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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

Gespecialiseerd neinn
maatwerk kozij
voor nieuwbouw
en renovatie!

LIMMEN

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

Westerwerf 46
1911 JA Uitgeest
Tel. 0251-377555
Fax 0251-377550
Internet: www.rationel.nl
E-mail: info@rationel.nl

Wij wensen u Fijne Feestdagen en een goed en gezond 2007!

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

www.haclimmen.nl

Ze nemen gewoon
alle tijd voor een
heldere uitleg


Hogeweg 43 Limmen

072 - 505 56 05

www.hac@rotteveel.org

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

Pedicuresalon
Bel voor afspraak:
072 505 27 25
Ratelaar 10 - Limmen

Heidy

Tip: Geef iemand eens een heerlijke
voetenbehandeling cadeau!!

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.

Keizerskroon 9
1906 BW Limmen
Tel.: 072 505 52 62
Fax 072 505 52 09

JE MAAKT HET MET FIXET

VISWEG 12A
LIMMEN
TEL. 072-505-17-88
FAX 072-505-21-97
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L I M M E R

K R O O S T

‘BABY VAN DE MAAND’

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

Femke Nuyens
– Geboren op 22 sept. 2006 –
Dochter van John en Gonny Nuyens en zusje van Lieke

Merel Beentjes

Floor Welgraven

– Geboren op 29 oktober 2006 –

– Geboren op 24 november 2006 –

Dochter van Barry Beentjes en Marlies Winder

Dochter van Michel Welgraven en Leila Verver
Zusje van Tijn

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

Nieuws van
Stichting Oud Limmen
Met meer dan 500 donateurs weet de stichting
Oud Limmen zich een belangrijke plaats verzekerd in het verenigingsleven in ons dorp.
De belangstelling van onze donateurs valt te verklaren doordat ons boekje met veel belangstelling wordt gelezen en ook de aanloop in ons pand
Schoolweg 1 neemt toe.
Er wordt regelmatig gevraagd naar fotomateriaal, doordat de fotowerkgroep zich met grote inzet heeft geworpen op de digitale opslag van het
fotomateriaal hebben wij momenteel ongeveer
8000 foto’s opgeslagen.
Ook op een ander terrein, de archeologie, dragen
wij ons steentje bij. Wellicht bekend is inmiddels
wel dat de regionale werkgroep archeologie actief in de regio werkzaam is.
Een andere verklaring voor de belangstelling van
Oud Limmen is onze jaarlijkse donateuravond,
als we terugblikken naar de laatste donateuravond waarin de Brandweer centraal stond dan is
de conclusie dat we een kostelijke avond hebben
gehad en dat we ons zullen blijven inzetten om
soortgelijke avonden te blijven organiseren.
Daarom doet het ons genoegen om aan te kondigen dat de donateuravond op 26 januari 2007

de middenstand in Limmen als onderwerp heeft.
Bent u ook benieuw naar oude opnames van Piet
Groot, Martinus de Vries, schoenmaker Pouw en
vele anderen? Wordt donateur van onze stichting.
Oud film materiaal, beschikbaar gesteld door
de heer Wil Pepping en op DVD gezet door Jaap
Adrichem zal heel veel mensen aanspreken en zal
zeker voor een leuke avond zorgen.
Het bestuur heeft zich uitgesproken om naast de
donateurvond ook 1 of 2 avonden per jaar te organiseren waarbij uiteenlopende onderwerpen aan
de orde zullen komen, zo zal in het voorjaar van
2007 een avond worden georganiseerd met als
onderwerp de stelling van Amsterdam.
Op deze wijze willen wij niet alleen aandacht besteden aan lokale onderwerpen maar ook andere
boeiende zaken voor het voetlicht brengen en
daarbij richten wij ons op een breder publiek.
Op maandagochtend en -avond zijn wij aanwezig in ons pand Schoolweg 1, u kunt ons dan bereiken voor vragen of als u oud fotomateriaal wil
afstaan of door ons wil laten kopiëren voor ons
archief.

Zeer speciale kerstspecialiteiten bij uw echte bakkerij putter!
Weet u dat Bakkerij Putter, met vestigingen in Uitgeest, Limmen en Akersloot, wereldberoemd is geworden door z’n spijsbrood? Dit is nl. het enige krentenbrood ter wereld met verdeeld spijs, waarop octrooi is
verleend! Verkrijgbaar in zowel amandel als kaneel, is het een verrukkelijk spijsbrood, dat bovendien in
de speciale verpakking extra lang houdbaar is, en daardoor ook een ideaal relatiegeschenk. De bekende
bakkerij, die al meer dan 150 jaar bestaat, heeft nóg ’n specialiteit, nl. de Enige Echte Oud-Hollandse Putter Tulband. Gebakken volgens ’n zeer oud traditioneel familierecept, is het een tulband met ’n heerlijke
volle smaak, en ‘n absolute streling voor de tong. Ambachtelijke lekkernijen, die ook dit jaar niet mogen
ontbreken op uw feestelijke Kersttafel!

De verkenners in de boomhut seizoen 2005-2006

De Verkenners...
Zo als laatste mogen de verkenners nog een stukje plaatsen in de LOV krant!
De Verkenners is een groep jongens tussen de 11 en 14 jaar. En draait iedere donderdagavond van
19.00 uur tot 20.30 uur. Aan het begin van het seizoen maken we samen met de jongens een programma. De ideeën die gezegd worden gaan we dan zoveel mogelijk uitvoeren. Dit kan zijn iets
knutselen met hout tot slagbal op het grote veld. 1 keer per jaar gaan we ook een weekend op kamp.
Dit is dan op het terrein van de scouting. De jongens maken dan een boomhut in het bos en gaan
daar dan het hele weekend in slapen. De boomhut maken ze met pionierhout met daarboven zeil
zodat ze droog kunnen slapen. En de rest van het weekend doen we allerlei activiteiten. Maar dit
houden we geheim, dus mocht je interesse hebben om bij de verkenners een kijkje te nemen kan je
altijd bellen naar de blokhut op de donderdag avond 072-5052028.

Prijswinnaars bekend...

Opening Univé Verzekeringen
en de CVB Bank groot succes!
Zaterdag 28 oktober was het zo ver. Univé Verzekeringen en de CVB Bank opende de deur van
het nieuwe kantoor en iedereen was welkom om
even rond te kijken. We hadden wel wat aanloop
verwacht, maar dat het zo druk zou worden was
voor ons ook een verrassing.
Het begon al meteen om 10.00 uur en was gezellig tot het einde. Er zijn ongeveer 350 klanten
langs geweest. Het was dus zeker een geslaagde
dag en iedereen was enthousiast over het nieuwe
pand. Zoals u waarschijnlijk wel weet waren er 3
wedstrijden waar aan de klanten deel konden
nemen. Namelijk een kleurwedstrijd voor onze
jonge bezoekers, een speurwedstrijd naar spreekwoorden en een verloting van 3 AZ-kaarten onder
onze bezoekers van de openingsdag. De winnaars
zijn inmiddels bekend, namelijk Bonnie Groot
(kleurwedstrijd), mevrouw Elhardt (AZ-kaarten)
en de heer Beerse (speurwedstrijd). Op de foto
ziet u de gelukkige winnaars staan. Wij wensen
de winnaars veel plezier met hun prijs.
De openingsacties van ons kantoor zijn nog
steeds geldig:

• 15 % korting op uw autoverzekering wanneer u
hem voor 1 februari 2007 afsluit.
• Bij het afsluiten van een doorlopende verzekering voor 1 januari 2007 ontvangt u € 20,- op
een CVB rekening.

• spaarrekening van 4% (geld is vrij opneembaar).
Wilt u nog in aanmerking komen voor deze acties,
kom dan langs op ons kantoor op De Drie Linden 1
te Limmen (telefoonnummer: 072-505 3581).

KEUKENSTUNT!
KEUKEN
Moderne kunststof keuken in vele kleuren
leverbaar. Inclusief koelkast, oven,
kookplaat, afzuigkap en werkblad.

ALLEEN NU VOOR:

2499
GRANIET
VOOR DE
PRIJS VAN

Rijksweg 35-37, LIMMEN. Tel: 072-5053838

KUNSTSTOF!

Openingstijden: Maandag: gesloten. Di.t/m vr.: 09:30-12:30 en
van 13:00-17:30 uur 's Avonds op afspraak. Za.: 10:00-16:00 uur.

VOOR NOG MEER ACTIES: WWW.ZOMERDIJK-KEUKENS.NL

48900-018

Schipperslaan 9
1906 bg Limmen
Tel. 072 - 505 5166
Fax 072 505 3277
info@studiowelgraven.nl
www.studiowelgraven.nl

gpgroot.nl

in persoonlijke dienstverlening

Containerservice
072 541 35 00

Aanneming
072 505 77 77

Brandstoffen
072 531 13 11
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Vier Pijnappels exposeren...
De expositie in Tineke's Atelier, Rijksweg 176 Limmen (t.o. Golden Tulip Hotel Heiloo) op 23-24-2526-30-31 december 2006 en 1 januari 2007 van
13.00 tot 17.00 uur.

Drie zussen en een broer Pijnappel exposeren en
maken daarmee deel uit van de Winterroute die
tijdens de kerstdagen wordt opengesteld. Zij uiten zich elk op een andere manier, kunstzinnig en
met verschillende materialen en vormen.
Ria experimenteert voortdurend. Zij heeft ervaring met diverse technieken. nu toont zij boeiende monoprinten en abstracte olieverfschilderijen
die expressief maar herkenbaar zijn.
Afra, in het verleden vooral schilderend, aquarellerend en tekenend, laat haar handgevormde
keramiek zien. Fraaie schalen en raku gestookte
objecten.
Jan exposeert 't gezicht van China', een selectie
van de foto's die hij maakte tijdens een recente
reis langs de hoogtepunten van China. Hij laat
via zijn camera vooral mensen zien die zijn pad
kruisten.
Tineke, veelzijdig in haar kunstzinnige uitingen,
toont een deel van haar bronzen beelden, schilderijen, botanische aquarellen, etsen en keramiek.
Belevenissen en gedachten omgezet in materie.

Ria

Ferrari actie bij Bakkerij P. Bakker
In de weken voor Sinterklaas had Bakkerij P. Bakker een zeer leuke actie voor jong en oud. Men
kon kans maken op een prachtig mooie rode Ferrari!! Maar dan wel radiografisch bestuurbaar. Bij
aankoop van diverse producten in onze winkel
konden de klanten meedoen via een loterij systeem. Na drie weken actie zijn er twee gelukkige

winnaars uit de bus gekomen. Dit waren Hanny
Zomerdijk en Vince Commandeur (zie foto). Met
zo’n mooie Ferrari waren zij de gelukkige winnaars! En dat nog wel voor de Sinterklaas.
Jan

Eind januari starten wij met een nieuwe spaaractie, let dan goed op uw brievenbus en doe mee!

Bakkerij P. Bakkerij 2e prijs
Weinachtstollenkeuring Nrd.-Holland!
Begin december heeft Bakkerij P. Bakker meegedaan aan een weinachtstollenkeuring. Alle warme
bakkers uit Noord-Holland hebben hieraan mee gedaan. De weinachtstollen werden beoordeeld op
kwaliteit, malsheid, structuur en vorm. De weinachtstol van Bakkerij P. Bakker kwam als 2e uit de
keuring. Een zeer mooi resultaat. De eerste prijs was voor een bakker uit Den Helder. Kom gerust een
plakje stol proeven in de winkel op de Vuurbaak 3 in Limmen en oordeel zelf of het ook echt zo is!
Wij zijn als Bakkerij P. Bakker zeer trots op het resultaat dat wij behaald hebben!

Tineke

Afra

Zwartepietengym bij TIOS
Op 2 december vierde TIOS met de groepen één
tot en met vijf het sinterklaasfeest. Om half 10

kwamen de peuters en de jongste kleuters in
actie. Nadat er hard gezongen werd, stormden 2
zwarte pieten de zaal binnen. Deze pieten waren
vorig jaar zo stout geweest dat ze naar Spanje
terug gestuurd waren. Nu moesten ze eerst laten zien dat ze een pietendiploma waard waren
voordat ze dit jaar sinterklaas mochten helpen.
Alle kinderen deden natuurlijk mee en hielpen de
pieten over de toestellen heen. Nadat de pieten
hadden laten zien dat ze alle kunstjes beheersten kregen ze een diploma. De kinderen kregen
een lekkere speculaaspop. Ook de kleuters en de
groepen drie tot en met vijf kwamen vandaag
aan bod. Bij deze groepen werd er ook een echt
sinterklaasdansje aangeleerd wat na afloop aan
het publiek werd getoond. Het was een geslaagde
zwartepietenochtend.

•
•
•
•

HUWELIJKSVOLTREKKING
RECEPTIE
BRUILOFTSFEEST
HIGH TEA

VRAAG

•
•
•
•

VERGADERING
BIJEENKOMSTEN
EN AL UW ANDERE
CATERING

FESTIVITEITEN

VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE AAN

DUSSELDORPERWEG 103 • 1906 AJ LIMMEN • T. 072 505 1519 • M. 06 2074 1511
INFO@DEBURGERIJLIMMEN.NL

–

WWW.DEBURGERIJLIMMEN.NL

Wij wensen u Sfeervolle Feestdagen
en een gelukkig maar bovenal gezond 2007!

Tae-Kwondo in de Enterij
Sinds enkele weken wordt met een klein groepje kinderen de populaire olympische sport Tae
Kwondo beoefend in de Enterij. De sport is sterk
verwant aan andere vechtsportstijlen zoals karate, kung-fu. Toch is het een eigen stijl en na het
judo de meest beoefende vechtsport in de wereld
met 35 miljoen geregistreerde beoefenaars.
Mede door de grote variatie aan voettechnieken

Gezocht:

is het erg veelzijdig. Het is niet alleen een fascinerende sport die de lichamelijke gesteldheid
verbetert, maar ook een uitstekende weerbaarheidstraining. De lessen worden gegeven door
een volledig gediplomeerde trainer.
Zij die kennis willen maken met deze sport kunnen de komende woensdagen een lesje meedoen
in de Enterij vanaf 19.00 uur. Info: 06-13044562.

Enthousiastelingen!

Stichting Bloemendagen Limmen is op zoek naar
een secretaris. Dit is een duo-baan die je samen
met de bestaande secretaris uit gaat voeren. Er is
alle ruimte om te bespreken wie wat gaat doen
en hoeveel werk je wilt doen.
Tevens zijn we op zoek naar enkele enthou-

siaste mensen die ons team willen komen
versterken. Voel je je aangesproken en wil je
meer informatie, stuur dan een e-mail naar:
info@bloemendagenlimmen.nl met daarin je
vragen. Of bel Cees van der Berg 072-5044133 of
Liesbeth Hendrix-Segerius 072-5053886.

Nieuwe EHBO-cursus in Limmen
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de nieuwe
cursus Eerste Hulp Bij Ongelukken voor beginners, die het Rode Kruis, afdeling Limmen, dit
winterseizoen gaat organiseren. De cursus start
in januari 2007 en wordt gehouden in de brandweerkazerne in Limmen aan de Rijksstraatweg.
De lessen zullen wekelijks gegeven worden op

dinsdagavond. 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
bedragen 130 euro, inclusief lesmateriaal. Voor
nadere informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met mevr. N. Valkering, tel. 072-5051413
of mevr. A. Korving, tel. 072-5053045.

Ken uw dorp

De fotowerkgroep van Stichting Oud Limmen is bezig om het bestaande fotoarchief digitaal te archiveren. Op
de reünie ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van scouting ontvingen wij bijgaande foto van mevr. Willy v
Grave-de Groot. De foto is genomen in 1947 op het kamp te Texel. Uiteraard staat ook zij op de foto maar wellicht
herkent U ook nog andere personen.
U kunt ons via mail, oudlimmen@hotmail.com of telefonisch op 5054491 bereiken.
Langskomen op Schoolweg 1 mag natuurlijk ook. Dit kan op de maandagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur of
maandagavond van 19:00 tot 21:00.
Heel druk zijn wij bezig met onze donateuravond in januari. Deze zal geheel in het teken staan van de middenstand van Limmen. Unieke filmbeelden uit de zestiger jaren zullen worden vertoond. Tussen de film door
worden beelden vertoond van de vele winkels welke in vroeger jaren te vinden waren in Limmen.

CMB Tummers
Samen winst boeken
www.cmbtummers.nl

Tevens vestigingen te Amstelveen en Den Haag

Haarlem
Wateringweg 133
2031 EG Haarlem

Limmen
Rijksweg 103
1906 BG Limmen

T
E

T
E

023 - 541 06 00
info@cmbtummers.nl

072 - 505 70 00
info@cmbtummers.nl
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DECEMBER FEESTMAAND =
DURE MAAND...
DAAROM VANAF VRIJDAG 15 DECEMBER:

20% KORTING
OP ALLE KLEDING!
WIJ WENSEN U GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN EEN GOOD LOOKING 2007!

KERKWEG 44, LIMMEN

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag t/m vrijdag VAN 9.30-12.30 UUR EN
VAN 13.15-17.00 UUR • zaterdag VAN 10.00-16.00 UUR

Kerkweg 42 - Limmen
Tel. 505 12 42

U kunt nu ook uw digitale foto’s direct vanaf alle types
geheugenkaartjes bij ons inleveren om te laten afdrukken op echt
fotopapier. Ook vanaf GSM met bluetooth of infrarood.
In twee werkdagen professioneel verwerkt vanaf 16 cent per foto.
Kijk voor extra informatie op onze site www.stuifbergen.eu
Kadotip: laat uw mooiste foto eens afdrukken op een mok,
muismat, t-shirt of diverse andere artikelen voor een
ZEER PERSOONLIJK GESCHENK!

SFEERVOLLE KERSTDAGEN…..!
Geniet van de lichtjes in de kerstboom, maak het warm en
gezellig thuis, en proef onze feestelijke specialiteiten…..
• Moscovische- en Oud-Hollandse Putter Tulbanden • Duivekaters
• Kerststollen-, kransen en staven • Kerstsloffen • Kerstschuim • Luxe
opgemaakte Spijsbroden (ook ideaal als relatiegeschenk!) • Prachtige
Kersttaarten • Verrukkelijke Kerstbonbons….
...en nog veel meer lekkernijen voor een heerlijke Kersttafel!
Wij wensen u gezellige Kerstdagen, met vrede in uw hart !
Internet: www.bakkerijputter.nl

Putter’s Specialiteiten
Bakkerij

Uitgeest,
tel. 0251-312342
Akersloot,
tel. 0251-320166

Limmen, Hogeweg 159,
tel. 072-5051562

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

Rijksweg 47 • 1906 BD Limmen • Tel. (072) 505-29-53

vend
Informeer vrijblij
raties en
naar wanddeco
eken
decoratieve techni

Het team van Equipe
Coiffures wenst u
Prettige Feestdagen!

ZIE DE 3E EN LAATSTE TREKKING OP PAGINA 10

Aangezien wij met de Kerstdagen en de twee opvolgende
weken gesloten zijn, hebben wij voor zondag 24 december
een speciaal vijf-gangen Kerstavondmenu samengesteld:
* Rouleau van gekonfijte eendenbout en eendenlever
met krokant 3-minuten eitje waarop geschaafde truffel
*Cappuccino van kreeftensoep met stukjes kreeft en dragon coulis
*Krokant gebakken kabeljauw op een stamppotje van andijvie
en uitgebakken spekjes
*Hertenbiefstuk en draadjesvlees met puree van bospeen en sjalotjes
waarbij een jus van appel
*Pepernootjesbavaroise met amandelkletskop,
vanilleroom en boerenjongens roomijs

Per persoon € 35,Houd een plekje vrij in uw agenda en reserveer tijdig!
Bel 0251 - 312 295
Ook voor bruiloften en partijen!
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Interview met Bob Copini, meestergoudsmid in Limmen

‘Ik nodig geen criminelen uit’
Voor deze editie van de LOV-krant ben ik eropuitgestuurd om een man met een bijzonder beroep
te interviewen. Bob Copini is meestergoudsmid. Een ambachtelijk beroep, waarbij alles nog met de
hand en met oud ambachtelijk gereedschap vervaardigd wordt. Deze goudsmid begon op zijn zolder
in Akersloot, maar dat werd al snel té krap. Sinds kort is hij verhuisd naar de Kerkweg in Limmen,
waar hij achter zijn huis een uurwerkspeciaalzaak is begonnen.

Bob Copini in zijn nieuwe werkplaats aan de Kerkweg 30
Copini
Ik stap de winkel binnen waar ik vrolijk word begroet door het luiden van klokken in allerlei verschillende tonen en melodieën. De afspraak met
meestergoudsmid Bob Copini stond gepland om
klokslag 11.00 uur. Bob komt vanuit zijn werkplaats naar mij toe, hij heeft een enthousiaste
uitstraling. “Ik zal je meteen een rondleiding geven,” begint hij. Trots laat hij enkele van zijn klokken zien, die in zijn nieuwe showroom aan de
Kerkweg hangen. Het zijn prachtige verhalen die
hij bij iedere klok weet te vertellen. Ieder uurwerk
heeft een eigen geschiedenis en eigen vernuftige
technische kenmerken. Zo laat hij een klok zien
waarbij je de tijd kan opvragen. Bob trekt aan een
koortje en de klok slaat de tijd aan die het laatst
geslagen is. Als ik hem vraag wat zijn mooiste
klok is, vindt hij het moeilijk daar een antwoord
op te geven. “Iedere klok heeft zijn eigen historie,
je hebt zoveel soorten uurwerken, er is er geen
een hetzelfde. Het is allemaal nostalgie.”
Copini is geen doorsnee Nederlandse naam. De
naam komt oorspronkelijk uit Italië waar het
geschreven werd met een dubbele ‘p’. Toen de familie Coppini na een bezoek aan Nederland, rond
1816, één van de meereizende kinderen wegens
ziekte moest achterlaten, is er een nieuwe generatie Copini ontstaan in Nederland. Wel met één
‘p‘ omdat de achtergebleven Alexander Coppini

dacht dat zijn naam met een enkele ‘p’ geschreven moest worden.
Meestergoudsmid
Uit verschillende documenten blijkt dat de familie Copini zich vroeger al bezig hield met
uurwerktechniek en het juweliersvak. “In mijn
familie zitten allemaal juweliers, goudsmeden,
klokkenmakers, opticiens,” vertelt Bob. Hij heeft
het vak van zijn vader geleerd. “Eigenlijk ben ik
een buitenjongen, ik kon niet lang op een krukje
blijven zitten, ik ging vaak een luchtje scheppen.
Toen zei mijn vader dat ik best een centje kon
verdienen, maar dan moest ik wel langer op dat
krukje blijven zitten, tot de klok af was. Zo is het
langzamerhand gekomen.” Van zijn vader kreeg
Bob oude klokken die hij mocht slopen en weer
in elkaar kon zetten. Zo kreeg hij de werking van
de klok snel onder de knie. Later ging hij naar de
edelsmidschool waar hij de fijne kneepjes van
het vak leerde.
Uiteindelijk deed Bob het examen tot meestergoudsmid. “Ik moest binnen een bepaalde tijd
een werkstuk maken van goud.” Bob laat zien
wat hij toen gemaakt heeft. Het is een heel fijn
gesmede hanger van misschien drie centimeter
groot. Ongelofelijk, dat iemand zo’n werkstukje
kan maken, Bob lukte het. “Toen in die periode

P R O G R A M M A L I M M E N C U LT U U R
Kerstconcert
van Poldervokaal
Op zondag 17 december zal in de sfeervolle NedHerv. Kerk te Limmen het koor Podervokaal een
kerstconcert verzorgen. Dit concert wordt verzorgd door Limmen Cultuur.
Het veertien zangers en zangeressen tellende
Poldervokaal studeert jaarlijks twee nieuwe pro-

gramma’s in die rond Kerstmis en het voorjaar
worden uitgevoerd. Meestal gebeurt dat in een
van de vele schilderachtige kerkjes die Noord-Holland telt en waar het ensemble het best tot zijn
recht komt. De artistieke leiding van Poldervokaal
is in handen van zangpedagoge Maria Rondèl.
Met haar schat aan ervaring als soliste van het
Nederlands Kamerkoor en zangdocente aan diverse conservatoria weet Maria Rondèl Poldervokaal tot een hecht geheel te smeden. Het is niet
toevallig dat op het repertoire veel bewerkingen
staan van Felix de Nobel, jarenlang de bezielende
leider van het Nederlands Kamerkoor.
Poldervokaal put uit vier eeuwen vocale muziek,
van verfijnde a-capella zang uit de zestiende
eeuw tot de complexe samenklanken van de
close harmony en de veeleisende partituren uit
de hedendaagse musical.
In elk concert worden ook bewerkingen voor kleinere bezetting- duetten, terzetten, soli et.- opgenomen. Alle zangers zijn als solisten geschoold.
De vaste begeleider van het ensemble is Jan Laan.
Poldervokaal zingt altijd zonder dirigent en stelt
er een eer in alles uit het hoofd te zingen.
Zondagmiddag 21 januari 2007
in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, toegang € 9,-

Vocaal mannenkwintet
La Notte
Het Vocaal Mannenkwintet La Notte houdt zich
bezig met muziek uit diverse tijden van omstreeks
1500 tot aan de twintiger en dertiger jaren van
de vorige eeuw. Het programma omvat o.a. werken van Orlandus Lassus, Josquin des Prez, John
Dowland, Claudio Monteverdi, Franz Schubert en
de Comedian Harmonists. La Notte verleent re-

haalde maar 20% het examen. Er zijn er maar
héél weinig in het vak gekomen. Het is toch familiewerk, als je het van huis uit meekrijgt, dan kom
je er gemakkelijker in.”
Tijd
Het interview wordt onderbroken omdat er een
klant de winkel binnen komt. Bob stapt er direct
op af. De mevrouw heeft een oude klok in haar
tas. Ze geeft aan dat de klok af en toe blijft steken.
Bob inspecteert de klok en zegt dat hij er naar
gaat kijken. De klant vraagt of ze de klok binnen
een week weer terug heeft. “De klok moet eerst
proefdraaien, mevrouw, dat kost tijd. Dat ís tijd,”
antwoordt Bob. We hervatten het interview.
Zes jaar geleden is Bob zijn eigen uurwerkspeciaalzaak begonnen met klanten uit diverse plaatsen. Hij heeft zelfs klanten in Canada en NieuwZeeland. Mensen kunnen bij hem terecht voor
allerlei soorten klokken, oud en nieuw. Maar ook
voor horloges en sieraden. “Een aantal van de
klokken die ik hier verkoop, komen nog bij mijn
vader vandaan,” legt Bob uit, “mijn vader wilde ze
nog opknappen, maar daar is het niet van gekomen, nu heb ik dat gedaan.” Ik vraag me af of het
niet moeilijk is om een klok te verkopen als die
best een emotionele waarde heeft. “Er moet toch
brood op de plank komen, zo ging het vroeger bij
mijn vader ook.” Bob vertelt over zijn vader. “Mijn
vader had vroeger een dure auto voor de deur
staan, zo dachten mensen: die man draait goed,
dat is een goede voor mijn horloge.”

Een klok uit de werkplaats van de meestergoudsmid
afspraak met de pastor voor een vraaggesprek.
Tot slot wil ik nog één ding graag weten van deze
meestergoudsmid: waar gaan de restjes goud
naartoe? “Ik spaar al het goud op dat ik verlies
met bijvoorbeeld polijsten. Ik zuig alle goudstof
op en zelfs de schuurpapiertjes bewaar ik. Dat
breng ik dan naar een bedrijf die dat weer verwerkt zodat het opnieuw gebruikt kan worden.”
Dus hoe goed ik ook zou zoeken, ik zal hier waarschijnlijk geen overgebleven korreltje goud kunnen vinden? “Ik heb hier helemaal geen goud in
huis en ook geen sieraden op voorraad. Ik nodig
geen criminelen uit.”
Tevreden met de antwoorden en de informatie
die ik gekregen heb neem ik afscheid van Bob.
Achter alles leek wel een verhaal te zitten; de familienaam, de familie, de winkel, de klokken, zélfs
achter de hond van Bob zat een verhaal. Mocht u
zelf deze verhalen willen horen en de klokken willen bekijken, dan kunt u altijd even langsgaan bij
Bob aan de Kerkweg 30, voor een rondleiding.

Restjes goud
Het interview loopt langzaam op zijn einde, want
de tijd tikt verder, letterlijk, en ik heb zo nog een

Lucia Valkering

Bob Copini
Juwelier - Goudsmid - Klokkenmaker
Kerkweg 30, 1906 AW, Limmen 072-5054377
Sieraden, Horloges,
Moderne en Antieke Klokken,
Horlogebatterijen, Horlogebanden

Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Kom geheel vrijblijvend langs voor een rondleiding!

gelmatig medewerking aan concertseries en bijzondere gelegenheden. De leden van het kwintet
zijn: Olphaert den Otter, countertenor, Jan Krimp,
tenor, Paul Blommaert, tenor, Jan Nobel, bariton
en Willem Bouman, bas. Zij worden begeleid door
luitspeler Frits Sandkuijl.
Zondagmiddag 18 februari 2007
in de NH Kerk, Zuidkerkenlaan,
aanvang 15.00 uur, toegang € 10,-

Dubbelconcert

Janneke Koetsier/ Elvira Musch en
Marianne Habets
Voor de pauze staat een pianorecital van Janneke
Koetsier op het programma. Janneke is werkzaam als uitvoerend musicus en als privé-docente. Zij speelt in diverse ensembles en begeleidt
kamermuziekuit-voeringen en koren. Zij treedt
ook solistisch op. In Limmen speelt zij werken van
Haydn, Chopin, Rachmaninov en Skrjabin. Het slot
van haar programma vormt de Sonate van de Nederlandse componist Willem Pijper. Na de pauze
treden Ivera Musch en Marianne Habets op met
een gevarieerd programma. De uit Akersloot afkomstige sopraan Ivera Musch studeerde aan het
Conservatorium te Alkmaar en aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam waar zij resp. het
solistendiploma behaalde en de opera-opleiding
afsloot. Zij treedt regelmatig op in oratoria, opera’s en operettes en geeft concerten en liederenrecitals in binnen- en buitenland.
Marianne Habets studeerde piano en orgel aan
het Conservatorium te Maastricht. Zij specialiseerde zich in liedbegeleiding en liedinterpretatie bij gerenommeerde musici. Zij trad veelvuldig
op met vocalisten en instrumentalisten en gaf
solorecitals in binnen- en buitenland.
Op het programma staan o.a. liederen en operaaria’s van Mozart, Puccini, Schubert, Mendelssohn
en Brahms

Zaterdag 3 en zondag 4 maart 2007
in Boerderij Vredeburg, Dusseldorperweg 64,
van 11.00 tot 17.00 uur

Limmen Artistiek
en creatief
33e expositie LIMMEN ARTISTIEK EN CREATIEF, toegang gratis. Een belangrijk evenement dat al jaren door Limmen Cultuur wordt georganiseerd.
Het is een gezellige, druk bezochte manifestatie
van handvaardigheden die uitblinkt door kunstzinnigheid. Er wordt een grote verscheidenheid
van producten van hobbyisten tentoongesteld
van poppen, kaarten en houtfiguren, tot schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken. De exposanten
betalen voor hun deelname € 10.-, de bezoekers
hebben gratis toegang.
Voor inlichtingen en opgave voor deelname kunt
u bellen van 22 januari tot en met 2 februari 2007,
telefoon 072 505 39 01 en 505 13 37
Zondag 25 maart 2007 in de NH Kerk,
Zuidkerkenlaan, aanvang 15.00 uur
toegang € 4.-

Lof der zotheid
Dra. Hanneke Klinkert en Dr. Jelle-Jan Klinkert:
LOF DER ZOTHEID. Het thema van de boekenweek
is dit jaar Lof der Zotheid. Hanneke Klinkert, neerlandica en publiciste op het gebied van poëzie zal
dit thema als uitgangspunt nemen voor haar ongetwijfeld weer zeer boeiende lezing. Haar man
Jelle-Jan Klinkert zorgt als pianist voor de muzikale inbreng. Meer informatie over deze lezing zal
t.z.t. in de plaatselijke pers worden gepubliceerd.
Vervolg op pagina 11
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voor de knieën, heupen en de rug. Zij nemen twee
tot zes kilo lichaamsgewicht van je weg Door het
gebruik van de stokken dwing je je armen en bovenlijf te gebruiken, zodat het hele bewegingsapparaat in werking gezet wordt.
Verder kun je 46% meer calorieën verbranden en
20% meer energieverbruik hebben.

V E R V O L G L I M M E N C U LT U U R VA N PA G I N A 9
Zondag 24 juni 2007 van 11.00 tot 17.00 uur

Kunstfietsroute

Door Limmen en omstreken, deelname gratis.
Een tocht van ongeveer 30 km, die dit jaar voor
de twaalfde keer wordt gehouden, leidt de deelnemers langs exposities en muziekoptredens in
galeries, ateliers en beeldentuinen in Limmen
en wijde omgeving. De route die voert langs de
duinrand en door het prachtige polderlandschap
geniet een grote, landelijke bekendheid en brengt
vele kunst- en fietsliefhebbers op de been.

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 minuten voor aanvang bij de kassa in de zaal te
worden afgehaald. Er zijn geen gereserveerde
plaatsen.

Bezoek ook onze website voor actuele informatie:

www.limmencultuur.nl

Reünie scouting 60 jaar geweldig succes!
De reünie in het kader van 60 jaar Scouting Limmen in het “Limmer honk was afgelopen zondag
een daverend succes. Een tweehonderd oudleden
en leiding konden naar genoegen een duik in de
tijd terug nemen. Door middel van veel oud fotomateriaal, films en verhalen werden vele herinneringen opgehaald. Alle afdelingen waren voor
deze gelegenheid in een feestelijk jasje gestoken.
Vooral de samenwerking met Stichting Oud Limmen was van grote waarde want heel veel oude
foto’s konden worden gedigitaliseerd, waardoor
er veel te herkennen viel voor de ouderen. Grë
Metselaar werd door haar oud-scouting vriendinnen nog in het zonnetje gezet omdat ze al meer
dan 50 jaar bij Scouting Limmen lid is.
Het jubileumjaar wordt 16 december 2006 met
de Kerstmusical Scrooge afgesloten. Dit is een
muzikaal stuk dat door twee enthousiaste scouts
is herschreven en in een eigen jasje gestoken.Hij
wordt opgevoerd door alle leiding en bestuursleden van de vereniging en is het slotstuk van 60
jaar scouting. Voor de hele vereniging is er in de
Burgerij een groot kerstmaal voorafgaand aan de
voorstelling op zaterdag 16 december a.s.
De organisatie kijkt terug op een succesvol jaar

Nordic walking
Lea Dam start weer demonstratielessen en cursussen Nordic Walking. Geef u tijdig op want de
groepen lopen al aardig vol.
Bent u ook van plan 2007 weer gezond en sportief
te starten en wordt het weer tijd om de conditie
op peil te brengen? Wat weerhoudt u er van om
eens kennis te maken met de nieuwe sport Nordic walking. Velen zijn u voor gegaan.
Nordic walking is een groeiende tak van sport,
overgewaaid uit Finland. Daar bestaat het al
veertig jaar. Volgens de stichting Nordic walking
Nederland zijn de afgelopen drie jaar 200.000
mensen ingewijd in de looptechnieken van Nordic Walking.
Als je de techniek onder de knie hebt, kan je gemiddeld 7 kilometer per uur lopen. Ook is het
lopen met de poles (stokken) minder belastend

Nordic walking is toegankelijk voor een zeer
breed publiek: Voor zowel jong als oud.
Ook voor mensen die door allerlei ongemakken
minder zijn gaan bewegen, kan nordic walking
weer een nieuwe start zijn om het leven weer een
sportieve impuls te geven. Vooral ons duingebied
en strand zijn bij uitstek een uitgelezen plek om
nordic walking te beoefenen.
Nieuwe demonstratielessen
Maandag 15 januari 15.00 uur, woensdag 17 januari 9.30 uur en zaterdag 20 januari 9.30 uur.
Nieuwe cursussen starten die week daarop, van
22 t/m 27 januari. Zelfde dagen en tijden als bij de
demonstratielessen.
De kosten van de demonstratieles zijn € 6,- incl.
gebruike stokken.
De cursussen bestaan uit 6 lesssen van één uur.
De kosten van de cursus zijn € 58,- incl. de poles.
Verzamelen bij duiningang Noorderstraat aan
de Herenweg tussen Bakkum en Egmond Binnen
(naast med. kindertehuis Antonius).
Opgeven bij Lea Dam: Tel. 072-5055544 ( inspreken
via de voicemail. U wordt dan later teruggebeld).
Ook kunt u zich aanmelden via de website:
www.wandelenmetlea.nl

waarin naast gezamenlijke dorpsactiviteiten als
de oliebollenactie, de stoelendans en de Kerstmusical, vooral het weeshuisproject in Ghana
centraal stond.
De opbrengst van alle acties en donaties is ruim
8000,- Euro en gaat in zijn geheel naar het bouwen van klaslokalen boven het King Jesus Charity
Home in Boadi, Ghana. Scout Lenneke Winder
is zelf terplekke geweest. Zij heeft ook de juiste
contacten daar gelegd, zodat het afgelopen jaar
al flink gebouwd kon worden.

SCOUTING LIMMEN BEDANKT AL HAAR SPONSORS EN DONATEURS VOOR EEN GESLAAGD JUBILEUMJAAR!
WE WENSEN U ALLEN FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEWELDIG 2007!!!

Nieuwe prins Tyl voor de Uylenspieghels,
boerenkoolmiddag zeer geslaagd
en Jannes komt naar Limmen!
Zaterdag 11-11-2006 vond in Leutbunker de Burgerij de opening van het carnavalsseizoen, het
Prinsenbal, van Carnavalsvereniging de Uylenspieghels plaats. Op deze goed bezochte avond
werd door middel van een toneelstukje duidelijk
hoe de raad er het komende seizoen komt uit te
zien. Het stuk wat gespeeld werd heette: ‘De Cock
en moord en kinderleed op de wallen’. De Cock,
gespeeld door Peter Bakker (Prins Tyl Xl) pleegt in
dit stuk 2 moorden. Als 1e vermoordde hij Sinterklaas (Jan Dirkson) omdat hij het nooit verder had
geschopt dan hoofdpiet en nu zelf de Heiligman
wil spelen. De Cock wordt nog niet verdacht en zo
passeren een aantal verdachten personen in de
verhoorkamer. Van 1 persoon, een pooier/dealer
(Jack Burgering), wordt De Cock nogal zenuwachtig en hij stuurt hem snel weg. Als de Cock later
een luchtje gaat scheppen wordt ook deze persoon vermoord.
Vlak voor hij sterft weet hij nog wel wat aan Vledder te vertellen die hier erg van schrikt. Wat blijkt;
op beide plaatsen delict werd het hoedje van de
Cock aangetroffen en met aanwijzingen van
de pooier/dealer komt aan het licht dat de Cock
beide moorden heeft gepleegd. Tijdens verhoor
bekent hij en als straf heeft hij 2 keuzes; opsluiting of zijn snor eraf voor een goed doel. De Cock,
Peter Bakker, koos voor het laatste en zo kwam de
plaatselijke barbier, dhr. Jan Stuifbergen, het toneel op om dit klusje te klaren.
Er werd ondertussen rond gegaan om het goede
doel te steunen, het Ronald Mac Donald huis in
Leiden, en dit bracht 400 euro op. Na afloop van
het stuk kwam Adjudant Jan Glorie het toneel op
om de prins en raad voor te stellen voor het seizoen 2006/2007. Nadat hij 11 raadsleden op het
toneel had, waarvan 2 nog onherkenbaar, ging
hij opzoek naar Prins Tyl. Tyl de elfde wilde niet te
voorschijn komen en zo moest hij opzoek naar een
nieuwe Prins Tyl. Als een duveltje uit een doosje
verscheen midden op de vloer een nieuwe prins,
Tyl Xll, Ronald Baars. Na vele jaren in de raad te
hebben gezeten en als adjudant diverse prinsen
te hebben bijgestaan, was hij de afgelopen 3 jaar,
buiten de raad, voorzitter van de vereniging. Een
mooie kroon op het werk van al zijn Uylenspieghel jaren. Zijn 1e taak was om de 2 onherkenbare
raadsleden voor te stellen. Dit waren Cees van

Doorn en Erik Lamers, zij maakten de raad van
11 compleet. In het stuk werd al duidelijk dat er
afscheid werd genomen van 2 raadsleden, namelijk Jan Dirkson en Jack Burgering. Jan heeft 7 jaar
in de raad gezeten en in die tijd was zijn vrouw
Emmy ook 3 jaar contactvrouw bij de dames. Zij
werden in het zonnetje gezet en Jan ontving de
Gortige Gortzak voor al zijn verdienste binnen de
vereniging.
Ook Jack Burgering met Gerda werden bedankt
voor hun vele inzet voor de vereniging. Jack heeft
12 jaar in de raad gezeten en Gerda heeft veel gedaan achter de schermen en op het toneel. Ook
Jack ontving de Gortige Gortzak. Hierna was het
natuurlijk tijd om stil te staan bij het afscheid
van Prins Tyl Xl en zijn vrouw Jola. Beide hebben
18 jaren actief meegedaan bij de Uylenspieghels.
Peter als raadslid, voorzitter en de laatste 3 jaar,
de slagroom op zijn carnavalstaart, als Prins Tyl
Xl. Jola heeft in die jaren o.a. heel wat kinderen
geschminkt bij de Boerenkoolmiddagen. Peter
ontving de Zilver Sleutel en treed toe tot het presidium. Afgelopen zondag, 10 december, trad Prins
Tyl XII met zijn raad in Limmen aan. In de ochtend
werd er een bezoek gebracht aan verzorgingshuis
de Cameren voor een gezellig koffie-uurtje. Dit
gebeurd al meer dan 35 jaar en de bewoners stellen dit bezoek altijd zeer op prijs. Ze genoten allemaal weer volop van gezelligheid aan de tafels
en accordeon muziek die door de Uylenspieghels
was geregeld.
In de middag waren de mensen uit Limmen en
ommeland aan de beurt bij de boerenkoolmiddag in oer-Hollandse stijl in leutbunker de Burgerij. Bij de buitendeur werd een ieder verwelkomd
door een ‘draaiorgel’ met gezellige Hollandse muziek. Binnen wachtte de gezellige zaal, versierd
met rood, wit en blauwe vaandels en ballonnen,
klompen aan de wand en de tafels versiert met
delftsblauw tafelzeil met daarop vaasjes met tulpen. De kinderen konden bij de snoephoek gratis limonade halen en aan de vele geschminkte
gezichtjes was te zien dat de schminkhoek druk
werd bezocht. Rond de klok van 17.15 uur ging
prins Tyl XII met zijn raad de boerenkool met
worst voorproeven. De boerenkool, zoals altijd
bereid door Gerrit Hartog, smaakte prima en zo

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
Wij wensen u
Fijne Feestdagen!
kon een ieder zijn bord laten volscheppen. De
zaal was goed gevuld met vele families en vriendengroepen, met vele kinderen, die zich het eten
weer heerlijk lieten smaken. Tijdens het eten werden er een aantal mensen in het zonnetje gezet.
De huiskok van de Uylenspieghels, Gerrit, kookte
dit jaar voor de 22 maal het eten voor de eetmiddag en werd prinselijk onderscheiden met de zilveren garde. De Uylenspieghels zijn zeer blij met
hem en hopen dat dit nog heel wat jaartjes mag
doorgaan.
Ook was er een afvaardiging van de raad uit Castricum de Windtrappers. Zij namen een cheque
van € 250,- in ontvangst, als geldelijke bijdrage
voor het gehandicapten carnaval dat zondag 11
februari 2007 plaats vindt. Prins Tyl XII beloofde
deze middag dat ook de Uylenspieghels zelf op dit
feest ook voltallig aanwezig zullen zijn. Als laatste
kreeg Peter Bakker (prins Tyl XI) een cheque van
€ 400,- voor het Ronald Mc.Donald huis in Leiden voor het afscheren van zijn snor tijdens het
Prinsenbal. Prins Tyl XII en zijn raad rond de klok
van 21.00uur terug kijken op een zeer geslaagde
eetmiddag. Op zaterdag 17 februari is er de ‘foute
avond’ van carnavalsvereniging de Uylenspieghels
in de Burgerij. Deze avond is in samenwerking
met café bar de Lantaarn en de Burgerij, hierdoor
is het mogelijk dat er een extra feestelijk optre-

den van Jannes is. Deze Drentenaar en vertolker
van aansprekende Nederlandstalige liedjes, komt
speciaal naar de Burgerij voor een gastoptreden
tijdens deze ‘foute avond’. Naast dit gastoptreden
is de muziek in handen van de 6 mans formatie
Bad Medicine. Dit is een allround cover music
band waarvan op de site www.badmedicine.nl
meer informatie is te vinden. Voor donateurs is er
een speciale voorverkoop van kaarten voor deze
avond, van maximaal 2 kaarten per donateur, op
zaterdag 16 december tussen 10.00 en 12.00uur
in de Burgerij. Vanaf 12.00uur start de vrije verkoop voor een ieder en ook dan kunnen donateurs natuurlijk nog terecht. De kaarten kosten,
op vertoon van donateurkaart, € 7,50, anders €
10,- p.p. en staan op naam.
Naast de Burgerij zijn er nog 3 adressen waar
kaarten in de vrije verkoop te krijgen zijn nl.; Café
bar de Lantaarn, fam. Baars B.N.straat 97 en fam.
Burgering Vredeburglaan 2. Nu we toch even
vooruit kijken, dan kunnen de karrenbouwers alvast de volgende datum in hun agenda schrijven,
nl. zondag 18 februari 2007 optocht Uylenspieghels. Opgeven kan nu al bij René Levering tel. 0725054175.
Verder wensen de Uylenspieghels een ieder heel
fijne feestdagen en veel goeds voor 2007 toe.
Alaaf.
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COUNTRY-LINE DANSEN
Wegens grote aanvraag komt er een cursus voor BEGINNERS. Dit is nu uw kans, want zo vaak
komt dit niet voor. Heerlijk bewegen op fijne muziek en gezellige mensen om uw heen.
Dat is toch wat uw zoekt!!!
INSPANNING en ONTSPANNEN tegelijk. Kom vrijblijvend en neem vrienden mee.
START: dinsdag 9 januari 2007 – LOKATIE: “de Burgerij” aan de Dusseldorperweg in Limmen
AANVANG: 19.00 - 20.15 UUR – INFO: Meintje Guyt, tel. 072 5051374

KLAVERJASDRIVE
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VRIJDAG 29 DECEMBER
AANVANG 14.00 UUR
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**** 17 MAART 2007 *****
NICK&SIMON / BOB EN THE BLUE BAND
KAARTVERKOOP START VRIJDAG 22 DECEMBER A.S.

