
DECEMBER 2009

Door Pastor Johan Olling  
 

Oproep aan jong en oud in Limmen 
om tijdens de Kerstnacht 
de kerstboom brandend te houden!

Hogeweg 43 - Limmen
Tel. 072 - 505 30 61

E-mail: info@rotteveel.org

www.rotteveel.org... Dat het niet alleen om de 
rente gaat is ons nu
wel duidelijk geworden!

HET LICHT SCHIJNT VOOR ALLE VOLKEN
We weten dat de zon niet om de aarde draait. De 
aarde draait om de zon en in 24 uur draait de aar-
de om haar as om te zorgen dat iedereen op onze 
weredbol genoeg licht krijgt om van te genieten 
en van te leven. 
Zo is het ook met ons mensen. Het draait niet om 
ons mensen. Het draait om ‘Hij die is groter dan 
ons hart’. Dat is ook de kernboodschap van het 
Kerstverhaal. Daarom ook zijn het de herders – de 
uitgestotenen - die als eersten bij de kerststal aan-
komen, en komen de wijzen vanuit de uithoeken 
van de aarde ook bij het Kerstkind aan.
Met Kerst vieren we dat het Kerstkind geboren is 
voor alle volken. God wil wonen in ons midden. Hij 
laat zich zien in een kwetsbaar kind. Dit raakt ons 
en roept het beste in ons op. Het licht dat schijnt 
voor ons hier in Limmen, maar ook in Argentinië, 
Afghanistan en …. Burkina Faso. Het licht schijnt 
voor iedereen. Alle volken en landen die in die 
24 uur dat de aarde om haar as draait in het licht 
worden gezet.

Op de pedalen voor burkina faso
Daarom deze 24 uur fietsmarathon voor de Cor-
neliuskerk tijdens de kerstnacht. We willen pro-
beren de kerstboom al fietsend 24 uur brandend 
te houden voor de onderwijsprojecten in Bur-
kina Faso. We willen met deze actie het beste in 
ons naar boven roepen. Niet alleen symbolisch 
door te fietsen maar ook heel concreet door geld 
op te halen. Daarom ook dat de meeropbrengst 
van de kerstcollecte in de Corneliuskerk voor dit 
doel bestemd is. En ook de gehele opbrengst van 
het Kerstconcert van Neva Ensemble op Eerste 
Kerstdag gaat naar dit doel. We kunnen niet alle 
landen direct helpen, maar u begrijpt het, in Lim-
men hebben we één land uitgekozen om in het 
licht te zetten. Dat land is Burkina Faso. In Lim-
men zijn we samen al 15 jaar bezig – met hulp 
van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Limmen (WOL) - ons in te zetten voor dat land. 
Dit jaar kennen we de actie ‘Fietsen voor Burkina’. 
Deze actie is geïnspireerd door de 8 Millennium-
doelen die door de Verenigde naties in het jaar 
2000 zijn opgesteld.

Geef je op en fiets mee!!!
-  Het gaat om de Kerstnacht van 24/25 december 

van 15.00 uur t/m 15.00 uur. 
-  Het gaat om een 24 uurs fiets-marathon voor 

de Corneliuskerk. 
-  Al fietsend op ‘spinners’ houden we de Kerst-

boom 24 uur brandend.
-  Niet alleen in Limmen, maar in Burkina Faso 

mag het een zalig Kerstfeest worden. 
*  Geef je op om een half uur of uur op de pedalen 

te gaan voor Burkina Faso.
*  Doe mee. Jong en oud kan mee doen.
*  Geef door wanneer je kunt of op welk uur je 

wilt fietsen.
*  Als er bereidheid is de nachtelijke uren te fiet-

sen, geef dat dan ook door.
*  We vragen 5 euro van elke deelnemer. 

*  Vraag familie, kennissen, sportverenigingen en 
vriendenclubs om mee te doen.

Meld je schriftelijk aan bij de pastorie of stuur 
een e-mail naar: pastorie.corneliusparochie@
hetnet.nl. (we nemen dan contact met je op over 
de definitieve fietstijden)

door Pastor Johan Olling

Zie pagina 3
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Ik stem op 
Jort Min
Door de Gemeente Castricum en Radio Castricum 
105 wordt de sportverkiezingen 2009 georgani-
seerd. Jort is genomineerd voor sporttalent 2009,
door zijn resultaten:
Belofte Status NOC/NSF
Nederlandse Selektie 2009/2010
Nederlands Kampioenschap  2e onder 19jr.
Belgisch Kampioenschap 2e onder 19 jr.
Deelname aan Europese Kampioenschappen en
Wereldkampioenschappen
Dutch Youth Regatta 2e onder 17 jr.
HWS 1e onder 17 jr.
The Windexperience 2e onder 20 jr.
GP Aalsmeer 1e Techno heren 
Nu heeft hij heel veel stemmen nodig om deze ti-
tel te kunnen krijgen. Wilt u ons helpen? Iedereen 
kan zijn stem op Jort uitbrengen door een mail te 
sturen naar sportkampioenen@castricum.nl met: 
"Ik stem op Jort Min".  

Winnaars Sintloterij 2009

Voorspoedig 2010!
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Stetlaantje 1,
1906 AN Limmen

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

Telefoon 072 - 505 30 09

Wij wensen u hele fijne feestdagen en ook in 2010,
laten wij u weer de nieuwste trends in haarmode zien!

Brood- en Banketbakkerij
P.-COMMANDEUR
Rijksweg 150, Limmen. Telefoon (072) 505-12 79

Voor een feestelijke Kerst:
• KERSTKRANS OF KERSTSTAAF
• WEIHNACHTSTOL
• MOSCOVISCHE TULBAND
• ROZIJNEN OF OUDERWETSE TULBAND

   (zonder rozijnen)

Voor de jaarwisseling:
• APPELBOLLEN • APPELFLAPPEN
• APPELBEIGNETS • OLIEBOLLEN EN MET ROZIJNEN

De kertstfolder

is in de winkel

verkrijgbaar

Wij wensen u Prettige Feestdagen 
en een voorspoedig 2009!

Zat: 2 jan. zijn wij gesloten

L IMMEN

Wanneer het
Ù uitkomt;

Maandag t/m Zaterdag 
open van 8.00 – 21.00
en Zondag open van 
16.00 – 21.00 uur.

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!
VUURBAAK1

1906 BS LIMMEN

L IMMEN

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42   www.stuifbergen.eu

Oudejaarsloten nog volop te koop. 
Hoofdprijs 27,5 miljoen belastingvrij

VOLLEDIGE UITSLAG VAN DE 
SINTERKLAASLOTERIJ LIMMEN 2009
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Bel voor de mogelijkheden
Tel. 072-5323578 
www.kits-oonlie.nl
Alkmaar-Heiloo-Limmenk i n d e r o p v a n g

Voor kinderen van 0 tot 13 jaar 

Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zon-
der te veel verwachtingen. Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden 
onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we mogen zien wie wíj eigenlijk 
zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 
van deze prachtige baby's. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

De ooievaar heeft echter de afgelopen tijd nogal stil gezeten (zou hij ook last heb-
ben van de kredietcrisis?) dus hebben wij van de LOV krant helaas geen inzendingen 
betreffende kersvers geboren jongens en meisjes ontvangen. Daarom deze week een 
aantal van Kerstman's kinderen en kleinkinderen in deze rubriek! 

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vra-

gen kunt u contact opnemen met Laura Meijland, telefoonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, 

maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.

‘ BABY VAN DE MAAND’

Claus MMVII

– Geboren op 25 december 1602 –

Zoon van meneer en mevrouw Claus.

L I M M E R  K R O O S T

Broodtrommels 
voor de Pax Christi

broodtrommel. In de broodtrommel zaten 2 ver-
schillende boterhammen brood maar ook nog 
heerlijk beleg. Peter bakker vertelde er natuurlijk 
bij hoe belangrijk het is om goed te ontbijten. Hij 
hoopt dan ook, dat de kinderen iedere ochtend 
goed zullen ontbijten met lekker brood van de 
verse bakker. Alle kinderen hebben heerlijk zitten 
genieten van de traktatie.

Mireille Bruijns

Bakkerij Bakker Bakker uit Limmen heeft de kin-
deren van de Pax Christi school in Limmen verrast 
met een broodtrommel. Dat werd gedaan omdat 
de Pax christi school dit jaar 40 jaar bestaat. En bij 
een verjaardag hoort natuurlijk een cadeau! 

De kinderen werden ’s morgens  blij verrast toen 
Peter Bakker alle klassen langs ging, om persoon-
lijk ieder kind te voorzien van een lekker gevulde 

Geef uw auto een winter-
behandeling in de Kleverlaan 
Carwash en ontvang 50% korting

zijn zomaar wat begrippen die u tegenkomt als u 
uw auto wilt laten schoonmaken in de carwash 
van Kleverlaan. Bovendien kunnen bestelbussen 
met vaste dakopbouw (imperial) kiezen voor het 
speciale imperiaalprogramma. Uiteraard kunt u 
ook beschikken over een stofzuiger en een mat-
tenklopper voor de reiniging van uw interieur. 
Laat nu uw auto winterklaar maken in onze was-
straat en ontvang 50% korting op al onze was-
programma’s. Knip de bon uit verderop in deze 
LOVkrant voor deze aantrekkelijke aanbieding*. 
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie 
kunt u de wassing van uw auto volgen. Tot ziens 
bij Kleverlaan Carwash en Poetsservice aan de 
Rijksweg 154a in Limmen (achter de showroom). 
Voor meer informatie kijk op www.kleverlaan.nl.
* Actie geldig t/m 31-12-2009.

Goed onderhoud van uw auto is ook in de winter 
belangrijk. Met een paar simpele handelingen 
kunt u er zelf voor zorgen dat uw auto goed en 
veilig de koude periode doorkomt. Tijdens een 
koude winter met veel gladheid wordt vaak pekel 
gestrooid. Dit is funest voor uw auto. Het is dus 
aan te bevelen zeker één maal per week de auto 
te wassen, zodat deze hardnekkige stoffen geen 
tijd hebben om op de autolak in te werken.

Om de autolak te beschermen tegen de barre 
weersinvloeden, is het aan te bevelen een goede 
lakreiniging en wax met lakbescherming te ge-
bruiken. “Onze hightech wasstraat werkt met 
de nieuwste generatie vuilafstotend textiel en 
lakvriendelijke en hoogwaardige waxsoorten, 
zodat de lak van uw auto, bij regelmatig gebruik, 
goed beschermd blijft tegen agressieve straat-
vervuilingen, zure regen, pekel en indringing van 
uitlaatgassen. Aan een glad en goed beschermd 
lakoppervlak plakt immers minder snel zout en 
vuil”, benadrukt Jan Kleverlaan. 
Bij Kleverlaan Carwash kunt u kiezen uit 4 was-
programma’s variërend van een snelle wasbeurt 
inclusief drogen tot een programma met hot-
wax, bodemwassing en een intensief poetspro-
gramma. Hotwax, velgenreiniging, hogedrukrei-
niging, schuimshampoo en bodemreiniging. Het 

Sinterklaas Aktie groot succes
prijs gekregen. Dankzij de sponsoring van Equipe 
Coiffures, TourKoop Reis bureau Zonvaart en Tuin 
en Groenshop Nuyens heeft de LOV weer een ge-
slaagde Aktie kunnen organiseren.

De Sinterklaas Aktie van de  LOV winkeliers ver-
eniging is zeer goed verlopen. In totaal zijn er 
meer dan 100.000 loten ingeleverd bij de Limmer 
winkeliers. Alle 130 prijswinnaars hebben hun 

De winnaars van de hoofdprijs de Fam. Boer samen met Nel Drent en LOV voorzitter Cees Smit

Voordelig
drukwerk?

www.studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl
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 adres   KE RKWEG 11,    1906 AT  L I M M E N
tel .  06 51 85 77 89    fax  072 505 56 35
AAN@KU I LMAN M E E STE RSCH I LDE RS.N L

    Wenst u een witte kerst
en een ijskoud 2010 toe,

    want ook dit jaar staat de
  winterschilder weer voor u klaar!

    Wenst u een witte kerst
en een ijskoud 2010 toe,

    want ook dit jaar staat de
  winterschilder weer voor u klaar!

Maatlat 1
1906 BL  Limmen

Postbus 44
1906 ZG  Limmen

 Tel: 072 - 505 7555
 Fax: 072 - 505 7557
 e-mail: info@valgra.nl
 internet: www.valgra.nl

Met een
accountant
draait u beter..!

Eten en genieten!
 ROSBIEF MET 

CRANBERRYMARINADE.
 

Ingrediënten voor 4 personen. 

1 ui 1 teentje knofl ook

Halve fl es rode wijn 3 eetlepel cranberrycompote

2 el sojasaus 1 takje rozemarijn

800 gr rosbief bij uw slager 2 el olie

200 ml runderfond 75 gr roomboter

50 gr bloem Zout en peper

Bereiding:
Pel en snij de ui en knofl ook fi jn .Meng met de rode wijn de cranberry-

compote en de sojasaus.

Leg het vlees met de marinade in een schaal de rozemarijn erop. Laat  

ongeveer 12 uur in de koelkast staan.

Vlees uit de koelkast halen en ongeveer 2 uur op kamertemperatuur laten 

komen.

Bewaar de marinade !

Dep het vlees droog en bak het rondom bruin in de olie alvorens de oven 

voorverwarmen.

Zet het in de voorverwarmde oven 125 graden. Gebruik een kerntempe-

ratuurmeter.

4o graden in het hart is rood 44 graden is medium.

Wikkel bij de goede temperatuur in aluminiumfolie. Laat 20 minuten rus-

ten. Smelt 50 gr. Boter in een pan. Voeg de bloem toe en bak 2 minuten 

onder voortdurend roeren. Blus af met 200 g marinade en de runderfond.

Laat 10 minuten zachtjes koken.

Eet smakelijk en gezellige feestdagen.

Eet

smakelijk!

Achterweg 4
1906 AG Limmen
(072) 505-33-77
06-53 122 858 
• Nieuwbouw
• Verbouw
• Onderhoud

Het team van Equipe Coiffures 
wenst u Prettige feestdagen

En een geweldig 2010

DROGISTERIJ AKER
Kerkweg 29a, 1906 AV  Limmen
Tel. 072-5053138

DROGISTERIJ
HOMEOPATHIE

PARFUMERIE
SPEELGOED

FOTOQUELLE
STOMERIJDEPOT

KIALA SERVICE
PASFOTO’S

Kom eens langs,
u kunt parkeren
voor de deur!

SPECIAAL VOOR KERST: ALLE

MASCARA’S 1+1 GRATIS

(Geldig t/m 2 weken na verspr.)

Stetlaantje 5  Limmen  Tel. 072 5051225 / 06 27470889
ma. t/m vrij. 8.30-12.30 en 13.30-18.00 uur / zaterdag 8.30-16.00 uur

dinsdagmiddag na 13.00 uur GESLOTEN / vrijdagavond open tot 20.00 uur

DIERVOEDERS
ADMIRAAL

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

BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD:
BALEN EUKANUBA, HILLS, PROPLAN EN ROYAL CANIN

EUKANUBA ADULT  15 KG NU € 62,25
HILLS ADULT CHICKEN 15 KG NU € 58,50
PROPLAN ADULT CHICKEN 15 KG NU € 54,50
ROYAL CANIN MAXI ADULT 15 KG NU € 56,50
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Kerstconcert Neva Ensemble 
op eerste kerkdag in 
de Corneliuskerk
Op eerste Kerstdag zal het het Neva Ensemble uit Sint Petersburg om 14.00 uur een kerstconcert ver-
zorgen in de Corneliuskerk. De kerk is om 13.30 uur open en de entree kost 10,- euro, incl koffie/thee. De 
opbrengst van dit concert komt in zijn geheel ten goede aan de actie ‘Fietsen voor Burkina’. Om 15.00 uur 
zal het Neva Ensemble dan ook voor dit goede doel vocaal even stilstaan bij de 24 uur fiets-marathon die 
dan wordt afgesloten. 

en emotionele betrokkenheid maakt hun optre-
dens tot een prachtige ontroerende belevenis.
Vanaf 11 december zijn kaartjes voor dit Kerstcon-
cert te koop bij de service-balie van Albert Heijn 
en bij Stuifbergen aan de Kerkweg. Ook kunt u 
- zolang de voorraad strekt - op 25 december voor 
aanvang van het concert bij de Corneliuskerk nog 
kaartjes kopen.   

Het Neva Ensemble bestaat uit zes personen, drie 
dames en drie heren. Te weten: Irina Shasheva 
(1e sopraan); Ekateria Alabina (mezzosopraan); 
Vladimir Matygulin (counter tenor en dirigent); 
Dmitri Taneev (bariton) Sergej Ordinetz (bas) en 
de pianobegeleiding van het licht klassieke ge-
deelte is in handen van Valerya Matygulina. Dit 
kleine koor heeft zich gespecialiseerd in het zin-
gen van Russiche kerkmuziek. Daarnaast wordt 
het repertoire aangevuld met beroemde liederen 
uit de folklore van het land, alsmede met licht 
klassiek repertoire. Dat allemaal in de kerstsfeer 
onder de Kerstboom.

Alle leden van het ensemble hebben een professi-
onele zangopleiding aan het conservatorium ge-
noten en als zanggroep heeft men zich een tech-
niek eigen gemaakt, die uitmunt in meesterlijke 
stembeheersing en een overtuigende bevlogen-
heid. Ze houden van hun land en van hun kerk. 
Deze combinatie van technische meesterschap 

De winnaars van vorig jaar 
Sinterklaas Actie

nen zij de reischeque van Toerkoop Limmen.
 'We hebben heerlijk genoten, Bedankt en vrien-
delijke groet Jaap en Trudy Hoogeboom!'

Familie Hoogeboom uit Limmen hebben op de 
Dominicaanse republiek genoten, mede dank zij 
de prijs van de Sinterklaasactie 2008. Toen won-

Tafeltennisvereniging 
Limmen behaalt 
kampioenschap

derde klasse.  Limmen 3 (Hidde, Emmy, Tom, Basti-
aan en Billy) eindigde vijfde in de 5de klasse. In de 
laatste wedstrijd konden ze net niet genoeg pun-
ten halen om te stijgen naar de vierde plek maar 
hielde nummer 6 toch knap onder zich. Limmen 
4 (Shauny, Sanne, Bastiaan en Fenna) eindigde als 
vijfde in de welpen/pupillen Competitie. Afgelo-
pen zaterdag hadden ze een zware wedstrijd te-
gen de koploper, maar ze wisten toch goed weer-
stand te bieden. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om op vrijdag 8 januari geheel vrijblij-
vend deel te nemen aan een tafeltennistraining. 
De jeugdtraining begint om 18:30 en duurt tot 
19:30 en vindt plaats in de sportzaal aan de Ho-
geweg 61 te Limmen. De training is geschikt voor 
kinderen van 8 tot 17 jaar. 

Op zaterdag 23 november is limmen 2 in de jeugd-
competitie kampioen geworden van de vijfde 
klasse. In de laatste wedstrijd moest er slechts nog 
één punt behaald worden om het kampioenschap 
binnen te halen. Het tweede jeugdteam bestaat 
uit Remco Bosman, Jasper Linck, Brian de Goede 
en Thomas van der Graaf. 

Gisteren wonnen de jongens overtuigend met 
9-1. Na de overhandiging van de prijzen was er 
taart om het kampioenschap te vieren.  Het eer-
ste team (Frank Kleef,Tim Wokke,Barry Timmer 
en  Jan  Castricum) won ook hun laatste wedstrijd 
van de voorjaarscompetitie overtuigend met 
eveneens 9-1, ze zijn met slecht 7 punten achter-
stand op de nummer één tweede geworden in de 

Van links naar rechts: Brian de Goede, Thomas van der Graaf, Remco Bosman en  Jasper Linck.

Nieuwe cursus EHBO 
in Limmen

wordt, het slachtoffer zo min mogelijk pijn heeft 
en de gevolgen van het ongeluk zo veel mogelijk 
beperkt blijven. U leert inschatten of en door wie 
verwondingen verder behandelt moeten worden. 
Tijdens de verbandleerlessen leert u een wond 
zo goed mogelijk zelf te verbinden. Ook komt de 
reanimatie en de bediening van een AED uitge-
breid aan bod. De cursus bestaat uit 10 lessen van 
2,5 uur en wordt gegeven op de dinsdagavond in 
de brandweerkazerne aan de Rijksstraatweg. De 
kosten bedragen 129 euro. De cursus start begin  
februari 2010. 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact 
opnemen met mevr. H. v.d. Linden, tel. 072 505 
1929 of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat het 
slecht is gesteld met de Eerste Hulpverlening in 
Nederland. Maar liefst 42% van de Nederlanders 
verleent geen Eerste Hulp bij ongevallen. Een ge-
brek aan kennis lijkt hierbij een dominante rol te 
spelen. 39% van de ondervraagden zou mét di-
ploma wel eerste hulp verlenen. Het Nederlandse 
Rode Kruis gaat daarom regelmatig cursussen 
aanbieden. 

Ook in Limmen start bij voldoende belangstel-
ling binnenkort weer een nieuwe cursus. Hier 
leert u hoe u in ongevalssituatie correct moet 
handelen. Hoe u een slachtoffer zo goed moge-
lijk kunt helpen zodat ergere schade voorkomen Kerstvakantie bij Conquista

Maandag 21 december: 14:00 – 17:00 uur
Dinsdag 22 december: 19:00 – 22:00 uur
Woensdag 23 december: 14:00 – 17:00 uur en 
19:00 – 22:00 uur

Maandag 28 december: 14:00 – 17:00 uur
Dinsdag 29 december: 19:00 – 22:00 uur
Woensdag 30 december: 14:00 – 17:00 uur en 
19:00 – 22:00 uur

Kids (4-9 jaar)
Iedere zaterdag van 10:30 tot 12:00, entree 1 euro.
19 december: Verstoppertje
26 december: Gesloten i.v.m. 2e Kerstdag
2 januari: Proost op het nieuwe jaar! Met spelle-
tjes en kinderdisco
Verder is Conquista de volgende dagen geopend 
voor kinderen vanaf 9 jaar. We hebben de hele va-
kantie een indoor-panna veld, dus kom en daag je 
vrienden uit voor een potje Panna!
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Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Bakkerij P Bakker uw adres voor de kerst
 
Doet u op tijd uw kerstbestelling! 

Met oud en nieuw 
oliebollen appelbeignets 
appelbollen
Zaterdag 2 januari open van 10.00 tot 14.00 uur

Alle medewerkers van Bakkerij P Bakker 
wensen iedereen een prettige kerstdagen 

en een gezond 2010

De redactie van de LOV-krant

wenst u allen fijne feestdagen

en een goed en gezond 2010!

Rijksweg 141, 1906 BG Limmen

Telefoon (072) 505 32 66

Fax (072) 505 12 31

E-mail: info@dirkvandersteen.nl

Kijk voor onze 24-uurs showroom op:

www.dirkvandersteen.nl
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Enthousiast word ik ontvangen door masseuse 
Saskia Dekker, in Short Break, een praktijk aan 
huis. “Zullen we eerst even een kijkje nemen in 
de praktijk?” vraagt Saskia voordat we gaan zit-
ten voor het vraaggesprek. Een goed idee, want 
ik ben één zin, uit een e-mail die Saskia naar de 
redactie stuurde, niet vergeten. “Ik heb mijn prak-
tijk ingericht als een subtropisch strand,” schreef 
zij, “omdat ik daar zelf altijd blij van word!” Ik ben 
erg nieuwsgierig naar de uitwerking daarvan! Ik 
volg Saskia naar boven. Zodra ze de deur van de 
praktijk opendoet komt een heerlijke frisse geur 
me tegemoet. Ik laat me vertellen dat het Laven-
del is. “Een geur die iedereen lekker vindt.” voegt 
Saskia eraan toe. Als ik de kamer binnenstap, 
waan ik me direct in een andere wereld. De muur 
is behangen met een foto van een strand zo groot 
als de wand zelf. De aankleding van de praktijk 
is in stijl: de handdoeken zijn wit en blauw, in de 
hoeken van de praktijk branden kaarsjes, er klinkt 
rustgevende achtergrondmuziek en her en der 
liggen schelpen om de strandsfeer compleet te 
maken. Ik kan me absoluut voorstellen dat men-
sen even helemaal wegdromen als zij hier komen 
voor een behandeling.

Prenatale massagetafel
Saskia geeft me een korte rondleiding door de 
kamer en alle attributen die daar aanwezig zijn. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de massage-
tafel, want deze masseuse heeft er eentje die je 
niet vaak in een praktijk zult tegenkomen. Het is 
op het eerste gezicht een reguliere behandeltafel, 
maar zodra het laken er vanaf gaat zie ik dat er 

Saskia Dekker geeft een inkijk in haar nieuwe praktijk voor ontspanning Short Break

‘ Even in een andere wereld terechtkomen, 
een genietmoment voor jezelf!’

drie extra gaten inzitten, welke ik nog niet eerder 
in een behandeltafel ben tegengekomen. “Dit is 
een prenatale massagetafel,” vertelt Saskia, “deze 
heeft uitsparingen voor de buik en de borsten.” 
Het is dus een tafel geschikt voor iedereen, in-
clusief zwangere vrouwen, zodat ook zij met hun 
dikker wordende buik en gegroeide borsten toch 
op hun buik op tafel kunnen liggen. Saskia heeft 
haar specialiteit gemaakt van het masseren van 
zwangere vrouwen. Daar wil ik straks als we weer 
beneden zijn natuurlijk meer over weten! 

Stoute schoenen
Beneden nemen we plaats aan de grote tafel 
in de huiskamer. Door de grote ramen valt veel 
licht naar binnen. “Sinds 1 juli heb ik mijn deuren 
geopend,” begint de kersverse zelfstandige. “Ik 
heb hiervoor bij een geneesmiddelenfabrikant 
gewerkt als vertegenwoordiger. Ik vertelde toen 
aan veel mensen over gezondheid.” Maar omdat 
Saskia moeder werd en daarom zocht naar meer 
ruimte om naast werk ook voor haar zoontje te 
zorgen, ging ze nadenken over een oplossing. 
Voor haar baan als vertegenwoordiger moest zij 
minimaal vier dagen in de week blijven werken. 
“Dat vond ik te veel, dus moest ik kiezen tussen 
een nieuwe baan of de stoute schoenen aan trek-
ken.” Dit laatste heeft Saskia gedaan. “Het is altijd 
al een wens van mij geweest om iets voor mijzelf 
te gaan doen en daarbij mensen te helpen, qua 
gezondheid.” Saskia is zich door haar vorige baan 
erg gaan interesseren in de gezondheid van men-
sen en ze is daarom in de avonduren meerdere 
opleidingen gaan volgen  tot masseuse. “Eerst 

voetreflextherapie, later ontspanningsmassage, 
hotstone massage, freehands massage, aroma-
therapie en ook zwangerschapsmassage.” Een 
behoorlijk gevarieerd pakket dus!

Vliegende start
Op tafel staat de laptop van Saskia, zodat we deze 
er af en toe bij kunnen pakken om de internetsite 
van Short Break te bekijken. Het is een uitgebrei-
de webpagina met veel informatie. Vooral met de 
zwangerschapsmassage die Saskia aanbiedt heeft 
haar praktijk een vliegende start gemaakt. “Toen 
ik de cursus zwangerschapsmassage zag staan 
op de website van de massageacademie dacht 
ik: wouw, dit is geweldig! Dit is wat ik wil! Ik heb 
dat zelf gemist.” Saskia legt uit dat deze vorm van 
massage wel in beperkte mate bestaat in Neder-
land, maar dat de vrouwen dan niet op hun buik 
kunnen liggen omdat de behandeltafels dit niet 
toelaten. Vrouwen worden dan liggend op hun 
zij gemasseerd, terwijl dit eigenlijk niet handig is 
omdat juist zwangere vrouwen vaak last  hebben 
van hun rug. Voordat Saskia ging investeren in de 
specialistische tafel heeft zij bij verloskundigen 
in de omgeving de meningen gepeild. “Ik wilde 
wel weten hoe die wereld er tegen over staat. Ik 
ben rond gaan bellen, eerst met mijn eigen ver-
loskundige. Zij was héél enthousiast en ook an-
dere verloskundigen die ik gesproken heb, waren 
zeer enthousiast.” Redenen genoeg om in de tafel 
te investeren. Inmiddels wordt Saskia door veel 
zwangere vrouwen benaderd en is ze ook gestart 
met een samenwerking met het ziekenhuis in de 
omgeving. Nog één vraag stel ik over de zwan-

Sinterklaas is net het land uit en de mensen gaan zich opmaken voor het aankomende kerstfeest. Om de gezellig-
heid te bewaren in de steeds korter wordende dagen, worden kerstbomen opgetuigd, vele lichtjes verlichten de 
tuinen in het dorp en binnen brandt het haardvuur, of de kachel zo u wilt. De winkels liggen vol kerstversieringen, 
de kerstmarkten beginnen en de supermarkten bieden de meest exclusieve lekkernijen aan zodat straks samen met 
familie, kennissen en vrienden het kerstfeest in volle ornaat gevierd kan worden. Kortom, we weten prima hoe we 
door deze koudste en donkerste periode van het jaar moeten komen. De winter is zo gek nog niet, zeker niet met het 
uitzicht dat het uiteindelijk altijd weer zomer wordt! Voor wie niet kan wachten, is er alvast één plekje in Limmen 
waar de zon altijd schijnt, waar u zich even kunt wanen tussen de palmbomen op een tropisch strand met hagelwit 
zand en een turquoise blauwe zee. Nieuwsgierig? Praktijk Short Break is ‘the place to be’!

gerschapsmassage: want is het niet de taak van 
mannen om hun zwangere vrouw te masseren? 
De specialiste op dit gebied lacht: “Ja, in principe 
voor een groot deel wel! Maar dan zit je natuur-
lijk met wat meer geklungel en ‘ik doe maar wat’. 
Maar bij mij kun je ook partnerafspraken maken. 
Dan leer ik de partner hoe hij zijn vrouw goed kan 
begeleiden. 

Fascinatie
Goed, genoeg over zwangerschap. Saskia vindt 
het ook belangrijk dat mensen weten dat haar 
praktijk voor iedereen is, dus ook voor niet-zwan-
gere vrouwen, mannen en kinderen. Mensen 
kunnen bij haar voor allerlei klachten terecht. Zo 
wordt voetreflextherapie toegepast bij veel ver-
schillende soorten klachten zoals vermoeidheid 
en slaapstoornissen, hoofdpijn, spierpijn, stress 
of depressie. “In de voetzolen zitten veel zenuw-
uiteinden, via bepaalde drukpunten kun je or-
ganen en andere lichaamsdelen prikkelen en zo 
behandelen.” Saskia vertelt dat ze tot op heden 
goede resultaten heeft geboekt met deze thera-
pie, daarbij vindt ze het ontzettend leuk om uit 
te zoeken waar klachten precies vandaan komen. 
“Dat fascineert mij heel erg.” Maar ook voor men-
sen die geen klachten hebben kan voetreflexthe-
rapie heen ontspannend zijn, net zoals de andere 
massages die Saskia in haar pakket van moge-
lijkheden heeft zitten. “Ontspanningsmassage is 
echt geschikt voor als je behoefte hebt aan even 
helemaal niets. Gewoon even ontspannen en 
even de stress weg.”

Rustig bijkomen
Zelf vindt Saskia de aromatherapie met etheri-
sche oliën erg leuk om aan te bieden. “Ik vind het 
heel leuk om deze therapie te geven omdat je dan 
oliën met elkaar kunt mengen en zo tot lekkere 
combinaties kan komen. Ik meng de oliën altijd 
waar de klant bij is, dat vinden de klanten ook in-
teressant om te zien.” Toch is deze vorm van the-
rapie nog onbekend bij de meeste mensen. “Maar 
ik wil het bij niemand echt aanprijzen omdat ik 
vind dat dat misschien wat opdringerig over-
komt en daar houdt ik absoluut niet van.” Gaan-
deweg het gesprek wordt het me duidelijk dat 
Saskia het echt voor de mensen doet. Haar drive 
om iets voor de mensen te kunnen betekenen en 
om mensen zich wat beter te laten voelen staat 
duidelijk op de voorgrond. Een ander voorbeeld 
daarvan is dat mensen zich voor en na de mas-
sage niet druk hoeven te maken om de tijd. “Pas 
als iemand op de tafel ligt gaat de tijd in en dan 
masseer ik ook echt totdat de tijd weer afgelopen 
is.” Dus ook als de massagetijd voorbij is hoeven 
mensen zich niet te haasten. “Na de massage laat 
ik mensen dan even rustig bijkomen, dan krijgen 
ze een flesje water te drinken en praten we nog 
even bij. Mensen denken wel altijd dat ze direct 
van de tafel moeten, maar dat is bij mij echt niet 
zo en dat wordt erg gewaardeerd.”

Stukje tropen
In het prille bestaan van de praktijk heeft Saskia 
al veel positieve reacties gehad. “Bijna alle klan-
ten maken opnieuw afspraken. Ze hebben echt 
zo iets van ‘ah, wat lekker, is het nu al weer voor-
bij!’ Ik ben heel tevreden over de reacties en het 
enthousiasme.” In de toekomst wil Saskia haar 
pakket van therapieën en massages meer gaan 
uitbreiden. Als ik haar vraag wat ze verder ver-
wacht van de toekomst, antwoordt ze: “Ik hoop 
dat iedereen blij wordt van mijn behandelingen 
en dat de mensen graag bij me komen. Dat je 
even in een andere wereld terecht komt en een  
genietmoment hebt voor jezelf. Dat vind ik be-
langrijk.” Daarnaast hoopt ze dat Short Break in 
de toekomst nog gaat groeien en meer klanten 
krijgt! Dus bent u die winter even helemaal zat 
en bent u toe aan een momentje voor uzelf of 
weet u iemand die wel een oppepper kan gebrui-
ken (Saskia heeft ook cadeaubonnen), dan weet 
u nu waar u Limmens eigen stukje tropen kunt 
vinden!
     
Lucia Valkering

Contact
Praktijk Short Break
Foruna 11 te Limmen
Tel: 06-10667971
E-mail: info@praktijkshortbreak.nl  
Website: www.praktijkshortbreak.nl

Foto: Een impressie van de ontspannen sfeer in Praktijk Short Break van Saskia Dekker.
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Uw bestelling kunt u 
plaatsen tot woensdag 
23 december!

De decembermaand is weer aangebroken. Een tijd waar-
in u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra 
feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of 
fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner! 

Wij zorgen graag voor de culinaire invulling, zodat u 
verzekerd bent van smakelijke feestdagen.

...met Keurslagerij Snel

Keurslagerij Snel
Kerkweg 18, Limmen
Tel. 072-5051263
www.snel.keurslager.nl

Heerlijke  feestdagen...
Onze 
smakelijke 
rollades
- Runderrollade
- Varkensfi letrollade
- Kalfsrollade

Beenham 
700 gram, op authentieke wijze 
gepekeld en gerookt. Met appel-
kaneelsaus en gedroogde appeltjes. 

Nu per stuk 

 1195

Kom alvast in 
de kerstsfeer!
Wij hebben nu al de lekkerste 
varkensfi letrollade voor u. Nu 
met GRATIS bakje champig-
nonroomsaus.

Smakelijke 
kerstsuggestie
Carpaccio 

per portie  295 
met GRATIS carpacciodressing

Wild 
Hertenbiefstuk, konijnenbout, 
Franse eendenfi let, hazenrugfi let
Alle soorten zijn leverbaar. Plaats uw 
bestelling dan wel vóór 20 december.

Hertenbiefstuk 
100 gram  299

Creatief 
tafelen
Keuze uit gourmet-, fondue- en 
steengrillschotels. 

Vers vlees specialiteiten
Wat dacht u van een botermalse biefstuk, runderhaas, stukje ros-
bief, kalfoesters, kalfsentrecote of varkenshaas?

Onze kerstspecialiteiten mogen natuurlijk niet 
ontbreken op uw gezellige kersttafel! 

Dit weekend:
LUXE OPGEMAAKT 
Klein SPIJSBROODJE   

van € 5,95  

nu € 5,25!
WWW.BAKKERIJPUTTER.NL

Zoals de verrukkelijke oudhollandse 
PUTTER TULBAND en het heerlijke SPIJSBROOD  

in de smaken amandel en kaneel

Uitgeest,
tel. 0251-312342

Krommenie, 
tel. 075-6285579   

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

Putter’s Specialiteiten

Bakkerijj

SPIJSBROOD  groot
SPIJSBROOD  klein

Moscovische Tulband                                                   

Oudhollandse 
Putter Tulband                                    

Super-de-luxe met 
Amarenen Kersen

(ook in luxe cadeaudoos) ideaal als relatiegeschenk!

Bouwbedrijf C. Bos bv
Middenweg 41a    1906 AP Limmen     tel. 072 505 12 26

Nieuwbouw
         Onderhoud
                   Verbouw

Wenst iedereen Gezellige Feestdagen 

         
   en een Steengoed 2010!
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Gevormd naar je lichaam. Afgestemd op je 
slaaphouding en je persoonlijke slaapwensen. 
Mooi én helemaal jouw smaak. Anders dan 
anders: een tikkeltje eigenwijs, exclusief, maar
wel betaalbaar. Is dat het bed van jouw dromen? 
Dan is NOX jou op het lijf geschreven!

De allernieuwste boxsprings, lattenbodems en 
matrassen. Een rijke keuze van hoofdborden, bed-
bodems en poten. Plus een inspirerende collectie van 
stoffen, mooie dessins en bijzondere details. NOX 
heeft alles waarmee jij je persoonlijke slaapomgeving 
en sfeer kunt creëren. NOX is een belevenis!

Mijn wereld, 
mijn NOX

www.noxbedding.nl

Kerkweg 1, 1906 AT Limmen, 

Rijksweg 108, 1906 BK Limmen, Tel. 072 505 14 54

www.slaapkennerlute.nl

KERKWEG 44, LIMMEN

Feestelijke blouses
nu 2 voor 25 euro

30% KORTING OP ALLE WINTERKLEDING
50% KORTING  OP DE WINTERJASSEN

DECEMBER: FEESTMAAND

            WIJ WENSEN U 
GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN 
GOOD LOOKING  2010!

%
5

Is uw auto 
winterklaar?

Bosch Car Service

Bosch Car Service  Compleet, Goed, Betaalbaar

 

  Bandenprofiel
 

  Schokdempers
 

  Bandenspanning
 

  Koelvloeistof
 

  Ruitenwisservloeistof

 

  Uitlaat
 

  Oliepeil
 

  Accu
 

  Lampen
 

  Remmen

Maak nu een afspraak

 Doe nu de Bosch Car Service

Wintercheck
 Controle op 10 vitale punten:

Laat nu uw auto winterklaar maken 

in onze nieuwe carwash en ontvang 

50% korting op alle wasprogramma's

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

ALLE WASPROGRAMMA'S IN ONZE CARWASH
50% KORTING

(ACTIE GELDIG T/M 31-12-2009)

VERKOOP NIEUW & GEBRUIKT • BROMMOBIELEN • LEASING • AUTOVERHUUR • ONDERHOUD • REPARATIE • CARWASH

De 
Protestantse 

Kerk 
te Limmen

Alles wat bekend is staat erin!
U zult begrijpen dat we het hebben over ons boek ‘De Protestantse 
Kerk te Limmen’. We zijn uitgegaan van het jaar Nul tot een paar 
jaar geleden en hebben hiermee het ontstaan en de ontwikkeling 
van Limmen op zijn historische plek vastgelegd. 

Vanaf de eerste vermelding in oude archieven, anno 740, zijn de 
bouwkundige ontwikkelingen gevolgd. Aandacht wordt geschon-
ken aan de familie Du Peyrou terwijl alle zerken in de kerk zijn 
beschreven, gefotografeerd en van genealogische gegevens voor-
zien.

We hebben veel positieve opmerkingen over het boek ontvangen. 
Voor degenen die belangstelling hebben in ‘Oud Limmen’ is dit 
een uitgelezen kans om uw documentatie aan te vullen. Er zijn 
nog boeken voorradig, indien u € 39,50 overmaakt op reke-
ning 63 58 03 704 ten name van ‘Boek Protestantse Kerk 
Limmen’, wordt het thuisbezorgd. Ook kunt u het tegen 
contante betaling afhalen op het adres Bogerdlaan 6, 
Hogeweg 149 of bij Kapsalon Stuifbergen, Kerkweg 
42, Limmen.

Kees Druijven – Rein Koelemeij
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Decoratie in Burkina Faso

De ceremonie vond plaats op het grote plein in 
Ouahigouya, de hoofdstad van de provincie Ya-
tenga. In deze provincie liggen de meeste projec-
ten die door de WOL ondersteund worden. Zo’n 
honderd personen kregen een onderscheiding. 
De eervolle benoemingen waren ter gelegenheid 
van de nationale feestdag. Op 11 december wordt 
gevierd dat het land onafhankelijk is geworden. 
Ieder jaar wordt deze dag in een andere regio 
gevierd. De 49e Onafhankelijkheidsdag werd in 
Ouahigouya gevierd. De stad had hiervoor een 
grote opknapbeurt gekregen en uit het hele land 
waren mensen toegestroomd. Omdat het feest 
dit jaar in Ouahigouya was, kreeg DSF de uitno-
diging om een van hun partners voor te dragen 
voor een onderscheiding. Dat werd ik dus. DSF 
zelf had al 3 jaar eerder een onderscheiding ont-
vangen voor de bijdrage aan de ontwikkeling van 
de regio en vooral voor hun inzet voor onderwijs 
aan vrouwen en meisjes. 

De decoratie was een dag voor de officiële feest-
dag. Op het nationale plein waren duizenden 
mensen bijeengekomen. De decoratie is niet al-
leen voor mij een grote eer. Zij is ook een eerbe-
toon aan al die mensen in Limmen, Castricum, 
Heiloo en wijde omgeving, die zich al jarenlang 
inzetten voor het onderwijs in Yatenga. De onder-
scheiding is een kroon op de jarenlange samen-
werking tussen WOL en haar partner DSF en op 
de vriendschap tussen de bevolking van Yatenga 
en Holland. En natuurlijk is het een enorme er-
kenning van de resultaten van deze samenwer-
king en vriendschap. Tot aan de president aan toe 
weet men van de samenwerking tussen WOL en 
DSF en de gezamenlijke inspanning voor het on-
derwijs in Burkina Faso.

Na afloop van de ceremonie was er een receptie 
op het kantoor van DSF. Voor het geval mensen 
niet zouden weten om welk feestje het ging, 
had men een groot spandoek opgehangen met 

Een grote eer is mij, Yvonne Zomerdijk van de Stichting WOL, te beurt gevallen: op 10 december kreeg ik van 
de gouverneur van de regio Noord van Burkina Faso de medaille opgespeld die hoort bij de onderscheiding 
“Chevalier de l’ordre du Mérite Burkinabé”, ridder in de orde van verdienste van Burkina Faso. Een grote eer 
voor een Hollander! De onderscheiding symboliseerde 20 jaar partnerschap met Burkina Faso.

een foto van mij, de titel van de onderscheiding 
en de logo’s van WOL en DSF. Alle leden van DSF 
waren aanwezig en ook de leerlingen uit het 
scholieren adoptie project. Iedereen had voor de 
gelegenheid een speciaal T-shirt gekregen met 
daarop de tekst “Deux decenia de partenariat au 
Burkina Faso. Yvonne, Chevalier de l’ordre du Mé-
rite Burkinabé”. Muziekgroepen waren gekomen 
om te zingen over de resultaten van WOL en DSF. 
De muziekgroep van Tougue-Mossi, een dorp op 
zo’n 30 km afstand van Ouahigouya en een van 
de eerste dorpen uit het samenwerkingsverband, 
was helemaal op de fiets gekomen om eer te be-
wijzen. Tijdens de receptie speelden zij de sterren 
van de hemel, en dit ging later, voor het huis van 
Salif Sodre, de gastheer en coördinator van DSF, 
de hele nacht door. Een geweldig feest voor de 
hele buurt!

Namens WOL en DSF wil ik alle mensen bedanken 
die de WOL en de onderwijsprojecten in Burkina 
Faso, soms al vele jaren, steunen met geld en/of 
menskracht, bedanken. Zonder deze steun had-
den we nooit zo’n bijzondere onderscheiding ge-
kregen!

Sportvereniging TIOS – 
gymnastiek voor peuters 
en jongens !

en hockey.  Bij turnonderdelen moet men denken 
aan de koprol, een beginnende handstand etc. 
Ook geven wij hier deels aandacht aan het gym-
mie turnen (zie hiervoor ook de pagina gymmie 
turnen op onze website). Bij deze methode wordt 
een bepaald onderdeel in 3 verschillende oefe-
ningen gedeeld die dan uiteindelijk resulteren 
tot het goed kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld 
een koprol. Wat de jongens ook wordt bijgebracht 
is een stukje ''teamwork'', door middel van het 
doen van teamspelen, spullen samen klaarzetten 
en weer opruimen. Zo leert de groep elkaar beter 
kennen en leren ze op een leuke manier met el-
kaar om te gaan. Dit alles resulteert in een heer-
lijk uurtje bezig zijn met een goede mix van spel 
en turnen wat de jongens tot nu toe heel goed 
bevalt!
Heeft u ook een zoon in de leeftijd 5 t/m 8 jaar die 
thuis niet stil kan zitten? Kom dan gerust eens 
langs! Uw zoon mag vrijblijvend twee keer mee-
doen, om te kijken of hij het leuk vindt.

Het uur jongensgym is op maandag van 16.00 – 
17.00 uur en wordt gegeven in sporthal d’Enterij.

Uiteraard heeft TIOS naast bovengenoemde uren 
voor peuters en jongens een uitgebreid lespro-
gramma voor kinderen van alle leeftijden en da-
mes. Voor een volledig overzicht van het lespro-
gramma kunt u kijken op onze website: www.
tios-limmen.nl. U of uw kind(eren) is altijd van 
harte welkom om eens te komen kijken en/of 
mee te doen.

Bestuur en leiding Sportvereniging TIOS
 

Sportvereniging TIOS bestaat reeds 50 jaar en ve-
len zijn als kind bij TIOS met sporten begonnen. 
Zoals u wellicht weet worden er naast gymnas-
tiek/turnen ook jazz dance lessen gegeven voor 
alle leeftijden. 

Met betrekking tot de gymnastiek lessen, wil-
len we graag wat extra aandacht vestigen op de 
gymnastiek die we aanbieden voor peuters en 
jongens.
 
Peutergym:
Begin dit jaar is TIOS gestart met een uur gym-
nastiek voor jongens en meisjes in de leeftijd
van 21/2 tot 4 jaar. Tijdens dit peuteruur zijn de 
kinderen volop in beweging met rollen, kruipen 
en rennen, er worden spelletjes gedaan en er 
wordt geoefend op verschillende  toestellen. Spe-
lenderwijs worden grenzen verlegd en raken de 
kinderen bekend met diepte, hoogte en afstand. 
Dit is niet alleen goed voor hun evenwicht en co-
ordinatie, maar ook gewoon heel leuk om te doen. 
Heeft u kinderen in de leeftijd van 21/2 tot 4 jaar 
die graag fysiek bezig zijn, kom dan gerust eens 
langs. Uw kind kan geheel vrijblijvend twee keer 
mee doen om te ervaren/kijken of hij/zij het leuk 
vindt. Het peuteruur is op maandag van 10.30-
11.30 uur en wordt gegeven in de speelzaal van de 
basisschool St. Maarten. Deze is te bereiken via de 
ingang naast de Cornelius Kerk.

Jongensgym:
Tijdens het uur jongensgym proberen wij een 
mix te vinden tussen turnen voor jongens en ver-
schillende spelvormen zoals bijvoorbeeld voetbal 

Reuzenmozaïek een reuze 
klus voor de Limmenezen

De spelden en het ontwerp worden thuis gele-
verd. 
 Op de zaterdag van de Bloemendagen zal bij de 
onthulling van het reuzenmozaïek de opening 
van de Bloemendagen plaats vinden. Dan kan 
iedereen zien waar er door zoveel inwoners aan 
gewerkt is. Het mozaïek zal niet meedoen aan de 
wedstrijd maar er wordt wel gekeken of er een 
vermelding in het Guinness Word Records boek 
mee gehaald kan worden.

Wie wil er aan dit schitterende project meewer-
ken en na afloop trots kunnen zeggen dat dat 
stuk door hem/haar gemaakt is? Stuur dan een 
mailtje naar: info@bloemendagenlimmen.nl met 
daarin uw naam, adres en telefoonnummer dan 
wordt u vervolgens een inschrijfformulier toege-
stuurd. Doe dit voor 4 januari want daarna wordt 
er besloten of er genoeg aanmeldingen binnen 
zijn om dit kunstwerk te maken. Hoe meer deel-
nemers des te groter het stuk wordt. 
Voor meer informatie kunt u bellen met de voor-
zitter Cees v.d. Berg: 06-51889988.

Houd ook de diverse lokale kranten en de inter-
netsite van de Bloemendagen in de gaten: www.
bloemendagenlimmen.nl

Voor de aankomende Bloemendagen (richtdatum 
van 1 t/m 6 mei 2010) wil de Stichting Bloemen-
dagen Limmen met hulp van de inwoners een 
reuzenmozaïek maken. De bedoeling is om een 
mozaïek van minimaal 35 m2 te maken en deze 
op een prominente locatie in Limmen neer te zet-
ten. Alex Stuifbergen zal het ontwerp maken. Het 
geheel zal met behulp van kuubskisten gemaakt 
worden. Deze kratten zijn 1 x 1 x 1 meter.

Het is de bedoeling dat niet de bestaande prik-
ploegen er aan meewerken maar wel bijvoorbeeld 
oud prikkers, ex-deelnemers van straatversiering 
of bloemsierkunst. Inwoners die wel eens mee 
willen doen maar er niet genoeg tijd voor kunnen 
vrijmaken of dit jaar geen tijd hebben, bedrijven, 
verenigingen, vriendenclubs en nieuwe inwoners 
mogen meedoen. Een ieder die eens het gevoel 
wil ervaren dat de prikploegen krijgen tijdens het 
maken van een mozaïek, zoals de saamhorigheid 
en gezelligheid, kan meedoen.

De deelnemers krijgen 1 m2 om te maken, dit 
neemt 1 - 2 avonden in beslag en hiervoor zijn ± 6 
mensen nodig. Op het ontwerp staan de kleuren 
al aangegeven, de nagels (hyacintenbloemen) 
moeten zelf afgehaald worden bij de firma Mooij. 

Putter’s specialiteiten Bakkerij…..
voor een sfeervolle kerst ! 

De bekende specialiteitenbakkerij, die met recht 
het predikaat Hof-leverancier draagt  en al meer 
dan 150 jaar bestaat, heeft nóg iets zeer speciaals, 
nl. de Oudhollandse Putter Tulband. Gebakken 
volgens een verfijnd recept met zuiver roombo-
ter, lag de echte oorsprong in een kleine ambach-
telijke bakkerij in Akersloot. En nu al meer dan 
vier generaties verder, wordt deze verrukkelijke 
tulband nog steeds volgens ‘n uiterst geheim re-
cept door de familie Putter gemaakt. De rijke en 
volle smaak zult u direct ervaren als een zalige 
streling voor de tong…..! 
Heerlijke lekkernijen, die ook dit jaar niet mogen 
ontbreken op uw feestelijke Kersttafel !

Dick  Borst

Wist u dat Bakkerij Putter, met vestigingen in Uit-
geest, Limmen en Krommenie wereldberoemd is 
geworden met z’n unieke spijsbrood? Dit is name-
lijk het enige krentenbrood ter wereld met ver-
deeld spijs, waarop octrooi is verleend !!

Een ware delicatesse, naar een oud recept van 
Antoon Putter, die de Uitgeesters lang voor zich-
zelf gehouden hebben. Verkrijgbaar in de smaken 
Amandel en Kaneel is het een exclusieve  speciali-
teit, die bovendien heel lang houdbaar is en daar-
door ook een ideaal relatiegeschenk. De kleurrijke 
verpakking is daarbij mooi en in stijl. Denk dus 
maar eens extra aan uw familie en vrienden in 
het buitenland !

● CV-installatie en -onderhoud
● Dakbedekkingen / dakgoten
● Sanitaire installaties
● Loodgieterswerkzaamheden

Schipperslaan 3, 1906 BG Limmen
Postbus 134, 1906 ZJ Limmen

Tel. 072-5052724, fax 072-5053139

De ‘oude’ nummers
nog eens zien?

Kijk op www.lovkrant.nl

Kopy insturen?
redactie@lovkrant.nl

Adverteren?
adverteren@lovkrant.nl
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Zangeres Helen Botman van La Luna brengt haar publiek in vervoering op 31 januari in Limmen.

Benefietweekend 
Fietsen voor Burkina 
grandioos !

Na de prijsuiteiking werd er geluisterd naar en 
gedanst op de muziek van de band The Garlics, 
die de dansers tot de laatste minuut lieten ho-
ren dat ze er zin in hadden. Geweldig ! Nieuwe 
contacten werden gelegd, er werd geroeid op de 
catwalk, het was één groot spontaan feest !
De zaterdagavond was een mooie aanvulling 
en zo goed als uitverkocht. Allemaal regionale 
Deejee’s die speelden van techno, house, club, 
beat enz. De Limmer jeugd en iets ouder was in 
grote getale gekomen en sponsoren hiermee ook 
het onderwijs in Burkina Faso. Klasse! Zowel The 
Garlics als de Deejee’s traden belangeloos op en 
deden daarmee ook een duit in het zakje. Orga-
nisators Laura, Dominiek, Ron en Rob: petje af 
voor jullie organisatietalent en bedankt namens 
Stichting Fietsen voor Burkina !

Eindelijk was het dan zover. Vrijdagavond 27 no-
vember vond de playbackshow 'Limmens’ got ta-
lent” plaats, gevolgd door de Dance-avond op de 
zaterdag.

De playbackacts werden gegeven voor een uit-
verkochte zaal, die omgetoverd was tot een feest-
zaal, compleet met catwalk. Eerst voerden Henk 
Brandsma en Peter Dekker een korte cabaretact 
op, met een knipoog naar de barre (monster) 
fietstocht volgend jaar. “En zo kachelen we naar 
Afrika”. Voor de pauze vijf acts, na de pauze nog 
eens vijf. Vakkundig aan elkaar gepraat door 
Mark Admiraal, gejureerd door Siem Admiraal 
en Dorien Pronk. En Bulletje. Winnaar werd Frank 
Verduin met een vertolking van Freddy Mercury.
Hij werd in lovende woorden toegesproken door 
Frans Scheepmaker en kreeg een bokaal uit han-
den van Adama.

Kerst bij Forte 
Kinderopvang in Limmen

Peuterspeelzaal Klein Duimpje viert natuurlijk 
ook uitgebreid kerst. Ook daar zullen de kinderen 
hun creativiteit kwijt kunnen in zelfgemaakte 
kerstversieringen. Bovendien zullen er bij Klein 
Duimpje veel muziek en lichtjes te vinden zijn. 
In de laatste week voor de kerstvakantie gaan de 
peuters gezellig bij de kerstboom zitten en wordt 
er een kerstcakeje gegeten met stemmige kerst-
liedjes op de achtergrond.

Kinderen, ouders en medewerkers van Forte Kin-
deropvang hopen op een fantastisch en zeer ge-
slaagd kerstfeest!  

In deze donkere dagen voor kerst maken de kin-
deren van de vestigingen van Forte Kinderopvang 
in Limmen zich op voor een heerlijke, maar vooral 
ook creatieve en sportieve kerst. BSO Het Avon-
tuur, kinderdagverblijf Eigen Wijs en peuterspeel-
zaal Klein Duimpje zullen dit jaar weer uitgebreid 
kerst vieren.

Bij BSO Het Avontuur gaan de kinderen zich in de 
kerstvakantie actief bezighouden met het thema 
“ruiken, voelen, horen, proeven”. Gedurende de 
kerstvakantie zijn diverse activiteiten gepland 
rondom dit thema. Zo zal er een bezoek aan de 
kaasboerderij in Alkmaar worden gebracht om 
daar boter en kaas te proeven. Maar ook zullen 
de kinderen de basistechnieken van het rappen 
gaan leren, welke meteen toegepast zullen wor-
den op traditionele kerstliedjes. Daarnaast gaan 
de kinderen leren om zeep en parfum te maken, 
zodat ook de neuzen met kerst verwend worden. 
Verder zal de kerstvakantie in het teken staan van 
veel sport. Natuurlijk is er ook ruimte om de tijd 
naar eigen wens in te vullen: de pedagogisch me-
dewerkers helpen de kinderen met het uitwerken 
van hun ideeën zodat de kerstvakantie met “vet 
coole” activiteiten gevuld kan worden!

Kinderdagverblijf Eigen Wijs viert kerst in het 
fonkelnieuwe pand aan de Lage Weide. Het pand 
zal mooi versierd gaan worden met veel lichtjes 
en een kerstboom. Overal in het gebouw zullen 
de zelfgemaakte kerstknutsels van de kinderen 
opgehangen worden. Ook zullen er, samen met 
de kinderen, lekkere kerstkoekjes gebakken wor-
den. Op de dag voor kerst wordt er met alle kin-
deren samen gegeten in de nieuwe grote hal. Op 
het menu zal een heerlijk kerstbrood, tulband en 
nog vele andere kerstlekkernijen staan. En ook 
voor de ouders is er wat lekkers bij de koffie.

Over Forte Kinderopvang:
Forte Kinderopvang verzorgt al ruim 15 jaar 
kinderopvang en buitenschoolse opvang 
in de regio Castricum, Limmen, Bergen, 
Heiloo, Schoorl en omstreken. Forte Kinder-
opvang is onderdeel van Stichting Forte, 
welke al bijna 40 jaar peuterspeelzaalwerk 
verzorgt in Castricum. Bij onze organisatie 
werken ruim honderdveertig medewerkers. 
We hebben ruim zeshonderd kindplaatsen 
binnen de kinderdagverblijven en buiten-
schoolse opvang. Voor verdere informatie 
zie www.fortebv.nl.

Limmen Cultuur 
presenteert: La Luna

zikanten beperken zich bewust niet tot een be-
paalde stijl of sfeer. Met speels gemak en plezier 
wisselen ze van genre, taal en stijl, maar ook van 
instrument. Fraai versmolten samenzang ken-
merkt de schat aan eigen songs. Het vakman-
schap en de gedrevenheid van de muzikanten, 
André van der Hoff (saxen, dwarsfluit, piano en 
zang), Rob Stoop (piano, zang en accordeon), Ton 
Nieuwenhuizen (bas en zang) en Andries Eleveld 
(drums, cajon en zang), scheppen de ultieme om-
geving voor Helen Botman om haar publiek in 
vervoering te brengen.

Meer informatie over La Luna is te vinden op 
www.laluna.org.

Het concert op zondag 31 januari in de PKN Kerk 
aan de Zuidkerkenlaan begint om 15.00 uur. 
De entree bedraagt 15 euro. Kaarten reserveren: 
telefonisch: 072 5052235; via e-mail: limmencul-
tuur@hotmail.com; via website: www.limmen-
cultuur.nl

LIMMEN – De Stichting Limmen Cultuur organi-
seert op zondag 31 januari aanstaande opnieuw 
een bijzonder concert in de Protestantse Kerk. 
Deze keer heeft de stichting een optreden ge-
programmeerd van de populaire muziekgroep 
La Luna. Een verfijnde en eigenzinnige mix van 
fado’s, chansons, jazz & pop en wereldmuziek, ge-
bracht door vijf gepassioneerde musici.

La Luna heeft een sterke reputatie als het gaat 
om intieme, akoestische concerten. De huiska-
meroptredens die de groep sinds drie jaar geeft, 
leverden haar de Rabobank Cultuurprijs op. Ook 
in Limmen zal La Luna laten horen wat haar on-
derscheidende vermogen is: een hartstochtelijke 
aanpak, overtuigende muziek en liefde voor uit-
eenlopende culturen.

Veelzijdigheid
De kracht van La Luna komt tot uiting in de enor-
me veelzijdigheid die de groep ‘live’ aan de dag 
legt. Zangeres Helen Botman en haar medemu-

Kleverlaan BV Autoschadeherstel 
sluit zich aan bij Autoschade 
Herstel Groep Nederland

een breed scala aan werkzaamheden. U kunt bij 
ons bijvoorbeeld terecht voor schadecalculaties, 
hulp bij het invullen van uw schadeformulier, 
plaatwerk, richten, lakspuiten en alternatieve re-
paratiemethoden als uitdeuken zonder spuiten, 
reparatie/vernieuwen van autoruiten, spotrepair 
en kunststofreparatie. Vakkundige en klantvrien-
delijke specialisten, monteurs, plaatwerkers, 
voorbewerkers en spuiters zorgen ervoor dat uw 
kostbare bezit vakkundig in ere wordt hersteld 
zodat u snel en veilig weer de weg op kunt! Ons 
streven: een opgelucht gevoel als u de auto bij 
ons achterlaat en een glimlach als u deze weer 
gerepareerd en gewassen ophaalt.

Onze nieuwe naam, het nieuwe logo en de nieuwe 
huisstijl zijn herkenbaar aan de kleuren groen en 
blauw. Wilt u meer informatie over Autoschade 
Herstel Kleverlaan Limmen surf dan naar www.
autoschadeherstelkleverlaanlimmen.nl of www.
kleverlaan.nl of neem telefonisch contact op met 
één van onze medewerkers via (072) 5057510.

Prettige feestdagen en een schadevrij 2010. 
Mocht dit niet lukken, u weet ons te vinden!

Sinds 1 augustus 2009 is Kleverlaan BV Autoscha-
deherstel aangesloten bij Autoschade Herstel 
Groep Nederland en is de naam gewijzigd in ‘Au-
toschade Herstel Kleverlaan Limmen’.

Autoschade Herstel Groep Nederland (AHGN) is 
een snelgroeiende keten van specialisten op het 
gebied van autoschadeherstel, uitstekend geou-
tilleerd en met vakkundig personeel. “Omdat wij 
continu streven om onze bedrijfsvoering, dienst-
verlening, expertise en processen op het gebied 
van schadeherstel naar de ‘next level’ te brengen 
hebben wij besloten om ons bij deze autoscha-
deherstelketen aan te sluiten”, aldus directeur 
Jan Kleverlaan. “Samen sta je immers sterk!” De 
AHGN groep onderscheid zich met oog voor duur-
zaamheid en groen-imago duidelijk van andere 
schadeherstellers.

Wat heeft Autoschade Herstel Kleverlaan Limmen 
u te bieden?
Bij Autoschade Herstel Kleverlaan Limmen kunt u 
terecht voor professioneel autoschadeherstel met 
toepassing van de nieuwste reparatietechnieken 
voor alle automerken en directe financiële afhan-
deling met de verzekeraars. Schadeherstel omvat 

  Aanleg en onderhoud   
van elektrische installaties

  Complete installaties  
in woonhuis, kantoor of winkel

 Datanetwerken

Visweg 31, 1906 CN  Limmen 
T 072 - 505 16 57,  F 072 - 505 16 89
M 06 - 54 34 26 85, info@nukolimmen.nl
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Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen
072 - 505 12 42   www.stuifbergen.eu

Wij wensen iedereen 
heel gezellige kerstdagen 

en alle goeds 
voor het nieuwe jaar 2010

wat 
hebben

ze eigenlijk
niet...?!

Schipperslaan 13  •  1906 BG Limmen  •  072-5315127  •  E-mail: info@pmpadvies.nl

RIJKSWEG 60, 1906 BJ LIMMEN

TELEFOON 072 - 505-17-51

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

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

• sanitair
• riolering

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming

STUCADOORSBEDRIJF

Jacobs & Zn
Voor al uw stucadoorswerkzaamheden zoals:

• plafondwerk

• pleisterwerk

• sierpleister

• sierlijsten

Rijksweg 50A ,Limmen

Telefoon: 072 - 888 53 16

Mobiel: 06-14 44 71 61

Fax: 072 - 507 09 19

06 506 48 499
info@dicxrijschool.nl
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Als onderdeel van de Winterroute exposeren drie zussen en een broer Pijnappel gedurende de Kerstpe-
riode in Tineke’s Atelier. Zij uiten zich op verschillende wijze. Ria maakt kleurrijke abstracte schilderijen. 
Zij schildert ook landschappen. 

Voor het Limmer danspaar Maurice Philipoom en Marieke van Londen is het dansseizoen 2009 bijna voor-
bij, nog één wedstrijd dansen zij en dan is dit jaar weer voorbij. Dit seizoen heeft het Limmer danspaar 
enorm veel successen gekend, meerdere malen kampioen, meerdere malen een tweede plaats en als klap 
op de vuurpijl Benelux Kampioen in Luxemburg. 

Voor de Limmers Maurice en Marieke een kroon 
op hun harde trainen samen met hun trainers 
waar zij iedere keer weer op terug kunnen vallen 
voor raad en daad.
Afgelopen zondag hebben Maurice en Marieke 
nog meegedanst in Dalfsen waar zij de tweede 
ronde behaalden op dit internationale toernooi, 
nu gaan zij op 30 december nog één wedstrijd 
dansen in Zwolle, dit is een uitnodigings wed-
strijd onder leiding van Jan Postulart ( beter be-
kend als jurylid bij Dancing with the Stars ).
Daarna gaan ze samen met hun trainers, de Bel-
gische Pauline LaDiges-Kwikkel en de Amster-
dammers Paul Reijn en Fineke Raps alles weer op 
scherp zetten voor het nieuwe seizoen van 2010.
Maurice en Marieke dansen in de allerhoogste 
dansklasse die Nederland kent, de Hoofdklasse 
Ballroom, in deze discipline worden de dansen als 
engelse wals, tango, slow foxtrot, weense wals en 

Vier Pijnappels exposeren 
in Tineke’s Atelier

Limmer danspaar Philipoom-van 
Londen kijkt terug op succesvol 
dansseizoen

Herkenbaar zijn de witte huisjes aan de Pagen-
laan. Afra maakt vooral keramiek. Haar beeldjes 
tooit zij met zwierige hoedjes. Opvallend zijn 
haar raku gestookte zwart-witte potten en kleu-
rige bollen die in een tuin niet zouden misstaan. 
Jan laat foto’s zien van zijn reis door China en Ti-
bet. Naast foto’s die een beeld geven van etnische 
minderheden in traditionele kleding laat hij een 
lamatempel zien die na verwoesting tijdens de 

culturele revolutie, weer in oude luister is her-
steld.  Tineke toont haar veelzijdige creativiteit 
met een aantal nieuwe bronzen beelden. Daar-
naast exposeert zij schilderijen, aquarellen, etsen 
en keramiek.
Openingstijden: 25, 26 en 27 december 2009 en 1, 
2 en 3 januari 2010 van 13.00 tot 17.00 uur. Open 
op andere tijden na afspraak tel 072 5051825  
Rijksweg 176 Limmen t.o. Golden Tulip Hotel. 

quickstep gedanst, dus de klasse Ballroom dan-
sen met mooie jurken en heren in een prachtig 
rokkostuum.
De laatste tijd zien ook de Limmers de dansmode 
weer veranderen en proberen daarom steeds up 
to date te blijven, zo komen de jurken van Ma-
rieke bij `s werelds bekendste atteliers uit Italië, 
Duitsland en zelfs Nederland. 
Ook voor de heren veranderd de mode steeds en 
zo heeft Maurice daarom ook het nieuwste van 
het nieuwste op herenmode voor het dansen, ge-
maakt door de Nijmeegse Henny de Bruyn. 
In het nieuwe jaar dansen Maurice en Marieke 
hun eerste wedstrijd weer op 10 januari in Ze-
venbergen, daar wordt door Toine en Willy Daas 
de jaarlijkse nieuwjaars trophy georganiseerd in 
samenwerking met de N.A.D.B. ( Nederlandse Al-
gemene Danssport Bond ).

Studio Welgraven
wenst alle lezers een

Vrolijk Kerstfeest!
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Een verrassend geschenk is de winkeliers-
cadeaubon. De bon schrijven we voor u uit en is 
in wisselbaar bij elke winkelier in Lim men. Het 
gemak van dit ge schenk is iets leuks naar keuze 
aan te kunnen schaffen. Lim men heeft voor een 
ieder een gevarieerd aanbod. Wij stellen geen 

li miet voor de inleveringsdatum, zodat u zelf het 
tijdstip van uitgave kunt bepalen.

De bon is te koop voor een waarde van 10 en 
20 euro. De bon is alleen verkrijgbaar bij de 
sns-regiobank in het unive kantoor.

Cadeaubon Winkeliers  vereniging Limmen:

Een leuk geschenk...

K A D O B O N

D A T U M  &  H A N D T E K E N I N G
Deze bon kunt  u  bes teden b i j  a l le  aanges lo ten LOV winke l ie rs

T E R  W A A R D E  V A N

T I E N  E U R O

SPECIMEN

SPECIMEN

Eén Hele kist Aardappelen (20 kilo)

Voor de bijzondere prijs van

                
Geldig t/m 31 december  2009 
en zolang de voorraad strekt.

• Onze  Kerstbestellijst ligt voor U klaar.

• Natuurlijk verzorgen  wij Uw fruitmand

Dusseldorperweg 75 1906 AJ 
Limmen tel: 072 - 5051360

Voor goede Groenten & Fruit
Ben je bij René beter uit !!!

We wensen heel gezellige Kerstdagen 

en een goed en gezond  2010

Met DSH-Schuifwanden creëert 

u een zee aan 

bergruimte. Kastenwanden exact 

op maat gemaakt, waar u maar 

wilt in huis of op kantoor. In de 

slaap- en 

kinderkamer, maar ook in uw 

werk- of studeerkamer, de hal 

of op zolder. Kortom: overal 

waar kastruimte nodig is. Geen 

centimeter blijft onbenut. 

Ruimteproblemen zijn volledig 

verleden tijd.

JE MAAKT HET MET FIXET

�

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505 17 88
FAX 072-505 21 97

Uitsluitend op afspraak:

woensdag t/m zaterdag

van 08.00 tot 12.30 uur

en vrijdagmiddag

van 13.30 tot 18.00 uur

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot
Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170
E-mail: info@timmerfabriekmolenaar.nl

KOZ I J N E N  •  R A M E N  •  D E U R E N 
TR A P P E N  •  S C H U I F P U I E N

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

Feestweekend Burkina
Namens de organisatie van het feestweekend 

LIMMEN’s GOT TALENT en DANCE FOR BURKINA:

Alle bezoekers die het feestweekend hebben bezocht, héél hartelijk 
bedankt ! Dankzij uw bijdrage kunnen we ongeveer 6000 euro bijschrij-

ven voor het onderwijs in Burkina Faso.

Van de DVD, gemaakt door Cees Bos, zijn er al meer dan 100 besteld. 
Wilt u hem ook nog bestellen, meld dit bij Cees Smit of Stuifbergen.
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UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2009 
Datum trekking: 9 november 2009

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2009
De Nationale Zonnebloemloterij is goedgekeurd door het ministerie van justitie (C601/1061604 d.d. 06 februari 2009)

Prijs nr 
1e prijs

2e prijs

3e prijs

4e prijs 

5e prijs 

6e prijs

7e prijs 

8e prijs 

9e prijs

10e prijs 

11e prijs

12e prijs

13e prijs

Lotnr
0016899

1352509

0090372

0164106

0672412

0086719

0307764

1086199

0902818

0236314

0484650

1263291

0576197

Prijsbedrag
 15.000,00

 10.000,00

 10.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 5.000,00

 2.500,00

 2.500,00

 2.500,00

 2.500,00

 1.000,00

 1.000,00

 1.000,00

Prijs nr 
14e prijs

15e prijs

16e prijs

17e prijs

18e prijs

19e prijs

20e prijs

21e prijs

22e prijs

23e prijs

24e prijs

25e prijs

Prijs nr 
26e prijs

27e prijs

28e prijs

29e prijs

30e prijs

31e prijs

32e prijs

33e prijs

34e prijs

Lotnr
0513858

0231653

0641819

0708911

1102200

1222808

1226162

1002658

1234980

1036190

1197043

0079201

Lotnr
 91457

 58932

 98583

 2119

 4067

 6269

 975

 528

 523

Prijsbedrag
 1.000,00

 1.000,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

 450,00

Prijsbedrag
 100,00

 100,00

 100,00

 50,00

 50,00 

 50,00

 15,00

 15,00

 15,00

De volgende prijzen op loten met de 
volgende eindcijfers*

(onder voorbehoud van typefouten)

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. 

Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 

Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg

* voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 

en worden toegekend aan winnende lotnummers 

waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 

34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 

of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze 

prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Voor de kinderen was er weer gratis limonade 
en de bekende schminkhoek waar vele kinderen 
weer een prachtige metamorfose ondergingen. 
Rond de klok van 17.00uur was het prins Tyl XIII 
die met zijn raad als eerste gingen voorproe-
ven. De boerenkool, bereid door top hofkok Ger-
rit, smaakten hen prima waarna de gasten het 
goede voorbeeld volgden en ook bij de dames van 
de raad een heerlijk bordje gingen halen. Voor 
de kinderen was er als verrassing een ijsje gere-
geld. Nadat de meeste gasten hadden gegeten 
nam de jubileumcommissie de microfoon om 
de biedingloterij te starten. Ieder die mee deed 
bood steeds het bedrag van 2 Euro en na een X 
aantal biedingen werd er een prijs uitgedeeld. 
Er waren eerst 20 prijzen te vergeven voordat 
men bij de hoofdprijs, een fiets geschonken door 
Kroone Liefting, kwam. Het was een groot suc-
ces, er werd door jong en oud fanatiek geboden. 
Nadat de 20 prijzen waren uitgedeeld begonnen 
de biedingen voor de fiets.  De winnende bieder 
was dhr. Piet Zonneveld die de fiets in ontvangst 
mocht nemen. Met deze biedingloterij haalde de 
jubileumcommissie ruim 600 Euro op om dit ju-

Piet Zonneveld wint fiets op de 
boerenkoolmiddag carnavalsver-
eniging de Uylenspieghels
Zondag 13 december  was het een gezellige drukte in leutbunker de Burgerij. Carnavalsvereniging de 
Uylenspieghels hield haar jaarlijkse boerenkoolmiddag en vele waren hier weer op afgekomen. Hele 
families, opa – oma, kinderen en kleinkinderen namen plaats aan de lange tafels om van de heerlijke 
boeren kool  te genieten. 

bileumseizoen extra feestelijk uit te pakken. De 
muziek werd weer prima verzorgd door Patrick 
Bouquet voor jong en oud. Prins Tyl XIII en zijn 
raad konden rond de klok van 21.00uur, toen het 
feest werd afgesloten, terug kijken op een zeer 
geslaagde boerenkoolmiddag. Op de website 
van de Uylenspieghels, www.uylenspieghels, zijn 
foto’s te zien van boerenkoolmiddag. 9 januari 
staat het volgende feest op het programma,  i.v.m. 
het 44 jarig jubileum is er weer een Oude Stom-
penbal.

Winnaar van de door Kroone Liefting aangeboden fiets was Piet Zonneveld
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DOORLOPENDE 
KERSTSHOW !!

SFEERARTIKELEN,

KERSTBALLEN, 

VERLICHTING, 

KANDELAARS, KAARSEN 

EN VELE ANDEREN !!

DOORLOPENDE 
KERSTSHOW !!

…WEES ER SNEL BIJ……     

  WANT

DE MOOISTE 
KERSTBOMEN  !!

OP = OP

 
  

WWij wensen u prettige kerstdagen en 
eeen reislustig 2010!    

   
  
  
  
  
  
  

DDe nnieuwe zzomerggidsen zzijn uit mmet de vveeel 
sscherpe vvroegboekkortingen..   

DDus kom snel langs en haal ze op!  
  

Kerkweg 2  Limmen 
072-5053456  limmen@zonvaart.nl 
 

 

Univé Noord-Kennemerland
Heemskerk, Maerelaan 6
Tel. (0251) 65 70 75
Limmen, De Drie Linden 1
Tel. (072) 505 35 81

www.unive-noordkennemerland.nl

Univé: de beste 
schadeverzekeraar
Nadat Univé al werd uitgeroepen tot meest klant-
vriendelijke verzekeraar van Nederland, mogen we
ons nu ook de beste schadeverzekeraar noemen.

Wij zijn zo trots als een pauw met zoveel waardering. 
Stap gerust eens binnen en ervaar zelf dat wij ons motto 
‘persoonlijk en dichtbij’ helemaal waarmaken. VALKERING

Administratie- en Belastingadviseurs

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen

Tel. 072-505 20 26 Fax 072-505 35 17


