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VAN REDACTIEZIJDE

Mogen wij u er aan herinneren dat er op 7 augustus geen Heraut 
uitkomt? Drukkerij Gerja is dan met vakantie en zoals elk jaar 
slaan we dan een editie over. 

Dus, heeft u kopij wat betrekking heeft op de periode t/m 21 
augustus, lever dat dan voor 18 juli in, de laatste Heraut voor de 
vakantie komt uit op 24 juli. 

 



ALARMNUMMERS.
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

HUISARTSENGROEP de Waterling Koggenland - Wognum www.dewaterling.nl
Avenhorn A.P. Coppes en R. van Beest
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225 (spoed 0229-543736)
Berkhout J.Sturris en H.A. Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-551264 (spoed 0229-551942)
De Goorn M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-Uittenhout en B. Rutten - Schotman
De Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
0229-542808 (spoed 0229-543848)
Spierdijk C.A. Wijmans en A. Philipsen
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
0229-561204
Ursem B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 - 1645 SG Ursem
072-5021401 (spoed 072-5023076)
Wognum I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 - 1687 TX Wognum
0229-571215 (spoed 0229-573331)
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbin-
ding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednum-
mers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via de Centrale 
Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen met 
de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

TEL. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar 
het gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de 
dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is 
aan te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld wor-
den of een nieuw medicijn veilig voor u is.



Zomer vakantie huisartsengroep “De Waterling

Praktijk Avenhorn, dr Coppes en dr. van Beest:

In principe is de praktijk de hele zomer geopend, inclusief apotheek. 
Een aantal middagen is er geen huisarts aanwezig en zal de assistente u naar een van de andere 
artsen verwijzen. 

Praktijk De Goorn:
Praktijk én apotheek gesloten van maandag 16 juli t/m vrijdag  3 augustus

Dringende huisartsen zorg tijdens kantooruren: Dr Sturris en dr. Bergmeijer
                                                                            Kerkebuurt 166 te Berkhout
                                                                            Tel 0229 551264

Praktijk Berkhout :
Praktijk én apotheek gesloten van maandag 13 augustus t/m vrijdag  31 augustus

Dringende huisartsenzorg tijdens kantooruren: Dr. van Bemmel en dr van Bemmel-                     
                                                                                                                Uittenhout
                                                                           De Goorn 72
                                                                           Tel  0229-542808

Zowel de praktijk in Berkhout als in De Goorn maken gebruik van een keuze menu, luistert u 
a.u.b. goed naar het bandje. 
Afspraken maken van 8-12 uur. Apotheek open van 8-12 uur , voor spoed recepten de hele dag.  
Medicijnen ophalen kan ook van 4-5 uur

Wilt u op tijd uw medicijnen aanvullen??!!  Bij voorbaat  hartelijk dank!

Praktijk Spierdijk:

Huisartsen afwezig:  11 augustus t/m 2 september
Dringende huisartsenzorg:  Huisartsenpraktijk Ursem
LET OP: de apotheek is wel geopend van 08.00-12.00

Praktijk Ursem:

Huisartsen afwezig:     22 juli t/m 12 augustus
Dringende huisartsen zorg:  huisartsenpraktijk Spierdijk
Apotheek is ook gesloten!

Buiten kantooruren: de Chp, hoorn: 0229 297800

Prettige vakantie  iedereen!

Vergeet niet onze website: www.dewaterling.nl
Én de superhandige medische site  www.thuisarts.nl 



WEET WAAR DE AED HANGT  

IN KOGGENLAND 
 

JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HIERVOOR BENT OPGELEID 

 

• Roep om hulp 

• Bel direct 112 en meld dat het om een Reanimatie gaat 

• Start Reanimatie en laat een AED – apparaat halen 

• Open het AED – apparaat en volg de gesproken instructies op. 

• Gebruik het AED – apparaat alleen in noodgevallen !!! 

• Zij kunnen een mensenleven redden !!! 

 

Na gebruik van een AED apparaat dient U contact op te nemen met één 

Van de EHBO verenigingen in Koggenland of neem contact op met  

J.M. Hooft, telefoon 0229 – 541839  Mob. 0649 – 460592  

 

De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties: 
 

AVENHORN -  DE GOORN      

Sporthal, Dwingel 4a                     (24 UUR) Brandweerkarerne Jaagweg 35           (24 UUR) 

Voetbalvereniging KWIEK 78        (24 UUR) Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn 

Tennisvereniging Westerkogge    (24 UUR) Het Koggenbad Dwingel 4 

Fam. Hooft, het Veer 45          (24 UUR) Rabobank, Kantbeugel 1 

Rozenstaete  Kantbeugel 19         Voetbalvereniging R.K. EDO 

Vijverstaete Kolblei 100           Gemeentehuis Koggenland, Middenhof 2 

Supermarkt Deen, Vijverhof 9        (24 UUR) Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16  (24 UUR)  

Bakkerij Pater Koningsspil 25     Hecon bouwgroep Wieder 37 

 

URSEM        RUSTENBURG 

Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20    (24 UUR) Huis Drechterlandsedijk 49      (24 UUR) 

Brandweerkarerne Noorddijkerweg 66       (24 UUR) 

Huis Walingsdijk 13    (24 UUR) 

 

BERKHOUT       OUDENDIJK 

Fam. Klaij, Westeinde 249                         (24 UUR) Kerk Dorpsweg 24         (24 UUR) 

Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72             (24 UUR)    

Brandweerkarerne  Kerkebuurt 169              (24 UUR) 

Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt 

Tennisvereniging De Berk Slagterslaan 

 

SPIERDIJK       BOBELDIJK 

Sportvereniging St. George Oeverland 2        (24 UUR) Loos Cacao Bobeldijk 69             (24 UUR) 

      

SCHARWOUDE       WOGMEER 

App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.   (24 UUR) Het Wapen van Wogmeer 59       (24 UUR) 

OBDAM        HENSBROEK   

Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149           (24 UUR) Dorpshuis Dorpsweg 70        (24 UUR) 

Brandweerkarerne Laan van Meerwijde 2     (24 UUR)          Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7    (24 UUR)      

Basisschool Weerestraat 70            (24 UUR) Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8                                 

ZUIDERMEER                                           

Sportcomplex Zuidermeer Overtoom 1          (24 UUR) 

Op de locaties met vermelding (24 UUR) zijn de apparaten geplaatst in afgesloten kasten welke voorzien zijn 

van luide sirenes, en lichtsignalen. 

Alle kasten binnen de gemeente Koggenland zijn met hetzelfde sleuteltje te openen. Alle EHBO en Reanimatie-

AED leden binnen onze gemeente hebben dit sleuteltje. 



uitvaartverenigingen.
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en M.M.J. Timmer- Smal:
06-12440960 b.g.g. 06-12440998. 
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227.
St. Barbara, Ursem e.o., verz. I. Wijte, 072-5020909, b.g.g. 06-52408683

Ziekenhuis
Westfries gasthuis,  Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
 Correspondentie-adres: Postbus 600, 1624 AR Hoorn

stiChting hospiCe Dignitas 
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn
Tel.: 0229-284060. Fax 0229-284069
Email: info@hospicehoorn.nl
Internet: www.hospicehoorn.nl
Kleinschalige, kortdurende verzorging van zieke mensen in de terminale levensfase

Omring biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot ou-
derenzorg. De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving, in 
verzorgings- of verpleeghuis.
Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.
Omring, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn www.omring.nl

* thuiszorg, 0229 – 206 706
* hulp bij het huishouden, 0229 – 206 706
* thuiskraamzorg, 0229 – 206 999
* inloopspreekuur consultatiebureau op donderdag van 12.30 – 13.30 uur
 De Tocht 1b, Avenhorn
* thuiszorgwinkel, telefoon 0229 – 206 888
 Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen 

  
serviCeloket koggenlanD
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en 
advies over allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Gemeentehuis De Goorn, Middenhof 2,1648 JG De Goorn, Tel 0229-548422
Ma. en woe. Van 9.00 tot 10.30 uur.

Bibliotheek Ursem, Noorddijkerweg 5, 1645 VB, Ursem. Tel: 06-23992008
Elke maandag van 19-20 uur

De Oude School, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek, dinsdag 15.00 – 16.00 uur.
Tel. 0226-450580

Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372

De Oever Spierdijk, Theresiahof 11, 1641 LA Spierdijk. 
Bellen via wijkcontactpersoon Mw. T. Boersma, Bobeldijk 125, 1647 CM Berkhout. 
Tel: 0229-551970



Berkhout: Bellen via wijkcontactpersoon.
Dhr. D. Koning, Kerkebuurt 159, 1647 ME Berkhout. Tel: 0229-551732

Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerderweg 56, 1652 CV Zuidermeer. Tel: 0229-561111
Elke dinsdag van 9.00- 10.00 uur.

Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk; Bellen via wijkcontactpersoon Dhr Loek Hendriks,
T. vd Meerstraat 41, 1634 EE Scharwoude Tel: 0229-540588

Bureau algemeen maatsChappeliJk 
Werk De Wering opmeer
Koninginneweg 22, 1716 DH Opmeer
Spreekuur Koggenland: gemeentehuis, Middenhof 2, 1648 
De Goorn, op woensdag en alleen op afspraak.

Spreekuur Obdan: huisartsenpraktijk de Ruyter, Dorpstraat 114, 1713 HL Obdam, maandagmiddag 
(in de oneven weken) en alleen op afspraak.
Voor afspraken kunt u bellen elke werkdag van 9.00-11.30 uur De Wering, secr. HHW op nr. 
088-0075100. www.stichtingdewering.nl of email info@stichtingdewering.nl

hervormDe gemeenten in Wester-koggenlanD
Contactadres scriba:
Mw. Arja Pronk Barbeel 3, 1633 DA Avenhorn T: 0229-540366
E: arjapronk@quicknet.nl
 
predikant  Ds. K.D. Goverts Klokkentuin 19 1689 KN Zwaag
 Tel.: 0229-237508
Diaconie  Dhr. D. Schuijtemaker Grosthuizen 591633 EM Avenhorn 
 Tel.: 0229-541407
kerkvoogdij Dhr. A. van Doornum Reigerlaan 45 1645 TB Ursem 
 Tel.: 072-5021805

15 juli Geen Dienst
22 juli 10.00 uur Ursem Ds. K.D. Goverts
29 juli Geen Dienst

Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze site kunt u zich aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad “Het Contact”. 

kerkBeriChten paroChie De goorn.
pastorie: De goorn 67, 1648 Js De goorn. tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn. 
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht. 

De vieringen voor het WeekenD van 14 t/m 20 Juli 2012
Zat.14 juli 16.30u.   rozenstaete; Eucharistieviering



Zon.15 juli 10.00u   Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
                 12.30u   Gemeenschappelijke doopviering. gedoopt worden:
 
  19.00u   Rozenkransgebed

De vieringen voor het WeekenD van  21 t/m  27 Juli   2012
Zat.21 juli 16.30u.  rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
  
Zon.22 juli 10.00u  Woord-, Gebeds- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed

kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt.

Op 15 juli wordt Morena Spil gedoopt. 
Overleden zijn: Gerda Roemer 53 jaar, Theo Besseling 60 jaar en Dhr. Mul.

DominiCus Feest
Een jaar na de overdracht brandt de vlam nog.
Dit willen wij vieren op zondag 12 augustus om 10.00 uur met een 
eucharistie viering met samenzang.    

Thema is: OOG VOOR DE KLEINE MAN    
 
Wij doen dit in de parochie kerk van De Goorn  onder de welwillende 

leiding van pater G. Braks, die wij hier voor bereid hebben gevonden. Verder hebben wij nog een 
paar verrassingen in petto. Na de viering is er koffie met gebak , tevens is er mogelijkheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. Dit alles met goed weer in de Dominicaanse tuin achter de pastorie of 
anders achter in de kerk.  Tot ziens bij de viering, u bent van harte welkom!

opBrengst ColleCte epilepsie FonDs
Van 4 tot en met 9 juni gingen in heel Nederland ruim 30.000 vrijwilligers 
op pad om huis aan huis te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds.
Hebt u de collectant gemist? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 
222111 ten name van het Nationaal Epilepsie Fonds te Houten of sms 
EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2,- )

Opbrengst collecte in Berkhout  € 654,10
                                  Avenhorn  € 370,78
                                  De Goorn  € 906,71

Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt iedereen die heeft gegeven aan de collectant en alle 
collectanten die hebben gelopen. Denkt u volgend jaar ook voor dit goede doel iets te willen 
betekenen?

Neem dan contact op met Marian Smits        0229-551472 Berkhout.
                                          Angelique Groot   0229-542669 Avenhorn.
                                          Lize Reus             0229-544259 De Goorn.



 laatste nieuWs voor De vakantie
De vakantie is in zicht en zo ook voor onze gymvereni-
ging. De groepen van de maandagmiddag sluiten geza-
menlijk af op maandag 16 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur 
in de gymzaal van het dorpshuis.
De woensdagavondgroep en zumba groepen hebben op 
woensdag 4 juli een heerlijke strandwandeling gemaakt. 
Het weer was prachtig en het was een mooie wandeling. 

Na afl oop smaakte de koffi e weer goed. De laatste lessen voor de volwassen groepen worden 
gegeven in overleg met de leiding.
Zaterdag 9 juni werd er door 10 personen ondanks de zeer slechte weersomstandigheden deze 
tocht gefi etst. Dit heeft voor onze vereniging een mooi bedrag van € 250,00 opgebracht. Be-
dankt, dat U voor ons gefi etst heeft!
Opzeggingen: deze dienen schriftelijk ingediend te worden bij Els Veldhuisen voor 15 juli 2012.
Wij  starten weer in de week van 3 september 2012.

Het bestuur van Voorwaarts wenst iedereen een sportieve en zonnige vakantie!

nieuWs over ons sportCaFÉ...
per 1 juli zijn wij, annelies en alex Blokdijk de nieuwe beheerders van het sportcafé van 
de koggehal in De goorn. nadat Corry en ruud Bakker 22 jaar de uitbaters van het café 
zijn geweest, nemen wij nu het stokje van hen over. een mooie uitdaging.
Het is de wens van de gemeente om de buurtfunctie van het café te vergroten. Daar geven wij 
graag gehoor aan. We zullen dit doen middels diverse activiteiten, waarvan wij u via de Heraut 
op de hoogte zullen houden.

Biljarten
Op het moment zijn er twee biljartavonden. Er is nog ruimte voor een dames biljartclub op de 
woensdagavond. Dit kan iedere week of een keer in de 14 dagen. Houd je van het biljartspel en 
lijkt het je leuk dit in een groepje te spelen meld je dan aan bij Alex 06-52196709 of Annelies 
06-44935260. Of stuur ons een mail, sportcafekoggenhal@ziggo.nl Wil je in een vriendenteam 
basketballen, volleyballen of zaalvoetballen? Bespreek ook dan de mogelijkheden met ons.

verbouwing
In de zomer van 2013 wordt ons sportcafé grondig verbouwd.  Natuurlijk zullen we u, als alles 
klaar is, uitnodigen om kennis te maken met de multifunctionele ruimte. Tenslotte wensen we 
Ruud en Corry nog veel fi jne en gezonde jaren toe, samen met hun gezin en ... met de caravan!

Annelies en Alex Blokdijk
(schoonzus en zwager)

Waterspelen voor De kinDeren van groep 3 t/m 8
Op het speelveld van de Bruggevaart in Berkhout was het een drukte van belang:  Het team van 
Beukie, met hulp van een bus vol  plaatselijke brandweerhelden, organiseerden een middag vol 
waterspelen voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool. Maar liefst 117 kinderen, 
een Beukie-record , hadden zich aangemeld en werden in teams  verdeeld.    Een top-groep  van 
hulpouders vonden we bereid om deze teams langs verschillende spelen te begeleiden. Zo was 
er een fl essen-parcour, een balansspel, kratten-spel, een sponsenloop, een bekertjes-spel. Met 
materialen die gesponsord werden door onze plaatselijke timmerman en loodgieter, werden door 
onze opper-brand-Beukie-vader de prachtigste buizenconstructies gemaakt: 



Een schitterend spel waarbij goed gemikt moest worden om een speciekuip vol te spuiten. Ook 
mochten Alle kinderen met de echte brandweerslangen proberen een brandend huisje te blussen. 
Dat dit alles een heerlijke natte bende opleverde, heeft geen uitleg nodig. We overdrijven niet 
als we zeggen dat dit een spektakel was waar we het in Berkhout nog lang over zullen hebben. 
We moeten hierbij toegeven dat het geweldige weer eraan mee heeft gewerkt, dat deze Beukie er 
weer een was met een gouden randje.

Namens het Beukie-team  willen we iedereen bedanken voor zijn inzet en enthousiasme, vooral 
al onze 117 kinderen ,bedankt voor jullie sportiviteit en gezelligheid!  Wij hebben ervan genoten, 
Tot ziens,tot Beukie!

FakkelvaartoCht WestFriese WaterWeken!           
Op zaterdagavond 25 augustus wordt voor de 2e keer de Fakkelvaartocht 
georganiseerd.  Een spannende en gezellige tocht door het polderwater van 
Koggenland. Een lint van verlichte boten vaart langs de mooi versierde tui-
nen. Veel terrassen en muziek aan het water. 
Om deel te nemen kunt u vooraf een stempelkaart kopen. De stempelkaart 
kost € 7,50 per boot. Hier krijgt u ook de routekaart bij.  Starten kan overal 
langs de route tussen 19:00 en 19:30 uur. We varen met de klok mee. Zorgt u 

voor goede verlichting op de boot (vooral voorop).  Als u alle stempels heeft ontvangt u per boot 
een aandenken aan deze geweldige tocht. Heeft u geen eigen boot dan is het mogelijk om mee 
te varen. Dit kost € 5,-- per persoon. Stempelkaarten kopen of je opgeven om mee te varen kan 
tijdens openingstijden bij Eetcafé De Koggestolp (Berkhout ), Café ’t Trefpunt ( Avenhorn), Cafe 
de Grost ( Grosthuizen) en bij de sporthal (de Goorn).



Oproep!                         
Om de route nog gezelliger en veiliger te maken vragen wij u uw tuin en/of brug te verlichten 
en versieren. En kunt u heel mooi zingen,  een instrument bespelen of acteren? Toon u talenten 
langs de route.

Wedstrijd                                                                                                                                                               
De mooiste verlichte en versierde boot en tuin kan een prijs winnen!  U bent zelf de jury. Maak 
een mooie foto van uw favoriete  boot of tuin.  Mail de foto met uw naam en adresgegevens naar 
r.dubbeldam@koggenland.nl.  De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De foto’s kunnen 
door de gemeente voor publiciteitsdoeleinden worden gebruikt. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ellen Blokdijk van Eetcafé De Koggenstolp, telefoon-
nummer (0229)-54 46 71 of per e-mail info@dekoggestolp.nl

toneelvereniging nieuW leven 
De toneelvereniging Nieuw Leven uit de Goorn/Avenhorn brengt in de-
cember 2012 vier spectaculaire voorstellingen ten tonele van het beroemde 
kerststuk van Charles Dickens “A Christmas Carol” oftewel “Scroodge”.
Een voorstelling die men dichter-
bij elkaar brengt, wermte geeft en 
de ware kerstgedachten uitdraagt... 
Kortom: wij beloven u onvergetelij-

ke voorstellingen, die u zeker niet mag missen! Noteer 
13, 14, 15 en 16 december 2012 daarom in uw agenda! 

De locatie zullen we in ons volgende bericht ONTHUL-
LEN! Eén hint: tulpen!

Wordt vervolgt...

De Was
D’r ware d’rs twei zusse, ze hadde wel ‘n man
maar boiegaar gien kindere, dat kwam ‘r zommaar niet van.
Ze ware nagal loivig en tammig in d’r praat,
van doen en leite langzaam en altoid te laat.

De was dede ze samen. Deer ware ze ‘n week an zoet.
Eer ‘t spul den in de weik ging werd ‘t uitklopt, lang en goed.
Nei ‘t eerste soppie bleike, al ‘t witgoed op ‘t gras.
Den nei ‘n paar uur natgooid as ‘t droogd deur ‘t zontje was.

En daagsteran wéér wassen en spoeld, wel twei, drie keer.
In ‘t skône tweide soppie ging den ‘t bontegoed weer.
‘t Witgoed werd ophongen, dat kostte ok weer toid.
‘t Werd allegaat wéér uitklopt, glad an de loin, omwoid.

Nei ‘t bontgoed, broeke en sokke, in sloôt spoeld, tot en met.
De sokke werde later den op de mikke* zet.
Op ‘t lest de dars nag andwoild, want overal was ‘t nat.
En was ‘t deer pikt en dreven dan hadde ze ‘t pas had.



Zo leefde die twei zusse. Maar ze hadde toch een man?
Vonde die ‘t allegaar goed zo, zoide die deer den niks van?
De manne waren bouwers en altoid hard an ‘t werk/
De iene was ‘n weerwoest, de are kalm en sterk.

Ze gingen vast op stikke, wanneer ‘t wasweek was.
Want ‘t warme middagprakkie dat was ‘r seivens pas.
Ze konne d’r mee leve, ze ware niet aars wend.
Ze dochte meskien weld’rs: had ‘t niet op ien dag kend?

* Mikke = steunbalk.
Nel Schoon-Wagenaar, 

Broek op Langedijk

Uit: Schroivendevort.

Zondag 3 juni hadden wij ontzettend veel plezier, 
tijdens de amusetour gekocht op het Berkhouter Dorpsvertier.
Op zes adressen werden wij superverwend,
het was werkelijk ongekend.
Tijdens de feestdagen als voorproefje lekkere chocolade,
deze was niet te versmaden.
Het is de vraag waar je tijdens de tour beland,
de huizen waren herkenbaar versierd met een vlag en ballonnen aan het pand.
Via de route gingen we voort,
overal werden we ontvangen zoals het hoort.
Op elk adres gezellig, lekker en gastvrij
en zelfs een boottrip met muzikant hoorde erbij.
De amuses waren van superieure kwaliteit, 
van deze aankoop hebben we echt geen spijt.
Een gezamenlijk samenzijn op het einde was ook top,
het kon allemaal niet op.
Met z’n allen veel vertier,
daarvoor is het Berkhouter Dorpsvertier.
Het was meer als dik voor mekaar,
en we zijn de culinaire dames zeer dankbaar...
Drie weken later stond de amusementtocht gepland,
de organisatie hiervan was ook werkelijk ongekend.
Alleen de weergoden zaten niet helemaal mee,
maar iedereen leek dik tevree.
Ook dit was echt een superevenement,
wat heeft Berkhout toch een organisatietalent...



inloopavonD rotary CluB koggenlanD i.o. een suCCes
Op 27 juni jl. heeft Rotary Club Koggenland i.o. voor de 4e maal een inloopavond georganiseerd. 
De inloopavond is bedoeld om laagdrempelig kennis te maken met de lokale Rotary Club. Aan 
de hand van een korte presentatie wordt er verteld wat Rotary is, wie de club is, wat de club doet 
en waar de club voor staat. Verder is de avond ook bedoeld om nieuwe leden te werven, want Ro-
tary Club Koggenland i.o. is een club in oprichting en heeft het streven om in april volgend jaar 
officieel van start te gaan. Om dit te kunnen realiseren heeft de club minimaal 25 leden nodig. 
Momenteel bestaat de club uit 15 mensen.

De avond was succesvol, de sfeer was goed en er wa-
ren meerdere enthousiaste, nieuwsgierige geïnteres-
seerden. De avond is gebruikt om te presenteren en 
te vertellen wat Rotary Club Koggenland i.o. tot op 
heden heeft gedaan en waar ze op zit moment mee 
bezig zijn. Er is uitgebreid stilgestaan bij de Rotary 
Santa Run, een sponsorloop die de club eind van dit 
jaar wil gaan organiseren. 

De reacties van de “inlopers” waren positief. Zo po-
sitief dat er inmiddels al enkele aanwezigen hebben 
aangegeven ook graag een reguliere clubavond te 
willen bijwonen om zo verder kennis te maken met 
de club. 

Rotary Club Koggenland i.o. is nog steeds op zoek 
naar enthousiaste mensen die zich aan willen sluiten 
bij deze leuke club. Mocht je geïnteresseerd zijn en 
meer willen weten, kijk dan eens op de website www.
RotaryKoggenland.nl, op hun Facebook RCKoggen-
land, of volg ze op Twitter via @RCKoggenland. 

Heb je vragen of lijkt het je leuk om eens verder kennis te maken met de club stuur dan een mail 
naar RCKoggenland@gmail.com en ervaar dat Rotary anders is dan je denkt! 

DagJe uit met De ZonneBloem 
De goorn-avenhorn 
Op woensdag 20 juni was er door afdeling De Goorn- 
Avenhorn een bezoek aan RKEDO en de Ursemmerplas 
gepland. En opnieuw hadden we een prachtige dag.
Met auto’s werden de gasten naar het RKEDO parkeerter-
rein gebracht en daar verder begeleid naar de kantine van 

de voetbal. Er waren ook verschillende mensen die met hun eigen scootmobiel gingen.
Het duurde even voor iedereen er was, zijn naam opgespeld kreeg en een plaatsje gevonden had. 
Er was een gezellig geroezemoes, de buitendeuren stonden open en de zon scheen: kortom het 
begin van een zomerse dag. De koffiekopjes stonden al klaar en de koffie werd rondgedeeld door 
de vrijwilligers, met wat lekkers erbij. Er waren ruim 50 mensen, de vrijwilligers meegeteld. 
Er was deze keer een flinke groep jonge dames van het Horizon College en ook een paar jonge 
dames van slagerij Sam Rood, die de gasten later in rolstoelen rondreden langs het meertje en 
over het nieuw aan te leggen park, behorende bij de uitbreiding van de Ursemmerplas (het toe-
komstige Ursemmerhof). Geweldig dat jullie meehielpen, meiden!! Héél erg leuk!



Rond 11 uur konden we gaan wandelen, of blijven zitten, binnen of buiten, we mochten doen 
waar we zin in hadden. Al gauw waren de eersten op weg. De nodige hekken waren opengemaakt 
voor ons. Zo kwamen we bij de Ursemmerplas. Na de brand van een tijd terug, waarbij het kan-
toortje en het restaurant in de as waren gelegd, konden we het nieuwe gebouw zien dat al bijna 
klaar leek. Er zaten al mensen buiten aan de koffie, maar dat bleek personeel. Er stonden hekken 
omheen. Het was leuk de hele rondte om het meertje te maken, langs de stacaravans en dan over 
woeste grond, het hobbelde nogal. Eén van de gasten was met haar rollator, maar vond het toch 
wel een hele tippel. Ze kreeg spontaan de scootmobiel van een ander aangeboden. Die kon wel 
een eindje lopen.  Niet zeuren: ga zitten: zó werkt het! Even voordoen!
Zo gezegd, zo gedaan. Dat was een verrassing: zomaar de eerste les in een booster. Wie had dat 

nou gedacht?? Het ging heel erg goed, hoor. 
Het was een mooie tocht, er is daar veel groen en 
je waande je, met een beetje fantasie, soms wel 
op de Veluwe. 

Teruggekomen stond er al een glas met een verse 
fruitcocktail. De vrijwilligers in de keuken had-
den niet stilgezeten. Even later kregen we soep 
en allerhande brood en broodjes. Top!! We had-
den het weer rijk, zelfs kroketten werden rond-
gedeeld. Daarna konden we nog nablijven zo 
lang we wilden. Iedereen was voldaan en na een 

dankwoordje van één van de gasten aan de vele helpende handen maakten de meesten aanstalten 
om naar huis te gaan. Het was weer een mooie dag geweest!  

Een vrijwilligster van de Zonnebloem De Goorn -  Avenhorn

koFFerBakmarkt avenhorn 2 septemBer 2012
Op zondag 2 september aanstaande wordt alweer voor de 10e keer de grootste kofferbakmarkt 
van Noord-Holland gehouden. De kofferbakmarkt wordt georganiseerd door de medewerkers 
van Bakkerij Pater en zal plaatsvinden in Avenhorn in het Dorpsbos naast Bakkerij Pater. De 
markt wordt gehouden tussen 10.00 en 16.00 uur en heeft naast de kofferbakverkoop nog diverse 
andere activiteiten en aanbiedingen. Tevens is er een loterij waar een fantastische hoofdprijs is te 
winnen prijzen van een jaar lang gratis brood.

De totale opbrengst komt geheel ten goede aan de projecten van onze Stichting Bake For Life.
Inmiddels hebben wij in diverse dorpen bakkerijen gerealiseerd die al volop in bedrijf zijn. Hier 
leren kansarme jongeren het bakkersvak om zo in hun levensonderhoud te voorzien.



De Stichting Bake For Life steunt dit initiatief en verleent haar medewerking om dit project te 
realiseren. De opbrengst van deze activiteiten willen wij dit jaar gebruiken voor vernieuwing van 
de apparatuur in de bakkerij in Soroti, deze bakkerij draait zo goed dat zij zich daar geen storing 
kunnen permitteren, anders gaat het daar klanten kosten.

Lekker een dagje snuffelen of iets verkopen ....
U bent van harte welkom.

Voor deelname aan de markt kunt u zich aanmelden via kofferbakmarkt@bakeforlife.nl

Voor meer informatie:  www.bakeforlife.nl

ANBO afdeling Berkhout- Bobeldijk

BeZoek aan Controversy in hoogWouD
Op donderdag, 21 juni 2012 bezocht de Anbo met 20 
deelnemers de Controversy Train- Inn te Hoogwoud. Met 
een ontvangst in een bus werd op humoristische wijze uit-
leg gegeven over het ontstaan van deze Bed en Braekfast. 
De eigenaar was gek op auto’s en motoren. En dat zet je 

niet buiten neer maar in de huiskamer. En zo begon een fanatieke hobby uit te groeien tot een 
enerverend complex. Er  werd een Engelse dubbeldekker aangeschaft die op kundige wijze werd 
geplaatst. Een gat in de muur, de bus voor ¾ naar binnen en de muur weer passend dichtmetselen.  
Een trollybus  werd ingericht met hal en slaapkamer, een Citroën werd omgebouwd tot keuken 
en een boot werd een bed. De uitbreiding ging snel. Er kwam een Amsterdamse stadsbus die 
werd omgetoverd tot stalling voor het aanwezige vee en voer en ander opslag. Een tram en een 
trein werd ingericht voor bed en breakfast. Enkele jaren later kwamen er twee afgedankte trams 
uit Amsterdam bij. Een tram met een Engelse inslag en dan de andere kant maar Amerikaans, 
maar ook de Franse en Italiaanse kant werd niet vergeten. De tram- en treinstellen werden ge-
stript en ook deze werden stijlvol  ingericht. De tuin wordt opgesierd met een Mig-straaljager van 
de Tsjechische luchtmacht. Deze Mig werd vervolgens op een wegenwals geplaatst, om alles te 
kunnen overzien. Niet alleen leuk om te hebben, maar ook een fraaie combinatie van supersnel 
en tergend langzaam. Ook vervoer over water kwam in beeld en zo ligt er een ufotheek  vol  
leesmateriaal en video. De wastafel is gemonteerd in een autoband. De tafels zijn gemaakt van 
verkeersborden rustend op stevige velgen. Twee pompen van Chevron sieren het terrein, één voor 
diesel en één voor super. De kippen hebben een prachtige ren, maar de eieren worden gelegd in 
een telefooncel. De toegang tot het gehele perceel wordt bebakend met verkeerszuilen,  gadege-
slagen door een heuse Michelin-man van autobanden. 
Wilt  u dit bezoeken geen probleem, maar voor een rondleiding moet het per groep van meerdere 
personen. Er kunnen 12 personen van het bed en breakfast genieten. Het moet u niet verbazen 
dat wat u ziet grotendeels met auto’s te maken heeft. Waar eens de koeien stonden staat nu een 
Lamborghini. In het andere deel van de boerderij een omgebouwde Mercedes-Trike van 300 pk.  
Maar ook een Amerikaanse  Cadillac uit 1958.En er is nog veel meer.  De koffie is geweldig en 
de appeltaart is voorzien van een (eetbaar)verkeersbord. Een bezoek is echte aanrader.

                                                                                                                             Een deelnemer,
                                                                                                                              Bart Bouw

Bij goed weer willen we op woensdag 25 juli om 14.00 uur met een ieder die daar belangstelling 
voor heeft, gaan Jeu de Boulen op de baan bij de Berkenhof.



Boekstart aCtiviteit in De BiBliotheek De goorn
Op woensdagmiddag 18 juli is er een BoekStart activiteit in de Bibliotheek 
De Goorn.
Al enige maanden is er in de Bibliotheek een aparte plek ingericht met een 
collectie stoffen en hardkartonnen boekjes speciaal voor de allerkleinsten.
Voor ouders met jonge kinderen van 0 tot 1 jaar is er op woensdagmiddag 18 
juli van 14.00 tot 16.00 uur een feestelijke middag. Maak uw baby op deze 
middag lid van de bibliotheek en ontvang een gratis Boekstart-koffertje. Dit 

koffertje wordt u aangeboden door de gemeente, de Westfriese bibliotheken en het consulta-
tiebureau.  In dit koffertje zit onder andere een knisperboekje, een liedjesboek met cd en een 
uitgebreid informatiepakket over lezen met baby’s en peuters.
Tijdens deze middag zijn er korte voorleessessies.  Daarnaast kunt u persoonlijk advies krijgen 
over welk boekje geschikt is voor uw kindje. Ook is er foldermateriaal van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin aanwezig.

Doe mee aan 
De ZWemmarathon 
ZonDag 22 Juli 2012

reddingsbrigade selecta en zwembad Buitenmeere organiseren voor iedereen die van 
zwemmen en gezelligheid houdt weer de jaarlijkse zwemmarathon in het zwembad van 
obdam. iedereen kan meedoen, dus breng nu alvast je conditie op peil en geef je snel op, 
want vol is vol.

De zwemmarathon wordt gehouden op zondag 22 juli van 7.00 tot 19.00 uur. Iedere deelnemer 
zwemt in eigen tempo 6 keer een half uur met daartussen anderhalf uur rust. Alle baantjes wor-
den bijgehouden door onze tellers en na afloop ontvang je een mooie herinnering. Daarnaast ont-
vangen alle zwemmer een stempelkaart waarmee ze de hele dag eten en drinken kunnen krijgen. 

Het grasveld van het zwembad zal veranderen in een gezellige camping, alle deelnemers mogen 
namelijk hun eigen tent meenemen zodat ze tussen het zwemmen door goed uit kunnen rusten. 
Ook zullen er diverse activiteiten op het veld worden georganiseerd. 

Het inschrijfgeld is €12,50 voor leden van Selecta en voor niet leden €15,00 per deelnemer. 
Zwemmers zullen op basis van leeftijd en eigen voorkeuren worden ingedeeld in de banen. Deel-
nemers dienen zelf voor een tent te zorgen om in uit te rusten. Deze kunnen zaterdag 21 juli 
tussen 17.00 en 19.00 uur worden opgezet of op de dag zelf. De deelnemerskaarten kan je ook 
op deze momenten ophalen. 

Wij raden iedereen in ieder geval aan om voldoende zwemkleding, handdoeken, slippers en een 
chloorbril mee te nemen. 

Lever onderstaand strookje met het inschrijfgeld in bij de balie van Selecta 
of bij een van de onderstaande adressen:
Zwembad Buitenmeere, Stationsweg 2 Obdam
Het Koggenbad, Dwingel 4A De Goorn
Kevin Groot, Lijster 84 Spanbroek

   



Hierbij geef ik mij op voor de zwemmarathon op 22 juli 2012 in Zwembad Buitenmeere

Naam ..............................................................................................................................................

Adres ..............................................................................................................................................

Woonplaats .....................................................................................................................................

Telefoonnummer ............................................................................................................................

Emailadres ......................................................................................................................................

Leeftijd ...........................................................................................................................................

Ik zwem graag in de baan met .......................................................................................................

volop aCtiviteiten in De kerk van ouDenDiJk
Allereerst is er tijdens de zomermaanden een expositie van Carry mak-de 
greeff. De opening van de expositie is op 8 juli om 14.30 uur door mevrouw 
Sara van der Boon-Stroo. De expositie duurt tot 26 augutus en is elk week-
end geopend van 12.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis en de koffie en thee 
staat klaar.

Carry mak-de greeff over haar ontwikkeling als kunstenares:
Doordat ik in de jaren 90 minder ben gaan werken kwam er tijd vrij voor een hobby. Inmiddels 
heb ik vele hobby’s waarvan schilderen wel de grootste is. Het is begonnen met een tekencursus 
en aan het eind kon je een keuze maken tussen bijvoorbeeld aquarel en olieverf schilderen. Ik 
begon met aquarelleren en na een paar jaar werd ik nieuwsgierig naar het schilderen met olieverf. 
Dit laatste doe ik wel het meest. Ik hou erg van kleur en mijn stijl is realistisch met als onder-
werpen bloemen, figuratief, stranden en landschapjes. Het werken met verf is voor mij het grote 
genieten van elke keer weer een nieuwe uitdaging om iets te zien groeien naar iets moois.

In het weekend van 22 en 23 september is er weer zoals gebruikelijk een Quilttentoonstelling. 
Op onze website binnenkort meer informatie. 

Half april stond “grote verhalen 2” van helen Botman en peter van vleuten op het pro-
gramma. Deze voorstelling is toen door omstandigheden niet doorgegaan. De nieuwe datum voor 
een anderhalf uur durende reis door Amerika, met liedjes en verhalen over weidse landschappen 
en bijzondere ontmoetingen is zaterdag 29 september. “Grote verhalen 2” begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten € 15,- en zijn te bestellen via onze website: www.kerkoudedijk.nl
Er zijn slechts een aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij...

Op 7 oktober willen we van 11.00 tot 14.00 uur een kledingbeurs organiseren. Dit kunnen we 
echter niet zonder u hulp. Als u kleding, schoenen, tassen of accessoires wilt verkopen, kunt u 
voor een kleine bijdrage een kraam bij ons huren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: evenementen@kerkoudendijk.nl

Kijk op onze website www.kerkoudendijk.nl voor meer informatie en alle activiteiten.



veel Draagvlak voor 
stevige aanpak alCohol- en DrugsgeBruik JeugD
Om het draagvlak voor de aanpak van het overmatig gebruik van alcohol en 
drugs door jongeren te peilen is onderzocht of gemeenten, politie en gezond-
heidsorganisaties daarmee door moeten gaan. Bijna 90% van de inwoners in 
de regio’s West Friesland, Kop van Noord-Holland en Noord Kennemerland 
vindt dat de inzet voortgezet moet worden en dat er geld en tijd ingestoken 
mag worden. Dit blijkt uit een in juni gehouden online-onderzoek onder een

representatief gedeelte van de bevolking. De opzet om de krachten te bundelen van drie regio’s
in één programma Jeugd & Alcohol & Drugs wordt door de onderzoeksresultaten ondersteund.
Onno van Veldhuizen, burgemeester van de gemeente Hoorn en voorzitter van het programma,
is erg blij met de uitkomst van het onderzoek: “Ik kan constateren dat het taboe eraf is na onze
start in 2007 en er dingen ten goede veranderen. We kunnen nu nóg beter samen optrekken”.

teveel en te jong alcoholgebruik
Het onderzoek geeft, naast de vraag naar voldoende draagvlak, inzicht in de houding en het 
bewustzijn over de risico’s van overmatig gebruik van alcohol en drugs onder jongeren. Bijna ne-
gen op de tien inwoners vindt dat jongeren teveel en te jong alcohol drinken. Opvallend genoeg 
vindt driekwart van de jongeren dat ook en heeft zelfs respect voor leeftijdsgenoten die geen 
alcohol drinken. Twee op drie ouders zeggen zelf veel invloed te hebben op het beperken van al-
coholgebruik van hun kinderen en stellen duidelijk grenzen. Minder dan de helft geeft het goede
voorbeeld door in het bijzijn van hun kinderen zo weinig mogelijk te drinken. Een zeer klein deel 
geeft 10-15 jarigen de ruimte om alcohol te drinken. Dat verandert sterk als de kinderen 16 of 
17 jaar zijn. Dan verandert het antwoord van ‘beslist niet’ in ‘liever niet’ en bij voorkeur alleen 
in het weekeinde. 91% van de ouders van 10-15 jarigen neemt maatregelen als hun kind aange-
schoten thuiskomt. Dat is bij ouders van 16-23 jarigen bij minder dan de helft het geval. Dan lijkt 
het meer geaccepteerd. De overgrote meerderheid (86%) ziet ook een duidelijke taak weggelegd 
voor de overheid en scholen.

strengere gezamenlijke aanpak
De leeftijdsgrens voor de aankoop van alcohol mag van een meerderheid (72%) van de inwoners
worden opgetrokken naar 18 jaar. Voor het bestellen van alcohol moet de jeugd ruim 17 of 18 
jaar zijn en voor sterke drank boven de 19 jaar. Ondernemers die alcohol aan jongeren onder de 
16 verkopen of doorschenken moeten volgens driekwart van de inwoners zwaar beboet worden. 
Ook mag er volgens 70% strenger worden opgetreden tegen jongeren die in keten en schuren 
alcohol drinken. Ondanks dat meer dan de helft vindt dat alcohol drinken een onderdeel is van de 
eigen cultuur. Een grote meerderheid vindt dat jeugdig alcoholgebruik veel problemen veroor-
zaakt en dat jongeren eerder moeten uitgaan en thuiskomen. Er is daarom een erg groot draag-
vlak voor een gezamenlijk programma om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te 
dringen. De gemeenteraden van de drie regio’s besluiten uiterlijk dit najaar of er voor een stevige 
aanpak geld en tijd wordt vrijgemaakt.

inBraakpreventieavonD koggenlanD 10 Juli en 10 oktoBer 2012 
Gemeente Koggenland organiseert op 10 juli en 10 oktober samen met de politie informa-
tieavonden over inbraakpreventie.  U krijgt tips over hoe u uw huis kunt beschermen tegen 
inbraak. Er is onder andere een ex -inbreker die laat zien wat de kwetsbare plekken in uw huis 
zijn. De bijeenkomsten zijn gratis. U kunt zich aanmelden bij Mirjam Delaere. Telefoonnum-
mer (0229) 54 83 93 of per e-mail m.delaere@koggenland.nl

locatie en datum bijeenkomsten 10 juli; gemeentehuis  van Koggenland in de Goorn
 10 oktober; voormalig raadshuis in Obdam
De bijeenkomsten starten om 19:45 uur. U kunt vanaf 19:30 inlopen





starten met harDlopen BiJ av aro’88 in oBDam
Atletiek vereniging ARO’88 uit Obdam organiseert weer een nieuwe cursus hardlopen voor be-
ginners. Veel mensen willen graag hardlopen, maar vinden het erg moeilijk om te beginnen of 
zijn al begonnen en vinden het moeilijk om door te gaan. Juist voor deze mensen is de cursus 
bedoeld. De cursus bestaat uit 10 donderdag avonden en de training start om19:30 uur . De trai-
ningen worden gegeven op de nieuwe atletiekbaan van ARO’88 op sportpark Victoria te Obdam. 
De cursus start op donderdag 13 september

Inhoud van de trainingen:
10 trainingen onder begeleiding van een ervaren loopcoach, 
waardoor je in staat zult zijn ongeveer 5 kilometer hard te lopen (30-40 minuten)
Advies en trainingsschema
Functioneel running shirt
3 maanden lidmaatschap av ARO’88 ( dit eindigt automatisch na afloop cursus )
3 edities van verenigingsblad “De Infaro”
Korting op aanschaf hardloopkleding -en schoenen bij sponsoren av ARO’88
Inschrijven kan via e-mail: startcursus@aro88.nl 
(voor 1 september prijs € 45, vanaf 1 september € 47,50)
Onder vermelding van: Naam, Adres, telefoonnummer, e-mail,maat shirt, dame/heer, looperva-
ring. Betaling dient overgemaakt te worden op rekening nr. 4454501 (ING).van ARO88 o.v.v. 
Startcursus en naam deelnemer. Pas na ontvangst betaling is uw deelname definitief.
Contactpersoon: Marcel Konings 06-51551609

verskil
Hier is ‘t land
zoas ‘t toidelang was
met damme en slôte
met wilge en gras.

Hier is ‘t land
met een roike netuur
met veugels en plante
een groen avontuur.

Deer is de stad
die is hier goed te zien
met huize en wege
met asfalt en stien.

Deer is de stad
met een bullebakbek
met groipende arme
en barre veul trek.

Hier is’t land
met een ziel en een hart
deer is de stad
mense, hou ze ampart...

Ina Broekhuizen-Slot, Wognum
Uit: Skroivendevort



DikkertJe Dap in 1972
Dikkertje Dap is multifunctioneel geweest. De bieb heeft er in gezeten; er is kinderopvang in 
geweest en er is zelfs nog een dependance geweest van de Elisabethschool. Het is allemaal ge-
schiedenis. Dit en meer is te zien op: ansichtkaartenberkhout.nl 

Wogmeer 400 Jaar: kaartverkoop gestart
Wogmeer bestaat dit jaar vierhonderd jaar en dat moet gevierd worden! 
De voorbereidingen voor het jubileumweekend (20-23 september) in de 
Wogmeer zijn al maanden in volle gang. Wie door het dorp rijdt, heeft vast 
al gemerkt dat het feest is in de jarige polder. De welkomstborden staan 
er al enige tijd, bijna overal hangt de speciale jubileumvlag uit en inmid-
dels zijn veel Wogmeerders bij elkaar gekomen om de buurten te versie-
ren. Nog een paar maanden en dan gaan de festiviteiten eindelijk van start.  

Kaarten voor de festiviteiten tijdens het jubileumweekend (20-23 september) zijn vanaf he-
den verkrijgbaar. De wervelende revue over het ontstaan van de polder, de geschiedenis en het 
heden in het dorp, vindt plaats op 20 en 21 september. Kaarten hiervoor zijn €15,- voor vol-
wassenen en €7,50 voor kinderen. Dit is inclusief koffi e en garderobe. Op zaterdag 22 sep-
tember kunnen Wogmeerders en oud-Wogmeerders elkaar ontmoeten tijdens de reünie. Kaar-
ten voor deze avond kosten €12,50, ook hier geldt dat koffi e en garderobe zijn inbegrepen. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Het Wapen van Wogmeer, Wogmeer 59
Maria’s Broodboetiek, Spierdijkerweg 108
Bloemsierkunst MOOI, Verlaatsweg 25
Bovengenoemde avonden zijn voor iedereen, Wogmeerders en niet-Wogmeerders. 

Stichting 400 jaar polder Wogmeer

 

  
                            



Zomertentoonstelling aartsWouD 2012.
Het hek staat open op Schoolstraat 45 in Aartswoud. Zoals elk jaar is er in de zomer een ten-
toonstelling te bezichtigen in de kerk van Aartswoud. Dit jaar is het onderwerp “de wurft en het 
boerenhek”. 
De Culturele Werkgroep Aartswoud heeft  weer een mooie tentoonstelling gemaakt. Hoe zag 
het boerenerf er vroeger uit en hoeveel soorten boerenhekken bestaan er?  Foto’s van hekken als 
veekering door het dorp Aartswoud in de vorige eeuw van Cees Modder en foto’s van fotograaf  
Cor van Sliedregt laten de verschillen zien in het boerenhek. Met het boerenerf erbij is het weer 
een tentoonstelling die gezien mag worden.
De tentoonstelling is geopend van 14 juli t/m 26 augustus, elke zaterdag- en zondagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur. Entree € 1,50 pp. Kinderen onder 12 jaar gratis.                          
Tevens is het een mooie gelegenheid om de prachtige kerk van binnen te bekijken en om de eeu-
wenoude toren te beklimmen en van het boerenlandschap te genieten.                                                         
Meer info: www.dorpsraadaartswoud/evenementen.nl.  

trouWeriJ
Op 29 juni trouwden in het kerkje van 
Oudendijk Marc Lakeman en Renate Dekker.
Zij zijn  één van de eerste bewoners van het Lysbeth 
Thysplan in Berkhout, 
waar Marc en zijn tweeling-broer 
hun eigen huis hebben gebouwd.

onDerlinge WeDstriJDen ZaterDag 30 Juni
Zaterdag 30 juni hadden de recreanten en de turnsters van EDO gym on-
derlinge wedstrijden.  De meisjes en jongens moesten op 5 toestellen hun 
kunsten laten zien. Deze toestellen waren voor de meisjes trampoline, brug, 
balk, mat en plank met kast. Voor de jongens waren dit, trampoline, gelijke 
brug, ringen, mat en plank met kast.  De meisjes en jongens hebben goed 
hun best gedaan en na heel veel getraind te hebben zag het er allemaal ook 
heel erg mooi uit. Alle deelnemertjes hebben dan ook een medaille gekre-

gen, waar ze trots op mogen zijn. Naast de medaille hebben de prijswinnaars een standaardje 
gekregen. 

In de eerste wedstrijd hadden we 4 verschillende leeftijd groepjes. 
Bij de meisjes 2004 was Ashley Schomus 3e, Sabine Hart 2e en Kiara van Beek 1e  
Bij d  e meisjes 2005 was Reina van Burk 3e, Maud Stelling 2e en Indy Henken 1e  
Bij de jongens jongens 2007 is Dimitri Lok op de 1e plaats geëindigd    
Bij de jongens 2003/2002 was Kevin Dolfing 2e en Jan Laan 1e



In de tweede wedstrijd hadden we tevens 4 verschillende leeftijdsgroepen. 
Bij de meisjes 2000 was Claudia Pronk 3e, Eline Dodeman 2e en Hanna Blommers 1e  
Bij de meisjes 2001 was Julie Spieard 3e, Inge Heddes 2e en Sofie Kaptein 1e   
Bij de meisjes 2002 was Milou Laan 3e, Pleun Bakker 2e en Yentl Reus 1e   
Bij de meisjes 2003 was Demi van Dorp 3e, Anne Scheltes 2e en Annieka Bierman 1e

In totaal waren er 3 wedstrijden. 2 voor de recreanten en 1 voor 
de turnsters.
De turnsters hebben een trio wedstrijd geturnd. Dit houdt in 
dat de meiden in groepjes van 3 tegen andere groepjes van 3 
moesten strijden om de podiumplekken. Daarnaast mochten 
de meiden ook nog een joker inzetten. De punten op het toe-
stel waar de joker werd ingezet telde dubbel. De joker zorgden 
voor gekke taferelen!! Alle meiden waren erg leuk aangekleed! 
Anouk, Naomi en Eva hadden met hun pandaoutfit de origina-
liteitsprijs gewonnen!!
Na hele mooie oefeningen te hebben geturnd konden helaas 
maar 3 groepjes winnen.
Maaike Stumpel, Diana Pronk en Femke Jongeneel zijn op de 
3e plek geëindigd.  Lisa Snel, Kaya de Jong en Carmen de Moel 
waren met hun groepje 2e. Maar de echte sterren van vandaag 
waren Elles Negenman, Eline Smit en Isana van Diepen, die 

met hun groepje op de 1e plek zijn geëindigd.  Het ging zelfs zo goed dat Eline een 10.00 heeft 
gehaald op de sprong! Dit is het hoogste wat je kunt halen!! En dat was dan ook wel een ap-
plausje waard!

Deze dag hebben we ook nog gebruikt om Sunny en Lisa in het 
zonnetje gezet! Zij hebben afgelopen turnseizoen zo goed ge-
presteerd dat we dit niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. 
Sunny mocht doorstromen naar het districtskampioenschap wat 
een super goede prestatie is. Lisa heeft zich na een fantastisch 
wedstrijdseizoen geplaatst voor het NK, wat een uitmuntende 
prestatie is, helemaal voor EDO begrippen. Zij was daar zelfs 
2e op balk. De prestaties van deze meiden zijn dan ook een 
bloemetje waard.
Ik wil nogmaals alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben 
gemaakt heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Zonder jullie 
was het niet gelukt! 

Zumba trainer gezocht
Voor na de zomer op de donderdagavond in de gymzaal in Avenhorn.  Reacties kunnen gemaild 
worden naar info@edogym.nl, deze mail komt automatisch terecht bij onze secretaris.

penningmeester gezocht !
Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. 
Heb je zin om je in te zetten voor de vereniging en hou je daarnaast van gezelligheid dan zijn 
wij op zoek naar jou! Reacties kunnen gemaild worden naar info@edogym.nl, deze mail komt 
automatisch terecht bij onze secretaris.

 

 



nieuW BiJ skik, nu ook 
1) Opvang vanaf 2 dagdelen per week 
2) Flexibele opvang, ideaal voor mensen die werken in de zorg of andere sector met
onregelmatige diensten.
Wij zien en horen dat de vraag naar opvang verandert. Niet iedereen heeft
de 4 dagdelen nodig die bij ons als minimum geldt en ook niet iedereen heeft elke week dezelfde 
dagen en/of hetzelfde aantal dagdelen nodig.  Vanuit onze kernwaarde “klantgericht” willen wij 
onze bestaande klanten goed bedienen en nieuwe klanten aantrekken. Daarom hebben we ons 
aanbod opnieuw onder de loep genomen en   uitgebreid. Naast groepen met de minimum eis 
van 4 dagdelen is er een aparte groep voor kinderen die minder dan 4 dagdelen en/of flexibele 
opvang nodig hebben.  
Voor meer informatie zie onze website: 
www.skikkoggenland.nl  bellen of mailen kan ook, 0229 542127 / info@skikkoggenland.nl

Beter leren leZen en sChriJven
In Nederland kunnen 1,5 miljoen volwassenen nie goed lezen en schrijven! 
Prinses Laurentien wil deze mensen helpen.
Samen met Stichting Lezen & Schrijven.
Wilt u beter leren lzen, schrijven of rekenen?
of kent u iemand in uw omgeving die graag beter wil leren lezen, 
schrijven of rekenen?

Bel dan gratis naar 0800 023 44 44. U kunt dan vragen naar een cursus bij u in de buurt.

andere vragen
Wilt u thuis oefenen met lezen, schrijven en rekenen? 
Ga dan naar www.oefenen.nl

het horizon College in hoorn start in september met:
Leer- en schrijf cursussen
Reken cursussen
Computer cursussen
De gemeente betaalt in veel gevallen een deel van het cursusgeld!
Bel: 0229 287318 of 0800 23 44 44 (gratis)

Derksen laFeBer & De CaDDies Wint gouDen klomp op 7e open kam-
pioensChap Boer&golF 
Op zaterdag 23 juni en zondag 24 juni is bij Eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk het 7e Open 
Kampioenschap Boer&Golf gespeeld.
Maar liefst 56 teams bestaande uit vier personen moesten het 14 holes tellende weilandparcours 
in zo min mogelijk slagen zien af te leggen. Door het wisselvallig weer van de afgelopen weken 
was het tot het laatst spannend of er op tijd gemaaid kon worden. Maar de wedstrijdbaan was 
uiteindelijk prima geprepareerd door de familie Roos, de landeigenaren. De zaterdag stond er 
een straffe wind, maar daarnaast een heerlijk zonnetje. Mede door het enthousiasme van alle 
deelnemers en de uitstekende sfeer, is het weekend prima verlopen.

Samen werk maken
van je opleiding



Na de kwalificatierondes op zaterdag werd 
duidelijk welke 28 teams er naar de Grote 
Finale gingen en wie de Troostfinale moes-
ten spelen. Zondagmiddag om 12:15 uur 
werd begonnen met de Troostfinale. Deze 
werd uiteindelijk gewonnen door het team 
Van den Enghel banden 1 van captain Erik 
Lakeman. Tweede werd het (dames)team 
Chicks of the Sticks 2 van Nadine Com-
mandeur en derde De zatte Begonia’s van 
Frank Bakker.

Ook dit jaar werd gespeeld om de Gouden 
damesklomp. In totaal deden er 14 dames-
teams mee om het kampioenschap. 

De nieuwe kampioen bij de dames werd uiteindelijk Chicks of the Sticks 2 van Nadine Com-
mandeur met 94 slagen. 2e werd KwiekChica’s 1 van Claudine Mol en 3e The Pink Ladies van 
Annette Dikstaal met respectievelijk 103 en 116 slagen.
Om 15:15 was het de beurt aan de beste 28 teams van zaterdag om te strijden om de titel.
Op een regenachtige wedstrijdbaan werd ondanks het wisselvallige weer van begin tot het ein-
de sportief en enthousiast gespeeld.  De beste teams van zaterdag waren ook op zondag erg 
aan elkaar gewaagd. Ook onder de andere teams bevonden zich zeer zeker kanshebbers. Team 
Rob Vlaar Autoschade was van alle teams op zaterdag als sterkste uit bus gekomen. Zij hadden 
slechts 83 slagen nodig over 14 holes. Daarmee werd de toon gezet en wierp dit team zich op als 
een serieuze titelkandidaat. Echter op zondag verliep het uiteindelijk iets minder wat resulteerde 
in een toch zeer goede 4e plaats.  De uiteindelijke winnaars werden dit jaar Derksen Lafeber & 
de caddies van captain Hans van Twisk. Zij legden het parcours in 84 slagen af en mogen zich 
een jaar lang de 7e Open Kampioen Boer&Golf noemen. 2e werd het team Als ik bij de hole.com 
van captain Leander Koning met 85 slagen en 3e werd team Anus van Joost Vlaar met 88 slagen.

Voor het eerst dit jaar is de Fairplay Cup geïntroduceerd. Deze kwam toe aan het team Bier&Golf 
van Dennis de Waard. Uiteraard vanwege hun sportieve prestaties, maar daarnaast werden com-
plimenten uitgesproken voor hun jaarlijks wisselende teamnaam en outfit.

De organisatie spreekt wederom over een zeer 
geslaagd evenement. Volgend jaar zal het kam-
pioenschap Boer&Golf voor de 8e maal plaats-
vinden.
Namens mijn 2 dochters en schoondochter be-
dank ik u voor het leuke bootreisje op de retro-
boot van Ron Pronk, dat ik gewonnen had van de 
loterij de Tempeliers. Het was een zeer geslaagde 
dag, geheel verzorgd, bedankt! Maar het weer 
was ook perfect hoor! Mannen bedankt!
Zelfs kleine Teun hoorde je niet na 8 uur op het 
water gezeten te hebben. Goed hoor!

Groetjes A. Ootes-Mulder

team Bier & Golf, de winnaars van de 
Fairplay Cup 2012

actiefoto van de dames winaressen 
Chicks of the Sticks 2



Namens m’n 2 dochters en schoondochter bedank ik voor het leuke bootreisje de Retro boot 
van Ron Pronk, dat ik gewonnen had van de loterij de Tempeliers. Het was een zeer geslaagde 
dag, heel goed verzorgd, bedankt! Maar het weer was ook perfect hoor! 
Mannen, bedankt!
Zelfs kleine Teun hoorde je niet na 8 uur op het water gezeten te hebben, goed hoor.

Groetjes, A Ootes Mulder.

Agenda      
Datum:           tijd:            plaats:                               activiteit:
Di 10 juli 19.45 uur Gemeentehuis De Goorn INFO avond Inbraakpreventie 
Vr 13 juli 19.00-22.00 De Ieveling Avenhorn Afscheidsreünie Meester Koos   

   Schekkerman 
Vr 13 t/m 15juli De Goorn Strandspektakel   
Za 14 juli 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en  

   Rietvoornlaan 
Za 14 juli 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 14 juli   Tennisclub Westerkogge 35-jarig   

   bestaan Jubileumavond 
Zo 15 juli  Scharwoude Belangengroep Scharwoude 
    Zomerfeest met BBQ +    

   Playbackshow 
Zo 15 juli 09.30 Volendam Marina Park Volendam in beweging  
Wo  18 juli 14.00-16.00 Bibliotheek De Goorn BoekStart activiteit 
Wo 18 juli Vóór 17.00uur Inleveren kopij DE HERAUT 
Za 21 juli 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 21 juli 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Di 24/25/26 juli De Goorn/Avenhorn Huttendorp spektakel en sport clinics
 8 juli t/m 12:00-16:00 Kerk Oudendijk Elk weekend expositie Carry Mak de  

26 augustus  Greeff

Activiteiten/Evenementen planner   
Datum tijd plaats activiteit
25 juli 14.00-15.00 Bieb Berkhout Activiteitenprogramma voor   

  60-plussers

28/29/30 Juli  Wogmeer KERMIS 

12 augutus 10.00 uur Kerk De Goorn Dominicus feest Thema: Oog voor de  

  kleine man  

18/19/20/21 augustus  Obdam KERMIS

19 augustus  Avenhorn Waterweken

Koggenlanders in de pen



25 augustus   Fakkelvaartocht

26 augustus  Avenhorn Triathlon

29augustus 14.00-15.00 Bi Berkhout Activiteitenprogramma voor  

   60-plussers

1/2/3/4 september  Hensbroek KERMIS

2 september 10.00-16.00 Avenhorn St Bake for Life Kofferbak markt

7 september 19.00-19.30 Berkhout/Bobeldijk ophalen boeken voor boekenmarkt tbv  

  Restauratiefonds Berkhouter Kerk

8 september  De Goorn KVG – busuitje Fruitcorso Tiel

9 september   ODIGO feestdag

15/16 september 11.00-16.00 Neefjes Kerkebuurt 230/a Berkhout Grote boekenmarkt  

  tbv Restauratiefonds Berkhouter Kerk

15/16 September  Berkhout Dorpscamping “t Vertiertje”

20-23 September  Wogmeer 400 jaar Wogmeer diverse activiteiten

22/23 september  Kerk Oudendijk Guilt tentoonstelling

Familieberichten
   
lieve mensen,

Wat is het toch mooi om in een dorp te wonen. Als het even tegen zit en je vrouw komt in 
het ziekenhuis te liggen. En daarna kom je er zelf ook nog in te liggen. Dan is het geweldig 
hoeveel reacties je krijgt, in de vorm van kaarten, bloemen, fruit en een opbeurend woord. 
Beste mensen het heeft ons enorm goed gedaan. Gelukkig gaat alles weer goed en zijn we 
weer mobiel. 
Namens Tini en mij heel hartelijk bedankt.

Groeten, Nico en Tini Koning

Elft 6, Avenhorn

   
   

   
Bedankt!
Hartelijk dank voor alle belangstelling en kaartjes na het auto-ongeval op 3 februari dit jaar. 
Het is een wonder! Ik heb het overleefd! 

Groeten van Truus Boots- Koopmans, Berkhout

   
   



Tenslotte
 
Mogen wij u er aan herinneren dat er op 7 augustus geen Heraut uitkomt? Drukkerij gerja is 
dan met vakantie en zoals elk jaar slaan we dan een editie over. Dus, heeft u kopij wat betrek-
ken heeft op de periode t/m 21 augustus, lever dat dan voor 18 juli in, de laatste Heraut voor de 
vakantie komt uit op 24 juli. 

Verloren
Heeft iemand de tedora armband van onze dochter gevonden? Er zat o.a. een roze bedel en een 
bedel van knorretje aan de armband. 

0229 543486
0614131870

Verloren op vaderdag 17 juni
Sleutel aan bruine etui
Tussen Rietvoornlaan en Ariëns 

0653211296

Gevonden
Dinsdag 5 juni heb ik sleutels gevonden op de blauwe parkeerzone ter hoogte van optiek Os-
inga. De sleutels zitten in een bruinkleurig sleuteltasje. Meer info: 

0655171000

Verloren?
Ben jij je pop kwijt en mis je haar erg. Wij hebben haar gevonden. Ze lag op straat op de Klamp, 
in de regen. 

De Goorn, 0623430408

Gezocht
Wij zoeken voor onze kinderen, 1 of 2 leuke, lieve meiden die tegen vergoeding bij ons thuis af 
en toe willen oppassen. Voor onze dochter van 3 en ons zoontje van bijna 1. Lijkt dit jou/jullie 
leuk?

bel dan: 0229757343

Op te halen
Wij hebben hele lieve poesjes, 2 mag je nu meteen ophalen en 4 ongeveer 1/2 juli. Ze zijn zinde-
lijk en eten brokjes en blikvoer en gewend aan honden. 
0229 543430, de Goorn 
   
  
“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men 2,00 euro verschuldigd, voor een “Familiebericht” 
4,00 euro. Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermel-
ding afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie 
het recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor 
advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 18 juli 2012 vòòr 17.00 uur via de 

e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn. 
   
   


