
Fitcentrum de Winter stopt aan het eind van dit jaar.
U kunt nog bij ons terecht t/m zaterdag 16 december...

Vergeet niet uw cadeaubonnen
te verzilveren...

Uw zonne-
bankkaarten blijven

ook geldig in 2007 op hetzelfde
adres en op dezelfde zonnebanken.

zaterdag
16-12-06

De Drie Linden 2, Limmen
Tel  072 505 4605
Openingstijden:
ma 18.30 - 21.30 u
di/wo/do 09.00 - 21.30 u
vr 09.00 - 18.00 u
za 09.00 - 13.00 u

• BEWEGINGSBANKEN
• POWER PLATE
• HYDRO-JET MASSAGE
• CARDIO TRAINING
• ZONNEBANKEN
• I-R WARMTECABINE
• FYSIOTHERAPEUTISCHE
 BEGELEIDING



JE MAAKT HET MET FIXET

�

in persoonlijke dienstverleningin persoonlijke dienstverlening

gpgroot.nl

 Containerservice Aanneming Brandstoffen
 072 541 35 00 072 505 77 77 072 531 13 11

Hogeweg 43 Limmen   072 - 505 56 05   www.hac@rotteveel.org

Dat het niet alleen 
om de rente gaat
is ons nu wel
duidelijk geworden

www.haclimmen.nl
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L I M M E R  K R O O S T
Nieuw leven betekent dromen van een hoopvolle toekomst. Koester de dromen zonder te veel verwachtingen. 

Laat het kind zijn wie het is. Vaker dan we denken houden onze kinderen een leerzame spiegel voor, waarin we 

mogen zien wie wíj eigenlijk zijn... Namens alle limmer ondernemers feliciteren wij de ouders met de geboorte 

van deze prachtige babys. Heel veel geluk, gezondheid en plezier gewenst!

Door loting is Lieke van Duin “Baby van de maand” geworden. Voor de “Baby van de maand” stelt Rijwielhandel 

Kroone-Liefting een Bobike fietszitje beschikbaar!! Deze kan de winnaar op vertoon van deze krant in ontvangst 

nemen in de winkel aan de Rijksweg 137 in Limmen. 

‘ BABY VAN

DE MAAND’

Lieke
van Duin
– Geboren op 1 okt. 2006 –

Dochter van Jacco van Duin en

Mildred Onderwater en zusje van Lex

Voor de volgende edities kunt u een digitale foto van uw baby doorsturen naar redactie@lovkrant.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Michel Welgraven, tele-

foonnummer 072-5055166. Alle baby’s worden geplaatst, maar slechts één van hen wordt - middels loting gekozen-, geplaatst als “Baby van de Maand”.  Noteer vast in 

uw agenda!!! Uiterlijke datum voor doorsturen van foto’s en gegevens in 2006: Kerstkrant - 11 december.

Alec Deumers
– Geboren op 12 oktober 2006 –

Zoon van André en Myra Deumers

Broertje van Kai

Ook dit winterseizoen zal de afdeling Limmen 

van het Nederlandse Rode Kruis weer een nieuwe 

cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken voor begin-

ners verzorgen. De cursus gaat in januari 2007 

van start en wordt gehouden in de brandweer-

kazerne in Limmen aan de Rijksstraatweg. De 

lessen zullen wekelijks gegeven worden op dins-

dagavond. In circa 14 lessen van 2 uur leren en 

oefenen de deelnemers de theorie en de praktijk 

van de Eerste Hulp Bij Ongelukken. De kosten be-

dragen 130 euro, inclusief lesmateriaal. Voor na-

dere informatie en aanmelding kunt u contact 

opnemen met mevr. N. Valkering, tel. 072-5051413 

of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

Kort geleden heeft een delegatie van de Rode Hal-

ve Maan uit Kirgizië (dit land heeft zich in 1991 

afgescheiden van de voormalige Sovjet-Unie) 

een bezoek gebracht aan het Rode Kruis uit onze 

regio. Zij kwamen een kijkje nemen bij de acti-

viteiten die hier door het Rode Kruis uitgevoerd 

worden.

Donderdag zette de Speel-O-theek uit Heerhugo-

waard haar deuren open en gaven vrijwilligers 

uitleg over het uit te lenen speelmateriaal. Het 

bijzondere aan deze Speel-O-theek is dat veel van 

het speelgoed aangepast is voor mensen met be-

perkingen, jong en oud.

De vrijdag stond in het teken van de hulpverle-

ning. De afdeling Limmen had in samenwerking 

met het Rode Kruis uit Egmond een EHBO les ge-

organiseerd. Al gauw bleek dat zowel hier als in 

Kirgizië de slachtoffers van een ongeluk op een 

vergelijkbare wijze geholpen worden. Dit feit be-

nadrukt nog eens het grensoverschrijdende ka-

rakter van het Internationale Rode Kruis.

Daarna was het de beurt van de Rode Kruis afde-

ling Velsen om de Kirgizische gasten te ontvangen. 

Hier werden de toeschouwers getrakteerd op een 

groot opgezette “reddingsoperatie”. Brandweer, 

ambulance en een team van speciaal opgeleide 

EHBO-ers lieten op professionele wijze zien hoe 

een slachtoffer na een botsing uit een auto ge-

haald wordt. Ook de behandeling van meerdere 

'gewonde' mensen in een speciaal opgezette tent 

maakte diepe indruk, zowel op de Kirgizische gas-

ten als ook op de Nederlandse gastvrouwen en -

heren.

Een belangrijk onderdeel van het bezoek was ech-

ter ook een presentatie van de Kirgiezen zelf over 

hun werkzaamheden in eigen land. De Rode Kruis 

afdelingen uit onze regio ondersteunen namelijk 

sinds twee jaar de Kirgizische partners en hopen 

dit ook in de toekomst te kunnen doen. Met voor 

onze begrippen relatief weinig geld kan daar heel 

veel werk worden verricht. En dat wat extra hulp 

vanuit Nederland meer dan welkom is, bleek tij-

dens het hele bezoek van deze sympathieke groep 

uit een ver land.

Angelika Korving 

Wereldwinkel Limmen heeft haar assortiment 

uitgebreid. Prachtige kinder(puzzel)boeken, 

speelgoed, keramiek, voordelige kookboeken, 

kerstgroepen, kerstaccessoires, beelden, glas, di-

verse sfeerlichtjes, wierook en wierookhouders, 

teveel om op te noemen.

Om Sinterklaas en de Kerstman de gelegenheid 

te geven prachtige cadeaus uit de Derde Wereld 

te kopen is Wereldwinkel Limmen op zaterdag 2 

december en 16 december extra lang geopend, nl. 

van 10.00-17.00 uur. Vaste openingstijden: vrij-

dag van 14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 

tot 14.00 uur. Meer info? Bel 06 13 95 50 10 of 072 

505 15 66.

Wereldwinkel Limmen extra geopend

Stijn Scheepmaker
– Geboren op 26 oktober 2006 –

Zoon van John en Elles Scheepmaker

Merel Beentjes
– Geboren op 29 oktober 2006 –

Dochter van Barry Beentjes en Marlies Winder

Flor Rozenbroek
– Geboren op 14 september 2006 –

Zoon van Eric Rozenbroek en Sabine Diependaal 

Broertje van Jens

Zondag 19 november om 16.00 uur in de VREDE-

BURG te Limmen 

JAM SESSION
met gastoptreden
van LOS LAMALOS
Na het fantastische optreden van de vijfmans for-

matie BONKE VAART in oktober (wat een klasse!), 

komt er nu weer iets heel anders als onderbreking 

in de sessie, nl. LOS LAMALOS uit Amsterdam.  Ca-

ribische muziek uit de 50-er jaren, dat spelen ze 

en dat zal de sombere novembermaand doen ver-

geten.  Wuivende palmen, hagelwitte stranden 

en een blauwe zee, dat hoort bij de muziek van 

LOS LAMALOS o.l.v. Dolf Pleiter. In 1996 begonnen 

en in 2003 voor het eerst bij de Jazz Session Club 

“Vredeburg”, waar ze een zeer swingend en mee-

slepend concert gaven voor een zeer enthousiast 

publiek. Los Lamalos is een 15 koppig latin-orkest 

met een uitgebreide ritmesectie. Timbales, gitaar, 

bas, piano en kleine percussie leggen een dans-

bare bodem voor de opzwepende riffs van hout- 

en koperblazers. Het repertoire is geïnspireerd 

op de oervormen van de mambo, cha-cha-cha, 

danzon, merengue, calypso, son-montuno, bolero 

en cumbia, voordat de commercie daar greep op 

kreeg. Het repertoire van Los Lamalos is de afge-

lopen twee jaar uitgebreid met een aantal num-

mers waarbij ook gezongen wordt. Hierbij komen 

diverse leden van het orkest aan bod. Ook is in het 

nieuwe repertoire een Afrikaanse invloed merk-

baar zodat er een zeer afwisselend programma 

zal worden geboden.  Een en ander is te vinden 

op de website www.bigbands.nl 

Wij zijn ontzettend blij dit geweldige orkest op 

19 november aan U te kunnen presenteren en we 

zijn ervan overtuigd U een geweldige avond aan 

te bieden. De data van de komende sessies dit 

seizoen:  19 november, 10 december, 14 januari, 11 

februari, 11 maart, 15 april en 6 mei.

De toegang is vrij, maar U kunt ons steunen door 

lid te worden voor  € 7,-  per persoon voor het ge-

hele jaar. 

Inlichtingen:  Fred Timmer    tel/fax: 072-5053414 

e-mail: timmer.limmen@worldonline.nl

Bezoek uit Kirgizië bij Rode Kruis 

Nieuwe EHBO-cursus in Limmen

Open country linedance-avond
Op dinsdag 19 december in de sfeervolle lokatie “de BURGERIJ” aan de Dusseldorperweg t.o. de R.K. 

kerk in Limmen. Aanvang: 19.30 uur. Entree: €  3,-. Het is voor beginners en gevorderden. Dansen 

kunnen worden aangevraagd. Neem evt. je eigen CD mee. De dansen worden zo nodig kort voorge-

daan. LineDancers uit Limmen en omgeving komt allen en we maken er weer een gezellige avond 

van. DJ en INFO Meintje Guyt 072 5051374

JAZZ SESSION CLUB ‘VREDEBURG’ PRESENTEERT...

Op 19 november a.s. is iedereen van harte welkom 

om te komen luisteren naar alle muzikaliteit van 

Muziekvereniging Excelsior Limmen. Vanaf 15:30 

uur zitten de vier orkesten die de vereniging rijk 

is klaar in de Burgerij om u een gevarieerd pro-

gramma te bieden.

Allereerst de Jeugd Slagwerk Groep, waarbij Lies-

beth Zonneveld de directie overneemt van Floris 

van Tol. Dan vervolgen het Opleidingsorkest en 

de Harmonie het programma, waarbij de door-

stroming van de jeugd in het Harmonieorkest 

een belangrijk detail zal zijn.

Harold Versteege zal daarna het stokje overne-

men van Liesbeth en de Slagwerkgroep dirige-

ren.

Tijdens dit concert is er tevens de mogelijkheid 

om bouwstenen te kopen voor de loterij van de 

Muziekvereniging. Hierover leest u elders in deze 

krant meer.

Graag tot ziens op het matineeconcert, op 19 no-

vember, 15:30 uur in de Burgerij. Toegang is gra-

tis.

Matineeconcert Muziekvereniging 
Excelsior
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Leuke sinterklaaskado’s voor kinderen
en ouders, opa’s en oma’s!! 

Houten speelgoed!
Oerdegelijk en prachtig afgewerkt!

Vrachtwagen met oplegger al v.a. € 12.95
Voor de ouders, opa’s en oma’s:

Prachtige assortiment leuke vogelhuisjes, 
voedertafels, vogelvoeders  enz. enz.
Bijvoorbeeld:

Vogelhuisje
met borrelglas
flesje drank erin en klaar!
slechts  € 9.95  (excl. drank)

Schoonheidssalon

AQUA

DECLÉOR  -  BioSkinJetting -  
BioSkinSmooting

CARAT professional peeling S
CARAT professional treatment

LOOKX make-up

[En nog vele andere behandelingen]

Bel voor informatie of een AFSPRAAK, 
Bianca Sijssens,

Schoolweg 17 - Limmen

072 505 20 21

**STUNT** WIN EEN FERRARI **STUNT**

Koop de actie-aanbieding en win 1 van de 2 Ferrari Cabrio's!
DEZE WEEK: ROOMBOTER AMANDELSTAAF
+ STUKJE TAAI .............................................samen 5.50

(Geldig van 13 t/m 18 november)
DE ACTIE DUURT DRIE WEKEN. TREKKING WINNAAR ZATERDAG 2 DEC.

NIEUW!!! FOTOTAARTEN
N U  O O K  B I J  O N S  V E R K R I J G B A A R !

VERGEET NIET UW SINTERKLAASBESTELLING TIJDIG OP TE GEVEN!

Brood- en banketbakkerij

Bakker
Vuurbaak 3 - Tel. 505 3902

Hooghoudt
Jonge Graanjenever
2x 1 liter ____________________ 23,98 17,99

Dujardin
Vieux - 1 liter _______________ 12,19 9,99

Robertson’s
Port Ruby/Tawny - 75 cl. ____ 8,49 6,99

Coebergh Classic
Bessenjenever - 1 liter _______ 10,99 9,49

Argento Reserva  75 cl.

Cabernet Sauvignon
Mendoza Argentinië  ______7,99 4,99
Aanbiedingen geldig t/m 5 december 2006

Slijterij R. Booms - Vuurbaak 7 - Tel.: (072) 505 48 80

OP=OP

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 
VOOR DE BUITENVOGELS: PINDANETJES,

MEZENBOLLEN, VOEDERSLINGERS, WINTERPAKKET
ZONNEPITTEN, VOEDERKRANSEN E.A.

DIVERSE VOGELHUISJES
VANAF € 16,50

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

NIEUW ASSORTIMENT DVD'S!
O.A. EX-RENTAL’S V.A. € 3,99

Voor haar

en zijn haar...

Dusseldorperweg 105 • Limmen • Tel. 072-505 24 56

... Ik wil de vrijheid hebben mijn haarkleur te veranderen,
zonder er direct aan vast te zitten...

...Ik wil prachtig glanzend haar...

... Ik droom van een intensieve verzorging voor mijn haar,
die tegelijkertijd een mooie kleur geeft...

Komt dit je bekend voor?
Speciaal voor jou introduceert
Marga‘s Haarmode Symbio!

Symbio is een verzorgende kleuring zonder oxidant en zonder ammoniak, die 
in 10 wassingen vervaagt en die het haar volkomen respecteert.

Een spontane ingeving? Zin in iets anders? Sym-

bio is een verzorgende kleuring zonder oxidant 

en zonder ammoniak, die in 10 wassingen ver-

vaagt en die het haar volkomen respecteert.

Een kleur die afgestemd is op jouw persoonlijk-

heid! Marga's Haarmode maakt uit de 20 beschik-

bare kleuren voor jou de kleur die bij je past. Zij 

kunnen zelfs kleuren van Symbio voor je men-

gen. Je haar wordt prachtig glanzend en straalt 

als nooit tevoren. Een wellnessbehandeling voor 

je haar! De kleurende gel van Symbio wordt ge-

mengd met een romig verzorgingsmasker, verrijkt  

met plantenextract. Je haar straalt van gezond-

heid na een behandeling met Symbio. De L'Oreal 

Professionel kapper is een expert op het gebied 

van kleur. Laat je adviseren over welke kleur bij je 

past en ervaar hoe ontspannen en heerlijk het is 

als de expert dé kleur die bij je past aanbrengt.

Met Symbio hoef je niet langer te twijfelen over 

het kleuren van je haar!

Symbio: De eerste volledig niet definitieve haarkleuring...

Sinterklaas-cadeaus
bij Slaapkenner Lute
• DEKBEDOVERTREKKEN
• HANDDOEKEN
• KEUKENSETJES DDDDD
• BADJASSEN (ook kindermaten)
• KUSSENS
• DEKBEDDEN

Deelnemer LOV-Sintactie.

Ook voor tapijt en gordijnen uw adres!

GLAZENWASSERIJ-SCHOONMAAKBEDRIJF
Kerkweg 43 • 1906 AV Limmen

Tel. (072) 505-30-72 • Fax (072) 505-34-00

Wij weten
uw onroerend goed

te waarderen!
We doen ‘s lekker gek met de carnaval.

Wie tussen de 11e van de 11e  en 1 maart 2007 
bij ons een verkoopopdracht plaatst krijgt een 
jaarabonnement op een woonmagazine kado. 

Nét dat beetje meer service!

Telefoon
072-5051464

E-mail: rietveldlimmen@era.nl

websites
idee vormgevingopmaak

drukwerk

Schipperslaan 9
1906 bg  Limmen
Tel. 072 - 505 5166
Fax 072 505 3277

info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl
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Overname

Het interview vindt plaats bij Barry en Monique 

thuis. Nog vóór ik de deurbel kan indrukken, gaat 

de voordeur al open. Ik word enthousiast begroet 

door Monique. Barry staat nog even te bellen. Als 

we met zijn allen rond de tafel zitten beginnen ze 

uitbundig te vertellen. “Tom en Judith Veldt zijn 

vrienden van ons, zij zijn vijf jaar geleden gestart 

met het kinderdagverblijf,” vertelt Barry, “toen 

dachten we al: dit is geweldig!” Door veel met 

Tom en Judith over het bedrijf te praten, kwa-

men Barry en Monique erachter dat ook zij on-

dernemende mensen zijn. Monique: “Wij wilden 

ontzettend graag ondernemen.” Beide komen 

uit commerciële functies in het bedrijfsleven. 

“Maar je gaat niet zomaar beginnen, daar heb-

ben we drie jaar lang naar gekeken; wat vinden 

we allebei leuk, waar kunnen we ons ei in kwijt?” 

Barry: “Toen werd er gebeld dat ze het bedrijf wil-

den verkopen, alles viel toen op zijn plaats.” “Het 

heeft zo moeten zijn,” voegt Monique eraantoe, 

“dit kwam op ons pad en we hebben er alle twee 

zo’n goed gevoel over; dit is wat we willen en wat 

we kunnen.” Een leuke bijkomstigheid is dat bei-

de kinderen van Barry en Monique, Jules (3_) en 

Nout (1_), ook voor de overname al op dit kinder-

dagverblijf gezeten hebben. Sinds 11 oktober 2006 

zijn Barry en Monique officieel eigenaar van Kits 

Oonlie, met vier vestigingen; twee in Heiloo, één 

in Alkmaar en één in Limmen.

ISO/HKZ gecertificeerd

Als tijdens het gesprek voor het eerst een stilte 

valt en ik nog druk aan het schrijven ben, vragen 

Barry en Monique of ik het allemaal nog wel bij 

kan houden. Monique: “We willen té veel vertel-

len, zo enthousiast zijn we!”. Ik ben blij dat de 

voice-recorder meeloopt tijdens het interview. 

”Doordat we zo enthousiast zijn, willen we alles 

aanpakken. Zo kom je erachter dat er ontzettend 

veel te doen is in de kinderopvang,” voegt Barry 

toe, “maar dat is juist het mooie, dat willen we 

ook!” 

Buitenschoolse opvang voor basisschoolleerlin-

gen is één van die aspecten waar deze beginnende 

ondernemers veel over nadenken. Samenwerken 

met basisscholen ligt voor de hand, want kinder-

dagverblijven hebben volgens Barry en Monique 

Barry en Monique van Wijngaarden Lindhout over de overname van Kits Oonlie

‘We willen te veel vertellen, zo enthousiast zijn we!’
Gratis kinderopvang? Voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang? Hygiëne 

en veiligheid? Deze termen zijn regelmatig in het nieuws als het gaat over het opvangen 

van kinderen. Kinderdagverblijven worden overspoeld met nieuwe ontwikkelingen en een 

steeds strenger wordende regelgeving. Het lijkt dan ook geen gemakkelijke taak om als 

kersverse eigenaar van een kinderdagverblijf hiermee geconfronteerd te worden. Barry en 

Monique van Wijngaarden Lindhout zijn sinds een paar weken de nieuwe eigenaren van 

Kits Oonlie, een particuliere organisatie. Zonder achtergrond in de kinderopvang wagen 

zij de sprong in het diepe. Ik ben benieuwd hoe zij in de wereld van de kinderopvang bezig 

zijn.

de kennis in huis om deze opvang te verzorgen. 

Ook de strenge regelgeving waar kinderdagver-

blijven aan moeten voldoen houdt Barry en Mo-

nique bezig. “Wij zijn ISO/HKZ gecertificeerd, we 

hebben overal protocollen voor, overal hangen 

lijsten en alles moet voortdurend gecontroleerd 

worden,” legt Monique uit, “hoeveel kennis de be-

geleidsters moeten hebben om een kind een dag 

op te vangen, ongelofelijk.” “Knap wat die meiden 

allemaal doen en weten,” stemt Barry in.

Ondanks de vele ontwikkelingen in de kinderop-

vang, hebben Barry en Monique geen grote plan-

nen het beleid in het bedrijf te veranderen. Ze zijn 

trots op het bedrijf zoals het nu draait. Barry: “Wij 

willen de lijn voortzetten zoals het was voor de 

overname.” Monique: “Het gevoel: net zo fijn als 

thuis, dát willen we blijven overbrengen. Een hui-

selijke sfeer creëren, af en toe stofzuigen tussen-

door, dat zijn de dingen die thuis ook gebeuren.”

Warm bad

Wat mij opvalt, is dat de termen ‘betrokkenheid’ 

en ‘gevoel’ steeds genoemd worden. Deze woor-

den lijken dé rode draad te zijn van het interview. 

Ze leggen dan ook uit dat ze dit in hun vorige 

werk erg gemist hebben. Barry vertelt dat vlak 

na de overname hun huis vol stond met bloemen 

van ouders. “Al die reacties, dat is zo gaaf! Ik vind 

het leuk dat ouders je aanspreken en je felicite-

ren. Dat soort mensen zijn nu onze klanten, dat 

is geweldig!” Monique: “die maatschappelijke be-

trokkenheid die we gemist hebben krijgen we nu 

terug. Werk en zorg is best moeilijk in balans te 

brengen,” gaat Monique verder, “als je kleine kin-

deren hebt en je wilt allebei blijven werken, dan 

wil je het gevoel hebben dat je je kind een veilige 

en leuke dag bezorgt op het kinderdagverblijf. Als 

je dat gevoel kan overbrengen bij ouders, dan doe 

je het goed.” Barry voegt daaraan toe: “voor ons 

is het belangrijk dat je het laat leven, dat als ie-

mand bij ons binnenkomt ze het voelen alsof ze 

in een warm bad stappen”.

Op de foto v.l.n.r. Suzanne Ruiter, Monique van Wijngaarden Lindhout, Elvira Alves Medeiros, Damaris Gootjes en Barry van Wijngaarden Lindhout 

Sfeer proeven

Het vraaggesprek loopt op zijn eind. Mijn balpen-

puntje is inmiddels roodgloeiend en het bandje 

van de voice-recorder is vol. Een goed teken: stof 

genoeg om een artikel te schrijven. Barry en Mo-

nique willen me tot slot graag meenemen naar 

het kinderdagverblijf zodat ik het gevoel van het 

‘warme bad’ zelf kan ervaren. Als ik binnenstap 

is dat gevoel er inderdaad. Het kinderdagverblijf 

heeft een ontzettend vriendelijke uitstraling. In 

de hal word ik begroet door jungle dieren die op 

de muren zijn geschilderd, overal hangen door 

de kinderen geknutselde lampionnen voor 11 no-

vember en hier en daar ligt speelgoed. Baby’s en 

peuters spelen door elkaar, want binnen dit dag-

verblijf geldt een opendeurenbeleid: de deur tus-

sen de babygroep en de peutergroep staat open 

zodat kinderen spelend, kruipend en lopend over 

en weer kunnen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan een kijkje op de 

website www.kits-oonlie.nl. U kunt ook eens bin-

nen lopen, om te kijken hoe wij spelen of een af-

spraak maken voor een rondleiding (tel. nr. 072-

5323578).

Lucia Valkering
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LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

BRAND- EN INBRAAKBEVEILIGING

Visweg 31, 1906 CN Limmen 

Tel. (072) 505-16-57
Fax (072) 505-16-89

Autobedrijf:

Rijksweg 160B 

1906 BL Limmen

Tel. 072-505 36 45

Bedrijfswagens:

Rijksweg 49a 

1906 BD Limmen

Tel. 072-505 30 01

• Bovag-garantie • Onderhoud en reparatie alle merken
• Verkoop alle merken nieuw en gebruikt • Diverse inruilauto’s met APK

Heeft u wel eens gekeken
op ons ‘auto-plein’
áchter de garage? KIJK OOK OP:

WWW.HARRYLEVERING.NL

Werkplaats: Boekel 29-30, Akersloot

Tel. (072) 5053467 – Fax (072) 5052170

E-mail: molenaarbv@planet.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

Natuurlijk gaat u naar ADD...
Voor een goed ontwerp dat integraal rekening houdt met sociale, culturele en economische aspecten 
werkt u met ADD architecten. Ook voor bouwkundige begeleiding bent u aan het juiste adres. 

Wilt u ons uw idee laten uitwerken? Dan worden 
de kosten van een ‘haalbaarheidsonderzoek’ niet 
berekend. Bel of bezoek:

ADD architecten BV
John Böhm
Schipperslaan 1d
Postbus 9
1906 ZG Limmen
T 072 - 50 52 842 

ADD architecten BV
Piet Bot of Rajesh Doekharan
Torplaan 2a
Postbus 252
1780 AG Den Helder
T 0223 - 66 92 32

info@add-architecten.nl www.add-architecten.nl

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

Sint Nicolaas is in aantocht! Tijd voor:
• ROOMBOTER LETTERS EN STAVEN
• SPECULAAS: KLEIN, GROOT, DIK OF GEVULD
• TAAI-TAAI: STUKKEN OF FIGUREN
• MARSEPEIN: LEUKE FIGUREN EN STUKKEN
• LUXE CHOCOLADE-LETTERS

Reclame van 13 t/m 18 november:
AMANDEL ROOMBOTERSTAAF ...........3.40
GEVULDE SPECULAASSTAAF .................3.00
Wij doen ook mee met de St. Nicolaas-actie!
De St.Nicolaasfolder is in de winkel verkrijgbaar...

NFPN
Lid van de Beroepsorganisatie voor
Paranormaal Therapeuten NFPN

M. LAAN
Paranormaal Therapeute
Praktijk voor Energetische heelkunde
Het Achtkant 4, 1906 GD Limmen. Tel. 072 505 3406
Mobiel 06 40 22 23 38. Spreekuur maandag, dinsdag en
donderdag vanaf 15.00 uur. Bellen tussen 17.00 en 18.00 uur.

L I M M E N
A D M I N I S T R AT I E K A N T O O R  B V

De Drie Linden 4, 1906 EM Limmen
Tel. 072-505-20-26 Fax 072-505-35-17

Lifestyle – Workshops – Food & Drinks

Schrijf je snel in voor de workshop

SIERADEN MAKEN
op  zondag 26 november, vanaf 14.30 uur!

Voor deze en meer kado ideeën: kom gezellig langs en laat je inspireren 
onder het genot van een hapje en een drankje.

Bel ons voor meer informatie over onze workshops op onderstaand nummer,
of  kijk op www.limmerlodge.nl of www.plusvert.nl 

Rijksweg 100, 1906 BK Limmen, Tel: 072-5024242, Fax: 072-5024243,
E-mail: info@limmerlodge.nl
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Uitgeest,
tel. 0251-312342

Akersloot,
tel. 0251-320166

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

OH, KOM ER EENS KIJKEN…!!
Sinterklaas is weer ʻn jaartje ouder, maar als vitte futter... 
koopt hij ook nu de specialiteiten bij de Echte Bakkerij Putter!
Banketletters en staven, en die verrukkelijke taai-taai poppen,
om samen met ʼn chocoladeletter  in een schoen te stoppen….
Maar ook die zalige speculaastaartjes, het strooigoed en de muizen,
geven een gezellig en warm gevoel, in vele harten én huizen……
De oud-hollandse tulband en borstplaat, ze blijven favoriet,
en natuurlijk vergeet hij ook de marsepein en pepernoten niet…..
Dus…. wilt u Sint en Piet dit jaar helpen bij hun zware taken,
kom dan snel al dit lekkers uitzoeken, in onze 3 zaken!

Putter’s Specialiteiten

Bakkerij

S I N T E R K L A A S  T I P ! ! !

50 luxe hapjes
voor € 35,00

(wordt bij u thuis bezorgd)
 

De hapjes bestaan o.a. uit: toastje met roomkaas, toastje met kipkerrie, toastje 
met brie, roggebrood met haring, komkommer gevuld met selderiesalade, wrap 

gevuld met zalm, omelet gevuld met tapenade

Gespecialiseerd in
maatwerk kozijnen

voor nieuwbouw
en renovatie!

Westerwerf 46
1911 JA  Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550

Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

Keuze uit diverse teksten! (minimaal 10 afdrukken)

BESTEL NU UW KERSTKAARTEN
VAN EIGEN FOTO! p.st. voor € 0.30

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

• dakbedekking
• zinkwerk
• centrale verwarming
• sanitair
• riolering

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

Informeer vrijblijvend 

naar wanddecoraties en 

decoratieve technieken

SPECIMEN

SPECIMEN

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 geva-

rieerd aanbod. Wij stellen geen li miet voor de inleveringsdatum, 

zodat u zelf het tijdstip van uitgave kunt bepalen.

De cadeaubon is alleen te verkrijgen bij de CVB-bank, De Drie 

Linden 1, Limmen.

Cadeaubon

Winkeliers  -

vereniging

Limmen:

Een leuk
geschenk...

Elk mens heeft onvermoede kanten, stukjes van zichzelf die hij meestal niet laat zien. In 

deze rubriek proberen wij net een beetje meer over iemand te weten te komen... meer dan 

wij al wisten. Zo trachten wij één van onze dorpsgenoten iets beter te leren kennen of te 

begrijpen.

Twintig vragen aan...
Pastor Johan Olling
Deze keer hebben wij Pastor Johan Olling gevraagd. Gevraagd 

is eigenlijk niet het goede woord. Wij hebben hem namelijk 

gelijk ‘geconfronteerd’ met onze vragen. Natuurlijk kon hij 

hier geen nee tegen zeggen!  

1. Waar bent u geboren en getogen?

 Ik ben geboren op 21-01-1955 in Alkmaar. Dat was in het Bergerhof achter het NS-station. Daar 

bij het slachthuis en Noord Hollands kanaal liggen dan ook mijn jeugdherinneringen.

2. Wat is uw mooiste jeugdherinnering?

 De fietstochten met mijn ouders en twee broertjes naar Bergen aan Zee.

3. Is Pastor worden een roeping?

 In het begin wilde ik naar een ontwikkelingsland. Het is dan vooral avontuur en idealisme. 

Maar het werd langzamerhand wel een roeping. 

4. Wat vindt u het mooiste van uw ‘beroep’?

 Dat je in vertrouwen wordt genomen in heel persoonlijke gesprekken en situaties rond vreug-

de en verdriet en dat je dan een stukje mag opwandelen op iemands levensweg.

5. En wat het minst leuke?

 De huidige ontwikkelingen binnen onze kerk en bisdom.

6. Wat is uw favoriete vrijetijdsbesteding?

 Fietsen met mijn vrouw Nelleke van der Knaap en natuurlijk het bezoeken van voetbalwed-

strijden van V.V. Limmen en de thuiswedstrijden en ‘derde helft’ bij AZ, samen met de mede 

‘Barry Goals’ Joop Koppes en Jan Out.

7. Naar welke muziek luistert u graag?

 Dire Straits, Fleetwood Mac en Supertramp

8. Wat was uw eerste baantje?

 Krantenjongen en als vakantiebaan ploegendiensten bij Hoogovens. 

9. Wie bewondert u?

 Oud-president Gorbatsjov als het gaat om de relatie Oost-West en Nelson Mandela als het 

gaat om de Apartheid.

10. Hoe belangrijk is Limmen voor u?

 Heel belangrijk. Nelleke en de kinderen voelen zich er thuis. En met de sterke gemeenschapszin 

die er is, voel ik me er ook als een vis in het water. 

11. Op wie of wat bent u het meest trots?

 Nelleke en de kinderen

12.  Wat is de grootste blunder uit uw leven?

 Dat ik tijdens de Paaswake in een bejaardenhuis vuur ging maken en dat het sprinkler-

systeem afging en daardoor de brandweer gewaarschuwd werd.

13. Heeft u een levensmotto?

 De beschrijving die vaak aan katholieke Christenen wordt gegeven vind ik wel van toepassing: 

“Vroom en Vrolijk”

14. Vloekt u weleens?

 Bijna niet.

15. Beschrijf uzelf eens in vijf woorden?

 ‘Twee meter mens’, enthousiast, geloof, ongeduldig en plezier.

16.  Welk boek heeft u het laatste gelezen?

 “Koning op een ezel” van Nico ter Linden 

17. Kijkt u vaak t.v.?

 Sport-programma’s.

18. Wat denkt u dat dorpsgenoten van u vinden?

 “Hij hoort hier bij ons”.

19. Wat is uw doel in het leven?

 Gezond blijven (samen met Nelleke en de kinderen) en genieten van het leven en van mensen 

om me heen. En van daaruit samen (met de hulp van ‘Hij die is groter dan ons hart’) je blijven 

inzetten voor een beetje meer respect, rechtvaardigheid en schone wereld. 

20. Als u zelf een vraag zo mogen bedenken welke zou dat dan zijn?

 Wat denkt u over de toekomst van het geloof, de kerk en de Corneliusparochie in Limmen?

Kent u iemand waarvan u denkt dat wij hem of haar beter zouden moeten leren kennen? Stuur 

uw suggestie naar: redactie@lovkrant.nl!
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Achtergrond
De voordeur gaat open, een vrolijke vrouw met 

opvallend blond haar begroet mij vriendelijk. Ik 

herken Bridget meteen van de foto die ik de dag 

ervoor op het internet heb zien staan. We stellen 

ons voor en nemen plaats aan een witte houten 

tafel. Aan de muur hangt een grote zwart-wit 

foto van twee mensen in gestreepte badpakken 

en met badmutsen op. Het tafereel moet tiental-

len jaren oud zijn, vermoed ik. We beginnen met 

het interview. 

Als kind groeide Bridget op in Castricum, waar ze 

al veel met muziek bezig was. Het begon in een 

kerkkoor, later bij de muziekschool en de fanfare. 

Hier leerde ze de bugel en de saxofoon spelen. 

Toen ze met haar sax in een bandje kwam, is ze 

begonnen met zingen. “Ik heb daarna in verschil-

lende bands gezeten, daar speelde ik nog wel een 

beetje saxofoon, maar de hoofdmoot werd zang.” 

Om zich verder te ontwikkelen in de muziek is ze 

de zangopleiding aan de Academie voor Lichte 

Muziek gaan volgen, waarna zij haar eigen mu-

ziek ging schrijven.

Muziekstijl
Het album komt ‘vers van de pers’, gisteren heeft 

Bridget de eerste dozen opgehaald. Trots laat ze 

haar nieuwe cd zien. Iedere zanger of zangeres 

heeft wel een idool waar hij/zij inspiratie van-

daan haalt. Van wie zou Bridget vroeger pos-

ters in haar kamer hebben hangen? “Ik heb niet 

echt één idool. Kim Wilde, daar had ik wat van in 

mijn kamer hangen. Ik hou van vrolijke muziek: 

de Spaanse merengue of een band met blazers, 

dat vind ik tof!” Vrolijkheid is in de teksten van 

Bridget dan ook terug te vinden. “Mijn teksten 

zijn allemaal hoopvol,” vertelt ze, “ook als het 

lied over een serieus onderwerp gaat, dan komt 

er altijd wel een zin in die het toch weer een 

beetje vrolijk maakt.” Alle teksten op het album 

van Bridget zijn Engelstalig. “Als je in Nederlands 

zingt, is het zo confronterend, iedereen hoort pre-

cies waar het over gaat. Daar wil ik me nu nog 

niet aan wagen.” Ook de muziek op het album is 

rustig en vrolijk, “het is popmuziek.”

 

Muzikale familie
Omdat Bridget al van jongs af aan met muziek 

bezig is, vraag ik mij af waar dat vandaan komt. 

Bridget Smith brengt half november haar album beauty inside uit

‘ Een band met blazers, dat vind ik tof!’
Limmen als dorp lijkt van alles in huis te hebben. Voor mijn artikelen heb ik al heel diverse 

mensen geïnterviewd; twee accountants, een architect, een verzekeraar. Deze keer kreeg ik 

de opdracht om Bridget Smith te interviewen. Bridget Smith? Zult u zich misschien afvra-

gen. Dat is precies de reden dat ze nu in de LOV krant staat. Deze zangeres komt binnenkort 

met haar debuutalbum; beauty inside. Het is dan ook belangrijk om jezelf, je muziek en 

je album te promoten. De LOV krant helpt haar een handje met het opbouwen van haar 

naamsbekendheid hier in Limmen.

“Er zit in mijn familie veel muziek, mijn ouders 

en zus zingen alledrie in een koor, een nicht van 

mij heeft haar eigen koor in Heiloo en mijn oom, 

pianist, zat vroeger in zijn eigen band.” Met deze 

oom, Gerard van der Schaaf en zijn bandlid Jean 

Hanck heeft Bridget haar eerste demo opgeno-

men. Deze demo kwam terecht bij producent 

Evert Niewstede, die haar daarna heeft benaderd. 

Samen met coproducent Chris Muller is toen dit 

album tot stand gekomen. 

Om je In Nederland te onderscheiden als muzi-

kant is lastig. Bridget is zich hier goed van bewust. 

De zekerheid van een baan is dan toch belangrijk. 

Naast haar mogelijke carrière in de muziek werkt 

ze als leerkracht op basisschool de Zevensprong 

in Beverwijk. Een school voor zeer moeilijk leren-

de kinderen. Ook in dit beroep kan Bridget haar 

passie voor muziek kwijt. “Muziek is fantastisch 

voor deze kinderen. Als ze iets nieuws moeten le-

ren zoals tellen of klokkijken, dan verzin ik daar 

een liedje bij.”

Airplay
Nu het album uitkomt, is het van belang dat het 

gepromoot wordt. Bridget en haar producent 

doen er dan ook van alles aan om het album ‘aan 

de man’ te brengen. “Het is nu belangrijk dat ik 

airplay krijg, Radio 2 gaat waarschijnlijk wel luk-

ken.” Bridget is druk bezig met het aanschrijven 

van regio’s. “Als je echt wat wilt, dan moet je het 

aanbieden, dat is belangrijk.” Gelukkig heeft pro-

ducent Evert een aantal goede contacten in de 

muziek, via hem kan misschien nog een tv optre-

den geregeld worden volgend jaar.

Het album van Bridget is niet te koop in de pla-

tenzaak, maar wel via de internetsite van Fonos. 

Via deze website wordt Nederlandse muziek aan-

geboden die niet (meer) te koop is in de winkels. 

“Er is nog geen platendeal. Daar gaan we nu hard 

aan werken. Zonder Fonos had ik nu niet mijn 

muziek naar buiten kunnen brengen.” Bridget is 

dan ook ontzettend blij met deze samenwerking. 

“Nu maar hopen dat de muziek goed gaat lopen, 

dat zou het ultieme zijn!”

 

Meer informatie
Als u geïnteresseerd bent in de muziek van 

Bridget, dan kunt u op www.bridgetsmith.nl of op 

www.fonos.nl het album beluisteren en bestellen 

Bridget Smith (foto: Wim Albers)

voor € 12 (incl. verzendkosten). Het album wordt 

ook verkocht bij Expert de Graaf; elektronica- en 

witgoedwinkel in Castricum (Torenstraat 54). 

Misschien een leuk cadeau voor de aankomende 

decembermaand?

Lucia Valkering

Het is bijna zover dan kan het 30 jarig jubileum 

van de toneelvereniging gevierd worden met de 

musical “De Jantjes”, geschreven door Herman 

Bouber.

De diverse decorstukken, geschilderd door John 

Droog, zijn klaar, de kleding is gestreken, de vele 

rekwisieten zijn bij elkaar gescharreld door Tiny 

Bruschke, regisseur Ben Lieferink zet nog de laat-

ste puntjes op de i, de muzikanten en toneelspe-

lers proberen er nóg meer uit te halen dan ze in 

De Limmer Plankeniers presenteren...

‘De Jantjes’
de afgelopen maanden al gedaan hebben zodat 

zij met de uitvoeringen optimaal voor u kan gaan 

spelen.

“De Jantjes” mag worden beschouwd als de eer-

ste Nederlandse musical die na de première in 

1920 in bijna alle plaatsen van Nederland met on-

gekend succes vertoond werd. In de eerste twee 

jaar meer dan 2000 uitvoeringen. In 1997-98 

werd “De Jantjes” in een productie van Joop van 

den Ende Theater-producties, met groot succes 

enkele honderden keren gespeeld. Bovendien is 

de Jantjes verreweg het meest gespeelde stuk in 

het circuit van het Nederlandse amateur-toneel 

en dat is een unicum in de geschiedenis van ons 

nationale toneel.

Wij zijn dan ook wel een beetje trots dat ook wij 

straks in die geschiedenis mogen deelnemen.

Korte inhoud;

“De Jantjes” - Dries, Manus en Toon - zijn drie on-

afscheidelijke vrienden uit de kleurrijke Amster-

damse Jordaan, in de buurt beter bekend als; de 

Dolle, de Schele en Blauwe Toon.

Het stuk begint als de drie, na het vervullen van 

hun dienstplicht bij de marine, vol goede moed 

afzwaaien. Maar het leven als gewone burger 

valt ze zwaar tegen. Het lukt ze niet om zich aan 

de maatschappij aan te passen en om werk te 

vinden. Zij raken in de problemen op het gebied 

van geld en van de liefde. Na de nodige feestjes, 

ruzies, een vechtpartij en een korte gevangenis-

straf voor de Dolle, tekenen ze uit teleurstelling 

en geldnood voor het KNIL, het Koninklijke Ne-

derlands-Indische leger, om als koloniaal voor zes 

jaar te worden uitgezonden naar onze toenma-

lige kolonie Nederlands-Indië.

Vlak voor hun vertrek lijkt het met de liefdes wel-

iswaar weer goed te komen, maar dat kan niets 

meer veranderen aan hun verplichte vertrek naar 

de Oost. Uitgezwaaid door de buurt vertrekken 

zij vanaf de Oostelijke Handelskade in Amster-

dam met het schip de “Prinses Amalia”.

Als “De Jantjes” tenslotte na zes loodzware jaren 

terugkeren naar Holland zijn zij niet meer met 

z’n drieën en is hun blik op het leven en op de we-

reld voorgoed veranderd.

Maar in  de oude vertrouwde Jordaan gaat het le-

ven door alsof ze nooit zijn weg geweest.

De uitvoeringen:

Op vrijdagmiddag 17 november gaat de zaal van 

de Burgerij, om 13.15 uur open - uitsluitend voor 

leden van de Zonnebloem - waar om 14.00 uur de 

eerste voorstelling zal gaan beginnen.

De andere voorstellingen -allen uitverkocht-  wor-

den ook gehouden in de Burgerij op:

18 – 24 – 25 november en 1 december. Aanvang 

dan om 20.00uur.

Na afloop is er natuurlijk gelegenheid om nog 

even lekker na te praten.

HANDGEMAAKTE CHOCOLADELETTERS
BIJ BAKKERIJ PUTTER !!
In deze tijd, waarin alles geautomatiseerd lijkt te zijn, heeft Bakkerij Putter iets bijzon-

ders. Want het is een ware verademing, om de collectie handgemaakte chocoladeletters 

te zien! Van A tot Z ambachtelijke kwaliteit, en dat proef je!

Al ver voor de tijd, dat de Sint en z’n Pieten voet aan wal zetten, wordt gestart met de 

productie. En u begrijpt, dat dit de nodige tijd en aandacht vergt, maar iedere letter 

wordt met zorg en liefde gemaakt.  Het complete alfabet ligt feestelijk verpakt op u te 

wachten, en is eigenlijk té mooi om op te eten!
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Limmen -  “Ja, spugen hoort ook bij een wijnproe-

verij “ zegt Monique Meegdes van ConFusion Wi-

nes Limmen. “Op mijn wijnproeverij staan zater-

dag 9 december ruim 70 kwaliteitswijnen open 

om geproefd te worden. Deze allemaal proeven 

en doorslikken is niet echt verstandig. Ik adviseer 

mijn proeverijgasten altijd om vooraf een keuze 

te maken. 20 wijnen proeven is voor de meeste 

ook al een hele klus”.

Proeverij met een smaakthema

Ook deze wijnproeverij heeft weer een speciaal 

thema. De wijnen staan dit keer namelijk op 

smaakbeleving/palet en niet op wijnhuis, wijn-

land, druivenras of wijnstreek. Op deze manier is 

de wijnproever instaat om gelijk gestemde wij-

nen naast elkaar te proeven en te vergelijken. 

FRIS/EASY – FRUITIG/MELLOW zijn de 2 smaak-

paletten voor wit, ROSE/PINK voor rosé, SAPPIG/

FRUITY – SOEPEL/SMOOTH – VOL/POWER voor de 

rode wijnen. Verder is er een categorie BUBBLES 

voor de mousserende wijnen en ZWOEL/SWEET 

voor de zoete/dessertwijnen en port. Op de tafel 

PROMINENT/CLASSIC zullen een aantal bekende 

klassiekers open staan. 

Vina Casa Silva

Er zal ook 1 tafel zijn die geheel in het teken staat 

van het topwijnhuis Casa Silva uit Chili. Begin van 

dit jaar heeft Monique Meegdes een bezoek ge-

bracht aan dit prachtige wijnhuis in de Colchagua 

te Chili. Daar heeft ze alle ins en outs gezien en te 

horen gekregen uit de eerste hand. “Mario Pablo 

Silva, de eigenaar/wijnmaker, heeft mij persoon-

lijk 2 dagen langs de 3 verschillende estates, Los 

Lingues Estate, Lolol Estate en Angostura Estate, 

van Casa Silva geleid. Ik heb alles mogen zien en 

alles mogen proeven. Wat een bedrijf en wat een 

vakkennis hebben ze in huis. Ik ben gewoon een 

beetje verliefd geworden op dit wijnhuis met zijn 

schitterende wijnen. Deze zomer was Mario Pablo 

Op de foto Monique Meegdes met Mario Geisse. Casa Silva is tot 2 maal toe uitgeroepen 

tot beste winery van Zuid Amerika. Op de achtergrond ziet u een greep uit de nationele 

en internationale prijzen van dit vermaarde wijnhuis.

De plek voor professionele opvang voor uw kinderen 
tussen de 0-13 jaar

Kinderopvang Limmen 
biedt u:

• Kinderdagopvang voor 0 - 4 jarigen.
• Na- en buitenschoolse opvang voor kinderen 

op de basisschool.

Telefoon: 0251 658058
Website: www.fortebv.nl

Bij het kiezen voor een kinderopvangplek voor 

hun baby, kijken ouders vanzelfsprekend naar de 

kwaliteit van een kinderdagverblijf: Zijn de bin-

nen- en buitenruimtes goed ingericht en ruim? 

Staat er voldoende gekwalificeerd personeel op 

de groepen? Hoe is de prijs-kwaliteitverhouding? 

Slaapt het kind in een eigen bed op het kinder-

dagverblijf? Zijn de openingstijden gunstig? Kan 

een kind een extra dag komen? Allemaal vragen 

waar je als ouder van een jong kind een antwoord 

op wilt, alvorens je een besluit neemt je kind te 

plaatsen.

De basisschool lijkt op dat moment nog ver weg 

en toch is die basisschool al iets waar je ook als 

ouder van een baby al bij stil kunt staan. Want, is 

op het kinderdagverblijf je kind nog de hele dag 

op één plek en wordt het van ’s morgens vroeg tot 

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

Ruiken,

proeven en...

spugen?

Silva een paar dagen over in Europa en heeft toen 

ook een bezoek gebracht aan Limmen. In mijn 

tuin aan de Enterij hebben we toen heerlijk aan 

een glaasje rosé van hem gezeten”.

Niet alleen wijnen
Op deze ConFusion Wines proeverij zal er ook 

een speciale koffie uit Colombia te proeven zijn, 

Medellin Secret geheten. “ Koffie en wijn horen 

normaal niet echt bij elkaar maar mooie wijnen 

en mooi koffie natuurlijk weer wel. Want levens-

genieters die van een goed glas wijn houden slui-

ten een mooi diner ook graag af met een speciale 

kwaliteitskoffie. En Medellin Secret is echt een 

speciale koffie. De Arabica koffiebonen komen 

namelijk van 1 enkele Finca welke ook nog eens 

hoog gelegen is. Een Finca is te vergelijken met 

een wijngaard. Hierdoor is Medellin Secret in-

staat om de kwaliteit van de koffiebonen van het 

begin tot het einde te managen.

Vina Casa Silva en Medellin Secret hebben elkaar 

gevonden in Chile & Colombia BEST KEPT SECRETS 

. Een speciale luxe giftbox met heerlijke Casa Silva 

wijnen en super Medellin Secret koffie.

VredeBurg een superlocatie

De sfeervolle bovenzaal van stolpboerderij Vre-

deBurg te Limmen zal weer gezellig aangekleed 

zijn en er zullen ook weer heerlijke kazen van 

Kaaswinkel TROMP te proeven zijn. Wilt u er ook 

bij zijn? Voor slechts € 7,50 p.p. bent u een hele 

avond gezellig uit op zaterdagavond 9 december 

tussen 19.30 en 22.30. Natuurlijk met een heerlijk 

hapje en een voortreffelijk glas wijn. Alle wijn-

proevers krijgen aan het einde van de avond een 

leuke attentie van Hubrecht Duijker mee. 

Kaarten zijn te bestellen bij ConFusion Wines 

Limmen Enterij 23 1906 BX Limmen via de email 

info@confusionwines.nl en per telefoon op 072 

505 1771. Voor meer informatie kunt u ook kijken 

op www.confusionwines.nl 

Zie ook onze aanbieding op de achterpagina!!

Gegarandeerde doorstroom van kinderdagverblijf naar

buitenschoolse opvang 

Kinderdagverblijf Eigen Wijs
’s avonds goed verzorgd, op school houdt de op-

vang op om ongeveer half 4. Reden te meer om te 

kiezen voor kinderdagverblijf Eigen Wijs in Lim-

men. Kinderdagverblijf Eigen Wijs biedt namelijk 

gegarandeerde doorstroom naar buitenschoolse 

opvang On Wijs op het moment dat uw kind de 

basisschool leeftijd bereikt. U bent daarmee ver-

zekerd van opvang voor- en na schooltijd en tij-

dens de schoolvakantie met dezelfde uitstekende 

kwaliteit als u op het kinderdagverblijf gewend 

was.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het Centraal Bureau van Forte Kinderopvang. 

Telefoon: 0251 658058. Of neem eens een kijkje 

op onze website www.fortebv.nl. Wij hopen u bij 

onze vestiging in Limmen te kunnen begroeten.

Ken uw dorp 

De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Re-

gelmatig komen zij een foto tegen waar zij meer van willen weten. In de laatste editie van deze krant plaatsten 

wij een foto van Limmer scouts. Heel veel reacties hebben wij ontvangen, met de krant onder de arm brachten 

zij een bezoek aan ons pand aan de Schoolweg. De foto is in 1946 genomen achter de PIUS. Velen wisten enkele 

en sommige bijna alle namen. Wij willen ze u niet onthouden: Bovenste rij van links naar rechts:Riet Sprenke-

ling - Trien Zonneveld - Suze Hes - Alies Dekker - Corry Hollander - Truus Pepping - Willy de Groot - Truus Bruin 

- Sientje de Groot - Riet Valkering - Riet Groentjes - Jopie Molenaar. Middelste rij van links naar rechts: Zus Mooi 

- Rina Hogeboom - Truus Boerssen - Tinie Buter - Gré Hogeboom - Corry Zandbergen - Truus Keyzer. Onderste rij 

van links naar rechts: Ans de Rooij - Bets de Groot

Dit keer een foto van een groep Limmers die een bezoek brengen aan de luchthaven Schiphol. Wie herkent 

de mensen op deze foto of weet wanneer het is geweest? U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com 

of telefonisch op 5054491 bereiken. Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op maandag-

morgen van 10:00 tot 12:00 uur of maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur.
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Dan kunt u het jaar 2007 goed beginnen. Wat 

dacht u van een demonstratieles en/of cursus 

Nordic Walken. Lea Dam start de demonstratie-

lessen weer op; maandag 15 januari om 15.00 uur 

/ woensdag of vrijdag, 17/19 januari om 9.30 uur 

/ zaterdag 20 januari om 9.30 uur.

Kosten € 6,- incl. de stokken.

De cursussen starten die week daarop, 22 januari 

tot 27 januari. De cursus bestaat uit 6 lessen van 

één uur voor € 58,- incl. de stokken.

Hebt u belangstelling neem contact op met Lea 

via de mail; leadam@quicknet.nl of telefonisch: 

072- 5055544. Ook kunt u de website bekijken. 

www.wandelenmetlea.nl

Dinsdag 12 december 2006 in Boerderij Vrede-

burg Dusseldorperweg 64 aanvang 19.45 uur 

deelname € 3.-,  inclusief koffie

DE LIMMERTAALTEST 2006  
Dit jaar al weer de vierde editie van de De Lim-

mer Taaltest. De ultieme, speelse uitdaging voor 

de liefhebbers van onze moedertaal.  De test doet 

een beroep op kennis, vernuft taalgevoel en crea-

tiviteit  op het gebied van het Nederlands.

Hij bestaat uit vier onderdelen. Allereerst moe-

ten de deelnemers een goed Nederlands woord 

vinden voor een aantal regelmatig voorkomende 

moeilijke woorden ( b.v. bijou = sieraad). Vervol-

gens wordt de kennis van spreekwoorden ge-

toetst aan de hand van zinnen die elk zijn samen-

gesteld uit gedeelten van twee spreekwoorden 

die dus moeten worden achterhaald ( b.v. Gesto-

len goed maakt rauwe bonen zoet). Het derde 

onderdeel bestaat uit een aantal zinnen waar-

van moet worden vastgesteld of ze goed of fout 

zijn.(b.v. Hij weet van toetsen noch blazen). Ten-

slotte word het vernuft en de creativiteit van de 

kandidaten op de proef gesteld bij het oplossen 

van cryptische omschrijvingen (b.v.: Verkouden 

gorilla = snotaap). In de opgaven zelf zitten wat 

hulp-middelen om tot de oplossing te komen. Ui-

teraard worden de prijswinnaars beloond en de 

beste ontvangt bovendien de Multicopy Van den 

Boogaard-wisselbokaal. Voor de beste Limmer 

heeft Autobedrijf Dirk van der Steen een prijs be-

schikbaar gesteld.

Deelnemers kunnen zich aanmelden bij H.J. 

Brandsma, Vaartkant 30 1906 WJ Limmen, tele-

foon 072 5052052. E.mail: tibra@hetnet.nl

Zij dienen om kwart vóór acht aanwezig te zijn en 

worden verwelkomd met een gratis kopje koffie. 

Zondagmiddag 17 december 2006 in de NH Kerk, 

Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur, toegang

€ 9,- 

BAMESTRA’S COLLECTIEF (VOORHEEN 
POLDERVOKAAL) KERSTCONCERT
Het Bamestra’s Collectief ging 20 jaar door het 

leven als “Poldervokaal”, een koor dat al diverse 

malen voor Limmen Cultuur met veel succes 

een kerstconcert verzorgde. “Er hing aan de oude 

naam zo’n klompengeur”, zegt zangpedagoge 

Maria Rondèl over haar koor. De nieuwe naam 

verwijst naar een stroom die vroeger op de plek 

lag waar nu de polder De Beemster zijn naam 

aan ontleent. De leden van het Bamestra’s Col-

lectief worden door Maria Rondèl individueel 

gecoacht. Eens per maand is er een koorrepeti-

tie, tenzij een concert vraagt om extra zanguren. 

Met de nieuwe naam verandert ook het concept. 

Het repertoire blijft breed maar bij de presen-

tatie wordt een regisseur betrokken en worden 

meer instrumentalisten ingeschakeld. Tijdens dit 

kerstconcert zullen de koorleden ook solistisch te 

horen zijn. Het koor zingt alle stijlen van Mozart 

tot Andrew Lloyd Webber.

Reserveren: U kunt kaarten voor de evenementen 

reserveren via e-mail limmencultuur@hotmail.

com telefonisch via  072 50 52 235 of  via onze 

website www.limmencultuur.nl.

Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minu-

ten voor aanvang bij de kassa in de zaal te worden 

afgehaald. Er zijn geen gereserveerde plaatsen.

Bezoek ook onze website voor actuele informatie

Ongetwijfeld ben je wel eens over de Kapelweg 

gereden en heb je de blokhut van Scouting Lim-

men zien staan. Een mooi en praktisch opgezet 

gebouw op een fantastische locatie: groot gras-

veld ervoor en een prachtig stukje bos erachter. 

Wat je echter niet ziet vanaf de weg is de kleine-

re blokhut die áchter in het bos staat. Volg je het 

pad dat dwars door het bos langs de vuurkuil 

loopt dan kom je het vanzelf tegen: de Rowans- 

en Sherpa-basis. De plek waar iedere week op 

vrijdagavond jongens tussen de 14 en de 18 de 

Rowan-groep vormen en de meiden van dezelf-

de leeftijd de Sherpa-groep zijn. Deze keer valt 

de beurt aan ons, de Sherpa’s om uit te leggen 

wat dat allemaal inhoudt.

Voor de meiden die vanuit de Gidsen doorstro-

men naar de Sherpa’s zijn er een aantal zaken 

duidelijk verschillend aan wat ze gewend wa-

ren. Allereerst de eerder genoemde blokhut: alle 

jongere groepen draaien in het hoofdgebouw. 

Maar ook de manier waarop de leiding met je 

omgaat is anders. Werd bij de jongere groepen 

alles keurig voor je geregeld en moest je zo af 

en toe eens een avondvullend programma or-

ganiseren, bij de Sherpa’s doe je dat zo veel mo-

gelijk zelf. De leiding heet nu dan ook ‘begelei-

ding’.  Dit proces wordt langzaam opgebouwd 

en naarmate je langer bij de groep zit, wordt 

er meer van je verwacht. Je bedenkt met elkaar 

wat je wilt gaan doen op de vrijdagavonden en 

met elkaar zorg je dat die plannen uitgevoerd 

gaan worden. Programma’s kunnen daardoor 

heel verschillend zijn. Het varieert van creatieve 

activiteiten tot spannende activiteiten buiten 

de deur. Samenwerken, vriendschap en gezel-

ligheid staan voorop in het bedenken van de 

activiteiten.

Het jaarlijkse zomerkamp in de grote vakantie 

organiseer je ook zelf: bestemming bedenken, 

budget berekenen, geld verdienen met elkaar en 

dan: op reis! Soms ga je ver weg, soms dicht bij 

de deur. Dat ligt een beetje aan de leeftijd van 

de groep en de mogelijkheden tot geld verdie-

nen. Gelukkig denkt Limmen met ons mee, en 

worden we bijvoorbeeld voor de Bloemendagen 

gevraagd te collecteren, waar we dus geld mee 

verdienen. Ook de Carnavalsvereniging zet ons 

in bij de Boerenkoolmiddag. Het tikt allemaal 

aan en hoe meer we verdienen, hoe verder we 

op reis kunnen. Maar afgelopen jaar merkten 

we dat dicht bij huis net zo leuk kan zijn: Een 

week door Drenthe met twee huifkarren, onwijs 

gezellig! Wil je meer weten over onze groep? 

Kom langs op vrijdagavond of bel naar de Scou-

ting op vrijdagavond en vraag naar Marijke of 

Annemiek.

De laatste weken van 2006 breken aan voor 

iedereen.  En u heeft het hele jaar door al mee 

kunnen leven met alle activiteiten die de Scou-

ting gedaan heeft om het 60 jarig jubileum te 

vieren.

Ook waren er enkele acties om het goede doel, 

het weeshuis in Ghana, te ondersteunen.

Als laatste klap heeft de leiding van Scouting 

Limmen een kerstmusical ingestudeerd. Al we-

ken zijn zij aan het oefenen om een grandioze 

musical neer te zetten waar ook u van kan gaan 

genieten.

De uitvoering van deze musical zal plaats vin-

den in de Burgerij op:

•  donderdag 14 december, op deze avond zal een 

koor kerstliederen ten gehore brengen

•  vrijdag 15 december

•  zaterdag 16 december, deze avond is alléén 

voor leden en hun ouders

De voorstelling begint om 20.30 u. maar de zaal 

is open vanaf 20.00 u.

Kaarten zijn verkrijgbaar á € 7,00 per stuk op 

zaterdag 25 november bij de Scouting kraam bij 

de Vuurbaak.

De volledige opbrengst van deze avonden zal 

ten goede komen aan de bouw van de lesloka-

len bij het weeshuis in Ghana. Meer hierover 

kunt u ook zien en lezen op onze website:

www.scoutinglimmen.nl 

Hierbij wenst Scouting Limmen u alvast een 

hele fijne feestmaand toe en bedanken wij ie-

dereen die heeft meegeholpen om dit jaar tot 

een fantastisch feestjaar te maken.

Kerstmusical van Scouting Limmen

Ter ere van het 60 jarig bestaan van Scouting 

Limmen organiseren wij een grote reünie. Hier-

voor willen wij alle leden, oud leden en oud-lei-

ding uitnodigen. 

De reünie vindt plaats op: 

Zondag 10 december

Aanvang 14.00-17.00 uur

In het Limmerhonk aan de 

Kapelweg 72 in Limmen

Wat kunt u verwachten deze middag:

•  Een gezellig samenzijn met oude bekende.

•  Oud filmmateriaal

•  Oud fotomateriaal

•  Veel oude leden die u waarschijnlijk niet meer 

herkent.

•  En voor een hapje en een drankje wordt ge-

zorgd.

Wilt u graag naar de reünie komen dan kunt u 

zich aanmelden bij de drie onderstaande perso-

nen. 

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd 

kijken op onze website:

www.scoutinglimmen.nl 

U kunt ons ook  mailen, ons adres is: 

scoutinglimmen@gmail.com 

• Hans Min ( 072-5051964)

• Thea Verduin (0251-310986)

• GertJan Appelman (072-5053373)

Reünie Scouting Limmen

Op zaterdag 21 oktober, tijdens het jaarlijkse 

Jotafeest, werd een speciale vossenjacht gehou-

den voor alle leden van Scouting Limmen.

De vossen waren verspreidt over een gedeelte 

van Limmen en hadden een zender bij zich. Met 

deze zender werd en uniek signaal uitgezon-

den. 

Ook waren er nog een aantal opdrachten ver-

deeld over het traject, die ook voorzien waren 

van een zender met een uniek signaal.

Eerst legde een zendamateur uit hoe de zenders 

en ontvangers werken. 

Daarna moesten de leden van Scouting, per 

groep door middel van een ontvanger het sig-

naal opsporen. Het weer leek niet mee te zit-

ten, echter op het moment dat de vossenjacht 

begon, werd het droog en kwam af en toe ook 

de zon nog kijken. Zo’n 60 kinderen waren in 

8 groepen verdeeld en die gingen met veel en-

thousiasme op zoek naar de vossen., die ook 

nog verkleed waren. Na een paar uur waren de 

meeste opdrachten uitgevoerd en ging iedereen 

weer voldaan naar het Scouting terrein.

Het was een leuke en originele vossenjacht en 

de kinderen hebben weer een mooie herinne-

ring aan dit jubileumjaar.

Vossenjacht van Scouting Limmen

De Sherpa’s aan het woord...Programma
Limmen Cultuur

Henk Brandsma in actie...

W W W . L I M M E N C U L T U U R . N L

Een gezond en sportief cadeau voor de decembermaand

Nordic walken

Kijk op www.revalidatiefonds.nl of bel 030 657 20 22

Iedereen moet 
kunnen meedoen!
Geef nu! Giro 953

Het Revalidatiefonds helpt mensen met een 

lichamelijke handicap of chronische ziekte
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Achterweg 4
1906 AG Limmen
Tel. (072) 505-33-77
•  Nieuwbouw
•  Verbouw
•  Onderhoud

L I M M E N

Wanneer het
Ù uitkomt;

...dagelijks geopend 
van 8.00 tot 21.00 uur

Voor al
Ùw wensen;
...een uitgebreid

assortiment

Voor uw gemak;
...de beste service

VAN ONS,
VOOR U!

VUURBAAK1
1906 BS LIMMEN

Dusseldorperweg 105a, Limmen
tel. 072- 505 33 16
fax. 072- 505 39 03

● 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

Maandag:
09:00 – 10:00 dames bodyfit Lea Dam gymzaal Hogeweg
16:00 – 17:00 recreatiegym groep 7 /8 Caroline Welboren sporthal ‘d Enterij
17:00 – 19:00 keurploeg turnen Caroline Welboren sporthal ‘d Enterij
17:00 – 18:00 jongens baltiek Chantal Groot gymzaal Hogeweg
19:00 – 20:00 aerobics Esther van Splunter gymzaal Hogeweg

Dinsdag:
09:00 – 10:00 dames bodyfit Lea Dam gymzaal Hogeweg
15:45 – 16:45 recreatiegym kleuters Susanne Huissen sporthal ‘d Enterij
16:45 – 17:45 recreatiegym kleuters Susanne Huissen sporthal ‘d Enterij
17:00 – 18:00 recreatiegym groep 3 / 4 Saskia Knoop gymzaal Hogeweg
17:45 – 18:45 recreatiegym groep 6 / 7 Susanne Huissen sporthal ‘d Enterij
19:15 – 20:15 aerobics Susanne Huissen gymzaal Hogeweg

Woensdag:
15:30 – 16:30 jazzdance groep 3 / 4 Willy Könst gymzaal Hogeweg
16:30 – 17:30 jazzdance groep 3 / 4 Willy Könst gymzaal Hogeweg
17:30 – 18:30 jazzd brugkl / klas2 Willy Könst gymzaal Hogeweg
18:30 – 19:30 jazzd brugkl / klas2 Willy Könst gymzaal Hogeweg
19:30 – 21:00 jazzd. klas3 en ouder Willy Könst gymzaal Hogeweg
21:00 – 21:30 jazzdance showgroep Willy Könst gymzaal Hogeweg

Donderdag:
08:45 – 09:45 dames bodyfit Lea Dam gymzaal Hogeweg
15:00 – 16:00 peutergym Susanne Huissen gymzaal Hogeweg
16:00 – 17:00 recreatiegym kleuters Susanne Huissen gymzaal Hogeweg
17:00 – 18:00 recreatiegym groep 5 Susanne Huissen gymzaal Hogeweg
16:30 – 18:30 selectie turnen Ellen Dirkson sporthal ‘d Enterij
17:00 – 19:30 keurploeg turnen Caroline Welboren sporthal ‘d Enterij
18:00 – 19:00 jazzdance groep 6 Willy Könst gymzaal Hogeweg
19:00 – 20:00 jazzdance groep 7 / 8 Willy Könst gymzaal Hogeweg

Vrijdag:
16:00 – 17:00 recreatiegym groep 3 Susanne Huissen sporthal ‘d Enterij
17:00 – 18:00 recreatiegym groep 4 Susanne Huissen sporthal ‘d Enterij
16:30 – 17:30 jazzdance groep 5 Willy Könst gymzaal Hogeweg
17:30 – 18:30 jazzdance groep 7 / 8 Willy Könst gymzaal Hogeweg

Meer info: Ledenadministratie Sitha Hollenberg 5052505  of: www.dit.is/tios  

Lesrooster
Sportvereniging TIOS

websites
idee vormgevingopmaak

drukwerk

Schipperslaan 9
1906 bg  Limmen
Tel. 072 - 505 5166
Fax 072 505 3277

info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

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

Onze website is 

vernieuwd!

Kijk eens op:

www.aannemersbedrijfjonker.nl

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..!

ConFusion Wines Limmen
w  w  w . c o n f u  s i o n  w i n e s . n l

Wat een wijn,wat een voordeel!

Cata Rosa Crianza, Navarra 2002
Warm, fruitig, soepele winterse wijn
1ste ds. 6 fls. € 36,00
2de ds. 6 fls. € 29,00
3de ds. 6 fls. € 20,00
4de ds. 6 fls. € 10,00
5de ds. 6 fls. € 5,00

November

Voordeel!!

30 fls. (€ 3,33 p. fl.) € 100,00  bestel nu!

Crianza wijnen 2002 hebben een
winkelwaarde tussen € 36,00 en € 55,00!
-----------------------------------------------------------
Eerst proeven! Dat kan dinsdag 14 nov.   
tussen 19.45 en 20.30 uur. Bel wel even.

Wijnliefhebber Monique Meegdes
Enterij 23 – 1906 BX Limmen
T. 072 5051771  M.  06 647 569 721

Na de kermis is voor de leden van de Uylenspieg-

hels het seizoen weer gestart. Als 1e was er de jaar-

vergadering waar onder andere werd gestemd 

voor het motto dit seizoen van het Prinsenbal en 

de Uylenbabbel. Dit jaar is het ‘De Uylenspieghels 

Oerhollands” geworden. Hierna werd er meteen 

gestart met de voorbereidingen. De Uylenbabbels 

werden gemaakt en rondgebracht bij de dona-

teurs. Voor het Prinsenbal maakten de leden de 

afgelopen keren vaak gebruik van de moderne 

techniek, de beamer, dit maal gaan ze weer terug 

naar het oude. Er zijn weer mooie decorstukken 

gemaakt en er is heel wat gerepeteerd. Het sei-

zoen start op de precieze begin datum van het 

carnaval, namelijk zaterdag 11-11-2006. De avond 

is zoals altijd in Leutbunker de Burgerij en begint 

om 21.00uur. De muziek wordt verzorgd door 

Specials Drive In Shows met dj. Harrold. Na een 

prachtig 40-jarige jubileum staat er nu een iets 

rustiger seizoen voor de deur, maar wel één waar-

in aan een ieder weer wordt gedacht. Wie zullen 

dit seizoen in de raad van 11 zitten? Zal Prins Tyl Xl 

nog een seizoen over Gorteldonk gaan regeren? 

Blijft onze secretaresse en maakt ook dit seizoen 

de hoffotografe weer mooie foto’s? Op deze vra-

gen krijgt u op 11-11-2006 de antwoorden. Wel of 

geen lid maakt voor deze avond echt niet uit. Een 

ieder is deze avond van harte welkom om alvast 

wat carnavalssfeer te proeven en te zien welke 

veranderingen er binnen de raad gaan plaats-

vinden. Het is te zien op 11-11-2006 tijdens het 

Prinsenbal van de Uylenspieghels om 21.00uur in 

de Burgerij aan de Dusseldorperweg. Na het Prin-

senbal is er op zondag 11 december de Eetmiddag. 

Traditioneel gaat de Prins met zijn raad eerst ’s 

morgens op de koffie in Camerdonk (de Came-

ren). Voor de Eetmiddag staat natuurlijk weer 

de lekkere boerenkool met worst op het menu, 

bereid door de koks Gerrit en Edwin. De middag 

start om 16.00 uur en zal tot rond de klok van 

Prinsenbal en Eetmiddag carnavalsvereniging

de Uylenspieghels
21.00uur duren. Muzikaal hebben de Uylenspieg-

hels “Bob Color (solo)’ op het menu staan. Deze ar-

tiest zingt van alles en heel wat verzoekjes zal hij 

spelen. Het is een artiest voor jong en oud, iets wat 

natuurlijk gepast is op deze middag. We hopen 

dat we weer vele families en vriendengroepen aan 

zullen zien schuiven deze middag in Leutbunker 

de Burgerij. De kaarten (misschien wel een leuke 

5 december tip) zijn vanaf maandag 27 november 

te verkrijgen op de vaste verkoopadressen; fam. 

Baars B.N.Straat 97 en fam. Burgering Vredebur-

glaan 2 tussen 10.00-20.00 uur. Kaarten kosten, op 

vertoon van donateurkaart € 3,50, anders € 5,00. 

Kinderen t.m. 12 jaar eten natuurlijk weer gratis 

mee. Alaaf.


