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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
49e Jaargang no. 1197

             4 september 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 12 september 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 scholen zijn weer begonnen! Dus iedereen let goed op en neem uitgeslapen 
deel aan het verkeer. 
Voor degenen die weer gaan leren, succes dit schooljaar!

Verder kunt u deelnemen aan een quiltworkshop in de kerk van Oudendijk
of boeken doneren dan wel kopen voor de restauratie van de Berkhouter Kerk.

Ook veel verenigingen starten de komende weken weer met hun trainingen dan wel competities.

Genoeg activiteiten dus in deze Heraut, veel leesplezier en mensen lever kopij in!
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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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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. J. Stam, 072-5022502

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,  0900 5206 706
* Hulp bij het huishouden, 0229 – 241 551
* Kraamzorg, 0229 – 206 999
* Omringwinkel (voorheen thuiszorgwinkel), telefoon 0900 5206 706
 Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
 U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
 (www.omring.nl/webshop) 

      

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
1e en 3e vrijdag van de maand.

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, 1652CV  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 Obdam: 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      T: 0229-237508
Diaconie  Dhr. D. Schuijtemaker  Grosthuizen 59  1633 EM Avenhorn T: 0229-541407
Kerkvoogdij Dhr. A. van Doornum Reigerlaan 45 1645 TB  Ursem      T: 072-5021805

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN

09 sept  10.00 uur Berkhout  Ds. K.D. Goverts
16 sept  10.00 uur Avenhorn  Ds. K.D. Goverts
23 sept    10.00 uur Ursem   Ds. K.D. Goverts
30 sept  10.00 uur Berkhout  Ds. L.E. van Loo
  7 okt  10.00 uur Avenhorn  Dhr. C. van Lenten
14 okt  14.00 uur Ursem   Ds. K.D. Goverts *
21 okt  10.00 uur Berkhout  Ds. K.D. Goverts
28 okt  10.00 uut Avenhorn  Ds. N.W. Visser
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*Aankondiging:
De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland nodigt u hierbij uit voor 
de kerkdienst waarin het afscheid zal plaats vinden van Ds. K.D. Goverts. 
Deze Emeritus-kerkdienst  zal worden gehouden op 14 oktober in de Hervormde Kerk te 
Ursem. Aanvang 14.00 uur
                    
U bent van harte welkom!

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

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN.
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn. 
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht. 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 1 T/M  7 SEPTEMBER  2012

Zat. 1 sept. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 2 sept. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 14 SEPTEMBER 2012

Zat. 8 sept. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
Zon. 9 sept. 10.00u   Woord-, Gebeds- en Communieviering
  12.30u  Doopviering, dopeling is Roos Klaver
  19.00u  Rozenkransgebed
Vrij. 14 sept. 19.00u  Viering van meeleven

Overleden: Micelle Floris, 19 jaar

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.

‘DAAR BIJ DE WATERKANT….’
Op zondag 16 september vieren de RK. geloofsgemeenschappen van Ursem, Hensbroek, 
Spierdijk, Zuidermeer, De Goorn, Spanbroek, Obdam, Hoogwoud en De Weere samen met hun 
pastores dat zij elkaar willen helpen om ervoor te zorgen dat er per parochie pastorale zorg 
mogelijk blijft. 
Elk van deze parochies houden die dag ‘open huis’ en presenteren zich als de nieuwe regio ‘De 
Waterkant’…. De naam van onze regio is gekozen uit de inzendingen van de prijsvraag die 
eind vorig jaar is gehouden. ‘De Waterkant’… omdat bijna alle parochiegrenzen door sloten en 
vaarten wordt gemarkeerd. 
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Na de viering in uw eigen parochiekerk kunt u in de hierboven genoemde kerken terecht; om de 
kerk te bezichtigen, om mee te doen aan een activiteit of gewoon om elkaar te ontmoeten. Met 
de fiets of met de auto….(huidige regiopastoor doet alles graag per fiets) langs 9 kerken….een 
mooie tocht… het programma wordt in elke kerk aangegeven en er zijn speciale boekjes gemaakt 
die u in de kerken kunt halen.
De dag wordt afgesloten met een Vesperdienst aan ‘de waterkant’ in de open lucht en wel in het 
gebied van de waterberging aan de Mensonidusweg in Hensbroek.
Deze Vesper begint om 17.00 uur. Neemt u zelf een klapstoel mee of een kleed ?
Een aantal ‘blazers’ van de Brassband uit de Goorn en koorleden van onze parochie koren hebben 
hun medewerking toegezegd…. het zal een bijzondere viering worden!

Hartelijke groeten namens de voorbereidingsgroep.
   

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & 
OUDENDIJK

predikant: ds. Birke Rapp  Stetwaard 150  1824 VG  Alkmaar  
  06 22647589
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX  Oosthuizen
  0299 403894

   9 september ds. P. Pronk  Oudendijk
 16 september ds. Birke Rapp  Oosthuizen
 23 september dhr. Kees van Lenten Oudendijk

BERICHT VAN DE ZONNEBLOEM AFD. DE GOORN/AVENHORN
Op zaterdag 8 september gaan de leden van  de plaatselijke Zonnebloem weer zonnebloemen 
uitdelen.
In het kader van de nationale ziekendag mag  u, als bezoeker van het winkelcentrum, een 
zonnebloem in ontvangst nemen en deze brengen naar een  zieke buur, familielid of gewoon naar 
iemand die het moeilijk heeft of iemand die het volgens u verdient.
Tussen 10.00u en 14.30u zult u een stand van de Zonnebloem treffen aan de kant van Deen.
Op zondag 9 sept. is er na de viering van 10.00u een collecte tbv het werk van de Zonnebloem.
Wij hopen velen van u te zien en hopen op een zonnige dag.
  
 Vriendelijke groet, Liesbeth Dekker

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.
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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.)

NIEUWE DATUM “GROTE VERHALEN 2” IN DE 
KERK VAN OUDENDIJK

Half april stond “Grote verhalen 2”  van Helen 
Botman en Peter van Vleuten op het programma. 
Deze voorstelling is toen door omstandigheden niet 
doorgegaan. 

De nieuwe datum voor een anderhalf uur durende reis door Amerika, met liedjes en verhalen 
over weidse landschappen en bijzondere ontmoetingen is zaterdag 29 september. 
“Grote Verhalen 2” begint om 20:00. 
Kaarten kosten € 15,- en zijn te bestellen via onze website: www.kerkoudendijk.nl
Er zijn slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij.

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

IN DE KERK VAN
OUDENDIJK

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
20:00 UUR 

KERK OPEN VANAF 19:30

ENTREE € 15,- 
TE BESTELLEN VIA:  WWW.KERKOUDENDIJK

“Grote verhalen 2”
Helen Botman & Peter van Vleuten

 LET OP !NIEUWE DATUM
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HALLO ALLEMAAL,
Op zondagmiddag 2 september zijn we het Gilde seizoen 
weer gestart met het openingsactiviteit. Tijdens dit 
activiteit was er de mogelijkheid om u kind in te schrijven 
voor een groepsavond. Mocht u deze dag niet langs 
geweest zijn en wilt u toch wat meer informatie over ’t 
Gilde? Kom dan eens een kijkje nemen met u kind op een 
groepsavond.  Van maandag t/m vrijdagavond zijn jullie 

welkom tussen 18:45 – 20:15 uur. De groepsavonden beginnen in de week van 17 september. Wij 
wensen hierbij alle kinderen een heel gezellig en creatief seizoen toe. 

Groetjes van alle leiding. 

               Uit Skroivendevort

          

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 
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.
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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 vereniging St Veronica De Goorn, Jacques Hooft.

EHBO VERENIGINGEN KOGGENLAND 
GAAN WEER EERSTE HULP OPLEIDINGEN 
VERZORGEN VOOR HET SEIZOEN 2012-2012

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

Namens de EHBO verenigingen
Kaderinstructeur: Jacques Hooft

IN DE KERK VAN
OUDENDIJK

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 
& ZONDAG 23 SEPTEMBER

11:00 TOT 16:00 UUR 

ENTREE € 2,50
(INCL. EEN KOPJE KOFFIE OF THEE))

QUILT TENTOONSTELLING
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      AFD. AVENHORN/OUDENDIJK

AAN ALLE VROUWEN VAN KOGGENLAND!
Eerdaags begint weer een nieuw seizoen voor de Vrouwen van Nu, afd. Avenhorn/Oudendijk.
En eigenlijk wil ik daar best een beetje reclame voor maken en een vooroordeel proberen weg te 
nemen, wat helaas bij sommige onder ons nog leeft.
Vrouwen van Nu dat zegt denk ik al genoeg en niet een “oudbollig”clubje, dat maar wat bij 
elkaar zit en theekransjes houdt.
Nee, tijden zijn veranderd onze afdeling bestaat uit vrouwen van jong tot oud, die geïnteresseerd 
zijn in wat er nu in de wereld leeft ,de actualiteit volgen en open staan voor nieuwe gebruiken 
en culturen. Wat te denken van een Salsa avond of hoe leef je 6 maanden op Antarctica of mijn 
(klein)dochter staat onder invloed van een Lover boy hoe ga ik daar mee om?
Maar ook een avond lekker mee zingen van Rock ‘n’ Roll tot Andre Hazes en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Buiten de maandelijkse avonden zijn er tal van tussentijdse activiteiten,  
bijvoorbeeld zomers fietsen, ’s winters bowlen, met een groepje naar een filmhuis, workshops op 
allerlei gebied van creatief tot hoe bouw ik een website…….
Maandelijkse muziek en musea ochtenden diverse excursies en niet te vergeten 1 x maand  ‘s 
avonds klaverjassen en keezen! Maar bovenal de gezelligheid, informatie uitwisselen en opdoen 
en misschien het uitbreiden van nieuwe sociale contacten.
Dus……………misschien is uw nieuwsgierigheid gewekt, kom dan vrijblijvend een keer langs 
op een van onze avonden, u bent van harte welkom!
Aankondigingen en data van de avonden staan in de Heraut en Eenhoorn

     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 buur-
vrouwen 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.
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BOBELDIJK OMSTREEKS 1920
In die tijd had Bobeldijk nog een eigen veiling en die ziet u rechts op de foto.
Het is een echte vaarveiling, zo half boven het water.
Rechts onderaan ziet u nog net een spoorrail.
Dit en meer ziet u op ansichtkaartenberkhout.nl

Co Beemsterboer

WANDELING IN DE POLDER VAN WERELDERFGOED BEEMSTER 
MET UITZICHT OVER HET LAND VAN LEEGHWATER 
Op zondagmiddag 9 september a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een 
sfeervolle wandeling. Struinend door het polderlandschap laat de gids de mooiste plekjes in 
de polder van het Werelderfgoed Beemster zien. U loopt over de Beemsterringdijk naar de 
Noorddijk  Op dit gedeelte van de dijk stonden de 21 molens, die met nog 30 andere molens 
vier eeuwen geleden het Beemstermeer droog maalden. Vervolgens loopt u langs het oudste 
stukje land van de polder Beemster, de veenpolder Kruisoord, vroeger een schiereiland in het 
Beemstermeer.                    
Wij lopen op de terugweg over het weilandpad* van de polder Beetskoog naar Oudendijk, op dit 
trajekt ziet u nog vele weidevogels, smienten, bergeenden en hazen.  
TIP !   Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.
*honden niet toegestaan
 
Start                       :         14.00 uur 
Plaats                     :        Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte                    :        6,5 kilometer 
Duur                       :        2,5 uur 
Kosten                    :        € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
  
Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275   
of met Theo Neefjes van IVN Westfriesland, tel. 0229-553183
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KINDERKLEDINGBEURS VAN 
SPEEL-O-THEEK HARLEKIJN
Vrijdag 28 september a.s. wordt in de Nivon-
ruimte van de Kleine Ridder in Berkhout een winter 
kinderkledingbeurs gehouden door speel-o-theek 
Harlekijn.
De beurs is van 20.00 tot 21.30 geopend.

Wat kunt u op de beurs zoal vinden: Kinderkleding (vanaf maat 74),  sportkleding, klein 
speelgoed.

Inbreng van kleding en spullen is mogelijk op de volgende data:
Maandag 24 september van 15.00 – 16.00 (kleding en klein speelgoed)
Dinsdag   25 september van 19.00 – 20.30 (kleding en klein speelgoed)

Het betreft deze beurs najaars- en winterkleding. Alles dient heel, netjes, schoon en genummerd 
te worden ingebracht, waarbij het recht wordt voorbehouden dat artikelen die niet geschikt geacht 
worden, niet te koop worden aangeboden. Een derde deel van de opbrengst komt ten gunste van 
onze speel-o-theek.

Voor informatie en verkoopnummers kunt u bellen naar:
Desiree Bakker  0229-551642
Pauline Wit  0229-553108

Afhalen van niet verkochte kleding en het afrekenen geschiedt op maandag en dinsdag tijdens de 
speel-o-theek tijden (zie boven)

QUILT TENTOONSTELLING IN DE KERK VAN 
OUDENDIJK
Op 22 en 23 september a.s. is de jaarlijkse quilt tentoon-
stelling in de kerk van Oudendijk.
Mevrouw Aaf Bakker uit Kwadijk (heel goed bekend in 
Noord-Holland) komt als gast exposant met haar werk. 
Op zondag is de quilt winkel uit Hoorn "Lieselotje" 
aanwezig met stoffen, attributen en ook het project 
"farmers wife".

De openingstijden zijn van 11.00 uur - 16.00 uur. 
Entreeprijs is € 2.50 (incl. een kopje koffie of thee)
De entree komt geheel ten goede aan het onderhoud van de kerk.

       

RKEDO
De afgelopen zomer is er op het sportcomplex van vv RK EDO wel het een 
en ander verandert op het complex. Zowel buiten op de velden als binnen in 
de kantine is er hard gewerkt om het complex nog mooier te maken. 

Buiten is er tussen het B– en C-veld een breed tegelpad aangelegd, mooi 
breed waar 2 kinderwagens elkaar zonder problemen kunnen passeren. 
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En in plaats van in het gras je team  te bekijken, is het nu mogelijk om in de herfst en winter geen 
smerige schoenen meer te krijgen dankzij het tegelpad, als u naar uw favoriete teams wilt kijken 
die spelen op het B- of C-veld. Daarnaast zijn er 2 dug-outs geplaatst tussen het B-en C-veld, die 
aan beide kanten, dus naar het B-veld als ook naar het C-veld, de mogelijkheid geeft om overdekt 
de wedstrijden te bekijken.  
Het tegelpad en de dug outs zijn gerealiseerd door de bijdragen van de Club van 100 leden en 
daar mogen we best wel trots op zijn. De officiële overhandiging aan de voetbalvereniging zal 
plaatsvinden op zaterdagmorgen 15 september 2012 rond 9.30 uur.

Daarnaast heeft de kantine van voetbalvereniging RK EDO een metamorfose ondergaan. Een 
geheel nieuwe inrichting en bouwkundige aanpassingen zorgen ervoor, dat de kantine weer 
voldoet aan de huidige eisen en de inrichting weer een moderne en gezellige plek is om te 
vertoeven. De inrichting van de kantine is gerealiseerd door de bijdragen van de Club van 100 
leden van voetbalvereniging RK EDO. De officiële overdracht van de nieuwe kantine-inventaris, 
van de Club van 100  aan de voetbalvereniging, zal plaatsvinden op zondag 9 september, 
voorafgaand aan de 1e thuiswedstrijd van het 1e herenteam. Daarnaast staan er op het terras ook 
nog 2 picknicktafels die geschonken zijn door de Club van 100 aan de voetbalvereniging. De 
overdracht van de kantine inventaris zal plaatsvinden rond 13.30 uur op 9 september 2012.
Alle leden van de Club van 100 en natuurlijk ook alle andere belangstellenden zijn welkom bij 
deze beide overdrachten. 

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

Secretaris Club van 100 vv RK EDO    

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 is 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 .

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 ontspannend 
voor je. We houden ook altijd even een kleine pauze om even wat te drinken en wat te kletsen.
De muziek waarop we dansen is heel divers, we dansen de wereld rond.
 
We dansen woensdagmiddag van 13.30 u tot 14.30 u. in de gymzaal  aan Het Veer 88, achter 
Peuterspeelzaal het Hummeltje.
 
Bel voor inlichtingen 0229 542616

HET BESTUUR MELDT

Op 27 augustus ontvingen wij het droevige bericht  van het overlijden van 
Michelle Floris, zus van ons jeugdlid Tim. Wij leven met  Carla, Ton, Sanne, 
Tim en verdere familie mee en wensen hen veel sterkte met dit verlies.
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Het weekend van 8 en 9 september is voor een aantal teams de aftrap van het bekertoernooi, de 
competitie voor de B-categorie start in het weekend van 15/16 september.
In de beker is het 1e herenteam als derde geëindigd, met een gelijkspel, een verlies- en een 
winstpartij.

Stap voor stap wordt de kantine steeds mooier, afgelopen week zijn de stoelen binnen gekomen. 
De oude stoelen zijn te koop (€ 5,00 /stuk), laat maar weten indien u interesse heeft.
Afgelopen week is het kozijn besteld. De pui wordt niet naar voren geplaatst, deze laten we staan 
maar wordt voorzien van een nieuwe kozijn met isolerend glas.

De kick-off voor de jeugdcommissie staat gepland op vrijdag 7 september, iedereen die hierbij 
verwacht wordt krijgt hier nog een uitnodiging voor.

Groet,
Kees Floris, secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

Hieronder het thuisprogramma:
Programma voor 8 september
10:45    RKEDO D1   Vrone D1   
10:45    RKEDO E1   KSV E1   
12:30    RKEDO MC2   West Frisia MC1   
14:30    RKEDO MC1   KFC MC1   

 9 september          
14:00   RKEDO 6   Victoria O 7    
14:00   RKEDO DA1   Wherevogels DA1    
14:00    RKEDO 1   Westzaan 1   
11:45    RKEDO B1   SRC B1    
12:00    RKEDO MB1   SVIJ MB1    

zaterdag 15 september 2012         
10:45    RKEDO E1 KGB E1    
10:45    RKEDO E4 Zwaluwen 30 HCSV E4    
12:30    RKEDO D2 Apollo 68 D1    
12:30    RKEDO MC2 SEW MC1    
14:30    RKEDO MD1 Medemblik MD2    
14:30    RKEDO C1 AFC 34 C4    
  9:30    RKEDO F1 Alcmaria Victrix F2    
  9:30    RKEDO F2 Opperdoes F1    
  9:30    RKEDO F4 Always Forward F8    
  9:30    RKEDO F6 Grasshoppers F5    
10:45    RKEDO ME1 Kwiek 78 ME1    
10:45    RKEDO ME2 Assendelft ME1    

zondag 16 september 2012         
14:00    RKEDO VR3 DWB DA1   
14:00    Kwiek 78 VR1 RKEDO DA1    
14:00    Graftdijk 1 RKEDO 1    
11:30    RKEDO 2 SEW 2    
14:00    RKEDO 5 Vitesse 22 8    
11:30    RKEDO A1 Victoria O A1    
14:00    RKEDO A2 Zwaagdijk A1    
12:00    RKEDO MB1 Oosthuizen MB1    
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BAZAAR
Woonzorgcomplex “Vijverstaete” houdt op ZATERDAG 20 Oktober weer een BAZAAR!
Noteer het alvast in u agenda want u bent van HARTE WELKOM!
Waar: Kolblei 200, de welzijnsruimte (grote zaal beneden).
De verkoop begint 14.00 en gaat door tot 17.00 uur.

Wij verkopen een ruim assortiment aan mooie spullen denk aan: kaarten, boeken, puzzels enz.
U kunt ook mooie prijzen winnen!
Tot dan!

*U kunt koffie en wat lekkers krijgen tegen een kleine vergoeding.

WE GAAN WEER VAN START
Kickboxing de Goorn gaat donderdag 6 september weer beginnen
Lang genoeg gewacht en energie opgespaard en deze energie kan je bij ons 
prima kwijt. Tot je uiterste gaan op je eigen niveau gaat in groepsverband 
een stuk gemakkelijker.
Ook trainen er veel dames mee wat mede bijdraagT aan de gezelligheid 
maar vergis je niet, deze zijn zeker net zo fanatiek als de mannelijke sporters.
Juist deze gezelligheid vind ik het belangrijkst, dat je met plezier te sporten 

gaan ook al wordt er menig zweetdruppel weggeveegd. 
 
Wil je een keer komen kijken, er is altijd plaats voor jongens en meiden die hun grenzen willen 
verleggen. 
De eerste groep van ongeveer 13 tot 19 jaar en de tweede groep van ± 19 tot 45 jaar.
Kom eens geheel vrijblijvend meetrainen en kijk of het kickboxen iets voor jou is. 
Ik geef training op de donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.00 uur in de 
sporthal te Spierdijk. (naast de basisschool)

Voor sportievelingen is er altijd plaats maar vechtersbazen mogen thuisblijven.

Info nicorood@quicknet.nl  of 0229542998 

ZONDAG 9 SEPTEMBER IS HET ODIGOFEEST 
WEER MET ALS THEMA “NATUURBEHEER EN 
JACHT“

Na de ontvangst bij de kerk, gaan wij per voet op pad 
door de natuur en de spelen en afstanden zijn geschikt 
voor jong en oud!
Na deze spelwandeling is er een presentatie met en rond 

Mevrouw de Uil en Meneer Valk.
Aansluitend is er een gezellige voortzetting onder muzikale begeleiding van Gerard Stokman 
op het terrein naast de kerk met een jachtbuffet in samenwerking met La Mère Anne en een 
verloting.
Vergeet U niet op te geven!
Mailen kan naar info@feestverenigingODIGO.nl 
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    WESTERKOGGE VETERANEN HERFSTTOERNOOI

Bent u reeds 35-plus, 45-plus of toch al 60-plus? Dan schrijft 
u natuurlijk in voor het Westerkogge Veteranen Herfsttoernooi, 
opnieuw onder supervisie van wedstrijdleider Hans Bakker.

De toernooidatum is van vrijdag 5 t/m zondag 14 oktober. U 
kunt inschrijven in de volgende rubrieken:
damesdubbel, herendubbel en gemengd dubbel Veteranen 
35+ en 45+ in de speelsterktes 5, 6, 7 en 8.
In de speelsterktes 5/45+ en 6/45+ kunt u uitsluitend inschrijven 
in de rubriek Gemengddubbel, dus niet in de Damesdubbel 
of de Herendubbel. (zie hiervoor de inschrijfkaart verderop)

De rubrieken DD60+, HD60+ en GD60+ staan open voor de 
speelsterktes 7 en 8. De wedstrijden van de 60+-rubrieken 
worden tussen 17.00 uur en 19.30 uur gepland en zoveel 
mogelijk op werkdagen.

Nieuw is de inschrijving met automatische incasso. Dit 
bespaart de toernooicommissie veel extra werk en verhoogt de 
veiligheid op en rondom het park. Vink die mogelijkheid dus 
aan.

U kunt na 1 augustus digitaal inschrijven:
- via  www.tcwesterkogge.nl  (klik op het eikenblad)
- of schriftelijk met een inschrijfformulier uit dit clubblad.
Inschrijving is mogelijk t/m 15 september a.s.
Doe mee en mis geen dag van dit oergezellige WVH-toernooi.

De toernooicommissie 2012 bestaat uit: Jaap Bakker, Gerard en 
Karla Borst, Luuk Delemarre en Miranda Otten. Wedstrijdleider 
is Hans Bakker en de Bondsgedelegeerde is Frans van Leeuwen.

Namens de toernooicommissie,
Hans Bakker.
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BESTE KOGGENBEWONERS

Het rooster per 3 september 2012
Maandag    
15:15-17:15 Turnen Pre-Instap/Instap/Pupillen Koggenhal
17:15-19:00 Turnen Jeugd/Junioren/Senioren Koggenhal
     

Dinsdag   
09:00-10:00 Aerobics  Koggenhal
19:00-20:00 Aerobics  Avenhorn
20:00-21:00 Aerobics  Avenhorn
    
Woensdag    
09:00-10:00 Sportfit 35+  Koggenhal
14:00-15:00 Gym groep 3 en 4 Koggenhal
15:00-16:00 Gym groep 5 en 6  Koggenhal
16:00-17:00 Gym jongens Koggenhal
17:00-18:00 Gym groep 7,8 en ouder  Koggenhal
  
Donderdag   
09:00-10:00 Sportief Bewegen 30+ Koggenhal
10:30-11:30 Ouder/kind gym  Koggenhal
13:00-14:00 GALM/Sportief bewegen 50+  Koggenhal
14:30-15:30 Senioren in Beweging 55+ Vijverstate
15:45-16:45 Kleutergym Koggenhal
 20:00-21:00 Zumba Avenhorn
  
Vrijdag    
15:15-17:00 Turnen Instap/Pupillen Koggenhal
17:00-19:00 Turnen Jeugd/Junioren/Senioren Koggenhal
  

Een verzoek van het bestuur, als u vragen heeft over het een en ander of u dit via de mail wilt 
doen dan kunnen ze er even naar kijken en dit in alle rust voor u beantwoorden, het kost soms 
veel van hun vrije tijd om hier direct telefonisch op te reageren en via de mail kunt u alles er 
duidelijk inzetten en u krijgt keurig antwoord terug.
We hopen dat u begrip heeft voor ons verzoek alvast bedankt voor de medewerking.
voor inlichtingen www.edogym.nl of info@edogym.nl

De Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij als vereniging weer mee met de Grote Clubactie. De leden ontvangen 
vanaf 5 september a.s. hun lotenboekjes. Ook volwassen leden wordt gevraagd loten te (ver)
kopen. De startdatum van de landelijke verkoop is zaterdag 15 september. Een lot kost € 3,- per 
stuk waarvan een groot deel naar de vereniging gaat. Dus wilt u ons steunen, koop dan een lot!

Penningmeester gezocht !
Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb je zin om je in te zetten 
voor de vereniging en hou je daarnaast van gezelligheid dan zijn wij op zoek naar jou!
Reacties kunnen gemaild worden naar info@edogym.nl, deze mail komt automatisch terecht bij 
onze secretaris.
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GYMVERENIGING OLYMPIA
Net als voorgaande jaren begint Olympia het nieuwe seizoen weer met een 
try-out maand. De hele maand september kan iedereen gratis en vrijblijvend 
kennismaken met de verschillende soorten gym en dans. We hebben voor 
elke leeftijdsgroep wel één of twee mogelijkheden. 

Kijk maar eens op onderstaand rooster. Er staat vast wel iets voor je bij. 

Woensdagochtend gym o.l.v. Manon Klaver
09.45-10.45 uur fit+ (voor dames en heren vanaf ± 50 jaar)
11.00-12.00 uur ouder en kindgym (voor peuters van 2 en 3 jaar)

Woensdagmiddag gym o.l.v. Ebooyka Doodeman 
13.15-14.15 uur jongens bovenbouw (groep 5, 6 en 7)
14.30-16.00 uur turnen (alleen voor geselecteerde meisjes) 
16.00-17.00 uur  acro springgroep (jongens en meisjes groep 8 en VO) 

Woensdagavond o.l.v. Mireille Spaan 
19.30-20.30 uur aerobics/steps
20.30-21.30 uur bodyshape

Donderdagmiddag dans o.l.v. Manon Klaver 
15.15-16.00 uur Kids Swing (groep 1/2)
16.00-17.00 uur Streetdance (groep 3, 4 en 5)
17.00-18.00 uur  Jazzdance (groep 6, 7 en 8)

Vrijdagmiddag gym o.l.v. Ebooyka Doodeman
13.15-14.15 uur kleuters (groep 1/2)
14.15-15.15 uur  jongens en meisjes groep 3 en 4 
15.15-16.15 uur meisjes bovenbouw (groep 5, 6 en 7)

Kijk ook eens op onze website www.olympiaberkhout.nl

Tot ziens in de gymzaal, naast café de Ridder. 
Bestuur  en leiding van Olympia wenst iedereen een heel sportief en gezellig seizoen 2012-2013.  

AANKONDIGING: NBVP VROUWEN VAN 
NU AFDELING BERKHOUT/BOBELDIJK 
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2012!
Vakantie voorbij. Tijdens onze jubileumavond in april 
hadden wij het over wat vliegt de tijd. Nu staat onze eerste 
avond alweer voor de deur.
Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en met 
plezier weer naar onze avonden uitkijkt.

Wij hebben voor donderdagavond 13 september als gast Cees Prinsen met het thema ”De 
Meidenkist”. Hij is conservator van museum “De Dorpsdokter”in Hilvarenbeek.
Bij deze titel zult u ongetwijfeld al denken waar is die tijd gebleven! Waarom zat dat erin?
Wij zien u graag op deze avond.
Voor wie er niet bij was tijdens ons bezoek aan het Oostereiland  op 26 april, even een tip:
De  film die ons werd getoond “Intouchables” was geweldig.  De bios heeft airco. 

Zijn er leden van ons naar de Floriade in Venlo geweest?  Wij horen graag hoe het was. 
Nieuwe leden zijn welkom. Wij hebben een 4 ritten kaart voor € 10,=, zodat u het kunt 
uitproberen.
 Namens het Bestuur Tine Weernink
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KENNISMAKEN MET ‘AANGEPAST SPORTEN’ IN SEPTEMBER!
Maand van het Aangepast Sporten in de provincie Noord-Holland

Kom ook ervaren hoe het is om op een aangepaste manier te sporten! 
Sport is voor iedereen, dus ook mensen met een beperking kunnen 
meedoen. In september wordt in de hele provincie Noord-Holland extra 
aandacht gegeven aan het aangepast sporten, deze maand is uitgeroepen 
tot de ‘Maand van het Aangepast Sporten’. Aan het begin van dit 

nieuwe sportseizoen kunnen (potentiële) sporters kennismaken met vele verschillende 
sportmogelijkheden voor mensen met een beperking, ook in West-Friesland.

Van 29 augustus tot en met 9 september vinden in Londen ook de Paralympische Spelen plaats. 
Tijdens de Paralympische Spelen is goed te zien dat ook mensen met een beperking (op hoog 
niveau) kunnen sporten. Uiteraard is dit zeer hoge niveau van sporten en de grote hoeveelheid 
training die hieraan ten grondslag ligt niet voor iedereen weggelegd. Een grote groep mensen 
komt niet aan de landelijke beweegnorm van 30 minuten per dag matig intensief bewegen. Want 
hoe kom je aan die beweging als je een beperking hebt? Het antwoord kan gevonden worden in 
het aangepast sporten. Juist voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, auditief, 
visueel), chronische aandoening of autismespectrumstoornis is sport uitermate belangrijk. 
Niet alleen voor de gezondheid maar ook om grenzen te leren kennen en verleggen, en om het 
zelfvertrouwen te vergroten. 
Voor de ‘Maand van het Aangepast Sporten’ slaan Sportservice Norod-Holland, DMO 
Amsterdam, Spurd en SportSupport de handen ineen om in de hele provincie Noord-Holland 
aandacht te krijgen voor het aangepast sporten. 

In september organiseren verschillende verenigingen en sportaanbieders in West-Friesland een 
open les om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de beweegactiviteit. 
Enkele voorbeelden zijn de open trainingen van het Nordic Walking in het Streekbos in 
Bovenkarspel voor mensen met een chronische aandoening en fitness voor dames bij Fit4Lady 
in Grootebroek, open training van het G-voetbal team vanaf 16 jaar bij KGB in Bovenkarspel, 
de sportinstuif op 8 september voor mensen met een verstandelijke beperking in sportcentrum de 
Weyver in Hoogwoud en een G-honkbal toernooi op 23 september in Hoorn. Ook voor kinderen 
met ADHD of ASS is er een workshop dansexpressie of yoga. Maar er is meer.

Wilt u meer informatie over het totale aanbod in september, of andere sportmogelijkheden voor 
mensen met een beperking kijk dan op www.aangepastsporten.info of neem contact op met de 
regiomedewerker aangepast sporten Mariska Bakker, telefoon (0229) 28 77 04 of via e-mail: 
mbakker@sportservicewestfriesland.nl. 

Ook kunt u via deze weg onze digitale nieuwsbrief aanvragen of een persoonlijk sportadvies 
krijgen. Verenigingen die met het idee rondlopen te starten met een sportgroep voor volwassenen 
of kinderen met een beperking kunnen voor ondersteuning ook terecht bij de regiomedewerker.

BESTE DAMES UIT KOGGENLAND, 
Vorig seizoen zijn we begonnen met een nieuwe activiteit bij Bowling Spierdijk te weten: Ladies 
Bowling. De dames vonden het erg gezellig en daarom gaan we hier in het nieuwe seizoen mee 
door met ingang van 2 oktober 2012. Komt u ook een keer langs?!
Wat gaan wij doen in het seizoen 2012/2013?
Iedere 1e dinsdag van de maand gedurende oktober t/m april kunt u bowlen bij Bowling Spierdijk 
voor maar €6,50. We starten met bowlen om 13.30 uur en spelen 2 spelletjes. 
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Bij binnenkomst krijgt u van ons een kopje koffie/thee en tussendoor is er een kleine pauze. 
Kortom: een gezellige en óók nog eens een sportieve middag bij Bowling Spierdijk! 
U bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen en mee te spelen. Neem gerust uw 
vriendin of buurvrouw mee! We spelen dit seizoen op de volgende dinsdagen: 2 oktober, 6 
november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april.
Wilt u een keer mee spelen of meer informatie over deze activiteit? Neem dan contact op met 
Denise de Boer. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag avond via 0229-561207 of 
via de mail: denise@bowlingspierdijk.nl 
Wij hopen u zo voldoende ingelicht te hebben en zien uw komst graag tegemoet!

Met sportieve groet, 
Denise de Boer

Bowling Spierdijk

BUIKSCHUIVEN EN DRIJF IN FILM IN 
BERKHOUT
Vrijdag 24 augustus een warme zomeravond in Berkhout. 
Rond 18.00 uur komen groepen kinderen terug van het 
dijkgatbos, zeer vermoeid maar onverwoestbaar.
Het liefst in een keer door naar de buikschuifbaan bij “t 
wijdt”.
De baan staat in het  zeep en wordt met water nat gemaakt. 

De eerste baantjes glijen. Buik flink in het zeep, nog meer water en proberen maar. Dennis Bot is 
de eerste die de baan probeert. Hij komt al over de helft. De baan wordt beter en nu komt Mick 
Veld als eerste aan het einde van de baan en glijdt zo  het zwembad in.
Dan zie je langzaam techniek ontstaan. Thomas Schouten gaat ook al super snel.
Iedereen mag eerst oefenen , om 19.00 uur begint de wedstrijd voor de jeugd.
Vijf en twintig jongeren doen mee. Uiteindelijk blijken Mick Veld en Thomas Schouten de 
snelste te zijn. Er volgt een gedeelde derde plaats door Jacco Grooteman en Sander Buisman. 
Twee meisjes zijn er bij, Danae Braas en Marije Stam, zij glijden voorzichtiger en komen nog 
niet tot het einde van de baan, maar zijn wel echte sportieve meisjes.  Dus mocht er nog een 
herhaling komen van deze happening, meisjes doe  met z’n allen mee. 
Bij de volwassenen kwamen er uiteindelijk toch nog 7 deelnemers. Hier kwam de strijd echt tot 
een hoogtepunt. René Bot, Marc Mol en Alex Haagsma maakten een afstand van 19 meter. De 
vaders van Mick en Thomas haalden direct het einde van de baan en kwamen in het badje. Dus 
de snelheid zou de hoofdmoot worden. Dave Smal was echter een goede concurrent. Dave haalde  
met 5,1 sec. een tweede prijs. Dat was 0,1 sec. sneller dan Ronald Schouten en dat kon Dennis 
Veld nog verbeteren naar 4,9 sec. 
Dus ging de familie Veld met 2 eerste en de familie Schouten met een tweede en derde prijs naar 
huis. 
De prijzen werden uitgereikt en daarna begon de film  van Ja Zuster, Nee Zuster.
Er lagen aardig wat bootjes op ‘t Wijdt’ en in de pauze was er gelegenheid voor een drankje 
en een hapje. Maar het weer had bedacht, als die film af is, gooi ik er wat regen tegenaan, dat 
kwam jammer genoeg net iets te vroeg, het publiek in de schuiten en bootjes ging in de regen 
huiswaarts, het praatje na en het borreltje toe viel enigszins in het water. 
Alex en Elleke van ‘t café staken hun nek uit en  verdienen een dikke pluim, het was een duur 
experiment, met hulp van een zachte zomer avond en medewerking van sponsoren en vrijwilligers 
was het een bijzonder geslaagde avond. 
Het is zeker voor herhaling vatbaar.
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SPIERDIJK - CAFé DE VIER WINDEN BILJARTTOERNOOI 2012 - SPIERDIJK
Van 22 t/m 27 oktober 2012 organiseert het Vier Winden Biljart comité voor de 28ste keer het 
jaarlijkse biljart toernooi.

Een toernooi dat staat voor gezelligheid. Een hoog gemiddelde spelen is echt geen vereiste.
Iedereen die wel eens gebiljart heeft kan meedoen. Er wordt gespeeld in een poule systeem, 
waarbij u zeker 2 avonden speelt.
Graag willen wij ook u als deelnemer tijdens deze week ontmoeten.

Geeft u op via een van de onderstaande personen.
Ko Buis                      0229 561322      k.buis@quicknet.nl        
Gerard van Langen     0226 453564       gvanlangen@planet.nl  
Juup van Santen          0229 561009
Café de Vier Winden.   0229 841150

 Tot ziens op ons toernooi, Comité Vier Winden toernooi 

NA ENKELE JAREN AFWEZIGHEID WEER EEN 
VERSLAGJE VAN ONZE STUDIEKRING
Wij zijn een hechte groep van 22 mensen die eens in de 
14 dagen bij elkaar komen.
Om daar onder leiding van onze docent Jacques Scheijde 
over de door ons aangebrachte onderwerpen te praten, 
bezoeken of te bekijken.

We beginnen de ochtend met de dingen die ons opvielen of raakten in de afgelopen 14 dagen.
Dat kan heel divers zijn.
Een kleine blik achterom naar de dingen die we afgelopen seizoen hebben gedaan. 
Het beleid van de Nederlandse banken, met daarna een bezoek aan de Nederlandse Bank in 
Amsterdam.
Een boekbespreking over het boek van de campagne Nederland leest.
De plaatselijke Historische verenigingen en het Westfries Genootschap.
Hoe is het gesteld met onze  nationale identiteit.
Een lezing over Geriatrie.
We lazen een boek van Theo Thijssen met daar op volgend een bezoek aan het Theo Thijssen 
museum in Amsterdam met een wandeling door het woongebied van genoemde schrijver.
Een bezoek aan het Zaans Museum in Zaandam
Ook zijn we div. keren naar Cinema Oostereiland geweest en zagen de film Nova Zembla en de 
ontroerende film Süsskind.
Het winterseizoen is afgesloten met een bezoek aan gebouw de Bazel in Amsterdam.

U ziet het aanbod is zeer gevarieerd en voor elk wat wils.
Graag gaan wij dit seizoen van start met nieuwe leden waarvoor nog ruimschoots plaats is.
E.e.a. vindt plaats op vrijdagochtend  14 september  van 9.30u tot 11.30u in het voormalig 
N.I.V.O.N. gebouw te Berkhout.
Heeft u interesse of vragen kunt u bellen naar:
Els:  072 8503849
Olga :  072 50221906
Margreet :  0229-542479

Tot ziens bij de Studiekring Koggenland ! Margreet de Reus. secr.
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VAN 10 REGELS TEKST IN 2011, NAAR VEEL MEER TEKST IN 2012
Daar stond ik vorig jaar, voor het eerst deed ik mee met een volwassene toneelstuk.
Ik wilde wel, maar niet zo’n grote rol om mee te beginnen. Een stoffig geitenwollen 
bio-ecologisch vrouwtje, dat was een klein rolletje voor mij. Toen ik dat geproefd 
had, durfde en smaakte het wel naar meer.   Op naar de rol van Nel Jarretel..... 
Heerlijk ordinair Amsterdamse mens, die weet wat ze wil en absoluut niet bang is.
Hoe moeilijk kan toneelspelen zijn.....dacht ik een beetje naïef..... 
Gewoon 100 regels tekst uit je hoofd leren en klaar.
Maar toneel is iets meer dan tekst uit je hoofd leren. Emotie neerzetten, niet bang zijn en 
goed reageren op elkaar. Dat was iets lastiger dan ik dacht. Die tekst zat er op een gegeven 
moment in, en toen leek langzaam alles op zijn plaats te vallen. Heerlijk was het om als 
Nel door het leven te gaan. Lekker een beetje ordinair en heerlijk Amsterdams praten. Ik 
heb genoten als Nel Jarratel. Nadeel is wel (niet erg hoor) dat ik op straat ook nog wel eens 
aangesproken word als Nel. Leuk was het ook dat mijn volledige lingeriekraam-inventaris 
tijdens de Vrijdagavond van de kermis op straat werd gepast (ik noem verder geen namen) 
Leuk hoor dat kermistoneel. Noteer mij maar vast voor volgend jaar, ik vond het super leuk 
om te doen. Collegaspelers bedankt voor jullie geduld met deze nieuwkomer! Martijn, 
Peter, Tamara, Loes, Kimm, Sophie, Marinda en Peter de regisseur, bedankt voor een leuke 
en leerzame tijd. Peter en Jeannette van café de Grost, bedankt voor alle goede de zorgen. 
De volgende dag van de kermis was het de beurt aan de kinderen in “Dat gebeurt alleen in 
sprookjes”.  Prachtig om naar te kijken, wat genoten de kinderen hiervan! 
Tot de volgende voorstelling in voorjaar 2013! Een volgend bijzonder toneelstuk, waar nu al lang 
en breed aan wordt gewerkt. 

Martine Doodeman
 
P.S. Loop je met de gedachte om ook een keer mee te spelen? Je kent misschien wel een (bestuurs) 
lid, bel (06-10639496), mail (rederijkerskamerelena@gmail.com) of laat een berichtje achter op 
de facebook site van Elena. Ook als je wilt regisseren of souffleren ben je van harte welkom!

            Dilly Koetsier-Speets, Hoogkarspel
            Uit Skroivendevort
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KUNST IN DE LUCHT
Op zaterdag 8 en zondag 9 september openen 14 
kunstenaars hun atelier deuren.
Het thema “ lucht “ loopt als een rode draad door 
het dorp URSEM.
Inspiratie hiervoor is ruimschoots gehaald 
uit de Hollandse luchten, die deze zomer te 
bewonderen waren. U heeft ze vast wel gezien. 
Zo niet, krijgt U een herkansing tijdens dit 
KUNSTWEEKEND langs de route in ons dorp. 
Lopend of fietsend, heerlijk in de buitenlucht.
Bovendien is er een kunstwerk  te winnen d.m.v. een loterij, 

zondagmiddag is daarvan de uitslag.
Feestelijke opening met muziek, zaterdag 8 september : 12.00 tot 13.00 uur, locatie “ Hervormde 
kerkje, Kerkpad 4 te Ursem. Ook liggen hier de routebeschrijvingen voor U klaar.
De route start dan zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Info : www.kunstinursem.nl

KORT BERICHT:
HOE GOED IS UW VOEDING: MET MIKE DONKERS? ZONDAG 9 SEPTEMBER
Zondagmiddag 9 september is er op boerderij de Dijkgatshoeve in Wieringerwerf een interactieve 
kennismiddag over voeding, gezondheid en balans door nationaal lezinggever Mike Donkers uit 
Nijmegen. Tevens is er een rondleiding over deze biologische boerderij.
U kunt ook proeven van o.a. rauwe melk, kefir, en producten van de boerderij. Laat u verrassen 
hoe eenvoudig het is om uw gezondheid te verbeteren d.m.v. goede voeding. Want steeds meer 
mensen worden er zich bewust van dat heel veel mensen ziek zijn of klachten hebben waar men 
mee moet ‘leren leven’. Door goede voeding kun je dit zelf ombuigen naar een goede gezondheid.
De kennismiddag start om 13.00 uur, u bent welkom vanaf 11.30 uur.
Kijk op www.voedingisgezondheid.nl voor meer informatie en aanmelding.

BEDRIJVEN IN JARIGE POLDER WOGMEER ZETTEN 
DEUREN OPEN VOOR PUBLIEK
De polder Wogmeer bestaat dit jaar 400 jaar en dat wordt groots gevierd 
in september. De festiviteiten beginnen op zondag 9 september. Mensen 
kunnen dan  kennis maken met een aantal ondernemers in Wogmeer. Acht 
bedrijven in het dorp zetten deze zondag hun deuren open voor publiek. Bij 
ieder bedrijf vertellen de ondernemers en medewerkers alles over hun vak 
en kunnen bezoekers een kijkje op de werkvloer nemen. 

 Mensen zijn van harte welkom bij de volgende bedrijven: 
* Borduren op Bestelling i.s.m. MOOI Bloemen (Verlaatsweg 24a) 
* Hoveniersbedrijf en Ponyclub Klaver (Wogmeer 113) 
* Orchidieeënkwekerij Marcel Beemster (Burgemeester Kooimanweg 19) 
* Kinderopvang De Koggepurkies (Wogmeer 2b) 
* Pater Bloembollen BV (Verlaatsweg 69) 
* Veehouderij Edwin van Diepen (Wogmeer 28) 
* Witlofkwekerij De Boer (Verlaatsweg 65) 
* Zorgboerderij Klaverweide (Wogmeer 72) 
De bedrijven zijn open van 10 tot 16 uur. Er is parkeergelegenheid bij Wogmeer 2a. 
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Agenda      
Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 4 sept 19.00 uur De Goorn KVG – kaartavond
Di 4 sept 09.30 uur Slagterslaan 2 Berkhout Jeu de Boules
Do 6 sept 14.00 uur Rozenstaete KBO – Opening met Gerard 
   Koedoder muzikant
Vr 7 sept 19.00-19.30 Berkhout/Bobeldijk Ophalen boeken voor boekenmarkt 
   tbv Restaurautiefonds Berkhouter 
   Kerk
Za 8 sept 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
   Rietvoornlaan 
Za 8 sept 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 8 sept  De Goorn KVG – busuitje Fruitcorso Tiel
Za 8 sept   Zonnebloem Nat. Ziekendag
Zo 9 sept  Oudendijk ODIGO feestdag 
Zo 9 sept  Wogmeer Stichting 400 jaar polder Wogmeer 
   – Open dag 
Zo 9 sept 14.00 uur Oudendijk Wandelingen in de polder 
Wo  12 sept Vóór 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut 
Wo 12 sept    
Do 13 sept 20.00 uur De Ridder Berkhout NBvP Vrouwen van Nu – 
   De meidenkist 
Do  13 sept 20.00 uur Avenhorn NBvP Vrouwen van Nu – 
   Spierdijker Dansers Westfriese 
   Dans
Do 13 sept. 14.00 uur Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vr 14 sept 09.00 uur Berkenhof Berkhout Busreis naar jaarbeurs Utrecht 
Vr 14 sept 09.30-11.30 NIVON gebouw
  Berkhout Studiekring Koggenland 
Za 15 sept. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 15 sept. 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 15/16 sept. 11.00-16.00 Neefjes Kerkebuurt 165 Grote boekenmarkt
  Berkhout Tbv Restauratiefonds Berkhouter 
   Kerk
Za/ Zo 15/16 sept Berkhout Dorpscamping “t Vertiertje”
Za 15 sept 19.00 uur De Grost 3dorpenspektakel Oudendijk, 
   Scharwoude, Grosthuizen
Zo 16 sept.  De Ridder Berkhout Tijdens  dorpsvertier KOLVEN
Zo 16  sept 12.00 uur De Grost 3 dorpenspektakel Oudendijk, 
   Scharwoude, Grosthuizen
Zo 16 sept   De Waterkant – open huis geloofs-
   gemeenschap Ursem Hensbroek 
   Spierdijk Zuidermeer De Goorn 
   Spanbroek Obdam Hoogwoud 
   De Weere
Zo 16 sept. 17.00 uur Hensbroek Vesperdienst De Waterkant 
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Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
20 september  Rozenstaete KBO – reisje
20 september 19.45 uur De Goorn KVG – Alette Jacobs – solo toneel
20/23 september  Wogmeer 400 jaar Wogmeer
   Diverse activiteiten
21 september Vanaf 19.00 uur Berkhout Kolfver. Ridder Sint Joris 
   -inloopavond
22/23 september Kerk Oudendijk Quilt tentoonstelling
23 september 11.00-17.00 De Grost Grosthuizen Farmers Market
23 september  Scharwoude Belangengroep Scharwoude
   Tentenkamp
26 september 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers
27 september 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
28 september 20.00-21.30 NIVON Kleine Ridder
  Berkhout Speel-O-Theek Harlekeijn 
   Kinderkledingbeurs vanaf maat 74
29 september 20,00uur Kerk Oudendijk Grote Verhalen 2
4 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema met de fam. Groot
   Lezing met dia’s over rondreis door 
   Afrika 
5 t/m 14 oktober Avenhorn TCWesterkogge
   Veteranen Herfst toernooi
7 oktober 11.00-14.00 Oudendijk Kerk Oudendijk Kleding & 
   Accessoire beurs
11 oktober 14.00uur De Berkenhof Berkhout ANBO filmmiddag
11 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – bingo
11 oktober 20.00 uur De Ridder Berkhout NBvP Vrouwen van Nu – 
   Reisverslag rondom berg Annapura 
   in Nepal
18 oktober 20.00 uur Grosthuizen NBvP Vrouwen van Nu – 
   Historische Vereniging Hemony. 
   Grosthuizen geeft ons een kijkje in 
   het verleden van Grosthuizen
18 oktober 20.00 uur De Goorn KVG – voetverzorging
18 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
20 oktober 14.00-17.00 Vijverstaete Bazaar
25 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – filmmiddag – Alles is liefde
26 oktober  Koggenhal De Goorn ANBO ouderendag en
   Het Volendams Operakoor
31 oktober 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers
1 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
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Familieberichten

Dankbetuiging

Bij deze willen wij U allen danken voor de liefdevolle steun tijdens het ziekbed en alle mede-
leven, in welke vorm dan ook, bij het overlijden van mijn vrouw, onze lieve moeder en oma

Corrie Groen-van Scheppingen

 Jaap Groen, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Lieve mensen,

Aangezien het voor ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, doen we dit via 
deze dankbetuiging. Zoveel hartverwarmende belangstelling tijdens de condoleance en in de 
kerk, daarnaast ook de honderden kaarten die we mochten ontvangen die heeft ons erg goed 
gedaan en weten dat er heel veel mensen zijn die van ons houden.
Hiervoor uw hartelijk dank voor al uw medeleven van 

Arie Blaauwbroek

Guus Blaauwbroek-Blom
Karin, Paul, Steve en Rick

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

Te koop:
Opoefiets 3 versnellingen, trommelrem € 25,00.
 0229-542602

Te koop:
Ledikant (eiken) 120 x 200 cm. met auping elektrische verstelbare bedbodem + matras.
Vraagprijs € 300,00.
 Tel. 0229-542568

Wil degene die schade aan haar of zijn auto heeft opgelopen op zaterdag 18 augustus bij de Vij-
verhof rond 12 uur contact met mij opnemen.
 06-22822416
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Wie wil 1x in de week mijn huis schoonhouden, moet wel van huisdieren houden.
Dag en tijd in overleg.
 06-31232102 Avenhorn

T.k.a. 
Elektrisch bedienbare relax fauteuil in zeer goede staat.
Kleur: uni blauw (geruwd velours)
Nieuwprijs € 2000,00 (factuur ‘Kosmos wonen’ aanwezig) t.e.a.b. 

 Tel. 0229-551922 of 06-1388 0801

Gratis af te halen: 
ZONNEBANK
Philips original home solariatype HB 540 in hoogte verstelbaar, kan liggend, zitten en staand 
gebruikt worden. Voorzien van tijdschakelaar.
 Avenhorn: 06-38619107

Te koop:
* Bosch GSL 80420 diepvrieskast 187 liter, 135 cm. hoog en 66 breed E klasse A, 5 lades. 
   Prijs € 100,00.
* Exquisit koelkast, 6 mnd. oud E klasse A, 115 liter, automatische ontdooier, 3 plateau’s, 
   84 hoog, 50 breed. Prijs € 75,00.

 Telefoon 0229-541934

“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 12 september 2012 vòòr 17.00 
uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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