2020 gaat
de Nationale Sportweek weer van
start i.s.m. NOC*NSF om mensen via
een laagdrempelige manier aan het
sporten te krijgen. Dit is nog onder
voorbehoud en houdt de website/
kranten in de gaten.
Kijk op de TIOS-website welke lessen
wij aanbieden en meld je aan!!!
Plezierig samen sporten voor jong en
oud in eigen dorp!!
Vrijwilligers gezocht
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden voor de volgende
functies:
• Gymcoördinator
• Dansafdelingscoördinator
Kijk op www.tioslimmen.nl voor meer
informatie.

LOV-KRANT

PAGINA 4

SEPTEMBER 2020

Nieuws voor particulieren:

Subsidie op
elektrische
auto’s..!

BARBECUE-TIME!

Let op!

ACTIE:

Bestel online
de
en win één van
vele barbecues!

Wees er
op tijd bij...

4 BEEMSTER HAMBURGERS
4 BEEMSTER BACONBURGERS
500 gr. HOLLANDSE KIPFILET
100 gr. GEBAKKEN BIEFSTUK
samen voor ..........................................

Kom naar de showroom en vraag
naar de voordelen!

15.-

Pasosorie
v
lekker!

KERKWEG 18 • LIMMEN • TEL: 072 – 505 12 63 • WWW.SLAGERIJSNEL.NL

UITVAARTVERZORGING FORMANOIJ
Betrokken • Betaalbaar • Bekwaam

WIJ DANKEN JULLIE
HARTELIJK VOOR
DE HARTVERWARMENDE
REACTIES IN
ONZE OPENINGSWEEK!
WIJ HOPEN JE SNEL
WEER TE ZIEN IN ONZE
NIEUWE WINKEL
AAN DE KERKWEG 29a.
NAMENS HET TEAM VAN

Uitvaart vanaf € 1.475,- (incl. Crematie)

06-11536587 | www.uvdf.nl | Dag en nacht bereikbaar

Laat ons
maar tellen...
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
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LIMMERKERMIS ‘OP JE REET 2020’
Het heeft even geduurd maar de vergunning is eindelijk rond! In deze gekke
tijd willen we jullie toch de mogelijkheid bieden om een beetje het KERMIS
GEVOEL te hebben.
Het Vislaantje wordt overkapt en gezellig aangekleed net als het café. We gaan
weer een beetje terug in de tijd net als in de jaren 50/60 bij Siempie Admiraal
(kroegbaas van EetBarLekker uit die tijd); allemaal op een stoel. Het kan even
niet anders ik had het liever ook anders gezien.
Om de kermis een beetje kleur te geven hebben we daarom elke dag een kleur
gegeven. Het zou leuk zijn als iedereen hier wat mee doet al is het maar iets
klein. Ik zou zeggen laat je creatieve geest gaan!
Vrijdag code ORANJE
Zaterdag code ROOD
Zondag code WIT en last but not least BLAUWE maandag!!
Het EetBarLekker personeel bezorgd al jullie eten en drinken aan tafel, de portiers zorgen voor veiligheid en orde.
We gaan werken in shifts van 4 uur en je mag met 4 personen aan 1 tafel de
kosten zijn € 25,- p.p (incl. 3 consumptiebonnen) de kaarten voor de maandag
van 10.00-14.00 zijn € 35,- p.p incl ontbijt (biefstuk met brood).
Per persoon kan je 4 tickets kopen voor meerdere shifts.
Hou je aan de shift-tijden en er is beperkt plek dus VOL=VOL!!!!!!!
Kijk voor de beschikbaarheid van kaartjes (18+) op onze Facebookpagina. Wij
hopen zo dat we met zijn allen een onvergetelijke kermis neer kunnen zetten!

De volgende regels gelden tijdens het evenement:
• Blijf zitten
• Niet doelloos heen en weer lopen
• Houd 1,5 m afstand tot elkaar
• Tafels laten staan
• Luisteren naar de aanwijzingen van de portiers
• Na 2 maal waarschuwen word je verwijderd van het evenement
• Eenmaal verwijderd heb je die dag geen toegang meer tot het evenement en hier is totaal géén discussie over mogelijk!
18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+ 18+

Twee uitzendbureaus in Limmen:
Jobwerk.nl en We all Share
Bij vele lezers zal het nog niet bekend
zijn maar sinds een aantal jaren is
Limmen een tweetal uitzendbureaus
rijker. Jobwerk.nl is een algemeen uitzendbureau dat zich vooral richt op
lokale opdrachtgevers en werkzoekenden. We all Share is een uitzendbureau dat zich vooral richt op de

zorg, met als specialiteit ziekenhuisen ambulance medewerkers. Beide
initiatieven zijn gestart door Johan
Lust en Guido Hoogeveen, beide
woonachtig in Limmen.
De samenwerking is tot stand gekomen doordat beide heren elkaar tij-

dens de voetbalwedstrijden van hun
dochters bij RKVV Limmen steeds
tegenkwamen en samen de meest
wilde plannen bedachten waaruit in
eerste instantie We all Share is ontstaan. Uiteraard verliep één en ander
niet zonder hobbels. Na een eerste
jaar waarin vooral groei werd gerealiseerd kwamen er natuurlijk ook wat
hobbels. Kortom alles wat bij ondernemen hoort kwam in de afgelopen
jaren voorbij. Toch zijn beide heren
heel blij dat zij met de onderneming
zijn gestart. Het is een leuk proces
van leren en groeien.
Tijdens de contacten met onder
meer de ‘Limmer Ondernemers Vereniging’ ontdekten wij dat veel ondernemers het heel lastig vinden om
goed personeel te vinden. Zo kwamen er steeds meer vragen van lokale
ondernemers of zij niet ook wat voor
hen zouden kunnen betekenen. Om
dit te faciliteren zijn beide heren eind
juni 2020 gestart met Jobwerk.nl.
Als ondernemer ben je vaak druk met
van alles en nog wat. En dan zegt er
ook nog iemand zijn baan op. Je hebt

geen HR afdeling en eigenlijk ook
geen verstand van ICT/multimedia. Je
zet een eigen gemaakte advertentie in
de krant dit is duur en levert meestal
niets op. Ook de eigen website biedt
onvoldoende verkeer. Hiervoor hebben Guido en Johan een oplossing
bedacht waarmee ondernemers hun
vacatures simpel kunnen doorgeven.
We adviseren zo nodig bij de opmaak
en de vacaturetekst. Waarna wij er
ook voor zorgen dat de vacatures automatisch en gratis geplaatst worden
op meerdere grotere banensites (o.a.
indeed.nl, vacature.nl, werkzoeken.nl,
etc.).
Tegelijkertijd wordt er door Guido
en Johan een campagne gestart op
LinkedIn & Facebook en zorgen we
ervoor dat de vindbaarheid van de
advertentie binnen Google wordt geoptimaliseerd. Kortom de advertentie krijgt veel meer aandacht. Guido
en Johan zoeken daarnaast ook nog
in hun zeer uitgebreide netwerk naar
de ‘gedroomde’ kandiaat en dit alles
tegen een zeer acceptabel tarief.
Uiteraard zijn ook werkzoekenden
zeer welkom.
Voor meer info zie www.jobwerk.nl of
www.weallshare.nl of loop vrijblijvend
binnen aan de Schipperslaan 9 voor
een kop koffie.

90 JAAR
ANNO 1931

Reserveer alvast in
uw agenda voor 2021:

FEESTWEEK
VAN 13 T/M 15 MEI
EN VAN 20 T/M 22 MEI

met o.a.:
• Familie en Stratentoernooi voor ouderen en de
jongste jeugd
• Zeskamp voor alle
teams vanaf JO17
• Limmen’s got talent
• 90’s Party
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WI N E E N JA A R L A NG
G R AT I S K N I P P E N B I J

EN BIJ

Wie in de maanden september, oktober of november een bezoek aan
onze kapsalon brengt voor een knipbeurt maakt kans op een jaar lang
GRATIS knippen bij Kapsalon Tamara of bij Kapsalon Kim.
MA A K D U S S NE L E E N A F S P R A A K B I J ON S , T R E K K I NG I S 5 DE C E M B E R
Schipperslaan 4J, 1906 BG Limmen
Kapsalon Kim 06 4035 5542 www.kapsalonkim.com. Kapsalon Tamara 06 53 90 22 70

Uitvaartverzorging Yvonne van Ophuizen
Een waardevol afscheid ontstaat door tijd en aandacht

• Voor Limmen, Castricum e.o.
• 24 uur per dag bereikbaar
• Ongeacht waar u verzekerd bent

oudeweg 1, 1906 az limmen
tel. 072 - 505 27 23
info@schildersbedrijfpeterdekker.nl

072 5055740 / 06 23582577
www.uitvaartverzorgingyvonne.nl

www.schildersbedrijfpeterdekker.nl

Informeer vrijblijvend naar wanddecoraties
en decoratieve technieken!

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

wat
hebben
ze eigenli
jk
niet...?!

6 dagen per week geopend

•
•
•
•
•
•
•

VERKOOP OCCASIONS
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUW
LEASING
REPARATIE
ONDERHOUD
APK
AUTOSCHADE

Van alles voor school, zoals broodtrommels, drinkbekers,
schriften, pennen, ringbanden, gummen, etuis, stiften,
scharen, lijm en nog veel meer.
En natuurlijk ook van alles voor na school.

Ook in de huidige situatie zijn wij geopend en kunnen u
van dienst zijn om al uw druk- en printwerk te verzorgen!
Rijksweg 42a, 1906 BJ Limmen
T 072 - 505 49 57 E info@oersterkreclame.nl W www.oersterkreclame.nl

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

Rijksweg 141 • 1906 BG Limmen • 072 505 32 66

www.dirkvandersteen.nl

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
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Een portret van de opmerkelijke voetbalcarrière van de kersverse hoofdtrainer van VV Limmen

Sem Wokke: ‘Ik dacht dat de wereld ophield
bij de kerktoren van Limmen’
Voetbal is z’n lust en z’n leven. Sem Wokke staat ermee op en
gaat ermee naar bed. Heeft Limmen even mazzel want dit voetbalseizoen start hij als hoofdtrainer bij VV Limmen. Dat deed
hij al eens eerder en pakte destijds goed uit. De voetbalcarrière
van Sem is een opmerkelijke met ups en downs maar bovenal
heeft het alle ingrediënten voor een jongensboek.
Op 11 september 1952 wordt Sem
Wokke geboren in Alkmaar. Hij groeit
op in Limmen aan de Dusseldorperweg als kind van een, hoe kan het
anders, bloembollenkweker. Hij heeft
een prettige jeugd samen met z’n zus
Truus en start zijn voetbalcarrière op
zesjarige leeftijd bij de welpen van VV
Limmen. Hij doorloopt alle elftallen
en blinkt uit als spits en voorhoedespeler. Hij debuteert in Limmen 1
tijdens de openingswedstrijd van het
gloednieuwe sportcomplex Dampegheest, het is 1970 en Sem is 17 jaar
jong. De dienstplicht roept tijdens het
seizoen ’72-’73. In datzelfde seizoen
scoort hij binnen zes wedstrijden
liefst 11 keer en hij begint op te vallen. Sem: ‘Ik reisde heen en weer naar
de kazerne in Nijmegen om in het
weekend te voetballen voor Limmen.
Vaak wist ik niet of ik opgesteld stond
maar dat maakte niet uit. Alles voor
het voetbal. Op vrijdagavond keerde
ik om half acht terug in Limmen en
zondagavond nam ik de trein van negen uur weer terug naar Nijmegen en
zo ging dat 14 maanden lang.’
AZ ’67
In 1967 fuseerden de twee profclubs
Alkmaar ‘54 en FC Zaanstreek en AZ
‘67 ziet het daglicht. Financieel gaat
het niet zo goed met de club maar
gelukkig zijn daar de inmiddels legendarische broers Cees en Klaas Molenaar van warenhuis Wastora. Ze trekken de portemonnee en AZ lijkt in
1972 gered. In hetzelfde jaar valt Sem
in de gratie bij AZ-scout Arie Rentenaar en rond kerst is de transfer
rond. De Limmenees gaat voetballen
voor AZ ‘67. Hij speelt drie seizoenen
voor de Alkmaarse club, het zijn magische jaren. Sem: ’De wereld waarvan ik dacht dat ie bij de kerktoren
van Limmen ophield bleek veel groter. We gingen op trainingskamp naar

Zweden, Denemarken en Italië. We
aten biefstuk in de oude herberg in
Heiloo voor we richting De Hout gingen voor de thuiswedstijden en daar
wachtten dan 12.000 toeschouwers!
We maakten zoveel mee. Ik weet nog
goed dat de gebroeders Molenaar op
de maandag, na de memorabele wedstrijd van AZ’67 tegen Ajax die we met
3-0 wonnen, de kleedkamer inliepen
voor de training. Mocht aanvoerder
Hans Mol een enveloppe met een
flinke inhoud verdelen onder de spelers en begeleiding en kreeg iedereen
ook nog een transistorradio. We waren de koning te rijk! Ik speelde met
AZ-legendes Kees Kist, Kristen Nygaard , Bobby Vosmaer, Ronald Spelbos en Henk van Rijnsoever. Kristen
lag erg goed in de groep, zo’n aimabele man. Iedereen mocht ‘m en ik heb
zelfs mijn zoon naar hem vernoemd.
Qua voetbal was m’n doelpunt tegen
FC Twente in de bekerwedstrijd de
mooiste in mijn AZ-tijd. Ik kreeg de
voorzet van Kees Kist en schoot ‘m
in. We wonnen de wedstrijd met 2-1
in een volle Hout. Die hele periode
was een fantastische ervaring!’ Om
die ‘fantastische ervaring’ compleet
te maken ontmoet Sem in 1974, na
die memorabele 3-0 overwinning op
Ajax, de andere liefde van z’n leven in
een bar in Uitgeest: z’n echtgenote
Lida.
En dan Volendam
Een echte doorbraak komt er echter
niet. Sem: ‘Ik kwam net te kort om
écht met de top mee te kunnen komen. Ik zat vaker op de bank en wilde
gewoon voetballen en als dat voor
VV Limmen was vond ik het ook prima.’ Joop Brand, die drie seizoenen
hoofdtrainer van AZ’67 is, vertrekt
dan naar profclub Volendam waar hij
technisch directeur wordt met Leo
Steegman als hoofdtrainer. Diezelf-

de Brand haalt Sem over om de stap
naar de ploeg aan het IJsselmeer te
maken en regelt een transfer voor
Sem. Spelers Ruud Suurendonk en
Hans Mol komen ook mee. Volendam
is geen transfersommen verschuldigd
maar de Molenaars bedingen wel een
optie tot aankoop van de toen nog
jonge Pier Tol.
Sem komt in de basis te staan en na
acht wedstrijden staat de club bovenaan. Het is feest in Volendam.
Uiteindelijk behaalt Volendam de
laatste periodetitel en voor promotie
naar de eredivisie moet in de laatste
nacompetitiewedstrijd Excelsior verslagen worden. Het wordt 1-5 voor
Volendam en het dorp barst uit z’n
voegen. De kampioensploeg vertrekt
uit Rotterdam en arriveert rond middernacht in het vissersdorp waar het
hele dorp staat te wachten om zijn
helden te eren. Staand op de kotter
de Heen en Weer worden de spelers
vanaf de beroemde Dijk luidkeels toegezongen. De receptie staat gepland
om 03.00 uur (!) en de nacht wordt
langzaam ochtend. Het is een prettige periode en een mooi afscheid van
een jaartje Volendam.
Gedoe met de achillespees
Het contract bij Volendam loopt af
en Sem keert in 1977 terug naar Limmen. Daar wordt hij met z’n voetbalmaten kampioen en het vlaggenschip
van Limmen promoveert van de 4de
naar de 3de klasse. Na Limmen volgt
nog een paar jaar ADO ’20. Sem is
28 wanneer z’n grote voorbeeld en
oud-trainer Joop Brand vraagt of hij
voor Telstar wil komen voetballen.
Alles is rond en dan slaat het noodlot toe. Een overbelaste achillespees
gooit roet in het eten. Een operatie
in Nijmegen moet de boel weer in
orde brengen maar de achillespees
scheurt alsnog af. Sem: ‘Ik heb geen
wedstrijd gespeeld voor Telstar en ik
voelde me verslagen, deze periode
was het dieptepunt van m’n carrière.
Na een nieuwe operatie in het Zeeweg ziekenhuis in IJmuiden ging zijn
been ruim vijf maanden in het gips. Ik
moest weer opnieuw leren lopen. Pas
op m’n 32ste maakte ik m’n rentree
bij Limmen in de 2e klasse.’ Sem sluit
zijn actieve carrière af bij Vitesse’22
en hangt op z’n 37ste de kicks definitief aan de wilgen. Inmiddels hebben
Sem en Lida een gezin gesticht en is
hij werkzaam bij verzekeraar ’t Hooge
Huys in Alkmaar.
Oefenmeester
Het voetbalbloed kruipt waar het niet
gaan kan. Sem behaalt tijdens z’n verblijf bij Vitesse’22 de oefenmeesterdiploma’s en gaat in 1990 trainen. Ook
op dit terrein presteert hij bovenmatig. Hij begint als jeugdtrainer en helpt
diverse clubs in de regio aan kampioenschappen. Sem: ’Hoogtepunt was
toch wel dat we met de A-jeugd van
Telstar de jeugd van Ajax A1 met 5-1
op hun donder hebben gegeven. De
revanche was iets minder, ze versloegen ons in de terugwedstrijd op de
Toekomst met 10-0. Een week later
kwam Feijenoord A1 op bezoek. Wat
denk je? Een welverdiende 2-0 winst
voor ons.’
Nog een hoogtepunt was de promotie van de C-junioren van VV Limmen
naar de landelijke 4e divisie.

De ondertekening van het contract door Sem Wokke met links voorzitter Mark
Dingerdis en rechts penningmeester Frank Admiraal.

Hij is 15 jaar jeugdtrainer wanneer de
overstap wordt gemaakt naar de senioren en er volgen diverse contracten
bij onder andere Limmen, waarmee

Uitzinnige vreugde na een doelpunt met AZ clubicoon Hugo Hogenkamp.

in 2008 het kampioenschap in de 4e
klasse wordt behaald. In het seizoen
2009-2010 lukt dat ook met ZAP uit
Breezand. Na twee seizoenen Meervogels , is LSVV uit Zuid Scharwoude
drie seizoenen lang zijn nieuwe club,
waarmee hij in het laatste jaar via de
nacompetitie promoveert naar de 1e
klasse. Opnieuw vertrekt hij naar ZAP
en maakt opnieuw promotie. Afgelopen seizoen was hij hoofdtrainer van
fusieclub Schagen United en ook daar
zijn promotiekansen maar Corona
voorkwam dat helaas. Inmiddels zijn
Sem en Lida grootouders en lopen er
zes prachtige kleinkinderen rond.
Terug op het nest
Begin dit jaar wordt Sem benoemd
tot hoofdtrainer van VV Limmen. Net
als Kuyt, Huntelaar en Robben keert
hij met megaveel voetbalkennis en
dito motivatie terug op het nest daar
waar het allemaal is gestart in 1958
toen hij als welp z’n eerste voetballessen kreeg.
Hij pakt het professioneel aan met
een stevig georganiseerde en toegewijde staf. Sem: ‘De selectie is een

vrij jonge maar zeer gretige groep en
kwalitatief op goed niveau. Laat die
jonge gasten me maar verrassen en
ik ga m’n best doen om, samen met
de staf, het team zo te kneden dat we
stappen gaan zetten wat misschien
in het jubileumjaar 2021 met een extra feestje kan worden opgeluisterd.
Voetbal heeft me zoveel gegeven, ik
wil graag teruggeven.’
In de voetbalwereld van Sem staat
alles ten dienste van het team en als
trainer neemt hij de wijze lessen van
trainers als Joop Brand en Simon
Kistemaker met zich mee: investeren
zorgt voor presteren met daarnaast
veel lachen, liefst tegelijkertijd, en
vooral: PLEZIER.
Op de vraag of Limmen 1 z’n zwanenzang is in de voetballerij antwoordt
hij: ‘Tijdens de Limmer Kermis word
ik 68, het wordt nog wel eens wat
denk. Alhoewel ik me geen leven zonder voetbal kan voorstellen…’
Jacqueline Oostdijk Welgraven

In 1975 scoorde Sem het tweede doelpunt in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd
tegen Roda JC.
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“Eigenlijk zou iedereen
een
adviseur moeten
hebben”
nu een vrijblijvend gesprek cadeau. Je regelt
dit binnen 1 minuut op:
Schipperslaan 4H - 1906 BG Limmen
tel : 072 - 202 93 68
mail : contact@bloedjes-eriks.nl

bloedjes-eriks.nl/welkom

KENT U ONZE...
VERRASSINGSTAS?
Vol met vers fruit en elke week
bij u thuis bezorgd!
Proberen?

De mooie tas en de bezorging zijn gratis.
Zelf de inhoud samenstellen is natuurlijk ook
mogelijk. Betalen kan eenvoudig via Tikkie.

14

,99

Iedere maandag en donderdag
)
e
i
p
p
a
e
d
.
o
staan wij op de vuurbaak! (t.
Online froods bestellen: froods.nl/bestelapp

Onze bezorgdagen: • Maandag: Limmen / Akersloot • Dinsdag: Alkmaar / Heiloo
Woensdag: Oudorp • Donderdag: Limmen / Akersloot / Heiloo • Vrijdag: Schagen
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Kosten koper omlaag voor
starters op de woningmarkt
Starters die voor het eerst een huis
kopen, hoeven per 1 januari aanstaande geen overdrachtsbelasting meer
te betalen. Nu is die belasting nog 2
procent van de koopsom. Wil je als
starter een woning kopen van bijvoorbeeld 300.000 euro ben je vanaf
1 januari 6000 euro goedkoper uit.
Dit gaat het kabinet, volgens Haagse bronnen, op Prinsjesdag bekend
maken. Ben je tussen de 18 en 35 jaar
oud en ga je voor het eerst een eigen
woning koopt, wordt deze woning
vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Een plan hiervoor was vorig jaar
al voorgesteld aan het kabinet maar
zal nu eindelijk doorgang gaan vinden
en wellicht de starters wat hulp bieden in hun zoektocht naar een leuk
huis.
Met deze maatregel heeft het kabinet
het idee dat de stroeve woningmarkt
enigszins vlot getrokken kan worden. Jongeren hebben nu vaak weinig kans om voor een koopwoning
in aanmerking te komen doordat zij
net te weinig spaargeld hebben of het
geld niet beschikbaar hebben om te
kunnen overbieden op de verkoopprijs. Eén van de redenen daarvan is
dat panden opgekocht worden door
beleggers of mensen die een tweede
woning willen kopen om zelf in te wonen of te gaan verhuren. Het kabinet
gaat daarom de overdrachtsbelasting

voor deze groep huizenkopers verhogen van 2 naar 8 procent.
Tweede huis
Wil je een pand vanaf 1 januari aankopen om niet zelf in te gaan wonen
maar deze te gebruiken voor de verhuur zal je hiervoor vanaf 1 januari
het verhoogde tarief van 8 procent
gaan betalen. In de praktijk betekent
dit dat ook mensen die een tweede
huis of een woning voor hun kind
kopen meer belasting gaan betalen.
Daarnaast gaat het kabinet de overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden verhogen van 6 naar 8 procent.
Mocht je plannen hebben voor de
aankoop van een pand om te gaan
verhuren, doe dit dan in ieder geval

voor 1 januari, het scheelt je een hoop
geld. Heb je hulp nodig hierbij, wij helpen je graag.
Eerste huis kopen
Je eerste woning kopen is best spannend. Het leukste deel is het zoeken
naar je droomhuis en daarna het leuk
inrichten van jouw huis. Waar moet
je eigenlijk allemaal rekening mee
houden? Wil je zelf alvast een indicatie van de mogelijkheden? Neem dan
contact met ons op of kom bij ons
langs op de Schipperslaan! Er is vaak
meer mogelijk dan je denkt. En lukt
het bij ons niet, dan lukt het nergens!
Richard Bloedjes
www.bloedjes-eriks.nl

Statiegeld actie bij Albert Heijn
voor onderwijs in Burkina Faso
Het is al weer tien jaar geleden dat
een grote groep sportievelingen uit
Limmen en omgeving op de fiets
klom voor een monstertocht van
ruim 5.000 kilometer van Limmen
naar Ouahigouya in het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Drie maanden zijn ze onderweg geweest. Met
hun sportieve prestatie haalden zij
ruim 200.000 euro op aan sponsorgeld en donaties voor onderwijsprojecten in Mali en Burkina Faso. Een
van de projecten was Onderwijscomplex Zoodo in Ouahigouya, een project van Stichting WOL uit Limmen.
In 2006 was de toenmalige burgemeester van de gemeente Castricum,
mevrouw Emmens-Knol, aanwezig bij
het leggen van de eerste steen van
het complex.
Het geld van de fietsers is grotendeels besteed aan het uitbreiden en
verbeteren van het beroepsonderwijs op Onderwijscomplex Zoodo.
De fietsers hebben destijds het praktijklokaal van de lasopleiding geopend. De lasopleiding draagt de naam
van Co Kerssens, als herinnering aan
de onderweg helaas omgekomen
fietser. Inmiddels is de lasopleiding
flink uitgebreid met een grote werkplaats waar jongeren na het behalen
van hun diploma als zelfstandige aan
de slag kunnen.

Ingezonden:

De ‘herdenkingsweek’
van Srebrenica ligt alweer
een tijdje achter ons...
De documentaire Srebrenica - de machteloze missie van Dutchbat heeft
een diepe indruk op mij gemaakt. Met name de vraag die één van de militairen stelde nadat zij door haar omgeving veroordeeld werd omdat men
vond dat ze te weinig had gedaan om de genocide te voorkomen. Haar
reactie was: “Maar wat hebben jullie er aan gedaan?” Deze vraag raakt
wat mij betreft de kern wat er aan de hand was maar ook de kern van de
mentaliteit van de gemiddelde Nederlander.
Wat hebben jullie, de Nederlandse bevolking, er aan gedaan? Wat heb ik
er eigenlijk aan gedaan? Wat deed ik toen die militairen daar 6 maanden
lang onder erbarmelijke omstandigheden met een minimum aan bewapening onder druk stonden van een Servische overmacht. Helemaal niets.
Na afloop was ik ook verontwaardigd, schaamde me zelfs voor onze Nederlandse militairen en ook ik riep: “Als ik daar had gezeten dan....... “ Ook
ik huilde met de wolven mee zonder enige vorm van kennis en wist het
beter. Wat heb ik toen de plank misgeslagen. Terwijl ik beter had moeten
weten. Beter vanwege de verhalen die ik van andere missies had gehoord
en beter omdat ik weet dat media en waarheid zelden hand in hand gaan.
Een slecht vertekend beeld verkoopt vaak beter dan de droevige waarheid.
Het zit ons in het bloed. Wanneer we geld kunnen verdienen vervagen
normen en waarden. Wanneer het een ver van onze bed gebeuren is slapen we gerust en dan komen we niet in actie. Ik heb al eerder vermeld dat
bv alleen de Groningers zich druk maken om de aardbevingen, aan het
lijntje gehouden door onze regering en verlaten door hun medelanders.
De modieuze verontwaardiging die we op thema’s als milieu en racisme
zien die niet zelden zijn ingegeven door een lust voor actie of angst om
niets te willen missen. Welke Nederlander stond zij aan zij met demonstrerende zorgmedewerkers? Hoe massaal was onze verontwaardiging
vervolgens toen we in de Corona tijd geconfronteerd werden met achterstallig onderhoud met diezelfde zorg waar al jaren in eenzaamheid voor
gedemonstreerd werd? Zo kan ik nog wel wat voorbeelden noemen bv
Defensie, Leraren, Politie etc. Als het ons niet direct raakt staan we niet
op. Maar o wee wanneer het ons wel direct raakt.
Wat rest zijn 25 jaar later zwaar beschadigde mensen. Mensen die streden voor de veiligheid van anderen. Mensen die met hun handen vastgebonden een oorlog in zijn gestuurd en die van de VN, onze regering en
de Nederlanders geen steun kregen. Hulpvragen werden bureaucratisch
afgewezen en we lieten hen verrekken en creëerden hiermee ons eigen
falen. Sterker nog na afloop wezen we massaal met ons vinger, scholden hen uit en veroordeelden ze. De media voorop en wij, ik, volgden de
leugens blindelings. Wat rest is de enige mogelijkheid die ik nu nog heb
en dat is mijn nederige verontschuldigen aanbieden aan de mannen en
vrouwen van Dutchbat III. Het spijt me enorm en ik heb een diep respect
voor hoe jullie je hebben staande gehouden. Niet alleen toen maar ook
in de jaren er na.
Het spijt me dat dit pas 25 jaar na dato komt en dat een documentaire
mij dat moet hebben laten inzien. Jullie verhalen hebben mij diep geraakt
en ik zou een gedeelte van de pijn willen overnemen omdat ik daar mede
verantwoordelijk voor ben. Helaas is dat niet mogelijk. Ik hoop dat vele
Nederlanders zullen volgen en dat we niet wijzen naar anderen maar zelf
onze verantwoordelijkheid zullen pakken. Want wij allen zijn verantwoordelijk voor de pijn die jullie na al die jaren nog bij jullie dragen en de beelden die jullie blijven achtervolgen. Wij allen, niemand uitgezonderd.
Co Nanne.

Honderden jongeren hebben inmiddels een vak geleerd op een van de
vier beroepsopleidingen en zijn een
eigen bedrijf begonnen of hebben
betaald werk gevonden. Zij zijn geschoolde lassers, naaisters, fiets- en
bromfietsreparateurs, installateurs
van waterpompen of automonteurs.
In oktober start de vijfde opleiding:
bouwkunde.
Betekenis van beroepsonderwijs
Enkele jongere hebben laten weten
wat de opleiding voor hen betekend
heeft:
Hamadé Ouédraogo, autotechniek:
‘Ik heb geleerd hoe een verbrandingsmotor werkt. Ik onderhoud nu de generatoren van het ziekenhuis. Elke
maand ontvang ik een salaris.’
Sayouba Sawadogo, rurale mechanica: ‘Onze opleiding was een gouden
greep. Ik ben degenen die dit hebben
opgezet ontzettend dankbaar. Ik kan
nu geld verdienen en dat had me zonder opleiding echt niet gelukt.’
Zalissa Tamboura, modevakschool:
‘Ik was de eerste vrouwelijke onderneemster in Ouahigouya. Nu heb ik
vier naaisters in dienst. Wij krijgen
veel opdrachten. Niemand gelooft

dat we onze opleiding in Ouahigouya
hebben gehad.’
Issaka Ouédraogo, lasopleiding: ‘Wij
hebben veel geleerd op de opleiding.
Wij meten eerst alles op voordat we
het ijzer gaan knippen. De lassers
zonder opleiding beginnen meteen te
knippen en dan wordt alles scheef in
elkaar gezet.’
Statiegeld bon
Om deze jongeren op te leiden, is
veel geld nodig. Beroepsonderwijs is
duur en veel ouders hebben onvoldoende middelen om de opleiding
van hun zoon of dochter te betalen.
Zeker in deze tijd, nu veel mensen
hun inkomen zijn verloren door de
corona maatregelen of de toenemende onveiligheid op het platteland
van Burkina Faso. Wij zijn dan ook
heel blij dat wij deze statiegeldactie
mogen houden bij Albert Heijn aan
de Vuurbaak. Doneert u ook uw statiegeld bon voor beroepsonderwijs in
Burkina Faso? Alvast bedankt!
Meer informatie: www.stichtingwol.
com of maak een donatie over naar
NL18 RABO 0336 4265 77 t.n.v. Stichting WOL.

Wat heeft uw tuin met het klimaat te maken? En met uw gezondheid?

Ga mee op Wijksafari
Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering. De kans op hitte en
droogte is groter geworden. Hoosbuien, die de tuin blank zetten en kelders doet onderlopen, komen vaker
voor. Een goede tuin kan je beschermen tegen een deel van de gevolgen
van klimaatverandering. En wist u dat
een groene tuin goed is voor uw gezondheid? In een groene wijk komen
minder gezondheidsklachten voor
dan in een versteende wijk.
Tot slot helpt u met een groene tuin
ook de bijen, de vlinders, de vogels en
de egeltjes. Die kunnen immers niet
eten van steen. Ook fruitbomen zijn
afhankelijk van insecten door bestuiving.
Programma wijksafari
Hoe richt je je tuin in zodat je een fijne tuin hebt en tegelijk heftige droogte en regen kunt doorstaan? Als je
nieuwsgierig bent naar het antwoord,
ga dan mee op één van de wijksafari’s
in uw gemeente.

De wijksafari, een wandeling langs
de tuinen in de buurt, geeft u goede
voorbeelden voor waterbestendige
en diervriendelijke tuinen. De wandelingen duren ongeveer een uur en
worden begeleid door Groei en Bloei,
Landschap Noord-Holland en de Vogelbescherming. Daarnaast is er gelegenheid tot het bezoeken van de
plantjesmarkt, kunt u een lezing bijwonen over de inrichting van waterbestendige en diervriendelijke tuinen
en is er een apart kinderprogramma.
Alle wijksafaris starten om 13.30 uur
en eindigen rond 16.30 uur.
Voor het programma/opgave kunt
u mailen: info@degroenereiger.nl.
Opgeven is verplicht. Tijdens de
wijksafari wordt rekening gehouden
met de grootte van de groep, zodat
de corona-maatregelen kunnen worden gewaarborgd.
Data wijksafari
19 september in Akersloot-Noord en
7 oktober Bakkum-Zuid.
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Kleurtrends onder invloed van COVID-19
Na een zomer die er voor de hele
wereld anders uitzag dan anders
maken we ons langzaam weer op
voor het winterseizoen. We zien dat
de onze behoeften zijn veranderd in
deze onzekere tijd waarin Corona ons
voorlopig nog in zijn greep houdt. We
kijken anders naar de toekomst, naar
de wereld, naar onze relatie met vrienden en familie. We beleven onze directe omgeving intenser. Gaan er op uit
met de fiets in de plaats van de auto.
Er wordt minder gevlogen naar verre
oorden en huis en tuin neemt een
belangrijke plek in. Bovendien hebben we meer tijd voor onszelf door
het thuiswerken en minder feesten,
evenementen en uitgaansmogelijkheden. De onderlinge verschillen worden
benadrukt en komen meer naar boven
drijven. Dat alles merken we ook in
de interieurtrends voor deze herfst en
winter.

Omdat iedereen anders reageert zijn er
uiteraard ook voor de interieurtrends
verschillen te zien.
Aarde
In tijden van Corona kijken we meer
naar het milieu en het redden van de
Aarde hiermee ontstaat een behoefte aan ‘aardse’ kleuren. Kleuren zoals
steenrood in combinatie met beige,
gele en zachtroze tinten zorgen voor
contact met aarde. Het stoere van de
aardetinten met het zachte en aaibare van de pastellen weerspiegelen de tegenstrijdigheid die er heerst.
Samenkomen en afstand bewaren.
Sociale dilemma’s en persoonlijke
belangen spelen een grote rol.
Groen
We gaan meer de nabije natuur in.
We spreken liever met elkaar af in de
natuur en maken lange wandelingen
met elkaar. Groen blijven we daarom
ook terugzien. Groen in alle gradaties
worden naast elkaar gebruikt echter
donker (dennenbos) groen voert de
boventoon. De kleur groen zien we
ook nog steeds meer terug in grote
exotische planten zoals de Strelitzia
of de gemakkelijke bananenplant. Het
zuiveren van de lucht in binnenruimten is komende winter nog belangrijker! Binnen en buiten worden nog
meer met elkaar verbonden en de tuinen worden ook voor koudere dagen
behaaglijk gemaakt met veranda’s,
kassen en overkappingen met een
haardje of elektrische heaters.

VERBOUWINGS
UITVERKOOP

Grijs wordt bruin
Opvallend is dat we nagenoeg geen

Huisvanbinnen blijft doen wat we doen:
adviseren, ontwerpen en realiseren!
In samenwerking met Co van der Horst
kunnen we u nog beter van dienst zijn
bij de levering van
meubels, verlichting en accessoires

Alleen deze maand nog!

50% OP
ALLES!
M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

SALES

grijs meer terugzien. Grijs is de kleur
van onopvallend en afstandelijk. Juist
nu is er behoefte aan samen en geborgenheid. Dat is waar bruin, beige en
zachtgeel in ton-sur-ton verbinding
zoeken. Zonder accenten, heel basic
en met zachte materialen zoals een
bouclé en (rib)fluwelen stoffen. Met
dimbaar licht en een verlaagd zitniveau zijn we weer een beetje terug in
de jaren ’70.
Paars
In tijden van crisis zie je een groep die
initiatief neemt en tijd invult met creativiteit: er ontstaan nieuwe initiatieven,
nieuwe bedrijfsvormen en manieren
van samenwerken. Grote kantoren verdwijnen en thuiskantoren worden luxe
ingericht. De kleur paars (mijn lievelingskleur) geeft geestelijke kracht en
rust, helpt bij meditatie en bezinning.
Is spiritueel zorgt voor mysterie en stimuleert je intuïtie. Paars is comfortabel en zorgt voor een luxe uitstraling.
Het is een kleur voor de waaghalzen
en vernieuwers die zich onschendbaar

achten. Wordt het paars meer blauw
zorgt het juist voor vertrouwen in onzekere tijd. En wordt het paars meer lila
is men op zoek naar optimisme. Lila
maakt fris en alert.
Vorig jaar november schreef ik over de
Dutch Design Week met het thema ‘if
not now then when’. De aansporing
van ontwerpers en toekomstdenkers
om direct te beginnen met verduurzamen is in een stroomversnelling gekomen, door de ‘intelligente’ lockdown.
De trends en toekomstvoorspellingen
zijn voor een groot deel al uitgekomen!
Ik blijf de trends en ontwikkelingen
met grote interesse volgen om ze te
kunnen toepassen in de interieurs van
morgen!
Kan ik jou helpen bij het toepassen
van de trends in je (nieuwe) interieur?
Aarzel niet en maak een afspraak of
loop eens binnen in de winkel aan de
Kerkweg!

Melanie Lamers
Interieurontwerper

VERBOUWINGS
UITVERKOOP
Kerkweg 2
1906 AW Limmen
072-2605040

www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl
HuisvanbinnenMelanie
blijftLamers
doen wat we doen:
Melanie Lamers
adviseren, Interieurontwerper
ontwerpen
en realiseren!
Interieurontwerper

In samenwerking met Co van der Horst
2 2
Kerkweg
kunnen we u Kerkweg
nog
beter
van dienst zijn
1906
AW
Limmen
1906 AW
Limmen
bij072-2605040
de
levering van
072-2605040
meubels, verlichting en accessoires
www.huisvanbinnen.nl
www.huisvanbinnen.nl
melanie@huisvanbinnen.nl

Alleen deze maand

VERBOUW
nog!
UITVERK

• sanitair

melanie@huisvanbinnen.nl

• dak- en zinkwerk

• klimaatbeheersing
Huisvanbinnen

50% OP
ALLES!
M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

• service en
onderhoud
adviseren,

blijft do
ontwerpen en

DIBO
SALES

In samenwerking met Co
kunnen we u nog beter va
bij de levering
INSTALLATIETECHNIEK
meubels, verlichting en
“Uw partner in duurzame techniek”

Alleen deze ma

www.dibolimmen.nl
072 - 505 27 24

50% OP
ALLES!

S

Bouwbedrijf

M.u.v. Farrow&Ball en
We love the planet

www.bouwbed
Liefde
Bouwbedrijf C. Bos
bv voor B
■

Aanleg en onderhoud
van elektrische installaties

■

Complete installaties
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Zondag 20 september eerste kerkviering

De Corneliuskerk gaat weer open!
De ‘zwarte bladzijde’ in de geschiedenis van de Cornelius Kerk
(anno 1902) wordt omgeslagen. Vooruitzien! De kerk gaat weer
in gebruik genomen worden. De redactie ging op de koffie bij
Pastor Johan Olling om de laatste stand van zaken te horen,
maar ook te zien, we gaan ook het kerkgebouw binnen.
Korte terugblik
Terwijl een groep parochianen, samen met Johan Olling, in Ierland verblijft, ontstaat er in de late namiddag
van 3 mei 2018 brand in het dak van
de kerk. Met man en macht wordt de
brand bestreden. De redactie neemt
de volgende morgen de desastreuze
gevolgen aan de binnenzijde in ogenschouw. Waar moet je beginnen?
Wat moet je als eerste doen.
Bestuur en bouwteam
Onmiddellijk, de dag na de brand,
worden de eerste voorzorgsmaatregelen al genomen om buitenmuren
te ondersteunen, water weg te pom-

pen en een groot plan van aanpak te
maken. Daarna volgen overleg met
bisdom en andere betrokkenen, verzekeringen, bouwers enz. Het gaat
zeer voorspoedig. De mensen van bestuur en bouwteam hebben onvoorstelbaar veel werk verzet! Met veel
plezier en dankbaarheid heeft de gemeenschap van Limmen de vieringen
kunnen houden in de Protestantse
Kerk Limmen en horecabedrijf “Heeren van Limmen”.
Afwerking binnen de kerk
Als wij na de koffie en een gesprek
over de corona gevolgen, ook voor de
kerk, het gebouw binnentreden, dan

Vloerverwarming in combinatie met hete lucht ovens zorgen voor een zeer
aangename klimaatbeheersing in de kerk.

sta je daar in een schitterende lichte
ruimte, waar nog veel moet gebeuren. Direct na de grote kerkdeuren
wordt gewerkt aan de ontmoetingsruimte, waar koffie wordt gedronken
na de diensten en waar presentaties
kunnen worden gehouden, is een
constructie gemaakt met een plafond, die omsloten gaat worden door
glas. Hierdoor zal te allen tijde een
aangenaam klimaat in deze ruimte
ontstaan, geen optrekkende koude
van de vloer meer. In de kerk ligt een
schitterende natuurstenen vloer, met
in het middenpad een prachtige tegelvloer, bijna gelijk aan de oorspronkelijke vloer. Er is uiteraard gekozen
voor vloerverwarming en hete lucht
als aanvulling. Er zal geen tocht meer
zijn. Verder is er een non stop luchtverversing. De verlichting moet nog
worden aangelegd, maar dat komt
allemaal goed. Zo ook het geluid,
men zal zich tijdelijk “behelpen”: Het
sacrale gedeelte van de kerk, daar
waar de altaartafel e.d. komt te staan
is afgescheiden van de kerk door drie
natuurstenen treden. Het nieuwe orgel komt aan de noordzijde van het
transept geplaatst. Zodra de originele preekstoel is hersteld, wordt deze
aan de zuidzijde geplaatst. Aan de
zuidzijde zullen ook vieringen worden
gehouden voor kleine groepen.
Eerste viering zondag 20 september om 10.00 uur
Dan is de kerk nog niet helemaal
klaar, maar zegt Pastor Olling, dat is
geen enkele belemmering. Er mogen
volgens de huidige voorschriften 100
personen deelnemen. Men dient zich
van tevoren aan te melden om een
viering bij te wonen en er is een registratieplicht. Vanzelfsprekend worden
alle Corona regels strikt in acht genomen. Doordat de hoofdingang van
de kerk nog niet gebruikt kan worden
(ontmoetingsruimte in aanbouw,
installatie lift e.d.) is de ingang door
de pastorie. De uitgang is via de sacristie en de zijdeur aan de zuidkant
van de kerk. Daardoor is er een veilige
looproute.

De gemeente Castricum heeft een
voorlopige
gebruikersvergunning
verleend. Bij aankomst wordt de bezoeker geregistreerd en indien nodig
(rollator e.d.) naar de plaats begeleid.
Daar is de vereiste 1,5 m afstand geregeld. Het zangkoor mag weer met
maximaal 8 persponen muziek ten
gehore brengen en staan separaat
van de aanwezigen. Voorgangers, vrijwilligers, iedereen staat enthousiast
in de startblokken om weer te gaan
“kerken” in de vertrouwde omgeving
van het eigen gebouw. De bezoekers
zitten op comfortabele stoelen, op
termijn worden er ook nog “nostalgische” kerkbanken achter in de kerk

geplaatst. De eerste viering zal in
het teken staan van het Sint Corneliusfeest, de patroonheilige van onze
kerk. De heilige Cornelius was Paus
te Rome van 251 tot zijn marteldood
in 253. De officiële feestdag is 16 september.
Voor alle overige bijzonderheden kijk
in het lijfblad van de kerk “Rond De
Limmer Toren” of op de website:
corneliuskerk-limmen.nl
De Cornelius Parochie is vitaal en
gaat een mooie toekomst tegemoet!
Kees G. Kroone

De nieuwe tegels in het middenpad.

Tv- uitzendingen vanuit de Corneliuskerk
Samenwerking C-TV Castricum
Het afgelopen seizoen hebben wij in
de coronatijd acht uitzendingen gemaakt samen met C-TV Castricum.
In de periode dat we geen vieringen
mochten houden in onze parochie,
hebben we vanaf Palmzondag in
maart tot en met Pinksteren en de
Dankzondag in juni prachtige opnames gemaakt waar de herbouw van

de Corneliuskerk ten volle verwerkt
is. Uitzendingen van niet meer dan 30
minuten die nog steeds terug te zien
zijn op de website van de Corneliusparochie www.corneliuskerk-limmen.
nl in de rubriek ‘viering gemist’ op de
homepage.
Wekelijks liep ik met regisseur en filmer Henk Waal, onze parochiefotograaf Nico Snel en het vocaal kwartet

o.l.v. Peter Rijs door de Corneliuskerk. Het zijn acht unieke ‘pareltjes’
geworden met elke keer een andere
catechetische boodschap, liturgische
kleur en ander plek in de Corneliuskerk. Opnames die tijdens de weekenden om de paar uur uitgezonden
werden door C-TV Castricum en ook
nu nog via Youtube bekeken kunnen
worden.

Komend seizoen elke maand
een tv-uitzending
In overleg met C-TV Castricum en
met de bereidheid en medewerking
van regisseur en filmer Henk Waal
gaan we op verzoek van velen het komend seizoen een vervolg geven aan
deze acht opnames. We houden de
zelfde opzet aan. Er is elke keer een
thema, leden van het koor o.l.v. Peter
Rijs zullen medewerking verlenen, we
sluiten af met korte gebedjes en het
Onze Vader en laten elke keer een
ander gerestaureerd gedeelte van
de Corneliuskerk zien. Thema’s die
we willen behandelen, zijn: het nieuwe parochiejaarthema ‘Het verhaal
gaat…door’, de school-parochievieringen samen met basisschool ‘de

Kerkuil’, het gedenken van de overledenen van het afgelopen jaar met
Allerzielen, het Cecilafeest met de
koren, Kerst, het in gebruik-nemen
van het nieuwe orgel, een uitzending
rond Ramses Shaffy of Stef Bos, een
uitleg over het nieuwe hongerdoek,
een thema-uitzending m.m.v. het
jeugdkoor, de her-inwijding van de
Corneliuskerk, een concert van Harmonie Excelsior die de Corneliussage
ten gehore gaan brengen. etc…. Het
beloofd een inspirerend seizoen te
worden want in alle onzekerheid en
alles wat er misschien nog boven ons
hoofd hangt en gebeuren kan: ‘het
verhaal gaat… door’.
pastor Johan Olling
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Unieke gebeurtenis en speciale tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog

Bijzondere activiteiten Stichting Oud Limmen
Het Covid-19 Coronavirus heeft ook de Stichting Oud Limmen ernstig parten gespeeld en stak een
spaak in de wielen rondom de eerder geplande herdenkingen en tentoonstelling van de bevrijding van
Limmen en aangrenzende dorpen in mei 1945. Echter er is veel gewerkt de laatste tijd om alles toch
door te laten gaan. Hierna volgt een overzicht van wat u kunt verwachten in de maand september.
Een bijzonder interessant programma dat u niet mag missen. In de tentoonstelling ziet u bijzondere
foto’s, voorwerpen en geschriften.
Op dinsdag 8 september 2020 vindt
om 14.00 uur de onthulling plaats
van een plaquette ter nagedachtenis
van de omgekomen bemanning van
de De Havilland Mosquito HX811, die

op 8 september 1944 neerstortte.
Ter afsluiting van de ceremonie vindt
er een flypast plaats van vier Fokker
Four vliegtuigen, die beëindigd wordt
met een missing-manformatie, waar-

bij 4 Fokker toestellen komen aangevlogen, waarvan er één boven de
rampplek naar boven afzwenkt! Dit
is voor Limmen uniek. U kunt allen
komen kijken, maar houdt onderling

De Britse navigator, Flt. Lt. Herbert
Reginald Tribbeck
voldoende afstand. De locatie van
dit gebeuren is tegenover ‘De Oude
School’, Schoolweg 3, Limmen.

De Havilland Mosquito.

Verdere activiteiten in het kader
van ’75-jaar bevrijding’ in Limmen
Ter gelegenheid van het feit, dat 75
jaar geleden ons land werd bevrijd
van de Duitse bezetter, was ook in
Limmen een programma opgesteld
met activiteiten rondom 4 en 5 mei
2020. Vanwege landelijke richtlijnen
en maatregelen rondom het Corona-virus vonden de bevrijdingsactiviteiten in mei 2020 geen doorgang.
Nu, vier maanden later, zijn wij als
Stichting Oud Limmen, rekening houdend met de van rijkswege toegestane mogelijkheden, weer begonnen
met het opstarten van de volgende
bevrijdingsactiviteiten in Limmen en
omliggende dorpen.
De activiteiten in Limmen zijn onder
te verdelen in:
1. Uitgave fietsboekje met routes

De Canadese vlieger, Flt.Lt. Warren
Robert Zeller

2.
3.

4.

5.

langs locaties in de dorpen Castricum, Limmen, Akersloot en
Uitgeest
Inrichting van een tentoonstelling
75 jaar bevrijding in gebouw ‘De
Oude School’
Vertoning van een film met herinneringen van burgers uit de
dorpen Castricum, Limmen,
Akersloot en Uitgeest. De documentaire is ook op een later
tijdstip te zien op Castricum TV
(C-TV). Bij Ziggo op kanaal 46 en
bij KPN op kanaal 1459 of op Youtube.
Tijdelijke plaatsing van 10 vlaggenmasten op de plek aan de
Provinciale weg richting Uitgeest,
waar in totaal 2 X 10 onschuldige
burgers werden geëxecuteerd.
Plaatsing en onthulling van een
plaquette ter nagedachtenis van
de omgekomen bemanning van
de De Havilland Mosquito, HX811
die destijds tegenover ‘De Oude
School’ is neergestort.

Uitgave ﬁetsboekje met routes
langs locaties in de dorpen Castricum,
Limmen, Akersloot en Uitgeest
In nauwe samenwerking met de volgende historische verenigingen en
stichtingen:
- Stichting Werkgroep Oud-Castricum
- Stichting Oud Limmen
- Historische vereniging Oud-Akersloot
- Vereniging Oud Uitgeest
is een boekje met fiets- en/of wandelroutes tot stand gekomen. De routes
voeren langs locaties in genoemde dorpen, die een belangrijke rol
hebben gespeeld tijdens de Tweede

Wereldoorlog. De route is per dorp
te fietsen of te wandelen, en uit te
breiden naar de andere dorpen. Wandelen of fietsen is op eigen risico en
de geldende verkeersregels zijn uiteraard voor eenieder van toepassing.
De samenwerkende verenigingen c.q.
stichtingen nemen geen aansprakelijkheid voor:
- Diefstal en beschadigingen
- Ongevallen en/of letsel.

Zie verder pagina 13

In de weekenden van
12 en 13 september
en 19 en 20 september
bent u van 10 tot 17 uur
van harte welkom om te ﬁetsen,
te wandelen of de
tentoonstellingen te bezoeken.

LOV-KRANT

PAGINA 13

SEPTEMBER 2020

Vervolg van pagina 12
Tijdens dit eerste weekend en enkele
weken daarna, staan er tekst/fotoborden bij de beschreven punten van de
route. Een completer beeld van wat
er zich in de regio heeft afgespeeld
is te verkrijgen door één of meer van
de tentoonstellingen te bezoeken in
de ruimtes van de historische verenigingen/stichtingen. Tijdens deze
tentoonstelling wordt de gezamenlijk
gemaakte film vertoond met hierin
enkele bijzondere gebeurtenissen
die zich hier in de regio hebben afgespeeld. De film is daarna ook te bekijken via YouTube.
Duinkaart
Voor de route door het duingebied
van Castricum is een duinkaart nodig. Heeft u geen duinkaart dan kunt
u deze aanschaffen via automaten bij
het betreden van het duingebied (via
PIN betaling). Via de website www.
pwn.nl is aanvullende info over de
verkooppunten te verkrijgen.
izi.TRAVEL
Het is mogelijk de vier routes te volgen via izi.TRAVEL. Met een App op
de mobiele telefoon zijn de routes

en teksten te volgen. Ga naar https://
izi.travel/nl/, ga naar Audiogidsen en
toets de juiste route in: WOII Castricum, WOII Uitgeest, WOII Limmen
of WOII Akersloot. Uiteraard kan de
route via izi.TRAVEL ook op een ander moment worden gefietst of gelopen. Tip, draag een oortje om de
tekst te beluisteren.
Naast Izi.travel is er ook een gpx mogelijkheid zie de websites:
www.oudakersloot.nl,
www.ouduitgeest.nl,
www.oud-castricum.nl,
www.oudlimmen.nl
U kunt de fietstocht ook op een later
tijdstip fietsen, alleen zijn de tentoonstellingen dan niet geopend. Donateurs hebben het boekje inmiddels in
de brievenbus gekregen. Losse boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij Stichting
Oud Limmen, Schoolweg 1, 1906 AD
Limmen en bij Stuifbergen, Kerkweg
42, 1906AW Limmen. Voor de andere
dorpen geldt ook dat de donateurs
hem in de brievenbus krijgen, voor
afhaal punten gelieve op hun website
te kijken.

Tentoonstelling 75-jaar bevrijding
In ons gebouw ‘De Oude School’, Schoolweg 3, Limmen, is een interessante
tentoonstelling ingericht met attributen en originele documenten en affiches
uit de oorlogsperiode.
Bezoek aan de tentoonstelling:
Datum: tijdens de fietsweekenden van 12/13 en 19/20 september 2020
Tijd:
van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: ’De Oude School’, Schoolweg 3, Limmen

Film met herinneringen van burgers
uit de dorpen Castricum, Limmen,
Akersloot en Uitgeest
De eerder genoemde historische verenigingen en stichtingen hebben in eigen
beheer een film gemaakt van locaties die tijdens de Tweede Wereldoorlog een
belangrijke rol hebben gespeeld.
Bovendien zijn met diverse burgers, die de oorlog overleefd hebben, gesprekken gevoerd met hun herinneringen aan de bezettingstijd.
Vertoning van de film:
Datum: tijdens de fietsweekenden 12/13 en 19/20 september 2020
Tijd:
van 10.00 tot 17.00 uur
Plaats: ‘De Oude School, Schoolweg 3, Limmen
I.v.m. Corona maatregelen kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd binnen zijn. Houdt daar rekening mee, en houdt voldoende afstand.

Plaatsing en
onthulling van
een plaquette
voor de
omgekomen
vliegers
Op dinsdag 8 september 2020
vindt om 14.00 uur de onthulling plaats van een plaquette
ter nagedachtenis van de omgekomen
bemanningsleden
van de De Havilland Mosquito
HX811
Onthulling van plaquette:
Datum: dinsdag 8 sept. 2020
Tijd:
om 14.00 uur
Plaats:	t/o ‘De Oude School’,
Schoolweg 3, Limmen
De Stichting Oud Limmen
heeft besloten, ter nagedachtenis van de omgekomen bemanning nabij de crashplaats
van hun vliegtuig een monument te plaatsen. Voor onze
rekening is een plaquette gemaakt, waarop de namen van
de omgekomen bemanningsleden zijn aangebracht.
Wij, de Stichting Oud Limmen,
hebben inmiddels, mede namens de Burgemeester van
Castricum, o.a. de Ambassadeurs van Canada en het Vereniging Koninkrijk, alsmede
de Heritage Society of 418th
(City of Edmonton, Alberta,
Canada) squadron van de Royal Canadian Air Force, een
uitnodiging gestuurd om bij
de onthulling aanwezig te zijn.
Tevens is aan de nabestaanden van de omgekomen bemanning, de families Zeller en
Tribbeck ook een uitnodiging
gestuurd om bij de onthulling
van de plaquette voor hun
dierbaren aanwezig te zijn.

Plaatsing van 10 vlaggenmasten langs Provinciale weg
Op twee locaties langs de Provinciale weg richting Uitgeest zijn op twee verschillende dagen in januari en april 1945 in
totaal 20 onschuldige burgers, verblijvende in de gevangenis aan de Weteringschans te Amsterdam, ter plekke geëxecuteerd. Ter nagedachtenis aan deze gruweldaden zullen er tijdens de fietsweekenden 12/13 en 19/20 september 2020
tijdelijk 10 vlaggenmasten worden geplaatst.

Het Duitse schip de ‘Weichsel’

Crash van de De Havilland Mosquito, registratienummer HX811, op
vrijdag 8 september 1944
Missie op vrijdag 8 september 1944
Op vrijdagavond 8 september 1944 omstreeks 22.40 uur vertrekt De Havilland Mosquito, type F/B (Fighter/Bomber) met registratie HX811 van het
418th Squadron van de Royal Canadian Air Force vanaf Royal Air Force
Base Hartford Bridge, in Hampshire, Engeland.
Aan boord van het vliegtuig bevinden zich een vlieger, de Canadese Flying
Officer Warren Robert Zeller, oud 25 jaar en gehuwd, en een navigator, de
Engelse Flying Officer Herbert Reginald Tribbeck, oud 28 jaar en gehuwd.
Vanaf de RAF basis Hartford Bridge gaat de missie, samen met nog andere Mosquito’s, richting de Duitse plaats Vechta. De missie bestaat uit een
zgn. Flower-missie. Diverse Mosquito’s van het 418th Squadron begeleiden
en beschermen de grote vloot van Engelse bommenwerpers op weg naar
Duitsland. Tijdens deze begeleiding voeren de Mosquito’s aanvallen uit op
allerlei Duitse doelen, die ze onderweg tegenkomen waaronder schepen
op de Noordzee.
Nieuwe Duitse oorlogsdocumenten
Sinds kort beschikt de Stichting Oud Limmen over unieke en dus ook
waardevolle Duitse documenten over de aanvallen van Engelse vliegtuigen, waaronder de ‘Limmer’ Mosquito.
Uit de Duitse documenten blijkt dat een Duits stoomschip, de ‘Weichsel’
uit IJmuiden is vertrokken en op weg is naar Den Helder. Het schip, de
‘Weichsel’ wordt begeleid door vier zgn. Vorpostboten. Deze boten, ter
grootte van een kustvaarder, zijn bewapend met afweergeschut en moeten de ‘Weichsel’ tijdens zijn vaart naar Den Helder beschermen.
Na het vertrek uit IJmuiden van de vloot Duitse schepen voeren Engelse vliegtuigen vier aanvallen uit, waarbij bommen op de schepen worden
afgeworpen. Eén van de Engelse bommen raakt de ‘Weichsel’. Het schip
maakt water, maar kan met behulp van eigen pompen zich drijvende houden. De kapitein van de ‘Weichsel’ besluit toch op zo’n 3 km uit de kust om
terug te keren naar IJmuiden. Tijdens de aanvallen, waar ook de ‘Limmer’
Mosquito, de HX811, aan meedoet, leveren de Duitse Vorpostboten met
hun afweergeschut veel tegenstand.
Laatste aanval van Mosquito, HX811
Bij de laatste aanval, omstreeks 23.20 uur, wordt de ‘Limmer’ Mosquito
geraakt door het Duitse afweergeschut. De kist raakt ernstig beschadigd
en vliegt in brand. De bemanningen van de Duitse Vorpostboten zien de
Mosquito, HX811, in brand staan en daarna omstreeks 23.20 uur zien zij het
toestel neerstorten ten noorden van IJmuiden.
Tot nu toe werd gedacht dat het neerstorten van de Mosquito het gevolg
was van blikseminslag en het slechte weer. Nu weten we meer over het
feitelijke neerstorten.
In het dagrapport van Burgemeester J.J. Nieuwenhuijsen, opgesteld op
9 september 1944, doet hij verslag over: het neerstorten van een Engels
jachtvliegtuig ten zuiden van de gemeente ter hoogte van de woningen
van Dijkman-Konijn’. Op 10 september 1944 meldt de Burgemeester: de
overblijfselen van de bemanning zijn begraven op de Nederlands Hervormde begraafplaats aan de Zuidkerkenlaan in Limmen. De namen van
de bemanning worden bekend aan de hand van hun identiteitsplaatjes.

De onthulling van de plaquette door Burgemeester
van Castricum, de heer T. Mans, vindt plaats op
dinsdag 8 september 2020 om 14.00 uur.
Ter beëindiging van de ceremonie vindt er een unieke
flypast plaats van vier historische Fokker Four
vliegtuigen, die afgesloten wordt met
de missing-manformatie.
Executieplaats 7 januari 1945 met de 10 slachtoffers.

De locatie van de plaquette is t/o ‘De Oude School’, Schoolweg 3, Limmen.
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DIERVOEDERS

van afval
naar grondstoffen
en energie

ADMIRAAL

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

BIOKAT’S CLASSIC OF FRESH - 18 LITER

per stuk € 9,95 bij 3 st. € 9,50 bij 10 st. € 8,95 p.st

PAVO PAARDENSNOEPJES
1 kilo van € 4,95 NU € 3,95
GEDROOGDE MEELWORMEN
200 gr. € 5,95 860 gr. € 16,95

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

DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR
DUSSELDORPERWEG 73
1906 AJ LIMMEN

telefoon
website

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

088 - 472 01 00
www.gpgroot.nl

Duizenden makers staat het water aan de lippen. Daarom is
het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers
te ondersteunen. Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, mode
muziek en poëzie blijven maken. Kom met ons in actie en do
Bescherm de natuur in Nederland!
Word nu lid op natuurmonumenten.nl en
Scan
de QR-code
ontvang
4 x per jaar het magazine Puur Natuur

voor een eenmalige
gift of kijk op
houdcultuurlevend.nl
Duizenden makers staat het water aan de lippen. Daarom is voor meer informatie.
Ook Anton Corbijn ondersteunt deze actie
het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers
te ondersteunen. Met uw hulp kunnen zij kunst, theater, mode,
en poëzie
blijvenDaarom
maken. Kom
Duizenden makers staat het muziek
water aan
de lippen.
is met ons in actie en doneer!

het Cultuurfonds een grote actie gestart om cultuurmakers
te ondersteunen. Met uw hulp
kunnen
zij kunst, theater, mode,
Scan
de QR-code
voor
een
eenmalige
muziek en poëzie blijven maken. Kom met ons in actie en doneer!

dersteunt deze Scan
actie de QR-code

voor een eenmalige
gift of kijk op
houdcultuurlevend.nl
voor meer informatie.

gift of kijk op
houdcultuurlevend.nl
voor meer informatie.

CHANTAL
VAN TUIN
energie door energie

massage
www.chantalvantuin.nl
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Kermisrun Limmen 2020

Ren-Je-Eigen-Kermisrun
De achtste editie van de Kermisrun
zal een andere invulling hebben dan
die u gewend bent. Dit alles natuurlijk vanwege Covid-19. Ondanks alle
beperkingen die het Covid virus met
zich meebrengt willen we wel een
Kermisrun organiseren: de Ren-Je-Eigen-Kermisrun editie.
De opzet is als volgt: iedereen die wil
deelnemen (alle leeftijden kunnen
dus meedoen!) dient de Strava app
te downloaden (gratis versie). Indien
je de app hebt gedownload kun je je
aanmelden binnen de Club Kermis-

run en voor het evenement van de
Kermisrun 2020 dan ben je deelnemer (instructies op de kermisrun.nl)
Op 12 september (tot uiterlijk 16:00
uur) ga je vervolgens (minimaal) 3 km
lopen en vergeet hierbij niet je app
aan te zetten. Tijdens deze loop dien
je zelf leuke hindernissen te bedenken en uit te voeren en middels een
foto vast te leggen. Deze foto uploaden in de app en klaar.
Om je een idee te geven hebben we
al een aantal voorbeeldfilmpjes op
Facebook en Insta gezet. .

Lagere hypotheekrente?
Laat uw huis taxeren!
Renteopslag, hypotheekverstrekkers
hanteren het allemaal. We hebben
er ook wel eens van gehoord. Maar
hoe werkt het ook al weer ? Bij het
verstrekken van een hypothecaire
geldlening loopt de bank de kans dat
hij zijn geld niet terugkrijgt. Dit risico
wordt vertaald in een rente opslag
welke bovenop de standaardrente
wordt opgeteld. Naarmate het financieringsbedrag hoger is ten opzichte
van de waarde van de woning, is deze
opslag ook hoger.
Stijgende huizenprijzen
De stijgende huizenprijzen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd
dat de verhouding tussen de waarde
van de woning ten opzichte van het
hypotheekbedrag sterk verbeterd is.
Ook kunnen tussentijdse aflossingen
op de hypotheek voor een verbeterde verhouding zorgen. De bank kan

dit belonen door de oorspronkelijke
renteopslag te laten vervallen. En dat
kan -in sommige gevallen- oplopen
tot een renteverlaging van wel 0,5%
en uiteindelijk enkele honderden euro’s per jaar schelen.
Om dit bereiken moet je wel kunnen
aantonen dat de waarde van de woning écht verbeterd is. Tevens is het
van belang om te weten of je hypotheekrente opgebouwd is met renteopslagen.
Om de marktwaarde van de woning
vast te stellen heb je een onderbouwing van deze waarde nodig. Dit kan
door het opstellen van een officieel
taxatierapport. Ben je benieuwd of
dit zinvol is ? Neem dan contact op
met Rietveld Makelaars én je financieel adviseur. We helpen je graag
hierbij !
Telefoon: 072 – 505 14 64 of
info@rietveldlimmen.nl

‘Een cynicus is
iemand die overal
de prijs van weet
en nergens de
waarde van kent’
		

Oscar Wilde

(Iers schrijver, dichter en estheet (1854-1900)

OPROEP

tussentijdse aflossingen op de hypothee

Welke spreuk of wijze woorden hebben op jou indruk gemaakt?
Stuur ze naar redactie@lovkrant.nl en wellicht kiezen wij uw
spreuk voor de volgende LOVkrant!

Om de saamhorigheid te vergroten zijn er unieke Kermisrun 2020
sportshirts te koop.
Uiterste besteldatum is zondag 6 september. Prijs € 15,00.
Om 16.00 uur gaat de Kermisrun organisatie de leukste foto’s beoordelen en direct daarna worden er bij de
winnaars een leuke Borrelbox afgeleverd. Maximaal 20 borrelboxen zullen
worden rondgebracht onder de deelnemers die een sportshirt hebben
gekocht en de run via Strava hebben
vastgelegd.

Vanuit CALorie (de lokale energie
coöperatie) hebben we dit jaar “Zon
op Calorie coöperatie u.a.” opgericht.
Met deze coöperatie willen we zonnepanelen leggen op grote daken in
de gemeente Castricum. Dit heet een
Postcoderoos project. Eerder deden
we dat bij het Schulpstet in Bakkum
en de gemeentewerkplaats in Akersloot. Nu gaan we starten met zonnepanelen op bedrijvendaken.
Zon op Aad de Wit Verhuizingen
Dit is ons eerste grote project op
een bedrijfsdak. Iedereen die lid is of
wordt van CALorie en in de gemeente Castricum en ruime omgeving
woont kan zonnecertificaten kopen.
Van de opbrengst van deze zonnepanelen krijg je een mooi rendement
en met meerdere certificaten zou je
dan je eigen energieverbruik kunnen
dekken. De stroom wordt verkocht

Hier had uw
advertentie
kunnen
staan...
Meer weten?
adverteren@
lovkrant.nl

Op de website van kermisrun.nl is het
shirt te koop en staan instructies hoe
je aan te melden.
Volg ons verder via Facebook en Insta
door lid te worden van Kermisrun.

en de opbrengst krijg je als certificaathouder. De energiebelasting krijg
je terug van de overheid, dus het is
al gauw lucratief om hierin te investeren. De club krijgt zo’n 500 tot 600
panelen op het dak van Aad de Wit
Verhuizingen aan de Castricummerwerf 40 in Castricum. Aad de Wit
laad zijn elektrische verhuiswagens
op met stroom van het dak en CALorie heeft zelf ook fors geïnvesteerd.
Zestig tot zeventig gezinnen kunnen
hun stroom opwekken op het dak van
Aad de Wit. Daarnaast worden voor
rond 7 gezinnen die niet de middelen
hebben om te investeren certificaten
gereserveerd. Ook zij kunnen zich
met 0-inleg inschrijven voor een gewenst aantal certificaten.
Voor wie is het project zon op bedrijfsdaken bedoeld?
Voor iedereen in Castricum, Limmen

Wij hopen op vele enthousiaste deelnemers en superleuke actiefoto’s.
Kermisruncomité: Ron L, Ron H, Dennis,
Marco, Mirella, Pim, Colin, Doris en Erik .

en Heiloo die wil verduurzamen maar
niet in de gelegenheid is op het eigen
dak zonnepanelen te leggen. Waar
kunnen inwoners terecht die mee
willen doen? Voorlopig kan iedereen
volledig vrijblijvend inschrijven via de
website van CALorie:
www.calorieenergie.nl
Klik op inschrijven voor zonnecentrale. Ieder certificaat is 100 kWh groot.
Verbruik je bijv. 3.000 kWh per jaar,
dan dekken 30 certificaten je gehele
verbruik. De prijs per certificaat is
nog niet bekend, de leveranciers worden op dit moment geselecteerd.
We gaan een informatieavond organiseren waar u eventuele vragen kunt
stellen.
De voorinschrijving is nu open.
Wim Schermer (De Woude)

EGELTJE WILL
WAS ERNSTIG
VERZWAKT…
TOTDAT
KIRSTEN
HEM REDDE

STEUN DE DIERENBESCHERMING
DIERENBESCHERMING.NL/HELPONSREDDEN
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• sanitair
• dak- en zinkwerk
• klimaatbeheersing
• service en onderhoud

DIBO

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

Mu z Ie kwe rk p L a a t S L i m m en
De muziekschool voor alle leeftijden,
beginners, gevorderden,
klassieke, jazz-en popmuziek

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

Om uw huis zo goed mogelijk te
taxeren, gaan we nogal ver
Om uw huis op de juiste waarde te taxeren, willen we er alles van weten.
Hoe zijn de omgevingsgeluiden, zowel overdag als ‘s nachts. Hoe is de
sfeer in huis? Wat zijn de unieke aspecten ervan? Is er groen in de buurt?
Openbaar vervoer? Scholen? Om al deze aspecten zelf te ervaren, komen we
eventueel een verjaardag vieren. Wilt ook u de beste taxatie voor uw huis,
bel dan met Mark Admiraal 072 505 14 64.

Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

TOM VAN
Sterk in huiswerk

De Drie Linden 1 - Limmen - 072 505 14 64 - rietveldlimmen.nl

Logic will get you from A to B
Imagination will take you everywhere...
... voor
kleurrijk
drukwerk!

Idee.
Vormgeving.
Opmaak.
Realisatie.

SCHILDERW

06 20 71 13 32 | L

TOM VAN LEEN
SCHILDERWERKEN
06 20 71 13 32 | Limmen

Albert Einstein

LOGO’S
HUISSTIJLEN
BROCHURES
FLYERS
BOEKEN
WEBSITES

• Loodgieterwerkzaamheden
• CV installaties
• Dak en zinkwerken
• Sanitaire installaties
• Tekenwerk
Visweg 52 • 1906 CS Limmen
tel 06 514 783 56 • www.dirksonlimmen.nl

