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VAN REDACTIEZIJDE
Vandaag is het van start gegaan, de eerste editie van Huttendorp in het Dorpsbos in Avenhorn.
Tweehonderd kinderen staan klaar met hamers en spijkers om een echt jungledorp te gaan bouwen. Maar ook
jungle activiteiten en sportclinics staan op het programma. Beter kan de schoolvakantie toch niet beginnen?
Als je niet op je duim slaat en niet in een spijker gaat
staan weten we zeker dat het drie fantastische dagen
gaan worden.
En, schrijven jullie wel een leuk verslag met een paar
foto’s erbij voor de volgende Heraut? Zo kan iedereen
meegenieten van jullie activiteiten.
Redactie Heraut de Goorn
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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 verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers 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 worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
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De huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie
gesloten van:
maandag 13 augustus t/m vrijdag 31augustus 2012
Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar: de praktijk van dr. van Bemmel
in De Goorn, tel 0229-542808
Met vriendelijke groet,
Team huisartsenpraktijk Berkhout

Mededeling praktijk De Goorn
- Wij verruimen de tijd om medicijnen af te halen ivm de drukte:
**** medicijnen ophalen (dus niet bestellen! Dat kan via de receptenlijn, bij voorkeur,
en ‘s morgens aan het loket) van 15.00 uur tot 17.00 uur
- Sinds wij een telefonisch terugbelspreekuur hebben merken wij dat telefoonnummers
vaak niet kloppen, wilt u a.u.b. uw goede telefoonnummer, zowel vaste lijn als mobiel aan
ons doorgeven, zeker als er iets veranderd!!
Bedankt!
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!
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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: 		
Dringende huisartsen zorg:
Apotheek is ook gesloten!

22 juli t/m 12 augustus
Huisartsenpraktijk Spierdijk

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
Voetbalvereniging KWIEK 78
Tennisvereniging Westerkogge
Fam. Hooft, het Veer 45
Rozenstaete
Kantbeugel 19
Vijverstaete
Kolblei 100
Supermarkt Deen, Vijverhof 9
Bakkerij Pater Koningsspil 25
URSEM
Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20
Brandweerkarerne Noorddijkerweg 66
Huis Walingsdijk 13
BERKHOUT
Fam. Klaij, Westeinde 249
Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72
Brandweerkarerne Kerkebuurt 169
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan

(24
(24
(24
(24

UUR)
UUR)
UUR)
UUR)

(24 UUR)

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

SPIERDIJK

4Sportvereniging St. George Oeverland 2

(24 UUR)

Brandweerkarerne Jaagweg 35
(24 UUR)
Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn
Het Koggenbad Dwingel 4
Rabobank, Kantbeugel 1
Voetbalvereniging R.K. EDO
Gemeentehuis Koggenland, Middenhof 2
Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16 (24 UUR)
Hecon bouwgroep Wieder 37
RUSTENBURG
Huis Drechterlandsedijk 49

(24 UUR)

OUDENDIJK
Kerk Dorpsweg 24

(24 UUR)

BOBELDIJK
Loos Cacao Bobeldijk 69

(24 UUR)

Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72
Brandweerkarerne Kerkebuurt 169
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan

(24 UUR)
(24 UUR)

SPIERDIJK
Sportvereniging St. George Oeverland 2

(24 UUR)

BOBELDIJK
Loos Cacao Bobeldijk 69

(24 UUR)

SCHARWOUDE
App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.

(24 UUR)

WOGMEER
Het Wapen van Wogmeer 59

(24 UUR)

OBDAM
Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149
Brandweerkarerne Laan van Meerwijde 2
Basisschool Weerestraat 70

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

HENSBROEK
Dorpshuis Dorpsweg 70
(24 UUR)
Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7
(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 ReanimatieAED 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 ouderenzorg. 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
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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
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze site kunt u zich aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad “Het Contact”.
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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 11 T/M 17 AUGUSTUS 2012
Zat. 11aug.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering		
Zon.12 aug. 10.00u Woord-, Gebeds- en Communieviering met samenzang.
		
Dominicusfeest
19.00u Rozenkransgebed
Woe.15 aug. 19.00u Eucharistieviering met samenzang.
		
MARIA HEMELVAART
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 18 T/M 24 AUGUSTUS 2012
Zat.18 aug.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
		
Zon.19 aug.
10.00u Woord-, Gebeds- en Communieviering met samenzang
		
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.
Handicap.nl dankt alle gulle gevers in Nederland, met name in
Berkhout, Avenhorn, De Goorn en Ursem!
In de week van 11 tot en met 16 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse nationale collecte voor
mensen met een handicap of chronische ziekte in Nederland. De totale opbrengst van de collecte
in Avenhorn, Berkhout, De Goorn en Ursem is € 1.258,97.
Weer een mooi resultaat!
Van dit bedrag ontvangt de Stichting Coenstad Rollies in Hoorn een bepaald percentage.
Hartelijke dank aan de gevers.
Ook de collectanten verdienen een hartelijk ‘dank je wel’. Want zonder hun inzet was deze
mooie opbrengst natuurlijk nooit tot stand gekomen. Volgend jaar weer?
Wat is Handicap.nl?
Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie). Het geld dat wordt opgehaald met de landelijke collecte gaat o.a. naar het
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt individuele financiële hulpverlening betaald aan mensen die
buiten elke regeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraar
vallen.
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Hulpverlening die hard nodig is om de gehandicapte medemens een volwaardig leven te geven
ondanks beperking of chronische ziekte. Eigen regie en niet (altijd) afhankelijk hoeven zijn van
anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op stoel of een speciale matras, maar ook met een
autoaanpassing zodat iemand (weer) kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen.
Ook vinden wij het sociale aspect belangrijk en kan men bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor
de aanschaf van een computer om via het internet contacten te leggen of voor een hobby of
(vrijwilligers)werk.
De Ango geeft ook juridisch en belastingadvies aan mensen met een beperking. De Ango heeft
hiervoor in het hele land adviseurs; dit zijn vrijwilligers die door de Ango worden opgeleid.
Contactgegevens zijn te vinden op de website www.ango.nl.
Handicap.nl dankt haar 17.000 vrijwilligers die de tijd hebben genomen om zich in te zetten voor
de belangen van mensen met een handicap. Wij kunnen niet zonder u!
Opbrengst collecte Maag Lever Darmstichting
In juni vond de jaarlijkse collectie voor de Maag Lever Darmstichting plaats in Avenhorn en De
Goorn. In totaal is hier € 617,-- opgehaald.
Heel hartelijk dank aan allen die hebben gegeven en de collectanten die hebben gelopen!
Namens de MLD-stichting,
Annemiek Bijl

MAAG
LEVER
DARM
STICHTING

Voordelige rijbewijskeuring 25 juli Obdam
Senioren die op de datum waarop hun rijbewijs verloopt 70 of ouder zijn
dienen een medische keuring te ondergaan. Sinds 2005 moet ook iedereen
die in het bezit is van een rijbewijs C en/of D (ook jonger dan 70 jaar) bij
vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een bedrijfs- of arbo-arts.

Voor wie jonger is dan 70 jaar, gaat met ingang van 1 januari 2013, de geldigheid van het C/D/E rijbewijs terug van tien naar vijf jaar. Voor chauffeurs van
wie dit rijbewijs in 2013 verloopt, loont het de moeite om de vernieuwingsdatum te verschuiven.
In 2012 krijgen zij het nieuwe rijbewijs nog voor tien jaar mee. Regelzorg hanteert aantrekkelijke
tarieven voor alle rijbewijskeuringen en heeft keuze uit meer dan 225 locaties. Voor informatie
of het maken van een afspraak kunt u niet terecht bij de locatie zelf maar dient u contact op te
nemen met het landelijk afsprakenbureau via tel: 088 23 23 300 of op www.regelzorg.nl <http://
www.regelzorg.nl/> , bijvoorbeeld voor:
Locatie: De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs.
Data 2012: 25 juli, 22 augustus, 26 september en vervolgens eens per maand.
Het is raadzaam direct na de herinneringsbrief van het RDW een afspraak te maken, de hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Wie goedgekeurd is ontvangt een Verklaring
van Geschiktheid. Daarmee kan tot een jaar na afgifte een nieuw rijbewijs worden aangevraagd.
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RKEDO F-pupillen gezocht
Bijna is het zover; schoolvakantie!! Voor onze voetbalspelers/-speelsters is
de zomerstop al een tijdje aan de gang. Bij RKEDO zijn we al bijna klaar
met de teamindelingen voor aankomend seizoen, helaas is er maar weinig
respons gekomen na de gezellige F-instuif. Jongens en meisjes geef je alsnog
snel op. Er zijn nu nog een paar plaatsen vrij. Het zou zonde zijn als je straks
alleen maar kan trainen i.p.v. ook op zaterdag een wedstrijd spelen.
Waarom voetballen bij RKEDO? In de winterstop worden er toernooien in
de zaal gespeeld, we gaan met alle F-pupillen naar Schoorl voor het bekende Duinuitje en als
afsluiting van het seizoen gaan we naar de Goudvis in Sint Maartenszee!
Wil je wel eens tegen je vader of moeder voetballen? Ook hieraan is gedacht; het ouder-kind
toernooi aan het einde van het seizoen. Ben je een kei in het nemen van penalty’s? Wie weet win
jij dan wel de felbegeerde penaltybokaal!
Wil je nog meer informatie?
Kijk op onze website www.rkedo.nl of neem contact op met één van de F-pupillen coördinatoren: Harry Konijn hgm.konijn@quicknet.nl of Ingrid Hes eric.ingrid@kpnplanet.nl.
We wensen iedereen een fijne vakantie en hopelijk tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen.
zwemmarathon basisschool
de Overhaal voor Jongenstehuis
Leerlingen van groep 5 t/m 8 van basisschool de Overhaal uit Avenhorn hebben op maandag 25 juni j.l. deel
genomen aan een zwemmarathon voor een project van
Need4Care. Van 9 tot 12 uur werden er door 134 kinderen
baantjes getrokken in het Koggebad. Ze werden gesponsord per baantje of voor een vast bedrag. Enthousiast werd er begonnen aan een kwartier achter
elkaar zwemmen. Dan blijkt het toch best lang te zijn! Gelukkig was er dan iets lekkers en kon
na de wisseling weer fanatiek een nieuwe start
gemaakt worden. Na het zwem uur werden de
leerlingen als echte sporthelden op school ontvangen door de onderbouw leerlingen.
Afgelopen 2 weken werd al het sponsorgeld geïnd en geteld. Vrijdag de 13e juli werd, voor de
opvoering van de musical van groep 8, de cheque door 4 leerlingen overhandigd. Alle leerlingen uit groep
5 t/m 8 werden
bedankt. Rick Rood werd nog even speciaal in het zonnetje gezet,
hij had een sponsorkaart met € 220,=! Het bestuur van Need4Care
mocht een cheque in ontvangst nemen van € 6.861,32 (inclusief de 55% van Wilde Ganzen die
zij over het opgehaalde bedrag van € 4426,66 doneert)
Het geld wordt gebruikt voor de bouw van een kindertehuis voor jongens. Deze jongens maken
nu gebruik van noodopvang in Trincomalee (Sri Lanka). Een oud vervallen onderkomen dat
regelmatig last heeft van water overlast. Rieten matjes op de grond worden gebruikt als slaapplaats. Bijna geen mogelijkheden om je te verzorgen en de keuken is een onhygiënische plek om
eten te koken.
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Er is door de plaatselijke Caritas organisatie gevraagd een nieuw onderkomen voor ze te bouwen
waar ze een “thuis” kunnen krijgen. Een nieuwe
locatie is gevonden en de grond is aangekocht. Het
management zal in handen komen van een zusterorde. Zij beheren ook in de buurt een kindertehuis
voor meisjes. Dit kindertehuis is ook door Need4Care gerealiseerd!
In de regio is een duidelijke behoefte aan de opvang
van jongens. De jongens zijn weeskind geworden
door de Tsunami, burgeroorlog of kunnen niet door
de ouders worden verzorgd.
Voor dit project is totaal ongeveer € 65.000,= nodig. Mede door allerlei andere sponsoren, scholen en Wilde Ganzen is dit bedrag nu beschikbaar! Er is al een start gemaakt met de bouw door
lokale aannemers. Hiermee helpen we ook de plaatselijke economie een handje.
Dit ambitieuze project is in handen van ACNS projecthulp en Need4Care. De uitvoering loopt
via de Caritas organisaties EHED in Trincomalee en SEDEC (Sri Lanka).
Wij willen alle leerlingen en personeel van de Overhaal bedanken voor hun inzet. De zwem uren
werden beschikbaar gesteld door collega basisscholen en het Koggebad werkte vrijwillig mee.
Waarvoor onze hartelijke dank! Iedereen die dit project gesponsord heeft: top dat jullie ons gesteund hebben! Wij houden u op de hoogte van de bouwactiviteiten.
Rek nr. 30.43.52.691

Bestuur stichting hulp Sri Lanka: Need4Care

Op 6 juli trouwden in het kerkje van Oudendijk Joop van der Wal en Elly Ham uit Avenhorn.
De ambtenaar had een mooie foto van het stel onder de erepoort.
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Beste Koggenbewoners
De zomervakantie is begonnen, voor iedereen groot feest en bij SKIK gaan
we ook in die periode weer veel leuke dingen doen! Het zomerfeest van
Pinokkio heeft op zaterdag 7 juli plaatsgevonden. Het thema was Olympische spelen en alles stond dan ook in het teken hiervan. Kinderen kwamen
verkleed, alles was versierd en er liepen verschillende olympische sporters
rond op het terrein. Er konden de hele middag verschillende sporten worden
gedaan zoals blikgooien, penalty schieten, springen op het springkussen en
zand zakjes gooien. Na al dat sporten kregen de kinderen natuurlijk honger, er waren heerlijke
pannenkoeken en nog een ijsje toe! De foto’s staan op www.skikkoggenland.nl
Er is gestart met het aanleggen van de natuurtuin bij de Krekel, we hebben een heuse watersluis
en nieuwe bestrating. Na de vakantie wordt de beplanting geplant. Het thema voor de zomervakantie is hobby en vrije tijd. We gaan dan ook veel verschillende hobby’s uitoefenen in de vakantie. Op donderdag 2 augustus met de Krekel, Figaro en de Zonnen naar de Goudvis met een grote
bus. Verder staan er leuke clinics op het programma en mooie knutselactiviteiten.
Figaro staat op het moment helemaal in het teken van verhuizen, de verhuizing naar de Langereisschool. Het dagverblijf is 18 juli al overgegaan naar het speciaal geschikte gemaakte lokaal
van de Langereisschool. Er zijn slaapkamers gemaakt, een was en verschoonruimte en een keukenhoekje. Op 23 en 24 juli gaan de beide BSO groepen over naar de nieuwe locatie. De laatste
weken bij het oude gebouw waren alle bomen en struiken om het terrein gekapt. De speelpalen
en keien waren ook al weg gehaald, en die worden nu bij de Krekel weer gebruikt.
De Baloekids (4-8jr) zijn ook helemaal in de ban van de verhuizing, met de takken van de wilgenboompjes die omgehakt worden hebben ze hutten gebouwd. Er wordt ook al druk gegeten uit
de moestuin, ze smullen van de vers zelf geplukte aardbeien, en de radijsjes gaan in bosjes mee
naar huis. Bij Pumba (8-12jr) wordt er nu op donderdag met vrijwilliger Ted in het techniekhok
geklust. Op dit moment zijn ze mooie voetenbankjes aan het maken. Tijdens het EK waren ze
bezig met het maken van sleutelhangers van vilt. Ook bij de Pumba groep zijn ze met het thema
verhuizen bezig, alle kasten worden uitgeruimd, en alle werkjes die iedereen gemaakt heeft zijn
mee naar huis genomen.
Wij wensen iedereen een fijne zonnige vakantie toe!

Met vriendelijke groeten,
SKiK

WESTFRIESE WATERWEKEN IN BERKHOUT
Kom op vrijdag 24 augustus ook naar ‘t Wijdt ‘DRIJF’-IN-BIOSCOOP
Met je boot naar de SING-A-LONG film “JA ZUSTER, NEE ZUSTER”, Deze film voor jong
en oud wordt vertoond op een doek van maar liefst 10x6 METER! Zing en dans mee onder begeleiding van een wervelende entertainer. Dresscode is 60’s rock en roll. Op de wal zijn o.a. hotdogs,
hamburgers en popcorn verkrijgbaar en aan een bar is ook gedacht. De entrée is slechts € 2,50
per persoon. U kunt vlak voor aanvang van de film afrekenen op het veld van ‘t Wijdt. Om helemaal in de stemming te komen draait onze DJ vanaf 18.00 uur de lekkerste rock en roll muziek!
AANVANG VAN DE FILM: 21:00 uur.
1e buikschuif wedstrijd van Berkhout:
Haal jij het einde van onze zelfgemaakte buikschuif baan? Geef je dan op via info@cafederidder.eu of aan de bar van Café De Ridder. Aanmelden op de dag zelf kan natuurlijk ook. De baan
is zo’n 25 METER LANG en ingesmeerd met water en groene zeep. Het buikschuiven vindt
plaats op de wal van ‘t Wijdt, dit veld is ook te bereiken via de Bruggevaart, 1e brug rechts af. De
deelname is gratis en op eigen risico. AANVANG 18:00 uur.
11

12

Zondag 16 september 2012
tijdens vakantie spelen op dorpsplein met
Berkhouter Dorpsvertier is

aanwezig
op de kolfbaan

KOM KENNIS MAKEN
EN PROBEER
voor alle leeftijden
wij bieden:
5 lessen en spelmateriaal
gratis aan
info……0229-553178 of mail: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
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ZOMERAVOND-WANDELING IN DE POLDERS
VAN HET WERELDERFGOED BEEMSTER EN BEETSKOOG
Op woensdagavond 25 juli a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een
sfeervolle avondwandeling. Struinen door het polderlandschap en genieten van de zomeravond
laat de gids de mooiste plekjes van de polders Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien. U
loopt over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets en geniet van het weidse blik in de polder.
In de veenpolder Beetskoog ziet u de nieuwe mobiele melkstal van biologische veehouder Marco
de Hertog die in de wei zijn Fleckvieh koeien melkt. Verder maakt u deze avond kennis met de
vele dieren die u van dichtbij kunt aanschouwen. Zij worden s’ avonds actief, en de zwoele zomernacht inluiden. Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de polder Beemster, de
veenpolder Kruisoord, vroeger een schiereiland in het Beemstermeer, terug naar Oudendijk. Op
de Noorddijk ziet u de lepelaars en bergeenden die hier vertoeven.
TIP ! Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.
*honden niet toegestaan.
Start
Plaats
Lengte
Duur
Kosten

:
:
:
:
:

19.30 uur
Eetcafé Les Deux Ponts, Slimdijk 2 in Oudendijk NH
6,5 kilometer
2,5 uur
€ 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50

Voor meer informatie:
Tel: 0229-541275 of met Nel en Thames Tol van IVN Waterland, tel. 0299-365645
Moisies drome
Geertje droomde over vroeger
over ‘t skoôltje en de klas
en de juf, een Amsterdamse,
hoe ampart die oigelijk was.
Ze droeg zukke mooie klere
zuks had Geertje nag nooit zien
en ze had ok korte rokke
noh, zo liep er hier gienien.
En d’r skoene ware prachtig
met zo’n hêle hak
deer kon ze ok nag op lope
want dat deed ze met gemak.
Moste zai soms somme make
den zat juffrouw voor de klas,
pakte den een kam en spiegel
die ze opdook uit heur tas.
Juf begon d’r heer te kammen,
Geertje keek met open mond
deer zat ze den maar te dromen
zag gien som meer die d’r stond.
Geertje docht den veul an later:
“Ik koop skoene net as zai
en vanzelf ok mooie klere,
kam en spiegel hoort er bai.”
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Ze koikt daag’lijks in de spiegel
altemet kamt ze d’r heer,
hoge hakke stane op zolder
want d’r biene doen zeer.
En soms denkt ze an die juffrouw
uit de aldereerste klas,
die - het is al jaren leden toen d’r grôte voorbeêld was.
Uit: Skroivendevort

Geertrui Gutter-Pluister, Noord-Scharwoude

Voorstellingen Scrooge: 13, 14, 15 en
16 december 2012
15

Gerja advertentie
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HUTTENDORPEN IN KOGGENLAND GAAN VAN START
Op dinsdag 24 juli vinden de spectaculaire openingen plaats van de huttendorpen in Koggenland. In Obdam en De Goorn/Avenhorn gaan bijna 500 kinderen aan de slag om de mooiste
hutten te timmeren.
HUTTENDORP OBDAM
De opening van Huttendorp Obdam zal om 9 uur gebeuren door een bekende Obdammer. Maar
liefst 275 kinderen uit Obdam en Hensbroek gaan er lekker op los timmeren. In groepen van
tien kinderen bouwen zij aan de mooiste hutten. Het thema dit jaar voor Obdam is Olympische
Spelen. ’s ochtends gaan de kinderen aan de hutten bouwen en ’s middags volgen ze een sportclinic, georganiseerd door Sportservice Westfriesland. Op donderdag 26 juli is de laatste dag.
Na de lunchpauze kunnen alle kinderen in hun eigen hut spelen.
Huttendorp Obdam vindt plaats op het veld bij Jeugdwerk, aan het Hofland in Obdam.
Kijkuur Obdam
Op de laatste dag, donderdag 26 juli, is vanaf 14:00 uur tot 15: 00 uur het huttendorp geopend
voor ouders en andere belangstellenden tijdens het kijkuur. Tijdens dit uur wordt ook de mooiste hut van dit jaar gekozen. Mocht u willen komen kijken, iedereen is van harte welkom. In
verband met de veiligheid voorschriften is het niet toegestaan om op Crocs, slippers, sandalen
of andere open schoeisel het terrein te betreden. Let u daar alstublieft op.
HUTTENDORP DE GOORN/AVENHORN
In De Goorn opent burgemeester Sipkes samen met Stephanie Strijker, de voorzitter van het
huttendorpbestuur, op ludieke wijze het huttendorp. Dit is om 9:00 uur. In De Goorn/Avenhorn
doen 200 kinderen uit De Goorn/ Avenhorn/Grosthuizen en Ursem mee. Het thema hier is
Jungle. Net als in Obdam gaan ook hier ’s ochtends de kinderen hutten bouwen en ’s middags
volgen ze een sportclinic, georganiseerd door Sportservice Westfriesland . Op donderdag 26 juli
is de laatste dag. Op deze dag wordt er een speciaal sponsormomentje georganiseerd om alle
sponsors te bedanken voor hun bijdrage.
Huttendorp De Goorn/Avenhorn vindt plaats bij het Dorpsbos in de Goorn.
Kijkuur De Goorn/Avenhorn
Ook in De Goorn/Avenhorn is er op de laatste dag, 26 juli, een speciaal kijkuur voor ouders en
andere belangstellende. Iedereen is welkom van 14.30 tot 15:30 uur.
Anbo Berkhout – Bobeldijk
Jeu de Boule
Kent u het spel, vindt u het leuk om te doen of wilt u het
liever eerst eens proberen? Bij goed weer organiseren we
een introductiemiddag op 25 juli op de baan bij De Berkenhof.
Aanvang 14.00 uur, vrije toegang.
Voor consumpties maken we gebruik van de Berkenhof. Een ieder is welkom. Opgave bij Maartje Drost, tel.551488, Dirk Koning, tel. 551732 of Gré Bouw, tel. 553312.
U mag natuurlijk ook spontaan komen kijken en meedoen.
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Route Fakkelvaartocht
BERKHOUT

De Koggestolp

DE GOORN
Sportcafé bij
De Koggenhal

AVENHORN
‘t Trefpunt
De Grost

GROSTHUIZEN
Vaarrichting /// LET OP !! Lage bruggen in de route /// Deelname op eigen risico
Stempelpost

Fakkelvaartocht
Op zaterdagavond 25 augustus wordt de tweede Fakkelvaartocht georganiseerd. Deze spannende
en gezellige tocht gaat anders dan vorig jaar(zie routekaart) door het polderwater van Koggenland. Een lint van verlichte botenvaart langs de mooi versierde tuinen. Veel terrassen en muziek
aan het water. Start 19:00 uur.
Om deel te nemen aan deze tocht kan u een stempelkaart van € 7,50 per boot kopen. Bij een volle
stempelkaart ontvangt u een aandenken aan deze geweldige tocht. Meevaren kan ook voor € 5,00
per persoon. Een stempelkaart kopen of je opgeven kan bij: Café ’t Trefpunt, Sportcafé bij de
Koggenhal, Cafe de Grost en Eetcafé de Koggestolp
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 mooi zingen ,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@koggeland.nl .De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Zorgt u voor goede verlichting op de boot (vooral voorop) Let op: open vuur op boot is verboden!
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Vekantie
‘s Winters make we al planne
voor onze vekantierois.
We doene ‘t samen met de bure,
want dat skeêlt puur in de prois.
		
		
		
		

En ‘t is ok bar gezellig
met z’n vieren in zo’n huis
‘s Eives doen we rummiekuppe,
leze, of koike nei de buis.

Nei de Belgische Ardenne,
ging ‘t roisie van ‘t jaar.
Prachtig groen en houge berge.
We genôte allegaar.
		
		
		
		

In de buurt ware ok grotte,
deer moste wai in vezelf.
En we voere met een boôtje
deur ‘t ondergronds gewelf.

“Stel je voor dat zuks ‘rs instort,”
zoi m’n vrouw, die ‘t niet meer had.
“Of je ben metien verzopen,
óf je ben verskrikkelijk nat.”
		
		
		
		

We hadd’ ok op zek’re middag
in ‘t durp een kano huurd.
Deermee kon je de rivier op,
kilometers uit de buurt.

Ik met vrouwlief in de kano.
Buur met gade in een aar.
Maar die skeet al zeuven kleure
en zag overal gevaar.
		
		
		
		

Wai hadde vroeger ald’rs kano’d
en dat kon je nag wel zien,
want we voere zo een endje
en ‘t ging heêl goed metien.

‘t Are span ging niet zo lekker
lage saâm al overhoop
en ze zate ok baitaien
met de peddels in de knoop.
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Alle kante ging de boôt op,
allien de goeie waou ie niet,
en ze voere regelmatig
met ‘t puntje in ‘t riet.
		
		
		
		

Buur die zoide heêl benepen:
“Dut is gien vekantie meer.
As ik heêlhuids an ‘t end kom
doen ik ‘t gien tweide keer.”

In de bocht van ‘t riviertje
kreeg je, of je wou of niet,
een golf water in je kano
Bar tot buurman z’n verdriet.
		
		
		
		

buurvrouw zoide toen inienen:
“Koik meknecht, deer komt een stien.”
Maar die grôte stien die lag deer
minstens al een êeuw of tien.

Hai begon verwoed te sturen,
mar die stien die skoof niet op.
En ze voere met ‘t spultje
regelrecht ‘r bovenop.

En toen kwam ‘r nag een buitje
Droifdeurnat, maar bloid as blik,
zage we ‘t oindpunt nadere.
En zelfs buurman had weer skik.
		
		
		
		
Uit: Skroivendevort
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Mag ik jullie nou wat reide?
“As je met vekantie gaan,
stap gerust ‘rs in een kano.
‘t Lachen zal je niet vergaan!”
Bob Lingerak, Schagen

Na de ‘Reis door de tijd’ op naar 25 jaar Évergreen.
Op zaterdagavond 7 juli gaf popkoor Evergreen een spetterend optreden in
zaal Dolleburg in De Goorn. Bijna 200 mensen hebben genoten van dit concert. Onder de titel ‘Reis door de tijd’ brachten we nummers uit de jaren 50
zoals Rock around the clock’ en we eindigden met heel recente nummers
zoals ‘Someone like you’ van Adele. We deden dat onder leiding van onze
vaste dirigent Patrick Rus. Ted Knijn begeleidde ons op piano met medewerking van de band Catwalk. Ook de recensent van het Noord Hollands
Dagblad was zeer lovend over ons optreden. Hij roemde het nummer Nigth fever. Maar hij vergat
erbij te zeggen dat Hans Blom speciaal een wit pak aan had, zijn haar zwart gemaakt had en de
solo verzorgde.

De liveband Catwalk begeleidde niet alleen Evergreen. Het zorgde tot in de kleine uurtjes voor
gezelligheid en voor dansmuziek. Het publiek stond te swingen. Voor Catwalk was de avond
extra speciaal omdat het die avond afscheid nam van hun lead gitarist Jacco.
Het komende jaar bestaat Evergreen 25 jaar. Dat gebeuren willen we natuurlijk niet zomaar aan
ons voorbij laten gaan. Het idee is om volgend jaar een groots jubileumconcert te organiseren.
We willen daarbij alle oud-leden benaderen en uitnodigen om nog een keer met ons op projectbasis aan dit jubileumconcert deel te nemen. U gaat daar meer over horen na de vakantie.
Wilt u meezingen met ons, dat kan vanaf de eerste donderdag in september. Dat is op 6 september van 20.00 tot 22.00 in het Groene Kerkje in Avenhorn.
U bent van harte welkom!

Jan Besseling
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NIEUWE AVOND
KOLFVER. RSJ BERKHOUT

waar:

CAFÉ DE RIDDER

wanneer:

VRIJDAG

inloop vanaf 19.00 uur

DAMES EN HEREN

21 SEPTEMBER 2012
info:
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Ina Jong tel. 0229-553178
Marrie Raap tel. 0229-551556
of mail kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

‘5 gratis kolf-lessen’ voor nieuwe leden bij Kolfvereniging RSJ
Het nieuwe seizoen starten met een ‘nieuwe groep’, dat is het motto van kolfvereniging RSJ in
Berkhout. Kolven is een sport waarbij inzicht, concentratie en een competitieve houding drijfveer zijn. Veelal wordt de sport geassocieerd met ouderen. Dit imago wil vereniging RSJ voorgoed van zich afschudden door een ‘nieuwe groep’ te starten van een nieuwe generatie.
Vereniging RSJ wil graag een nieuwe generatie bekend laten maken met de sport. Voor diegene
die de sport nog niet kennen, hieronder een korte uitleg:
Kolven is een competitieve sport waarbij zowel fysieke als mentale inspanning verwacht word.
Het doel van de sport is zoveel mogelijk punten te behalen. Met behulp van een zogenaamde
hockeystick; de kliek, probeert de speler een bal van de ene paal naar de andere paal te spelen.
Deze palen staan in een overdekte baan van 17,5 bij 5 m.
Het spelen levert buiten de fysieke en mentale inspanning zeker ook ontspanning op, want naast
de inspanning is gezelligheid tussen de spelers onderling buiten de baan erg waardevol tijdens
deze sport. Kolven is een individuele sport; iedere speler speelt voor zijn eigen punten. Een partij
wordt over het algemeen gespeeld door 3 personen.
Elke speelavond (van plm.19 tot 23 uur) worden er partijen gespeeld. Het is dus niet zo dat er zoals bij veel sporten doordeweeks getraind word en in het weekend de wedstrijden plaatsvinden.
Bij kolven word er elke speelavond competitief gespeeld. Dit zorgt voor een goede motivatie
elke week, maar verplicht je tot niets wanneer je een avond niet kunt komen. Je kunt je eigen
speelfrequentie bepalen. Omdat de sport landelijk gespeeld word, worden er regelmatig toernooien gespeeld. Ook onderling worden binnen de vereniging toernooien georganiseerd. Deze
wedstrijden vinden vaak plaats buiten de normale speelavonden. Deelname van deze toernooien
is geheel vrijblijvend. Als deze sport, waarbij zowel inspanning als ontspanning samenkomen,
je interesse hebben gewekt, kom dan bij onze ‘nieuwe groep’. Je kunt dan gratis kennismaken
met de sport. Spelmateriaal is aanwezig en verdere uitleg van het spel word ter plaatse verteld.
Kom gewoon, want iedereen die komt is nieuw en iedereen die komt is geïnteresseerd, met andere woorden genoeg ingrediënten voor een geslaagde middag/avond!!
Waar:
Wanneer:
Vervolg:

Café de Ridder, Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout
Eerste avond VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2012 inloop vanaf 19 uur
5 lessen, in overleg met belangstellende, voor dames en heren

Opgave en info: Ina tel.0229-553178 Marrie tel.0229-551556
of mail kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
DEEN JEUGDSPONSORACTIE 2012
Zaterdagmiddag 7 juli jl. mochten 5 mensen van EDO
naar de bekendmaking van het sponsorbedrag van de
Deen Jeugdsponsoractie. Dit waren Kaya, Diana, Petra en
de twee begeleiders Colinda en Annemarie. Binnenkort
wordt het mooie bedrag van € 1084,19 op onze bankrekening bijgeschreven. Een heel mooi resultaat!
De dames kwamen natuurlijk ook een beetje voor Jan Smit, Nick en Simon en de 3J´s. Ze hebben een hele leuke middag/avond gehad. We kregen allemaal een rood T-shirt van Votown. Zo
konden we elkaar makkelijk terugvinden indien we elkaar kwijt zouden raken.
Op de stoelen lag al een zakje chips en een pakje drinken. Langzaamaan vulde het veld zich met
fans en prijswinnaars van de Deen krasloten. De verenigingen met de hoogste sponsorbedragen
werden naar voren geroepen.
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We kregen een blaadje met alle sponsorbedragen per vestiging van Deen. EDO Gym was tweede
van de Avenhornse vestiging. Een heel goed resultaat dus.
Er was een optreden van een streetdancegroep, het Volendams kinderkoor en de winnares van de
Voice of Holland kids. Daarna begon het grote werk, eerst met Jan Smit.
Gerard Joling kwam ook nog even langs om een liedje met Jan te zingen. Bij Nick en Simon
gingen de drie meiden naar voren en opeens zagen we Diana op de voorste rij boven alles uit. Ze
hadden vriendschap gesloten met een paar grote meiden en Diana mocht bij ene Marieke op de
rug of schouders. Wat hebben ze genoten! Voordat we vertrokken kregen de dames nog een ijsje.
Half elf zijn we naar huis gegaan, maar de dames waren nog niet moe. In de auto hadden ze nog
het hoogste woord. Kortom een geslaagd uitje na een fantastische sponsoractie!
Wilt u eigenlijk ook meer bewegen?
Maar dan niet iedere week het zelfde: hardlopen, springen en standaard gymoefeningen!
De leden van onze galmgroep sporten iedere week een uur lang zonder ze er erg in hebben, is dit
niet fantastisch!
Het kan echt!
Op leuke opzwepende muziek, met verschillende spelvormen, en een gezellige groep.
Spreekt dit u aan?
Kom gerust voor 2 vrijblijvende lessen, of u nu een goede conditie heeft of niet. Onze groep
bestaat uit 4 heren en 9 dames en verwelkomen u graag, iedereen is welkom!
Locatie: Koggenhal in De Goorn
Tijd:
Donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur.
Nu hebben wij vakantie maar we starten weer op donderdag 6 september.
Misschien tot dan!
Voor informatie bel Anja Snel 0226-353370 (na 18.00 uur) of via info@edogym.nl

Agenda

Datum:
Tijd:
Plaats:
Di 24 juli
09.00 uur
Koggenland
			
Wo 25 juli
14.00 uur
Berkenhof Berkhout
Wo 25 juli
14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout
			
Wo 25 juli
19.30
Oudendijk
			
Wo 25 juli 		
Obdam De Brink
Do 26 juli
09.00 uur
Koggenland
Do 26 juli
14.00-15.00 Obdam
Do 26 juli
14.30-15.30 De Goorn/Avenhorn
Za 28 juli
09.00 uur
Avenhorn
			
Za 28 juli
09.00 uur
De Goorn
Za 28 juli
09.00
Grosthuizen/Scharwoude
Za 28/29/30 juli
Wogmeer
Za 4 aug
09.00 uur
Berkhout/Avenhorn
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Activiteit:
Huttendorpen
De Goorn/Avenhorn/Obdam
Jeu de Boule (bij goed weer)
Activiteiten programma
voor 60-plussers
Zomeravondwandeling
Beemster en Beetskoog
Rijbewijs keuring
Opening huttendorpen
Kijkuur huttendorp
Kijkuur huttendorp
OUD PAPIER
tussen Naamsloot en Rietvoornlaan
OUD PAPIER
OUD PAPIER
KERMIS
OUD PAPIER

Za 11 aug
09.00 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
			
tussen Naamsloot en Rietvoornlaan
Za 11 aug
09.00 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Zo 12 aug
10.00 uur
Kerk De Goorn
Dominicus feest.
			
Thema: Oog voor de kleine man
Wo 15 aug
Vóór 17.00uur Inleveren kopij voor DE HERAUT
Za 18 aug
10.00 uur
Oudendijk
OUD PAPIER
Za 18 aug
09.00 uur
Berkhout/Avenhorn
OUD PAPIER
Za 18/19/20/21 aug		
Obdam
KERMIS
Zo 19 aug		
Avenhorn
Waterweken
Wo 22 aug		
De Brink Obdam
Rijbewijs keuring
Tot en met
26 aug
12.00-16.00 uur
Kerk Oudendijk
Elk weekend
expositie Carry Mak-De Greeff

Activiteiten/Evenementen planner

Datum
Tijd
Plaats
24 augustus 18.00 uur
’t Wijdt Berkhout
25 augustus			
26 augustus		
Avenhorn
29 augustus 14.00-15.00
Bibliotheek Berkhout
			
1/2/3/4
september		
Hensbroek
2 september 10.00-16.00
Avenhorn
			
7 september 19.00-19.30
Berkhout/Bobeldijk
			
8 september		
De Goorn
9 september			
13 september 20.00 uur
De Ridder Berkhout
			
13 september 20.00 uur
Avenhorn
			
14 september 09.00 uur
Berkenhof Berkhout
15/16
september
11.00-16.00
Neefjes Kerkebuurt 165
		
Berkhout
			
15/16
september		
Berkhout
16 september		
Berkhout
			
20 september 19.45 uur
De Goorn
20/23
september		
Wogmeer
			
21 september Vanaf 19.00 uur Berkhout
			

Activiteit
Westfriese waterweken
Fakkelvaartocht
Triathlon
Activiteitenprogramma
voor 60-plussers
KERMIS
St Bake for Life
Kofferbak markt
ophalen boeken voor boekenmarkt
tbv Restauratiefonds Berkhouter Kerk
KVG – busuitje Fruitcorso Tiel
ODIGO feestdag
NBvP Vrouwen van Nu –
De meidenkist
NBvP Vrouwen van Nu –
Spierdijker Dansers Westfriese Dans
Busreis naar jaarbeurs Utrecht
Grote boekenmarkt
tbv Restauratiefonds Berkhouter Kerk
Dorpscamping “t Vertiertje”
Tijdens dorpsvertier kolfvereniging
aanwezig
KVG – Alette Jacobs – solo toneel
400 jaar Wogmeer
Diverse activiteiten
Kolfver. Ridder Sint Joris
-inloopavond
25

22/23
September		
Kerk Oudendijk
23 september		
Scharwoude
			
26 september 14.00-15.00
Bibliotheek Berkhout
29 september 20,00uur
Kerk Oudendijk

Quilt tentoonstelling
Belangengroep Scharwoude
Tentenkamp
Activiteiten programma 60-plussers
Grote Verhalen 2

Familieberichten
Veel fijne herinneringen
Verzachten de smart
Voorgoed uit ons midden
Maar nimmer uit ons hart
Hartverwarmend was het hoe velen hun medeleven betoonden bij het afscheid van onze lieve
vrouw, moeder en oma

Ada Bruin - Grundmann

Daarvoor onze hartelijke dank.
Cor Bruin, kinderen en kleinkinderen
Avenhorn, juli 2012

Lieve mensen,
Wij hebben enorm veel meeleven ervaren bij het overlijden van mijn lieve vrouw en onze
fantastische moeder

Gerda Roemer

Dank voor alle belangstelling en kaarten.

Theo, Joep, Anne en Paula Braas
Bonkelaar 14, Avenhorn

Dag lieve mensen,
Wat zijn we verwend toen we 50 jaar getrouwd waren!
Een feest, een erepoort, bloemen, kaarten, bezoek, kado’s, mails, groeten, telefoontjes, en
heel veel liefs. Teveel om ieder persoonlijk te bedanken.
Iedereen bedankt en hartelijke groet van Pé en Guus van der Lee-Tessel, De Goorn.
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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.
Wegens vakantie komt de volgende Heraut uit op 21 augustus

Garage Sale
11 augustus van 11.00 - 16.00 uur van gereedschap tot kleding tot huisraad, boeken etc.
Alles moet weg.
Westeinde 303
Berkhout
Vermist
Sinds dinsdag 10 juli 2012 zijn wij onze boot kwijt.
Wie o wie heeft hem langs zien drijven tussen Molenhof en de Ariëns.
Het is een polyesterbootje met een witte onderkant en oranje bovenkant.
De kinderen missen hem heel erg.

Gevraagd woonruimte
Een woonruimte. Het liefst met 2 slaapkamers

Tel. 0229-541995

Tel. 06-18806755

Verloren kinderjas
Op dinsdag 10 juli een kinderjas maat 122-128 “leer”, kleur bruin/grijs, merk: Coolcat junior
Verloren tussen speeltuin met de geitjes in De Goorn, bruggetje over richting stoep De Goorn
en daarna richting Houten Herberg.
Hopelijk heeft iemand deze gevonden!
Graag bellen naar tel. 06-12826148
“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 vermelding 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 15 augustus 2012 vòòr 17.00 uur
via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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