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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
49e Jaargang no.  1196

21 augustus 2012 

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland.

Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

www.gerja.nl

Redactieleden, inleveradressen kopy:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer Overdorpstraat 52 1648 KH De Goorn 0229-540535
Marja de Koning Slagterslaan 29 1647 CB Berkhout 0229-551700
Johanna Vaarkamp Oost-Mijzen 2 1633 WB Avenhorn 0229-541829

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 29 augustus voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via 
de e-mail.

E-mail: deheraut1963@gmail.com
Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties: email: drukkerij@gerja.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Voor klachten over de verspreiding: Dick Snoek, tel. 0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland 30.76.10.292.

VAN REDACTIEZIJDE
De Heraut is een non-profit blad.
Indien uw bijdrage wordt geplaatst gebeurt dit kosteloos, maar gelijktijdig kan ons blad niet 
zonder uw financiële bijdrage. 
Wij doen dan ook een dringend beroep op u om ons blad financieel te ondersteunen. Jaarlijks 
ontvangt uw vereniging, stichting of andere non-profit organisatie een verzoek om donatie.  
Wilt u er bij uw bestuur c.q. penningmeester op aandringen dat er een redelijk bedrag wordt 
overgemaakt? Alleen dan kan De Heraut blijven voortbestaan. Uw vrijwillige bijdrage kan 
worden overgemaakt op bankrekening
307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.

De nieuwe website is online! Kijk gauw op: www.dorpsbladheraut.nl. 
Hier vind u leuke foto’s en de laatste editie in pdf-formaat. 
Let op de contact-knop is niet om kopij in te sturen, mail deze naar: de heraut1963@gmail.com.
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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 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.
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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 31 augustus 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 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

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
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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. 
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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
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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”. 

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. 
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 18 T/M 24 AUGUSTUS 2012
Zat.18 aug. 16.30 uur  Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering

Zon.19 aug. 10.00 uur Woord-, Gebeds- en Communieviering
 19.00 uur  Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 25 T/M 31 AUGUSTUS 2012
Zat. 25 aug. 16.30 uur Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
 14.00 uur Huwelijksinzegening van Kees Heemskerk en Simone Buijs
Zon.26 aug. 10.00 uur Woord-, Gebeds- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo 
 19.00 uur Rozenkransgebed

Overleden:  Arie Blaauwbroek, 63 jaar
  Arie Zuidervaart, 88 jaar 

Huwelijk:  Art Kenter en Agneska Maroes, 18 aug. in Polen
 Kees Heemskerk en Simone Buijs, 25 aug.

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.

ALEX VAN HEUSDEN IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 september 2012 om 11.00 uur 
in de Protestantse Kerk te Wognum. In deze viering spreekt Alex van Heusden, theoloog, exegeet 
en medewerker van Huub Oosterhuis bij de Amsterdamse Studentenekklesia. Alex van Heusden 
is verbonden aan de Nieuwe Liefde. Samen met Huub Oosterhuis heeft hij verschillende bijbel-
boeken hertaald. 

Het jaarthema in dit twaalfde seizoen van de Westfriese Ekklesia is Het boek Richteren. We 
gaan ons spiegelen aan het boek Richteren (of Rechters): wat heeft het ons te zeggen in tijden 
van crisis, en in een wereld die velen doet twijfelen over haar toekomst? Het boek biedt geen 
historisch verslag over een tijdperk zonder koningen, maar verbeeldt, in spannende verhalen vol 
‘special effects’ en mythologische motieven, de totale verloedering van een samenleving. De 
Richteren / Rechters brengen met daden van bevrijding het land voor een korte periode tot rust 
en dan begint de onrust weer. Het boek eindigt met een burgeroorlog. De laatste zin luidt: ‘Geen 
koning was er in die dagen, ieder deed wat recht was in zijn ogen.’ 

Zondag 2 september spreekt Alex van Heusden over “Geen koning in die dagen”.
 De viering begint om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Liturg 
is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock en 
wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en 
thee en gelegenheid om met de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u 2 
september te ontmoeten. 
U bent van harte welkom.

Bestuur Westfriese Ekklesia

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  
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VOOR EEN IEDER MET MS, EEN COLLECTANT IN DE BRES
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple 
Sclerose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20 en 40 jaar, in een 
tijd dat je op het punt een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. 
Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich 
ontwikkelt.

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. 
Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd.
Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek.
17.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke 
voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is de 
belangrijkste inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.

Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

BRIDGE VOOR BEGINNERS.
Na het grote succes van vorig jaar zal starten september wederom onder auspiciën van de 
“Bridgeclub Avenhorn e.o” een cursus:

BRIDGE VOOR BEGINNERS worden gegeven.
 
Voor deelname of informatie belt u met:
Frits Gootjes, tel. 0229 541255

TONEELVERENIGING NIEUW LEVEN UIT DE GOORN/AVENHORN
Locatie: Pronk Tulpen B.V.
Julianastraat 21a, 1633 JL Avenhorn

Het is nu nog hartje zomer. In de bollenschuur van Pronk zijn ze deze weken druk
bezig geweest met bollenpellen, maar over een half jaar wordt deze schuur
omgetoverd en kunt u genieten van de winterse voorstellingen van SCROOGE!
Wij verwelkomen u graag op: 13, 14, 15 en 16 december 2012

Toneelvereniging Nieuw Leven uit De Goorn/Avenhorn 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie:  Pronk Tulpen B.V. 
Julianastraat 21a 
1633JL Avenhorn 

 
Het is nu nog hartje zomer. In de bollenschuur van Pronk zijn ze deze weken druk  
bezig geweest met bollenpellen, maar over een half jaar wordt deze schuur  
omgetoverd en kunt u genieten van de winterse voorstellingen van SCROOGE! 
 
Wij verwelkomen u graag op: 13, 14, 15 en 16 december 2012 
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BIBLIOTHEEK DE GOORN ZOEKT VOORLEZERS VOOR VER-
ZORGINGSHUIS RUSTENBURCHT
Bibliotheek de Goorn zoekt samen met Verzorgingshuis Rustenburcht in 
Ursem voorlezers voor het voorleesteam Luisteren in je Leunstoel.
Met behulp van dit voorleesteam leest u voor aan oudere bewoners. Zelf 
lezen is voor veel oudere bewoners niet meer mogelijk. Met behulp van het 
voorleesteam wil de bibliotheek deze groep bewoners toch laten genieten 
van verhalen. Ook het met elkaar praten over de voorgelezen verhalen hoort 

daarbij. De bibliotheek is op zoek naar mensen die er voor voelen om deel uit te maken van het 
voorleesteam. Houdt u van voorlezen en houdt u ervan om met oudere mensen van gedachten te 
wisselen, dan is deze voorleesactiviteit misschien iets voor u.

Wij bieden u:
- een boeiende activiteit met oudere mensen
- een goede voorbereiding
- ondersteuning door het beschikbaar stellen van media
- contact met een club enthousiaste voorlezers

Het voorleesteam gaat in oktober starten met voorlezen.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met: Marian Blom, 0229 543407 of mblom@webbibliotheken.nl

BERKENSLAG 2012
Vanaf 1 september vindt het open dubbeltoernooi van TV De Berk, Berkenslag, weer plaats.
Er wordt door dames, heren mixkoppels gestreden in de categorieën 4 t/m 8, zowel open als 35+.
Het toernooi duurt een week+ een weekend, de finales zullen op zondag 9 september gespeeld 
worden. U kunt zich niet meer hiervoor inschrijven

Graag tot dan!
De Berkenslagcommissie

Tennistoernooi Berkenslag
3 t/m 9 september 2012 Tennispark t.v. De Berk
Onderdelen: HD - DD - MD • Categorieën: 4 t/m 8, open en 35+

www.tvdeberk.nl
goedgekeurd door de K.N.L.T.B.

BAKE FOR LIFE
Zondag 15 juli werd  de 1e Volendam in Beweging georganiseerd. ‘s Mor-
gens vroeg verzamelde men bij het Marina park te Volendam  de zon scheen 
over het IJselmeer. Het beloofde een mooie dag te worden. Volendam in be-
weging staat voor, wandelen, hardlopen, wielrennen, fietsen en zwemmen.  
Een  nieuw sportief evenement was een feit, met totaal 327 deelnemers. 
Prachtig om al die deelnemers te aanschouwen rondom en in  de Gouwzee, 
de sportievelingen kwamen elkaar hier en daar tegen, hetgeen erg gezellig 

was. Na afloop verzamelden deelnemers zich in de Jozef in Volendam om nog even na te praten 
en te genieten van een hapje en een drankje. Ook was er een verloting met schitterende prij-
zen. Dit evenement gaat zeker zijn vervolg krijgen, gezien de vele enthousiate deelnemers, blije  
vrijwilligers en tevreden sponsoren. 
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Bake for Life schenkt 50% van de opbrengst van deze dag aan de stichting ALS. Deze  stichting 
heeft veel geld nodig voor onderzoek naar deze verwoestende ziekte. De  totale opbrengst van de 
eerste editie van Volendam in Beweging is geworden 5000 euro. Wij willen een ieder bedanken 
voor de inzet, op welke manier dan ook, op deze sportieve dag.

GROTE BOEKENMARKT T.B.V. RESTAURATIEFONDS
BERKHOUTER KERK
Op zaterdag 15 en zondag 16 september 2012
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur
Wegens de restauratiewerkzaamheden is de kerk zelf helaas niet beschikbaar. 
Maar …. Er zijn mensen die meedenken. Adrie en Monique Neefjes stellen 
ruimte beschikbaar op hun bedrijf aan de Kerkebuurt 165, 1 minuut lopen 
vanaf de kerk.

Er is een collectie van 4000 stuks binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur, atlassen, 
reisboeken, kunstboeken, kookboeken , studieboeken, stripverhalen, kinderboeken, CD’s, 
Elpee’s en legpuzzels.
De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan het restauratiefonds van de 
Berkhouter Kerk.

In Berkhout en Bobeldijk kunnen op vrijdag 7 september de boeken etc. aan de weg gezet 
worden. Tussen 19.00 en 19.30 worden ze opgehaald. Als het een grote hoeveelheid betreft kunt 
u contact opnemen met Bertus van Veen. (551355) Er wordt dan met u een afspraak gemaakt 
over het ophalen. Ook kunt u de spullen brengen bij Piet Koeman, Oosteinde 73. (evt onder het 
afdak van de schuur.)

TAAL10DAAGSE 20 T/M 30 SEPTEMBER 2012 IN 
DE BIBLIOTHEEK OBDAM

GEZOCHT: DEELNEMERS TAALQUIZ

De Noord-Hollandse bibliotheken houden van taal. 
Daarom organiseren ze voor de derde keer een Taal-
10Daagse vol speelse activiteiten. Het hoogtepunt is een 

Taalquiz met vragen over de schrijfwijze en de betekenis van woorden. 

In zeven bibliotheken wordt op donderdagavond 20 september een voorronde gehouden.
In de Bibliotheek Obdam begint de voorronde om 20.00 uur. Een deskundige jury zal de voor-
ronde kritisch volgen. Zondagmiddag 30 september om 14.00 uur is de provinciale finale in 
Bibliotheek Heiloo.
Doe mee! Zin om mee te doen? Stel een team samen van taalminnende collega’s, vrienden of 
familieleden. Een team kan uit minimaal twee en maximaal drie personen bestaan. Bedenk een 
pakkende teamnaam en stuur een email naar obdam@webbibliotheken.nl, onder vermelding van 
‘aanmelding team Taalquiz 2012’. Het winnende team krijgt een beker en gaat door naar de 
provinciale finale in Heiloo.

Op dinsdag 11 september is er een Workshop Cartoon tekenen in de Bibliotheek Obdam. Jaap 
Stiemer, redacteur en cartoonist van het NHD gaat samen met Michael Minneboo (www.micha-
elminneboo.nl) een workshop Cartoons tekenen verzorgen. Aanvang workshop 20.00 uur.
U heeft daarna de mogelijkheid om uw eigen cartoon te maken en op te sturen naar het NHD.
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De leukste cartoons worden tijdens de Taal10Daagse, van 20 tot en met 30 september, in het 
Noordhollands Dagblad geplaatst.

Meer informatie op www.westfriesebibliotheken.nl. Aanmelden obdam@webbibliotheken of 
0226-45186. Dankzij de bijdrage van het NHD zijn beide activiteiten gratis.

‘T ZIT IN DE LUCHT
Op ‘t mooie zeumereivend,
as de wind lait op ien oor,
zien je soms zommaar ballonne.
‘t Loikt wel ‘n nuw luchtruimspoor.

Je ziene ze gaan in snokkere kleure
en deeronder hangt ‘n mand.
Deerin zitte luchtruimzwevers,
gnap verdeêld an iedere kant.

‘Zuks wul ik ok nag ‘rs beleve,’
zoit ons oigen tante Griet.
‘Je kenne d’r gien prois mee winne
en in de krant komt ‘t ok niet.

Maar ik wul gewoôn deerboven
moin oigen stekkie welders zien.’
‘Nou, as ik den maar niet mee hoef,’
zoit oom Piet, ‘moin niet gezien.’

Alle woifies van de kaartclub
dede euro’s bai mekaar.
Griet werd demie voifentachtig,
deerom niet lang wachte maar.

As kedoo mocht Griet den zweve,
goed ik koik met rooie strik.
En de kaarters allegaar zwaaie,
alleman had barre skik.

En toen Griet de mand uitstapte,
zoi ze: ‘Wat is dut ‘n pracht!
As deerboven alles zô is,
denk ik dat ik niet lang wacht.’

Riet Wever-Appel, Waarland
Uit: Skroivendevort



12

HET WESTEINDE OMSTREEKS 1925
Dit is al een hele oude foto maar de situatie is nog goed herkenbaar.
Het tweede pand rechts is villa Troostwijk.

Co Beemsterboer.

   

         
 

EHBO VERENIGINGEN St VERONICA DE GOORN EN BERKHOUT GAAN WEER 
EEN OPLEIDING

EERSTE HULP AAN KINDEREN VERZORGEN
VOOR HET SEIZOEN 2012 - 2013

EHBO St Veronica De Goorn en Berkhout

Cursus EHBO aan kinderen
In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend verschijnsel.
Voor slachtoffers is het ongeval op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling 
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als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend. Dit geschiedt 
vaak niet door een deskundige, maar door opgeleide leken (EHBO’ers). Die zijn meestal eerder 
ter plekke bij een ongeval.

De Eerste Hulp aan kinderen opleiding is een module opleiding EHBO met naast de belangrijke 
levensreddende handelingen, waaronder reanimatie met AED training, ook kleine ongevallen en 
verbandleer. Het geheel wordt afgesloten met een examen.

Mocht u zelf uw aantekening op u EHBO diploma of het certificaat EHBO aan kinderen willen 
halen, dan kunt u zich opgeven voor de komende cursus. 
De cursus start op 8 oktober 2012 met aansluitend een examen op 10 december 2012. 
De kosten voor de cursus zijn € 50,= inclusief het cursusboek en het examen.
De meeste zorgverzekeringen vergoeden of 100% of 75%. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.

Voor opgave en/of vragen kunt u terecht op onze website www.ehbodegoorn.nl 
Of u kunt bellen met: 
Inqrid van de Bosch  voorzitter EHBO St Veronica De Goorn  0229 – 540857
Rob Pater  Penningmeester EHBO St Veronica De Goorn 0229 – 543214 
Jacques Hooft  Instructeur EHBO St Veronica De Goorn   0229 – 541839
Teewis Klaij  Penningmeester EHBO vereniging Berkhout  0229 – 551783 

Mocht u interesse hebben, kunt u zich opgeven tot 8 oktober 2012. 

Namens het bestuur van de EHBO verenigingen St Veronica De Goorn en Berkhout.

Jacques Hooft.

   

EHBO VERENIGINGEN KOGGENLAND GAAN WEER 
EERSTE HULP OPLEIDINGEN VERZORGEN

VOOR HET SEIZOEN 2012 - 2013

De EHBO verenigingen Berkhout – De Goorn – Obdam – Hensbroek – Spierdijk/ Zuidermeer - 
Ursem hebben besloten om in samenwerking een cursus op te starten voor de opleiding tot Eerste 
Hulpverlener Bij Ongelukken (EHBO-er).

In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend verschijnsel. 
Ongevallen in en rondom het huis of tijdens het uitoefenen van werk en hobby. Voor slachtoffers 
van deze ongevallen is het feit op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling 
als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend. Dit geschiedt 
vaak niet door een deskundige maar door leken (EHBO-ers). Van iemand die in het bezit is 
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van een geldig EHBO diploma mag men verwachten dat hij/zij in staat is die eerste hulp op 
verantwoorde wijze te verlenen. Daarom is het belangrijk dat er cursussen worden gegeven voor 
het opleiden tot EHBO-er.

Om de cursus te kunnen starten is het van belang om minimaal 10 cursisten te hebben. Daarom 
hebben de EHBO verenigingen in de regio besloten om gezamenlijk deze cursus op te starten.
De cursus wordt gegeven op de locatie van EHBO vereniging Berkhout Kerkebuurt 179 Berkhout.
Na afloop van de cursus gaan de cursisten terug naar de vereniging waar men zich heeft aangemeld.

De opleiding behandeld naast de belangrijke levensreddende handelingen (waaronder 
REANIMATIE en AED ) ook kleine ongevallen, en verbandleer. Dit kan toegepast worden bij 
volwassenen en kinderen. 
De EHBO verenigingen van de Regio Koggenland verzorgen naast deze cursus ook de 
herhalingslessen om de kennis actueel te houden.

Naast deze twee HOOFDACTIVITEITEN zijn de EHBO verenigingen ook nog actief bij diverse 
evenementen binnen de regio Koggenland zoals:
Diverse sportevenementen – carnaval – prutmarathon – autocross – diverse markten – tuinfeest 
– 40mm.
Op deze evenementen zijn EHBO-ers aanwezig, die indien nodig de noodzakelijke eerste hulp 
verlenen.

Het is de bedoeling om op 19 september 2012 te starten met een nieuwe cursus EHBO + 
BEDIENING AED.
De cursus wordt gegeven over 12 avonden inclusief examen, van twee en half uur.
De kosten voor de cursus zijn € 140, = inclusief reanimatie bediening AED, hulp bij kleine 
ongevallen, verbandleer en cursusboek.
Wanneer U een ziektekostenverzekering heeft bij ACHMEA krijgt U 75% terug van Uw 
zorgverzekeraar.
Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of zij ook een vergoeding geven.

De EHBO verenigingen van de Regio Koggenland - Berkhout – De Goorn – Obdam – Hensbroek 
– Spierdijk/ Zuidermeer – Ursem, zijn ook te benaderen voor herhalingslessen ten behoeve van 
de verlenging van uw Eerste Hulp diploma.

Inlichtingen over de cursussen Eerste Hulp en Herhalingslessen kan U opvragen bij;

Berkhout:  Teeuwis Klaij tel : 0229 – 551783  Email teeuwis.gerra@quicknet.nl
De Goorn:  Inqrid van den Bosch  tel : 0229 – 540867  Email inqrid64@hotmail.com
Obdam: Inge Mes tel : 0226 – 723104  Email 
Hensbroek: Marja Vlaar tel : 0226 – 452885  Email jan-marja-vlaar@hetnet.nl
Spierdijk/ 
Zuidermeer:  Carla Bakker  tel : 0229 – 561662  Email j-bakker@quicknet.nl
Ursem: Ria van Ginkel  tel: 072 – 5021209   Email ginkelursem@hetnet.nl
Instructeur Jacques Hooft tel : 0229 – 541839  Email j.m.hooft@quicknet.nl
Instructeur Luut van den Berg tel| 0226 – 352226   Email info@berg-bhv.nl

Namens de EHBO verenigingen

Kaderinstructeur:    Jacques Hooft
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COMPUTERLESSEN IN KOGGENLAND. 
Onder de vlag van Seniorweb worden in de gemeente Koggenland, voorheen Wester Koggen-
land, door een groepje vrijwilligers al jaren lang computerlessen verzorgd.
De afgelopen paar jaren is gebleken dat de inhoudelijke vraag naar lessen veranderd. Was het 
eerder algemeen de vraag “Hoe werkt een computer en wat kan ik er dan mee”, in het heden 
komt de nadruk duidelijk te liggen op het gebruik van internet, inclusief de werking van mail. 
Daarnaast is vooral digitale fotografie een algemeen goed geworden en in die sector is de vraag 
naar verwerking op en met de computer sterk toegenomen.
Als docenten hebben wij van het voorgaande kennis genomen en de lesmethodiek intussen voor-
al afgestemd op het gebruik van internet, inclusief het mailen. Daarnaast voldoen wij graag aan 
de vraag van het verwerken en bewerken van digitale foto’s. Bij dit laatste maken wij gebruik van 
het basisprogramma Picasa en instrueren wij ook het zelf maken van een fotoboek.
Al veel cursisten hebben op een rustige en plezierige wijze maar vooral met voldoening voor-
gaande cursussen voltooid. 

Uiteraard houden wij ruimte en mogelijkheden voor gevorderden die de mogelijkheden van de 
PC wat verder willen doorgronden en gebruiken. 
Voor hen bieden wij nog steeds lessen voor gevorderden, waarbij het programma Windows Word 
(tekstverwerking) de hoofdmoot is. 
Er wordt daarbij wel een stukje voorkennis verwacht!
Voor diegenen die in het verleden de gevorderden cursus al eens hebben gevolgd of door zelf-
studie dit eigen hebben gemaakt, maar waarbij het een en ander wat is weggezakt, bieden wij 
een zo genoemde “Opfriscursus” waarin alle taken die te maken hebben met Windows Word en 
aanverwante zaken nog eens worden doorgenomen.
Als laatste, doch niet minder interessant, hebben wij ruimte voor een cursus Windows Excel 
(rekenprogramma). Ook hier echter wel de opmerking dat een stuk voorkennis noodzakelijk is!
Zonder redelijke voorkennis van het gebruik van de computer (verkenner en basiswerking van 
programma’s) komt u bij deze laatste twee in de problemen en dat zou zonde van de moeite zijn.
Dus de geboden mogelijkheden zijn momenteel:
- Een cursus voor beginners met als hoofdthema internet en mail. (8 lessen)
- Een cursus digitale fotobewerking + fotoboek maken. (5 lessen)
- Een cursus Windows Word voor gevorderden. (8 lessen)
- Een opfriscursus ( 4 lessen)
- Een cursus Windows Excel voor gevorderden. (6 lessen)

Is met het voorgaande uw interesse gewekt of heeft u vragen, neem dan contact op met het serviceloket 
Koggenland, bij voorkeur op woensdag tussen 9.00 en 10.30 
Het telefoonnummer is 0229-548422. Spreek op andere tijden het antwoordapparaat in en u wordt op 
een later tijdstip teruggebeld.
Ook vindt u meer informatie en een aanvraagformulier op onze website www.seniorwebkoggenland.nl 

NB
De lessen worden gegeven boven het kantoor van de Rabobank in Obdam. Er is daar helaas geen lift.
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    Middenhof 2 De Goorn - www.koggenland.nl

    
    TIJDELIJKE SLUITING 
    CONSULTATIEBUREAU AVENHORN

Het consultatiebureau aan de Tocht 1b in Avenhorn is met ingang van 26 juli gesloten. De  
gemeente is samen met de GGD, in overleg met de buitenschoolse opvang aan de Buitenroede 
in Avenhorn. De bedoeling is om daar vanaf 15 oktober een nieuw consultatiebureau te openen.

Tot dat moment vinden de onderzoeken plaats in het consultatiebureau dat gevestigd is in het 
Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Dr. Lohmanstraat 21c in Obdam. Het inloopspreekuur is 
op maandag van 13.30 tot 14.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het planbureau van de GGD op telefoonnummer
(088) 01 005 51.

ANBO GAAT JEU DE BOULEN.

Op 25 juli heeft de ANBO een informatieve middag ge-
geven om samen eens Jeu de Boules uit te proberen op de 
nieuwe baan bij de Slagterslaan 2.
De opkomst is voor de eerste keer flink. We  
krijgen instructies van twee ervaren dames Vera en Bep.  
We proberen om een goeie gooi te krijgen, maar voor 

sommigen is dit nog moeilijk en gaat de bal achteruit in plaats van naar het kleine balletje. 
De lol is er niet minder om.
De puntentelling is moeilijk, maar we weten nu van de verdediger en aanvaller en wie de pun-
ten krijgt. Zo leer je nog heel wat op een middag. De thee en koffie smaken ook lekker dankzij  
Berkenhof, waar we het vandaan kunnen halen.
We besluiten om elke eerste en derde dinsdag van de maand om half 10 weer te gaan en proberen 
om ons spel beter te maken. Ondertussen hebben we op 7 aug. de eerste ochtend gehad en het 
was reuze gezellig. Iedereen is welkom, we hebben nog geen vaste groep, maar proberen er wel 
een te krijgen, zodat er een echte club ontstaat waardoor de ANBO zich terug kan trekken als 
initiatiefnemer en dat het dan een club van “ De jeugd van vroeger” wordt. Kom dus 21 aug en 4 
sept naar Slagterslaan 2, wij hebben de Jeu de Boules ballen. 
Ook kunt u zich snel opgeven voor ons reisje naar de 50+ Beurs in Utrecht op 14 september. We 
vertrekken om 9 uur van de Slagterslaan 2 om rechtstreeks naar Utrecht te gaan. Na een bezoek 
aan de 50+ Beurs krijgen we nog een 3 gangen diner in Ankeveen. Dit alles voor maar € 25.- geef 
u gauw op want vol=vol voor de bus.
Opgeven bij Henk tel; 551239 of Maartje tel; 551488.
Op 11 oktober gaan we weer een gezellige film middag houden in de Ridder, schrijf het alvast op 
in uw agenda. Aanvang 14.00 uur, kosten 3 euro. 
En dan natuurlijk de spetterende ouderendag op 26 okt in de Koggenhal in de Goorn. Eerst koffie 
of thee dan s morgens een interactief biljartdemonstratie en een modeshow. Met 26 kramen voor 
gezellig rondwandelen en sociale contacten te onderhouden. We krijgen allen een lunch aange-
boden, allemaal verzorgd door vrijwilligers uit Koggenland. 
s, Middags Het Volendams Operakoor. Een dag om er bij te zijn. Kaarten kosten maar € 8.-  
te verkrijgen na 11 sept bij de ouderenbonden en gemeentehuis in Koggenland.
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DE HERAUT IS NU OOK DIGITAAL TE LEZEN!

U ziet het, De Heraut gaat met zijn tijd mee. Met ingang 
van heden worden de edities van ons blad ook geplaatst op 
onze internetsite: www.dorpsbladheraut.nl. Bij elke editie 
wordt bovendien één foto geplaatst die ook in het blad wordt 
afgedrukt. 
De website geeft ons blad extra mogelijkheden, bent u 
"elders" en wilt even weten wanneer nu het spektakel in De 
Goorn, de Odigofeesten in Oudendijk of het vaarfestijn in 
Berkhout wordt gehouden? Even de site activeren en u weet 
het. Waar u ook bent, u kunt even de agenda bekijken of even 
iets teruglezen over een artikel dat in het blad heeft gestaan. 
Maar ook alle oud dorpsbewoners kunnen hun dorp blijven 
volgen, tot in het buitenland aan toe. Mooi toch!

Het bestuur hoopt dat we ons mooie blad nog jaren kunnen laten verschijnen. Elke 14 dagen 
wordt het bij u thuisbezorgd. Gratis, maar gelijktijdig kan ons blad niet blijven bestaan als er niet 
voldoende financiële middelen zijn. Aan de oproep om te doneren wordt goed gevolg gegeven. 
Toch is er op dit moment nog een gat in de begroting. Heeft u nog geen donatie gedaan dan 
roepen we u dringend op om dit alsnog te doen.
Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekening 307610292 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws 
Wester-Koggenland. 
 

En voor de toekomstige digitale lezers: Hierboven de QR-code zodat u onze site direct kan 
opslaan in uw smartphone.

HET BESTUUR MELDT

Op 21 juli bereikte ons het schokkende bericht dat Fred Faijdherbe, voorzit-
ter van Kwiek 78 plotseling was overleden. Ik heb de afgelopen jaren re-
gelmatig contact gehad met Fred en heb hem leren kennen als een aimabele 
gedreven voorzitter van een zich positief ontwikkelende vereniging. Fred 
was o.m. initiatiefnemer van de Koggenlandcup. Op 25 juli is op indrukwek-

kende wijze afscheid genomen, ik wens de familie en voetbalvereniging Kwiek 78 nogmaals 
veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
 
Ik hoop dat velen hebben genoten van de vakantie en weer een beetje zin krijgen in voetbal.
Er is tijdens het voetbalreces het nodige gebeurd op ons complex. Onder leiding van Peter Vlaar 
en geadviseerd door Ben Vlaar heeft de kantine een metamorfose ondergaan. Het betreft hier 
zeker niet de eerste verbouwing sinds 1974 maar wel de meest ingrijpende. 
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De jaren 70-look is verdwenen en de inrichting is eigentijds geworden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
leden en supporters zich nog meer thuis gaan voelen in ons clubhuis. Vanaf deze plaats wil ik alle 
vrijwilligers danken voor haar of zijn bijdrage. In het najaar gaan we het kozijn in de voorgevel ver-
vangen. Er ligt een prachtig ontwerp en met de nodige hulp van deskundige vrijwilligers gaan we 
deze klus ook weer klaren. Met al dat nieuwe dubbele glas gaan we goed voorbereid de winter in. 
Door alle zelfwerkzaamheid en een bijdrage van de Club van 100 blijven we in financieel opzicht 
ver binnen de begroting, voorzichtig begin ik te denken aan de renovatie van de toiletten.
De Club van 100 heeft naast bovengenoemde bijdrage ook nog eens twee prachtige dug-outs 
gerealiseerd tussen het B en C veld. Op koude en winterse dagen kunnen spelers en supporters 
er wat beschutting vinden en staan de tassen in ieder geval droog. Word lid van de Club van 100, 
het is een prachtige manier om dingen mogelijk te maken voor de vereniging.

Door alle drukte rond de verbouwing en andere bestuurlijke activiteiten is besloten om de jaar-
vergadering te verplaatsen naar oktober. De datum is nog niet bekend. Ook is er besloten om de 
sportveiling niet in oktober maar in maart 2013 te gaan organiseren.

Zoals bekend speelt RKEDO in een smetteloos wit tenue, althans dat is de bedoeling. Gebleken 
is dat de witte broeken mede als gevolg van het kunstgras al heel snel niet meer helder wit te hou-
den zijn. Na diverse gesprekken met de leverancier hebben we moeten besluiten om het tenue te 
gaan wijzigen. Richting de KNVB is medegedeeld dat we voortaan met een wit shirt, een groene 
broek en groene sokken gaan spelen. De overgang geldt direct voor de selectieteams, voor de 
overige zal dit geleidelijk gebeuren.
 
Tom van den Berg is begonnen met de selectie, door de late vakantie ontbreken er af en toe wat 
spelers maar we kunnen toch spreken van een goede opkomst bij de trainingen. De derde plaats 
tijdens het Koggenlandtoernooi is zeker niet slecht. Nu het bekerprogramma om daarna goed 
voorbereid aan de competitie te kunnen beginnen.
Het programma voor de beker is als volgt:
19 aug. 14.00 uur KGB1 - RKEDO 1
23 aug. 19.30 uur RKEDO - West Frisia 1
26 aug. 11.30 uur Zoaven De1 - RKEDO 1

De competitie start op 2 september met een uitwedstrijd tegen Fortuna Wormerveer,
Op 9 september spelen we de eerste thuiswedstrijd tegen Westzaan. Ik hoop dat we ook dit  
seizoen kunnen rekenen op vele trouwe supporters, u bent allen van harte welkom.

Met sportieve groet
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO

STARTEN MET HARDLOPEN BIJ AV ARO’88 IN OBDAM
Atletiek vereniging ARO’88 uit Obdam organiseert weer een 
nieuwe cursus hardlopen voor beginners. 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 trainingen worden gegeven op de nieuwe  

atletiekbaan van ARO’88 op sportpark Victoria te Obdam. De cursus start op donderdag 13 september
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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, loopervaring......
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

ROIZE
‘Woi gaan nooit met vekantie, ‘oor,’ zoi Alie teugen Mien.
‘Dat op ‘n camping in ‘n tent, deer zel je oôs niet zien.
Ik hoef niet weg, al dat gedoe, dat is toch niks voor moin.
Gien roize ver van huis voor oôs, nei Frankroik of Berloin.’

‘Je hoef niet ver, ‘oor,’ zoi Mien toen, ‘want Drenthe is dichtboi.
Of Zeeland met z’n lange breg en piepers in de kloi.
Ok ‘t zuie van ‘t land is mooi om ‘rs ‘n keer te zien.
Gaan sleipe in ‘n goed hotel, zeg dat je ‘t verdien.’

‘Ken wel weze, maar ‘k hew genog an oigen huis en heerd.
En dat we ‘t buitenland niet ziene, heb moin nag nooit wat deerd.
In de buurt zo an de reed, West-Friesland dat gaat net.
Maar sleipe doene woi allien maar in oôs oigen bed.’

Nelly Kommer-Gutter, Schagen
Uit: Schroivendevort.

          
MAAK KENNIS MET HET KLASSIEKE KOOR UIT 
KOGGENLAND EN ZING MEE!
   
Had u dit al eens willen doen, maar is het er nog niet van gekomen, het 
zingen in een klassiek koor? Kom dan eens langs bij het enthousiaste en 
ambitieuze koor Kogge Klassiek. Elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur 
repeteert het koor in de Groene Toren kerk aan het West in Avenhorn.
Op 29 augustus, 5 en 12 september bent u van harte welkom op de open 

repetitieavonden om kennis te maken met het koor en haar repertoire.
Zingen is heerlijk, maar onder leiding van dirigent/zangpedagoog Meeuwis Rebel wordt het 
´genieten´ van uw eigen stem. Het koor werkt toe naar een concert op zondagmiddag 25 november 
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in Obdam met daarin muziek van Verdi en Brahms. Dit programma zal in een verhalende vorm 
gepresenteerd worden door Michael Abspoel. Hij is zanger, theatermaker en de stem achter het 
tv programma ´Man Bijt Hond´. Dit belooft een bijzonder concert te worden en misschien nog 
meer een reden om te komen kennis maken met Kogge Klassiek. 
Informatie kunt u vinden op www.koggeklassiek.nl 

DANSGROEP AVENHORN 
 
Woensdag  5 september gaan we weer beginnen,dus noteer het alvast in je 
agenda .
En gaan dan weer nieuwe dansen  leren ,dus kom je  met ons mee dansen.
Dan kan je zelf evaren hoe gezellig het is om samen te dansen .
Even een uurtje de zinnen verzetten en lekker bezig zijn en meteen weer 
goed voor je conditie na de vakantie 

Want we stoppen altijd eind mei ,en beginnen  dan weer in september .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorstellingen: 13, 14, 15 en 16 december 2012 

Locatie: Pronk Tulpen B.V.  
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Met dansen gebruik je verschillende spiergroepen ,daar houd de leidster rekening mee als ze  
haar les aan ons voorbereid. Daarom is dansen   dan wel inspannend maar ook meteen  
sontspannend voor je.
We houden ook altijd even een kleine pauze om even wat te drinken ,en wat te kletsen.
 
We dansen woensdag middag van 13.30 u tot 14.30 u.In de gymzaal  aan Het Veer 88 ,achter 
Peuterspeelzaal het Hummeltje.
 
 
Bel voor inlichtingen 0229 542616 

INDOOR SEIZOEN VOLLEYBALVERENIGING WVS’90 
OP HET PUNT VAN BEGINNEN
 

Na een zomer waarin heel  Koggenland weer op het strand en op de camp-
ing heeft kunnen volleyballen loopt de zomer weer een beetje op het einde. 

Gezien het enthousiasme op de zandtoernooien in De Goorn, Berkhout, Ursem en Grosthuizen 
hopen wij als vereniging na de zomer wat nieuwe leden te kunnen verwelkomen. Om kennis te 
maken met de vereniging is iedereen van harte welkom op onze trainingen die van start gaan 
op 30 augustus. Meedoen om te proberen kan altijd: meldt je in de zaal in sportkleding en op 
zaalschoenen en je kunt zou instromen in een trainingsgroep.
 
De trainingen zijn als volgt:
donderdag 30 augustus: 20:30 -22:00, de Koggenhal, Senioren plus jeugd vanaf 16 jaar, zowel 
recreatief als competitie
vanaf donderdag 6 september:  18:00 -19:00, de Koggenhal, jeugd van 6 tot 12 jaar
 19:00 - 20:00, de Koggenhal, jeugd van 13 tot 16 jaar
 19:00 - 20:30, de Koggenhal, dames, competitie
 20:30 - 22:00, de Koggenhal, heren, competitie
 20:30 - 22:00, de Koggenhal, heren en dames, recreatief.
 
We hopen jullie te zien in de Koggenhal. Voor meer informatie, contact Mark Dikstaal, via 06-
12782307 of voorzitter@wvs90.nl.
 

Gezocht: Volleybaltrainer
Volleybalvereniging WVS’90 is de enige volleybalvereniging uit Koggenland die met teams uit-
komt in NeVoBo competitie. De thuisbasis van onze vereniging is de Koggenhal in De Goorn.
 
Voor het komende seizoen zoeken we nog een trainer voor onze damestrainingsgroep. De groep 
bestaat uit jonge talenten en ervaren speelsters en speelt competitie in de 3e klasse.
 
Er wordt 1 keer in de week getraind van 20:30 tot 22:00 uur op donderdagavond. Vanwege de 
samenstelling van de groep is deze zowel geschikt voor een ervaren trainer als voor een begin-
nende trainer. Uiteraard biedt de vereniging een vrijwilligervergoeding.
 
Heb je interesse? Lijkt het je wat? Neem dan contact op met Mark Dikstaal via 06-12782307 of 
via voorzitter@wvs90.nl 
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VEEL VRAAG NAAR HULP BIJ THUIS ADMINISTRATIE 
Steunpunt Zorg voor Welzijn krijgt veel vragen om een BudgetBuddy+, een vrijwilliger, die 
mensen met een psychiatrische of een verstandelijke beperking helpt met de thuisadministratie. 
Daarom is het Steunpunt hard opzoek naar nieuwe vrijwilligers, die door het wegwijs te maken 
en coachen de ander de thuisadministratie weer te laten lukken. 

Aan de slag als BudgetBuddy+? Meld je gauw aan, want de volgende tweedelige training is al op 
19 september en 3 oktober aanstaande! Tijdens de training krijg je inzicht in de werkwijze van 
het op orde te krijgen van de thuisadministratie, communicatie met mensen met een beperking 
en in coaching.

Neem voor meer informatie contact op met Lian Beentjes of Rein Dekker van Steunpunt Zorg 
voor Welzijn via: 0229 – 272196 of info@steunpuntzorgvoorwelzijn.nl

Afd. Avenhorn / Oudendijk
Secr. Ineke de Vries, tel. 0229-218697

UITNODIGING

Nog drie weken en dan gaan de Vrouwen van Nu 
weer van start. 
Op 13 september komen de Spierdijker Dansers 
en laten ons meedeinen en bewegen met de 
Westfriese dans. Wij nodigen u, uw buurvrouwen 
en vriendinnen uit om deze avond bij te wonen. 
En dat het gezellig wordt dat beloven we u!
Het begint om 20.00 uur in Hotel Cafe Avenhorn 
aan het Hoog 1, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
De toegang is gratis en u bent van harte welkom.

 

KLAVER GIANT KOGGENLANDTOERNOOI 2012

Onder mooie weersomstandigheden zijn op zondag 1 juli in Ursem en Obdam de tennisfinales 
gespeeld van het zesde Klaver Giant Koggenlandtoernooi. Hierna werden in Ursem bij TC 
Ursem de prijzen uitgereikt, gevolgd door een gezellig samenzijn. Een uniek evenement op de 6 
tennisparken van onze gemeente. Met een kleine 400 partijen in 36 categorieën (junioren en senioren 
door elkaar) één van de grootste tennistoernooien in ons land.

Het inschrijfgeld kon ook dit jaar weer laag gehouden worden, door de grote inbreng van onze 
sponsoren.

Bent u benieuwd welke gezichten er horen bij de namen van onderstaande finalisten, neem dan 
een kijkje op onze site: www.klaver-giant-koggenlandtoernooi.nl
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DE6: Maxime Smal-Kelly Hofman Kooy 6-3 6-2

DE7: Carolien Bakker-Joyce de Vries w.o.

HE5: Tom Grooteman-Bertus Lenting 6-4 6-7 7-5

HE6: Rico Grooteman-Michel Bos 6-3 6-4

HE7: Paul vd Werff-Robèr Laan 7-6 4-2 opgegeven

HE8: Dave Doves-Jeroen Knijn 6-4 6-2

DD5: Rixt Adema/Caroline Geertsma-Brenda Knijn/Mariëtte Snoek 6-3 2-6 7-5

DD6: Maxime Smal/Ilona Stam-Wendy Groot-Dammes/Mirjam Peereboom 7-5 6-1

DD6 35+: Karin Duinker/Rosa van Leeuwen-Marja de Jong/Mary Koot 6-4 6-4

DD7: Kelly Vlaar/Joyce de Vries-Petra Klijn/Cora Oudhuis 6-1 6-2

DD7 35+: Sandra van Duin/Paula Reus-Beemster-Linda Hooijschuur/Lia Kager 2-6 7-6 6-3

DD8: Margret Dekker/Marit Dekker-Denise Langedijk/Ellen Vlaar 6-3 2-2 opgegeven

DD8 35+: Angelique de Ruijter/Jolanda Sneek-Esther Bijman/Sandra Koster 7-6 6-4

HD6: Maarten Schouten/Bart Smal-Niels Entius/Ferry Fakkeldij 6-3 6-2

HD6 35+: Stef Dekker/Peter Duinker-Ed Laan/Peter Seinen 6-2 7-6

HD7: Rutger Court/Walter Vlaar-Matthias Brinkman/Johan Ursem 6-4 6-2

HD7 35+: Ronald Dekker/Bert Reus-Cees Feld/Siem Loos 6-2 6-1

HD8: Marcel van Dellen/Daniel Romkes-John Borst/Mark Rood 7-6 6-2

GD5: Leonie Overboom/Stefan Thomas-Karla Borst/Jos Boots 6-1 6-4

GD6: Judith Knijn/Maarten Schouten-Wendy Groot-Dammes/Marco Groot 6-2 7-6

GD6 35+: Miranda Otten/Jaap Bakker-Paula Reus-Beemster/Aad Kunst 7-6 7-5

GD7: Joyce Vlaar/Maarten Reus-Petra Klijn/Olaf Klijn 6-4 5-7 6-2

GD7 35+: Miranda Cornips-De Decker/Ron de Decker-Carla Buijsman-Komen/Peter de Jong 2-6 
6-3 7-5

GD8: Marina Ridder/Thed Vreeker-Sandra Koenders/Rene Koenders 6-1 6-3

ME12: Maxime Reus-Ilse Stet 6-1 6-0
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ME14: Anouk Duinker-Tessa Saueressig 6-2 6-2

ME17: Milou Negenman-Anoek Steur 7-5 6-0

JE12: Kick Wijga-Thijmen Reus 6-4 6-3

JE14: Nick Beintema-Luc Stam 6-2 6-4

JE17: Wesley Mol-Jesse Borst 2-6 6-4 6-4

MD12: Alissa Bijtjes/Ilse Stet-Maxime Reus/Joelle Takken 6-3 6-2

MD14: Anouk Saueressig/Tessa Saueressig-Rosanne Ridder/Marjolijne Smal 7-6 6-4

MD17: Milou Negenman/Lisa Schoenmaker-Anouk Duinker/Laura Duinker 6-4 6-3

JD12: Tim Schouten/Kick Wijga-Thijmen Reus/Elvio Seinen 6-0 6-4

JD14: Nick Beintema/Tos Dekker-Donovan Appelman/Jaimy Hellingman 6-1 6-0

JD17: Jesse Borst/Jorrit van Trigt-Mick Kamper/Wesley Mol 6-4 6-4

TAFELTENNISVERENIGING BERKHOUT ZOEKT NIEUWE LEDEN.

Nu de vakanties grotendeels weer achter de rug zijn, is het weer tijd om aan de nodige beweging te 
denken.
Als dat bij u zo is, dan zijn wij op zoek naar u, want heeft u wel eens aan tafeltennis gedacht? Dit 
is een leuke en gezellige sport welke door iedereen is te beoefenen. Bij deze sport komen weinig 
tot geen blessures voor. Je staat n.l. alleen, of met je partner achter de tafel, dus heb je geen lijfelijk 
contact met je tegenstander, maar je beweegt wel en hoe!!!

Wij zijn een tafeltennisvereniging zuiver met een recreatieve opzet en spelen niet in de NTTB, 
echter wel met diverse verenigingen uit deze omgeving. Onze vereniging bestond in december 2011  
30 jaar.

Als u belangstelling heeft om eens kennis te maken met deze sport, of eens wilt oefenen, u bent van 
harte welkom op één van onze oefenavonden. Ook is het bij ons mogelijk om te trainen met een 
ballenkanon, zodat een bepaalde slag steeds herhaald kan worden. De contributie bedraagt €. 45,= 
per jaar. Nieuwe leden 3 maanden gratis.

Wij spelen op maandagavond van 20.30 uur tot ca. 22.30 uur in de gymzaal van de Ridder.

Ons seizoen start weer op maandagavond 3 september.

Wilt u nadere informatie kunt u terecht bij :  Jan Besseling Tel 551369
                                                              
     Of bij :   Ger Groothuis Tel 551268

Graag tot Ziens bij TTV BERKHOUT  
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In de laatste week voor de zomervakantie hebben er in het Koggenbad bijna 
300 kinderen afgezwommen voor een zwemdiploma. Natuurlijk zijn al deze 
kinderen geslaagd. Het was druk, maar het was een leuk feest om al die 
gelukkige kindersmoeltjes en trotse ouders het zwembad zien te verlaten.

De volgende kinderen hebben afgezwommen voor het

Teddybeer-, puppydiploma 

Ayla van Groenestijn
Lotte van Groenestijn
Louise  Boots
Nathan  Woerdman
Kaylee De Hoop
Ninte  Poelstra
Xander  Scherpenzeel
Walid  Mamouni
Nick  Veenman
Alyssa  Snelting
Huub  Jonk
Björn  Ruiter
Julian  Disseldorp

Tom  Jonk
Tara van Beijnhem
Brent  Tanır
Daan  Oortwijn
Niek  Stellinwerf
Amélie  Tot
Dominique Eloise Pronk
Mats  Groot
Laura van Olffen
Tim  Lakeman
Mick van Zal
Senna de Jong
Danique  Korse

A Diploma 

Mick  Elstrodt
Miraç  Yurtseven
Lynn  Bakker
Jasper  Schouten
Michael  Dodeman
Bas  Baltus
Jesper  Nieuwenhuizen
Siyi  Hu
Merle  Doeswijk
David  Kramer
Jay  Van der Heide
Vadym  Vasylevskyy
Lauren de Hoop
Jez de Vreugd
Rosanne  Groot
Wesley  Blom
Jordy  Hogetoorn
Nikki  Groot
Rick  Smoor
Mirte Van  Diepen
Ferry  Nooij
Bart  Smeding
Tigo  Lenting
Youk  Zappeij
Fleur  Smits
Sil  Walburg

Steef  Admiraal
Leon  Westerveld
Emma  Piet
Oek  Kaandorp
Youri  Scheepers
Fleur  Baltus
Kiki  Bartholomeus
Jan  Bartholomeus
Mila  Zuurveen
Koen  Leek
Riley  Wessemius
Ryan van Elk
Max  Smit
Sophie de Groot
Milou  Viiser
Zefanjah Xiomara  De Jong
Levi  Elbersen
Joey  Prins
Wen  Borst
Babbette  Ketel
Tom   Carper
Danello Van der Bijl
Marieke  Appel
Tijs  Keuning
Senna  Reinderts
Elise de Jong
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Marieke  Koppes
Foss de Moel
Hero  Veld
Alain  Januška
Patricia  Vlaar
Deniz  Cicibasoglu
Sorcha  Bijl
Kjell  Bijl
Isa  Jorritsma
Cemay  Dişsiz
Gyula  Gregor
Niels  Roet
Emma  Karsten
Misha  Dekker
Josh van Putten
Robbin  Haring
Darre ten Bruggencate

Mels van Schaik
Pepijn van Laar
Milan  Groot
Ruben  Bakker
Suradj  Baktawar
Erin  Telman
Dané  Luybe
Romana  Vial
Mylo  Ooteman
Joep  Kuijper
Mark  Schumacher
Roy  Voorend
Julian  Koops
Jasmijn de Jong
Renske  Molenaar
Floor  Adriaanse
Jordi   Spruit

B Diploma 

Jim  Pronk
Sven  Schaap
Lotte de Wildt
Steijn  Masselink
Sita  Wijte
Marco  Stet
David  Pronk
Mathé  Koning
Jan  Weel
Ruben  Bouwman
Lars  Wenstedt
Sem  Fontein
Josephina  Vink
Christiaan Van de Griendt
Jelle  Zwaanenburg
Tygo  Kamer
Bo  Doeswijk
Fleur  Rorije
Isabelle  Koppenaal
Duncan  Burggraaf
Kay  Egstorf
Milika  Knijn
Kevin de Boer
Nomi  Oudhuis
Kiki  Oudhuis
Sebastiaan van Vliet
Dorus  Pater
Merel van Vliet
Marije  Prins
Amber Antoinette Catherina Koster
Eric  Dolfing
Fiene  Schellevis

Sarah  Braas
Babette  Kenter
Borre  Kooge
Jaro  Harten
Rosan  Koppert
Jis de Boer
Lucas  Braas
Bram  Oudshoorn
Coen  Klijn
Sil  Dol
Nika Van der Aar
Aafke  Rinkel
Dylana  Boerleider
Lis  Vlaar
Thijs  Melten
Anouk  Karels
Jamy  Koning
Renske van Druten
Eline van Druten
Wietse  Dekker
Dylan  Groot
Isa  Jorritsma
Lenne de Boer
Michiel  Scheringa
Sanne  Schaart
Jasper  Kluitenberg
Nick  Veerbeek
Sarah de Boer
Willem Van der Wilt
Mels van Schaik
Sven  Datema
Dylan  Kuiper
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C Diploma 

Merel  Box
Florence  Bos
Jessie  Dudink
Maartje  Witteman
Yin van Dijk
Kaya van Rijswijk
Fontessa  Garms
Pristen  Sas

Jeffrey  Feld
Mauro Benito Bandelli
Romy  Sman
Pim  Pronk
Larissa  Nederkoorn
Jayden  Greuter
Dryad  Overwijn
Irene  Smit
Finn  Lenting
Zilan  Baykara

Zwemvaardigheid 1-2-3-4 

Matteo  Vanelli
Angelique  Heddes
Roy de Graaff
Niels de Waal
Stefanie  Kwantes
Bram  Lakeman
Danique van Loenen
Jorrit  Huitema
Tim  Smit
Isabel  Feld

Chiara  Vanelli
Sanne  Veerbeek
Jesper  Buis
Carlos  Donk
Axel  Schoneveld
Sara  Nan
Dieuwertje  Knoop
Annika  Bierman
Jesper  Buis
Remko  Schaap
Harry  Nan
Carlos  Donk

Snorkelen 1-2-3-4 

Isabel  Wijnker
Merel  Wijnker
Ryan van Schagen
Jasmijn  Bouwman
Jeannette  Kaptein
Sabine  Veenstra
Fleur  Mos
Amber van Veen
Julian de Haas
Thierry  De Lannee de Betrancourt
Aart Op de Laak
Anissa  Schouten
Max  Breebaart
Amy  Bregman
David  Blank
Jorrit  Huitema
Aranka  Bakker
Luc  Dekker

Peter  Stam
Arthur  Wijnen
Michel  Noteboom
Melanie  Noteboom
Boris  Smit
Kylan  Smit
Jacco  Stam
Thijs  Straver
Anniek  Buis
Floortje  Koopman
Shirley  Luijckx
Nikita van Zanten
Marisa  Balk
Maarten  Zut
Matthijs  Reus
Wout  Schilder
Dave  Meerhof
Gerry  Roskam

Jade Wijnen Riems
Stijn  Blok
Myrthe  Butter
Merlijne  Joosten
Wesley  Joosten
Thimo  Bruijns
Wesley  Lambalk

Max  Neele
Levi  Kleijn
Sil  Bakker
Josefien  Oud
Len van Hoogstraten
Tristen de Jong
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Het allerleukste van huttendorp vond ik dat we gingen buikschuiven.

En ik ging de sliding doen in het water.

Het bouwen met Siem, Jasmijn, Stan, Ilona, Mijs, Lotte en Tim waren de leiders, was heel leuk.

Wij waren de vogelspinnen.

Onze hut was heel mooi en helemaal van hout gemaakt en van stof.

En van spijkers aan elkaar. Wij hadden de mooiste hut van het huttendorp.

Een andere Stan ging Lotte steeds nat maken.

En toen ging Lotte hem ook nat maken.

Stan vond onze hut ook heel mooi.

Elke dag gingen we het huttendorplied zingen.

Ik vond het ook leuk om te schminken. 

Het was heel erg mooi weer. 

Het sporten was heel leuk maar wel warm.

Ik moest voetballen en honkballen bij Kwiek.

Ik wil graag altijd weer meedoen met Huttendorp.

En als ik 12 ben, dan wil ik meehelpen.
 
Robin Pronk
 

VAKANTIE!

Er zijn nog enkele plaatsen over voor deze busreis naar Malgrat de Mar, Costa Brava (Spanje)

Wie gaat er mee? Na het succes van verleden jaar, wordt deze reis opnieuw georganiseerd.
Deze groep alleenstaanden, meertallen en echtparen is sociaal ingesteld, ondernemend van geest 
en vallen in de leeftijdscategorie 40 t/m 80 jaar. Ook de West-Friese band De Stoel reist met ons 
mee voor die gezellige 60’s deuntjes. Naast een rustige en ontspannen vakantie worden er ook 
georganiseerde dagtrips verzorgd.

Wanneer: vrijdag 5 t/m woensdag 17 oktober 2012.
Waar:  Malgrat de Mar, Costa Brava, Spanje
Hotel:  Hotel Reymar
Hoeveel:  2-persoonskamer (bezet door 2 pers.)   op basis van vol pension   € 620
  1-persoonskamer     op basis van vol pension   € 425

Verdere reisinformatie: de dubbeldekker bus vertrekt uit Hoorn/Zwaag. In bovenstaande prijzen zijn 
de dagtrips, reisverzekering, annuleringsverzekering niet opgenomen.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u meer informatie of een plaats in de bus bemachtigen, reageer dan snel 
door contact op te nemen met telefoonnummer 219518 of 272894.

Koggenlanders in de pen
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BESTE KOGGENBEWONERS, 

De BSO van SKik zit nog volop in de vakantiesfeer. Het thema voor de vakantie is Hobby 
en Vrije tijd. Er zijn gezamenlijke activiteiten waarbij de kinderen van Figaro, De Krekel en 
Gepetto bij Figaro of De Krekel bij elkaar komen. Zo was er een sportactiviteit in de gymzaal 
in Ursem en een sport en speldag bij De Krekel. Gezamenlijke uitjes naar de Goudvis in Sint 
Maarten. 27 Augustus gaan de jongste groepen naar Sprookjes Wonderland. De oudste groepen 
gaan dan naar de Batavier in Alkmaar. Naast bovenstaande gezamenlijke activiteiten heeft elke 
locatie ook een eigen invulling.

Bij de Krekel genieten de kinderen van zand en water. Deze zomer is gestart met aanpassing 
van de buitenruimte. Het eerste deel, zand en waterbaan, is gereed. Het tweede deel wordt in 
september gerealiseerd. De kinderen maken kennis met de verschillende hobby’s en sporten.  
De oudste groep is op de fiets naar de Ursemmerplas geweest en hebben een keer gezwommen 
in de Hoornse Vaart in Alkmaar. 

Bij Figaro hebben kinderen naast vrijspel en knutselactiviteiten in het thema genoten van o.a. een 
Skateclinic, een Linedans middag, Karate les, majorette les en gevist. 

Aan het begin van de zomervakantie is Figaro verhuisd naar de Noorddijkerweg en woont nu in 
bij de Langereisschool. Er is heel veel werk verzet, ouders, vrijwilligers, personeel en partners 
van personeel hebben de handen uit de mouwen gestoken en de klus geklaard. De rabobank heeft 
ons gesponsord met auto en benzine. Hierbij nogmaals een bedankje voor iedereen die hand en 
spandiensten in welke vorm dan ook heeft verricht. Er zijn nog steeds wel klusjes en nog niet 
alles is klaar, maar stukje bij beetje komt het voor elkaar.

Voor de kinderen en personeel is het wel even wennen. De kinderen zien wel de vertrouwde 
spullen, maar ze staan in een andere ruimte, ook het buitenspelen is anders, helaas hebben we 
(voorlopig) even afscheid moeten nemen van de moestuinen, die konden niet mee. Maar we gaan 
zoeken naar een oplossing om toch iets met de plantjes te kunnen doen.

Tijdens de vakantie is tijd en aandacht om de ruimtes samen met de kinderen gezellig te maken, 
mooie raamschilderingen, tekeningen en andere knutselwerkjes laten het er weer snel gezellig 
uit zien. 

Op het kinderdagverblijf Pinokkio is het rustiger door de vakantieperiode maar dat mag de pret 
niet drukken. De kinderen spelen heerlijk buiten en als het mooi weer is, wordt er met water 
gespeeld. Op 19 september gaan de peuters naar Sprookjeswonderland, met een grote bus zullen 
zij er met z’n allen een geweldige dag van maken.

Voor alle locaties is het aanbod verruimd, flexibele plaatsen en plaatsing vanaf 2 dagdelen 
is nu ook mogelijk. 19 september doen wij mee met een opendag, een initiatief van  
7 kinderopvangorganisaties uit de regio Westfriesland, kijk op de website voor meer informatie. 

Met vriendelijke groeten,
SKiK
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Agenda      
Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 21 aug 09.30 uur Slagterslaan 2 Berkhout Jeu de Boules 
     
Wo 22 aug    

Do 23 aug    
     
Vr 24 aug 18.00 uur ‘t Wijdt Berkhout Westfriese waterweken 
     
Za 25 aug 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen 
   Naamsloot en Rietvoornlaan 
Za 25 aug 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 25 aug 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER 
Za 25 aug   Fakkelvaartocht 
     
Zo Tot en 12.00-16.00 Oudendijk Kerk Oudendijk. Elk weekend 
met 26 aug   expositie Carry Mak-De Greeff
 
Zo 26 aug  Avenhorn Triathlon 
     
Wo  29 aug  Rozenstaede KB6 fietsdag   
Wo  29 aug Vóór 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut 
Wo 29 aug 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma voor   
   60+plussers 
Za 1 sept 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 1 sept  Berkhout TV De Berk. Open dubbel toernooi 
Za 1/2/3/4
september  Hensbroek KERMIS
    
Zo 2 sept 09.00 uur Berkhout Stal Liza onderlinge wedstrijd
Zo 2 sept 10.00-16.00 Avenhorn St Bake for Life – Kofferbak markt
       
Di 4 sept 19.00 uur De Goorn KVG - kaartavond
Di 4 sept 09.30uur Slagterslaan 2 Berkhout Jeu de Boules

Activiteiten/Evenementen planner 
Datum Tijd Plaats Activiteit
24 augustus 18.00 uur ’t Wijdt Berkhout Westfriese waterweken
25 augustus   Fakkelvaartocht
26 augustus  Avenhorn Triathlon
29augustus 14.00-15.00 Bibliotheek 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
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6 september 14.00 uur Rozenstaede KBO Opening met Gerard Koedoder
   muzikant
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
13 september 20.00 uur De Ridder Berkhout NBvP Vrouwen van Nu – 
   De meidenkist
13 september 20.00 uur Avenhorn NBvP Vrouwen van Nu –Spierdijker  
   Dansers Westfriese Dans
14 september 09.00 uur Berkenhof Berkhout Busreis naar jaarbeurs Utrecht
15/16
september 11.00-16.00 Neefjes Kerkebuurt Grote boekenmarkt
  165 Berkhout tbv Restauratiefonds Berkhouter Kerk
15/16
September  Berkhout Dorpscamping “t Vertiertje”
16 september  Berkhout Tijdens dorpsvertier kolfvereniging  
   aanwezig
20 september 19.45 uur De Goorn KVG – Alette Jacobs – solo toneel
20/30
September  Bibliotheken Totaal 10 daagse
20/23
September  Wogmeer 400 jaar Wogmeer
   Diverse activiteiten
21 september Vanaf   Berkhout Kolfver. Ridder Sint Joris 
 19.00 uur  -inloopavond
22/23
September  Kerk Oudendijk Quilt tentoonstelling
23 september  Scharwoude Belangengroep Scharwoude
   Tentenkamp
26 september 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers
29 september 20,00uur Kerk Oudendijk Grote Verhalen 2
   

Familieberichten

Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij u allen van harte bedanken.
Voor de belangstelling die wij hebben ondervonden in, zowel het W.F.G. in Hoorn, als in het 
A.M.C. in Amsterdam.
De kaarten, bloemen, telefoon, bezoeken, enz,
Het heeft ons veel goed gedaan.

Truus en Piet Bakker- Groot
De Goorn 21a
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DANKBETUIGING

Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken, voor de belangstelling, de prachtige  
bloemen en de vele kaarten na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder;

Sijtje Schouten-Dudink

Dank voor alle belangstelling.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Tenslotte

Te huur
Vrijstaand woonhuis, met garage. Oosteinde 136 Berkhout.
Vanaf 20 september a.s.  06-28334083

Vermist
Onze 1 jarige zwarte kater Plum is sinds 6 juli vermist.
Ook z’n snorharen en nagels zij zwart. Hij heeft alleen ongeveer 3 witte haren tussen z’n 
achterpoten. Plum is gecastreerd en geknipt. 
Voor informatie gelieve te bellen naar: 0229 543326

Gevonden
Kettingslot met sleutels, op het West. 0229 542545

Te koop gevraagd
Huis in of rond de Goorn, met minimaal 75 m2  of ruimte daarvoor.
Reacties naar renebraas@hotmail.com of bellen op 06 43987282

“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht” € 4,- 
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 29 augustus 2012 vòòr 17.00 uur 
via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


