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Wester-Koggenland.

Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520
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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 26 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 redactie heeft de afgelopen vergadering stil gestaan bij het overlijden van Wouter, de zoon 
van ons redactie- en bestuuslid Johanna Vaarkamp.

We wensen Johanna en Johan, ook namens u, samen met hun familie veel sterkte toe.
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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
  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

De Praktijk en apotheek van dokter van Bemmel zijn gesloten van 

                    maandag 8 oktober t/m vrijdag 12 oktober

Waarneming voor dringende huisartsen- en apotheekzaken tijdens kantooruren:

Dokter Sturris en dokter Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166
1647 ME Berkhout

Tel.: 0229 551264

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend voor dringende huisartsenzaken die niet kunnen 
wachten: CHP tel.: 0229 297800
Lokatie: Maelsonstraat 5 Hoorn, (achter de parkeergarage van het WFG)

Vergeet onze website niet: www.dewaterling.nl
Ook handig: www.thuisarts.nl



6

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

*Aankondigingen:
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

*De kerkdienst van 23 september is een bijzondere doopdienst !
                    
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 22 T/M 28 SEPTEMBER  2012

Zat. 22 sept. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 23 sept. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v. koor uit Heemskerk
  19.00u   Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  29 SEPT. T/M  5 OKTOBER 2012

Zat. 29 sept. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
  19.00u   Lounge
Zon. 30 sept. 10.00u   GEZINSVIERING m.m.v “Shaloom”
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Martha Buijsman-Leek,  87 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.

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

23 september dhr. Kees van Lenten Oudendijk
30 september ds. Birke Rapp Oosthuizen
  7 oktober ds. Birke Rapp Kwadijk

MEVROUW KATER – KAT NA  24 JAAR UIT KERKENRAAD  VAN 
DE HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND.
Zondag 9 september was er in Berkhout in het gebouwtje van de E.H.B.O 
(voorheen N.I.V.0.N) waar wij nu kerken omdat de kerk gerestaureerd 
wordt,een kerkdienst van de Hervormde gemeente Wester-Koggenland.
In deze dienst nam Mevrouw Kater – Kat na 24 jaar afscheid als 
Kerkrentmeester van de Kerkenraad.

Zij werd hiervoor gevraagd door dominee Verdonk, kort na het overlijden van haar man, en vond 
in het kerkenwerk een prachtig tijdverdrijf. Vele jaren runde zij, samen met haar man en zoon een 
boerenbedrijf, en nu ( 1988) in een woning tegenover de boerderij had zij tijd over. 
Dominee Goverts roemde haar doorzettingsvermogen en haar vele werk. Haar vasthoudendheid 
voor het behoud van de kerk en het bezoek aan de lidmaten .
Ook zocht zij steeds weer nieuwe kerkenraadsleden.
De dameskrans van de hervormde kerk had vele jaren een goede handwerkster die veel verdiende 
voor de club. Wie heeft en geen geitensokken van mevrouw Kater gedragen ?  Zij verkocht in het 
hele dorp loten  van de krans en daardoor werd er weer geld besteed aan diverse clubjes, maar 
ook vele jaren gespaard voor de restauratie van de Berkhouter kerk. 
Zij zorgde jaren voor de koffie en de thee na de dienst, ook altijd in de Kerstnacht en daar waren 
dan weleens koren die voor en na de dienst koffie of thee wilden. Best even een stevige klus . 
maar zij bleef genieten.
De restauratie van de kerk schiet wel op , maar mevrouw Kater kon toch niet wachten op de 
opening van de gerestaureerde kerk. Over enkele weken wordt mevrouw Kater 89 jaar. Zoals zij 
zelf zei:” t is mooi weest.”
Wij hebben afscheid van de kerkrentmeester genomen tijdens de kerkdienst en na afloop 
nagepraat onder genot van  koffie met een petit fourtje 
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Mevrouw Kater, van harte gefeliciteerd met uw toekomstige verjaardag en nog vele gezonde 
jaren.
Jammer dat het kerkblad “Contact” het uitgebreide stukje van de dominee niet opgenomen had. 
Wij zullen “de computer “maar de schuld geven, maar het was wel jammer, want mevrouw Kater 
heeft door dit kerkenwerk veel contacten opgebouwd en vele van die contacten hadden de dienst 
wel bij willen wonen.
De komende jaren “bij leven en welzijn” zal zij de kerkdiensten zeker blijven bezoeken. En 
kunt u toch nog even bijpraten met mevrouw Kater. Tot in het voorjaar 2013 blijft dit wel in het 
gebouwtje aan de Kerkebuurt, maar daarna gaan wij weer naar de  gerestaureerde Berkhouterkerk, 
samen met de gastvrouw van de Koffie “Mevrouw Kater”.

NIEUWE AVOND
KOLFVER. RSJ BERKHOUT
     
waar:         CAFÉ DE RIDDER
wanneer: VRIJDAG inloop vanaf 19 uur
 DAMES EN HEREN
 21 SEPTEMBER 2012
                                                                                                                    
info:  Ina Jong  tel. 0229-553178
 Marrie Raap  tel. 0229-551556
 of mail kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
                                                             
          

‘5 GRATIS KOLF-LESSEN’ VOOR NIEUWE LEDEN BIJ 
KOLFVERENIGING RSJ
Het nieuwe seizoen starten met een ‘nieuwe groep’, dat is het motto van 
kolfvereniging RSJ in Berkhout. Kolven is een sport waarbij inzicht, 
concentratie en een competitieve houding drijfveer zijn. Veelal wordt de 
sport geassocieerd met ouderen. Dit imago wil vereniging RSJ voorgoed van 
zich afschudden door een ‘nieuwe groep’ te starten van een nieuwe generatie. 

Vereniging RSJ wil graag een nieuwe generatie bekend laten maken met de sport. Voor diegene 
die de sport nog niet kennen, hieronder een korte uitleg:
Kolven is een competitieve sport waarbij zowel fysieke als mentale inspanning verwacht word. 
Het doel van de sport is zoveel mogelijk punten te behalen. Met behulp van een zogenaamde 
hockeystick; de kliek, probeert de speler een bal van de ene paal naar de andere paal te spelen. 
Deze palen staan in een overdekte baan van 17,5 bij 5 m.
Het spelen levert buiten de fysieke en mentale inspanning zeker ook ontspanning op, want naast 
de inspanning is gezelligheid tussen de spelers onderling buiten de baan erg waardevol tijdens 
deze sport. 
Kolven is een individuele sport; iedere speler speelt voor zijn eigen punten. Een partij wordt over 
het algemeen gespeeld door 3 personen. 
Elke speelavond (van plm. 19 tot 23 uur) worden er partijen gespeeld. Het is dus niet zo dat er 
zoals bij veel sporten doordeweeks getraind word en in het weekend de wedstrijden plaatsvinden. 
Bij kolven word er elke speelavond competitief gespeeld. Dit zorgt voor een goede motivatie 
elke week, maar verplicht je tot niets wanneer je een avond niet kunt komen. Je kunt je eigen 
speelfrequentie bepalen. 
Omdat de sport landelijk gespeeld word, worden er regelmatig toernooien gespeeld. Ook 
onderling worden binnen de vereniging toernooien georganiseerd. Deze wedstrijden vinden vaak 
plaats buiten de normale speelavonden. Deelname van deze toernooien is geheel vrijblijvend.
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Als deze sport, waarbij zowel inspanning als ontspanning samenkomen, je interesse hebben 
gewekt, kom dan bij onze ‘nieuwe groep’. Je kunt dan gratis kennismaken met de sport. 
Spelmateriaal is aanwezig en verdere uitleg van het spel word ter plaatse verteld. 
Kom gewoon, want iedereen die komt is nieuw en iedereen die komt is geïnteresseerd, met 
andere woorden genoeg ingrediënten voor een geslaagde middag/avond!!
waar:        Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout
wanneer:  eerste avond VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2012  inloop vanaf 19 uur
vervolg:          5 lessen, in overleg met belangstellende, voor dames en heren
Opgave en info:   Ina tel.0229-553178  Marrie tel.0229-551556    
                              of mail        kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN 26 SEPTEMBER OBDAM
OBDAM - 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige 
automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in 
Nederland terecht bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het 
landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl 
Keuringen vinden plaats in:
Locatie: De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam.                
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs.
Data 2012: 26 september, 24 oktober, 28 november en vervolgens eens per maand.
Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of 
contactlenzen en het huidige rijbewijs.

WANDELING IN DE POLDER VAN WERELDERFGOED BEEMSTER
MET UITZICHT OVER HET LAND VAN LEEGHWATEr
Met bezoek oude “fruitbomen met historie”
Op zondagmiddag 23 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.  Op de Noorddijk 25 maken wij een bezoek aan Douwe Dokter, deze geeft zelf 
een uitgebreide informatie over het grootste en breedste assortiment “Fruitbomen met historie” 
van Nederland wat op zijn Beemster grond staat w.o. appel, peren, kersen, pruimen, noten en 
mispelbomen. 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 surf naar www.lesdeuxponts.nl 
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OPEN SJOELMIDDAG
Wie heeft zin om op woensdag-
middag van ongeveer half twee 
tot een uur of half vijf met ons 
mee te sjoelen?

Wij sjoelen in clubverband in de 
RKEDO kantine: Start 3 oktober.

Het sjoelseizoen is van oktober tot april en kost  € 25,00
Er is plek voor enkele leden, u bent van harte welkom!!
Kom gezellig even een kijkje nemen en een steentje schuiven!
Voor meer inlichtingen, neem contact op met Ciel Koning. Graag bellen ná 18.00 uur op nummer 
0229-542201

Graag tot ziens!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voorstellingen: 13, 14, 15 en 16 december 2012 

Locatie: Pronk Tulpen B.V.  
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TOERSCHAATSEN
U kunt zich weer opgeven voor het toerschaatsen; 
schaatsles voor volwassenen die de grondbeginselen van 
het schaatsen al onder de knie hebben, maar zich graag 
willen verbeteren. 
De lessen zijn op maandag van 21.00 uur – 22.15 uur of 
vrijdag van 18.00 uur - 19.15 uur. 
U krijgt dan schaatsles van een van onze trainers. Wij 

houden voldoende rekening met onderlinge niveauverschillen. 

De kosten voor ca. 20 lessen zijn € 100,= (excl. lidmaatschap IJsclub Avenhorn ad. € 6,00). 
De lessen starten op maandag 8 oktober. 

Heeft u interesse of heeft u vragen, neemt u in dat geval contact op met Wendy van Loodam 
tel. 0229 544148 of per e-mail info@ijsclubavenhorn.nl.
Opgave mogelijk tot uiterlijk 5 oktober.

Na opgave ontvangt u een bevestiging en verdere informatie.

Met vriendelijke groet,
Namens IJsclub Avenhorn

Wendy van Loodam
Secretaris

SCHAATSEN OP DE KUNSTIJSBAAN 
‘DE WESTFRIES’ OP 13 OKTOBER!!!
De gezamenlijke ijsclubs van Koggenland hebben voor de 
leden de ijsbaan gehuurd. Dit is op zaterdag 13 oktober 
van 17.30-20.00 uur.
Informatie nodig: neem contact op met het bestuur van de 
ijsclub waar je lid bent.

ACTIES VAN VOORWAARTS
Gymnastiekvereniging Voorwaarts begint dit seizoen 
met acties. Wellicht hebben jullie de verrichtingen van 
Epke Zonderland en Celine van Gerner gezien tijdens 
de Olympische spelen en zijn ook enthousiast geworden 
om zelf te gaan gymmen. Daarom nodigen wij jullie uit 
voor onze gratis proeflessen op maandagmiddag van 
15.00 uur tot 16.00 uur voor 3/4/5 jarigen en van 16.00 

uur tot 17.00 uur voor 6/7/8/ jarigen. Jullie mogen twee keer gratis meesporten en zullen zien hoe 
leuk en gezond gymmen kan zijn. Misschien zitten er onder jullie ook wel toekomstige talenten.  
Ook voor de volwassenen zijn er volop mogelijkheden om bij ons weer lekker te gaan sporten. 
Op woensdagavond is er dames/heren fit van 20.00 uur tot 21.00 uur.  Op woensdagmorgen van 
9.00 uur tot 10.00 uur en donderavond van 19.15 tot 20.15 uur wordt Zumba dansles gegeven. 
Ook hier zijn twee gratis proeflessen. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal van Dorpshuis 
de Kogge in  Grosthuizen. Wanneer er jongeren zijn die een maatschappelijke stage willen lopen 
tijdens de gymlessen raden we aan om contact met het bestuur op te nemen. 
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We hopen weer vele enthousiaste sportievelingen te mogen begroeten. 
Op onze site zijn de uren en andere gegevens te vinden www.gymvereningvoorwaarts.nl

Peuter/Kleutergym in Avenhorn
Voorwaarts gaat ook weer gymlessen voor peuters/kleuters van 3/4/5 jaar in Avenhorn opstarten. 
Vanaf 27 september worden van 14.30 tot 15.30 uur in de gymzaal aan het Veer leuke 
afwisselende kleuterlessen  gegeven door Gré van Dok. Gré heeft al jaren ervaring met het geven 
van lessen aan kleuters, ook volgt zij regelmatig bijscholingen speciaal voor bewegingservaringen 
van kleuters. De lessen zijn ook geschikt voor peuters/kleuters met een  bewegingsachterstand. 
Er is leuk kleutermateriaal aanwezig. De lessen zijn aansluitend aan de schooltijden, de juf is 
ruim op tijd aanwezig. Gaat uw kind op die dag naar BSO SKIK, dan kan er in overleg eventueel 
gebracht/gehaald worden.  Voordat we kunnen opstarten willen we graag van tevoren weten waar 
we op kunnen rekenen. Daarom verzoeken we om voor 26 september uw kind/kinderen aan te 
melden bij Harmina ter Schure 541214 of Els Veldhuisen 543102. Ook hier zijn twee proeflessen 
gratis. Tot ziens en sport voorwaarts.

HET BESTUUR MELDT
Het seizoen 2012-2013 is nu echt begonnen. De teamindelingen zijn 
eindelijk definitief  en de  selecties zijn bepaald. Op 7 september vond de 
zgn. kick off van de jeugdafdeling plaats. De  kantine was vol met trainers, 
begeleiders en jeugdcommissieleden. Het is ieder seizoen weer een enorme 
klus om de teams samen te stellen, ze te voorzien van trainer en begeleider 
en liefst ook nog een shirtsponsor. Gelukkig is het allemaal weer gelukt. 

Leen Jonkman presenteerde de vernieuwde website. Na het verdwijnen van de Eendracht is de 
website het belangrijkste communicatieplatform. Leen nodigde iedereen uit om bij te dragen aan 
de inhoud van de site. Gelet op het enorme aantal bezoekers lukt dit al aardig en kan het alleen 
maar beter worden. Daarna gaf Max van der Gulik  namens de scheidsrechterscommissie een 
presentatie over de opleiding en begeleiding van jeugdscheidsrechters. Ouders, begeleiders en 
spelers dienen respectvol om te gaan met deze groep vrijwilligers. Met positieve kritiek en af en 
toe een compliment  kan de jeugdscheidsrechter groeien in zijn/haar rol. Normen en waarden op 
het veld zijn heel belangrijk, fairplay is minstens zo belangrijk als het resultaat.
De avond werd afgesloten onder het genot van een drankje, iedereen had weer zin in het seizoen, 
samen gaan we er weer iets moois van maken.

Zondag 9 september speelden Heren (4-4 tegen Westzaan) en Dames 1 (3-1 tegen Wherevogels) 
thuis. Voor de wedstrijden kreeg Voetbalvereniging RKEDO uit handen van de Club van 100 
het kantinemeubilair en twee tuinbanken op het terras overhandigd. We zijn als vereniging erg 
dankbaar en zullen de zaken goed gaan gebruiken. Mede door het mooie weer en het attractieve 
voetbal hebben velen een prachtige middag gehad, laten we hopen dat er dit seizoen nog vele 
zullen volgen.  

Zaterdag 15 september zijn de dug-outs en het tegelpad tussen het B en C veld door de Club van 
100 symbolisch overhandigd. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Ons park wordt steeds mooier 
en doelmatiger, meer dan 550 meisjes, jongens, dames en heren kunnen wekelijks onder goede 
omstandigheden genieten van de voetbalsport.

Op 2 november staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Het is later dan gewend maar wij 
wilden in ieder geval in de gelegenheid zijn om financiële verantwoording af te leggen  waar het 
de verbouwing van de kantine betreft. Noteer deze datum, inbreng van leden, vrijwilligers en 
overige belangstellenden worden zeer op prijs gesteld.

Met sportieve groet Koos Knijn
 Voorzitter RKEDO
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SEPTEMBER TRY-OUT MAAND EN GROTE CLUBACTIE
De try-out maand van Olympia is gestart. De hele maand september kan 
iedereen vrijblijvend kennismaken met de verschillende soorten gym en 
dans. 
Doe nu gewoon wat u altijd al had willen doen. Wekelijks een uurtje 
actief bezig zijn, samen met leeftijdgenoten. Of misschien bent u gewoon 
nieuwsgierig wat ze doen tijdens dat uurtje fit+, aerobics/steps, bodyshape 
of (groot)ouder en kindgym. Kom een keer kijken/meedoen in de gymzaal, 

naast café de Ridder. Het is vrijblijvend en aanmelden hoeft niet. Het kan nog 2 keer in september 
dus kijk op onderstaand rooster. Er staat vast wel iets voor u bij. En mocht dat niet het geval zijn 
neem dan contact met ons op. We staan open voor wensen en suggesties. 

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 (groot)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)
En heeft u ze al aan de deur gehad? De jeugdleden van Olympia met loten van de 
Grote Clubactie. 15 September is de verkoop gestart. Het bestuur van Olympia heeft 
er voor gekozen om met eenmalige automatische incasso te werken, zodat de kinderen 
alleen met intekenlijsten en niet met contant geld over straat hoeven. De loten kosten 
€ 3,- per stuk en daarmee maakt u kans op vele prijzen met als hoofdprijs € 100.000,-
!  Tegelijkertijd steunt u onze vereniging. Dat is toch een win-win situatie. Vindt u ook niet? 
Informatie op onze website www.olympiaberkhout.nl of bij Anita Groot 551592.

 Bestuur Olympia 

KLAVERJASSEN IN ‘DE RIDDER ST. JORIS’
Vrijdag 28 september gaan we weer beginnen met klaverjassen.
Noteer de volgende data
26 oktober
30 november
28 december
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2013:
25 januari
22 februari
29 maart
19 april

Hoop u allen weer te zien op deze gezellige avonden. 
Aanvang 19.45 uur.
Inleg € 2,00.

TONEELVERENIGING NIEUW LEVEN UIT KOGGENLAND
De ‘Scrooge-spelers’ zijn weer enthousiast begonnen met repeteren en heeft 
er al helemaal zin in!

U toch ook?
Tot 13, 14, 
15 of 16 december!

BILJARTTOERNOOI IN CAFE ’T TREFPUNT
OPEN AVENHORNSE BILJARTKAMPIOENSCHAP
Dit toernooi willen wij gaan houden van 5 november t/m 10 november 2012 in café ’t Trefpunt 
te Avenhorn. De aanvangstijden zijn van maandag 5 t/m vrijdag 9 november om 18.30 uur. Men 
moet zich ’s avonds melden om 18.15 uur.
De finaledag wordt gespeeld op zaterdag 10 november aanvangstijd is 12.30 uur.
Maximaal kan er 1 verhinderdag worden opgegeven maar niet op de dag van de finale. Het 
inschrijfgeld voor dit toernooi is € 5,00 en te voldoen bij inschrijven. Het minimum moyenne 
is gesteld op € 0,75 over 20 beurten. U kunt zich in laten schrijven door onderstaande bon in te 
vullen en in te leveren in café ’t Trefpunt voor 5 oktober 2012.
Met vriendelijke biljartgroet, De Toernooicommissie.

Inschrijfformulier Open Avenhornse biljart kampioenschap

Naam:  .......................................................................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................................................................

Woonplaats:  ..........................................................................................................................................................................................

Tel. Nr.: .....................................................................................................................................................................................................

Verhinderdagen: ..................................................................................................................................................................................

Moyenne: ................................................................................................................................................................................................
Inleveren in café ’t Trefpunt voor 5 oktober 2012. 
Inlichtingen tel. nr. 0229-541449 / 0229-543396 / 0229-853402
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KOM JE OOK ??
‘Nederlandse Kolfkampioenschappen’ op kolfbaan van Kolfvereniging 
RSJ Berkhout
Aan het begin van het seizoen organiseert kolfvereniging RSJ in Berkhout, 
in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Kolfbond, met trots 
de 124e Nederlandse Kolfkampioenschappen.
De officiële opening van deze kampioenschappen zal plaatsvinden op                           
zondag 30 september 2012 om 14.00 uur en deze zal koninklijk getint zijn.

Alle belangstellenden nodigen we uit om te komen kijken en te genieten van onze sport ! (VRIJ 
ENTREE !!)
Tijdens dit evenement zullen ongeveer 350 dames en heren zich tijdens de voorrondes proberen 
te kwalificeren voor de finale. Voor de dames is de finale op zaterdag 6 oktober om 13.30 uur. 
De finale voor de heren is 13 oktober om 13.30 uur.  De winnaars zullen nog diezelfde middag 
gehuldigd worden met een feestelijke noot van Harmonie De Volharding van Berkhout.

De opening alsmede de te spelen finales zullen gehouden worden in 
Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout .

Voor eventuele vragen;                        
Ina Jong (0229-553178) of Marrie Raap (0229-551556) 
Per mail kan dit ook; kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 

      Ans Klomp-Wetsteen, Hoogkarspel
      Uit: Skroivendevort
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GROEI & BLOEI AFD. HOORN EN 
OMSTREKEN ORGANISEERT!
Groene Oogst en Ruilbeurs op zaterdag 29 september.
Planten kunnen heel goed in september gedeeld worden. 
Ze wortelen gemakkelijk in de dan nog warme aarde en 
zullen in het volgende voorjaar meteen aan de groei gaan. 
Dus wat u te groot of te veel is geworden aan planten 
kunt u delen en meenemen naar onze Groene Oogst en 

Ruilbeurs.
De Ruilbeurs is in de tuin van Hannie Ruitenberg in Grosthuizen. Er is plaats voor alles wat u 
aan een andere tuinliefhebber wilt aanbieden, zoals jam, wijn, limonades, geurige azijn of olie, 
chutneys, zaden, bollen, boeken, of gereedschap en natuurlijk planten. Alles kunt u tegen een 
kleine vergoeding aanbieden of ruilen. Ook zelfgemaakte Tuinkunst/ Beelden zijn welkom.

Dit jaar hebben we op deze dag ook gedacht aan de bloemschikkers. We hebben leuke artikelen 
ingekocht: wooly in 5 verschillende kleuren, glazen pipetten, draad in verschillende diktes, kleine 
weckpotjes met gekleurd deksel. Natuurlijk is de niet-bloemschikker nu nieuwsgierig geworden 
wat wooly is en hoe je het kunt verwerken! Dit alles vindt u in de kraam van Groei & Bloei.

Datum: zaterdag 29 september van 10.00 tot 14.00 uur 
Koffie/thee met iets lekkers wordt u gratis aangeboden, tevens is de entree tot de tuin gratis.
Plaats: Tuin naast Grosthuizen 34 in Grosthuizen, herkenbaar aan Groei & Bloei vlag.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de vereniging Groei & Bloei: www.hoorn.groei.nl

DARTCLUB HET GOUDEN PIJLTJE
Vind je het leuk om te darten en ben je op zoek naar ‘nieuwe tegenstanders’? 
Voor het nieuwe seizoen zijn wij opzoek naar enthousiaste darters. Wij 
darten op donderdagavond vanaf 20.30 uur in Café de Ridder in Berkhout. 
Heb je zin om met ons een pijltje te gooien, schroom niet, je bent van harte 
welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mark de Boer 
(06-51747778)
 

LEONIE SIPKES ZIET AF 
VAN HERBENOEMING 
BURGEMEESTERSCHAP 
GEMEENTE KOGGENLAND.
Burgemeester Leoni Sipkes stelt 
zich niet opnieuw beschikbaar als 
burgemeester van Koggenland. Haar 

benoeming tot burgemeester loopt tot 21 juni 2013. Ze heeft haar besluit, om 
af te zien van een mogelijke herbenoeming, laten weten aan de Commissaris 
van de Koningin, de heer Remkes. Gisterenavond heeft ze haar besluit 
bekend gemaakt aan de Raad, de brandweer en de interne organisatie van Koggenland.
Leoni Sipkes is begonnen als waarnemend burgemeester van Wester-Koggenland. Na de fusie 
met Obdam als waarnemend burgemeester, respectievelijk burgemeester van de nieuwe gemeente 
Koggenland. Burgemeester Sipkes zal tot juni 2013 met onverminderde inzet en enthousiasme 
haar functie blijven uitoefenen. Ze wil haar opvolger voldoende gelegenheid bieden om voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 geheel ingewerkt te zijn. 
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HALLO ZANGERS EN ZANGERESSEN VAN KOGGELAND,
Berkensmart is een gezellig koor, we gaan weer aan het repeteren voor 
een kerstconcert met oude en nieuwe kerstliederen, verder hebben we een 
repertoire van allerlei levensliederen en smartlappen.
Lijkt het U leuk om bij ons te komen zingen?
Kom kijken bij het optreden in de feesttent 400 jaar Wogmeer, zondagmiddag 
23 september of op een repetitie avond! 

KVG BUSUITJE OP 8 SEPTEMBER 2012
Zaterdag om 8.30 stonden we allemaal bij de bibliotheek. Het Fruitcorso in 
Tiel was de bestemming en het weer zat reuze mee en de bus was vol.!!
Onderweg staken we op in Scherpenzeel bij Utrecht voor een lekkere kop 
koffie met warme appeltaart met slagroom.
Op tijd waren we bij restaurant  “de Betuwe”. Hier was voor een goede 
warme maaltijd met meerdere groentes en salade met een ijsje toe.
Doordat de chauffeur de tijd goed in de gaten hield werden de gelachjes snel 

afgerekend en konden we  weer verder naar ons einddoel, het Corso.
We werden dicht bij de tribune waar we allemaal een zitplaats hadden afgezet en konden we al 
vlug nadat ieder een plekje had gevonden genieten van alle inspanningen van de deelnemers.
Er deden 7 jeugdgroepen en 13 grote groepen mee.
Bij de jeugdwagen werd Geldermalsen/Meteren 1ste met een wagen met drie paddestoelen
De 1ste van kabouter Spillebeen, de 2de de wegwijzer van de ANWB  en een futuristische moderne 
als 3de

De 2de wagen was van Drumpt met “Sop” en Nijlpaard in bad met veel bubbles.
En 3de Passewaaij  met “Klaar voor de start” die dit jaar als nieuwe groep meedeed.
Bij de Grote wagens eindigde de laatste corsogroep 
1STE: ” MIERacuREUS” als eerste, met hele hoge, door mens als de mier (in formaat) uitgebeelde  
reuzenmieren 
2DE: Culemborg wist met ‘Expeditie Hippocampus’ onder het mom van Kapitein Nemo met zijn 
onderzeeër de Nautilus de ontdekkingen onder zee met veel radartjes en ledlichten
3DE: “Betuwe braamt” Uitbeelding van de wilde braam. Met koolmezen erbij.
Na deze schitterende dag gingen we om 16.30 huiswaarts, de chauffeur werd bedankt en kreeg 
nog een aardigheidje van het bestuur en de klomp ging nog even door de bus.
En 18.30 uur stapte iedereen weer op het pleintje van de bibliotheek om zijn padje in te korten.

BESTE MENSEN,
Hier een berichtje van peuterspeelzaal Duimelot uit de Goorn. Zoals iedereen 
wel weet is de vakantie voorbij en zijn we weer begonnen. Wij beginnen 
zoals ieder jaar weer met het maken van “de vakantiekoffer”. Er zijn er al 
heel wat terug met allemaal hele leuke foto’s en verhalen erbij. De kinderen 
vertellen er heel enthousiast over, het is bijna jammer dat de vakantie voorbij 
is. We kunnen concluderen dat de vakantie ze goed heeft gedaan. Hoewel 
het nu nog een mooie nazomer is. Hierna gaan we weer verder met een 

ander leuk thema richting de herfst en dierendag. Na 21 september mogen alle kinderen  allerlei 
soorten nootjes en kastanjes en andere schatten meenemen. Daar kunnen we dan weer een leuke 
herfsttafel van maken. Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen op weer een gezellig jaar. 
Zijn er nog ouders met kinderen van 2 tot 4 jaar die hun kind ook de speelzaal willen laten 
bezoeken. Vraag dan bij ons om informatie of kijk op de website www.psz-duimelot.nl  want we 
hebben nog enkele plaatsen vrij.
Vriendelijke groeten van de leidsters en de ouderraad van psz Duimelot de Goorn



20

BESTE KOGGENBEWONERS,
De zomervakantie is voorbij en de eerste schoolweken zitten er al weer op. We gaan de 
herfstperiode in. Gezellig knutselen met elkaar en heerlijk warm binnen spelen en/of natuurlijk 
lekker in de plassen stampen buiten, alles kan bij SKiK. 
Op woensdag 19 september is er een gezamenlijke open dag in de regio. Samen met een aantal 
kinderopvangorganisaties in Westfriesland staan deze dag onze deuren open. Bij de BSO de 
Krekel aan de Buitenroede 10 in Avenhorn kunt u ’s middags tussen 15.00 uur en 17.00 uur 
terecht. Bij de dagverblijven: in Avenhorn, Pinokkio aan de Fuik 1 en in Ursem Figaro aan 
de Noorddijkerweg 52, kunt u  tussen 10.00 uur en 15.00 uur een kijkje nemen. Iedereen is 
welkom, de koffie en thee staat klaar en natuurlijk willen de pedagogisch medewerkers graag 
een rondleiding geven. 

De kinderen van Figaro zijn inmiddels gewend aan de nieuwe huisvesting. De groepen  zitten 
gelukkig nog steeds bij elkaar, zodat de kinderen nog regelmatig even kunnen oversteken naar de 
groep van hun broertje of zusje.
Op de Nemogroep  (0-4jr) worden de vakantiezonnen bewonderd en besproken. Dit is een zon 
van papier die de kinderen vóór de vakantie mee naar huis hebben gekregen en  in de vakantie 
thuis mooi hebben kunnen versieren met een verhaaltje en foto’s van de vakantie. Pinokkio doet 
dit ook maar dan met een vakantiekoffertje. 
Er wordt bij zowel Pinokkio dagopvang als op de Nemogroep gewerkt met het thema  Sprookjes 
Wonderland. Op 19 september heeft Pinokkio haar jaarlijkse uitstapje naar Sprookjes Wonderland 
in Enkhuizen en Figaro gaat 21 september. Samen met een ouder, opa of oma en de pedagogisch 
medewerkers gaan de kinderen hier met de bus naar toe. 
De groepen van Baloe (4-8jr) en Pumba (8-12jr) zijn de laatste weken bezig geweest met het 
thema speelgoed. Ze hebben onder andere knikkers gemaakt van klei, een eigen memoriespel, 
hartjes gevilt en nog een keer een beautydag gehad, waarbij de meiden met prachtig gelakte nagels 
naar huis gingen. Mede door het mooie weer is er heel veel buiten gespeeld. De buitenruimte van 
de Lagereisschool biedt nieuwe uitdagingen, vooral de speelboot is favoriet. 
Bij de Krekel wordt rustig opgestart na de zomervakantie. Het slaapfeest voor de 8+ groep aan 
het einde van de vakantie was een groot succes. Het thema van het feest was Griezel, er is een 
griezeltocht gelopen in het dorpsbos, daarna was het tijd voor de Pyjamamodeshow. Boris was 
de winnaar van de modeshow!!

Op zaterdag 6 oktober van 12.00 uur tot 16.00 uur heeft de Krekel een open dag voor alle 
kinderen en ouders van SKiK. Ook een kans voor iedereen die nog niet bekend is met onze 
organisatie maar wel nieuwsgierig is  naar wat we doen. 
Het thema van deze dag is Dieren, er zullen allerlei leuke activiteiten plaatsvinden. Wij hopen 
veel mensen en kinderen te mogen begroeten op 6 oktober!

Voor meer info neem een kijkje op onze site www.skikkoggenland.nl
Met vriendelijke groeten van SKiK
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TRANE

Huilend in de regen.
Je wange worre
niet allien nat
van je trane.
Je loupe met jouw
verdriet allien.
Allien deur de
stille streite.

As je den
weer in huis benne
den drouge 
je trane 
en je klere.
Maar in jouw loif
bloift ‘t 
natte verdriet.
 Jan van der Haar, Enkhuizen
  Uit: Skroivendevort

MUZIEK KLEURT DE HERFST MET FRANK & ZIJ
Wat is mooier dan je op een herfstachtige avond mee te laten voeren door de 
warme klanken van het koor “Frank & Zij”,  dat onder leiding staat van onze 
veelzijdige en enthousiaste dirigent Frank Hoebe.
Twintig vrouwen brengen een sfeervol programma met de mooiste nummers  
die door de jaren heen gemaakt zijn en bij velen mooie herinneringen 
zullen oproepen. Pop en klassiek wisselen elkaar af en  ook de nieuwste 
populaire songs brengen zij op originele wijze ten gehore. Dit alles prachtig 

gearrangeerd door Frank en aangevuld met een subtiele choreografie wat het tot een kleurrijk 
herfstpalet maakt. Wij hopen dat zij u in vervoering kunnen brengen zodat u met een warm 
gevoel naar huis gaat.

Graag verwelkomt Frank & Zij  u in De Pianokamer aan de Spierdijkerweg 110 in Spierdijk op:
Zondag 14 oktober en vrijdag 19 oktober 2012.
Beide concerten vangen aan om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.
Kaarten à € 10,00 kunt u bestellen via www.frankenzij.nl  of door te bellen naar Sonja 
Hoebe: 0229-563430.

FIETSTOCHT KBO DE GOORN 29 AUGUSTUS 2012
Voor de traditionele najaarsfietstocht van de KBO meldden zich 25 
deelnemers op de verzamelplaats bij de Rabobank in de Goorn.

De organisatoren Jan Leek, Paul de Hertog en Cor Timmer hadden zoals 
gebruikelijk een verrassingstocht uitgezet.
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Even over tienen vertrok het gezelschap door de polder via de IJselmeerdijk richting  Hoorn , 
daar werd gereden langs de Volendammer, Hoofdtoren en de Doelenkade via de vernieuwde 
(hogere ) IJselmeerdijk Hoorn- Enkhuizen naar Dorpshuis “ De Dregt “ te Schellinkhout. Hier 
werd op het terras genoten van een lekker bakkie koffie met appelgebak. Om ongeveer kwart 
voor twaalf werd de tocht over de dijk voortgezet met een onderbreking nabij Wijdenes , daar 
zijn ze nog bezig met de afwikkeling van het object. Op deze kronkelige dijk heb je een mooi 
uitzicht op het Westfriese land en IJselmeer met zijn golfjes en dankzij het schitterend weer vele 
zeilbootjes. Tegen 1 uur kwamen wij aan bij eetcafé `t Ken-Net in Venhuizen voor de lunch. De 
uitsmijters ham-kaas en diverse broodjes gingen er vlot in.

Nadat de inwendige mens was versterkt , vertrok het gezelschap via Hoogkarspel, Westwoud, 
De Ouwe Dik door Zwaag naar Wokrestaurant Pejo. Hier werd een korte pauze gehouden om 
te genieten van een lekker ijsje. Daarna werd de tocht voortgezet door de Bobeldijk, Berkhout 
richting De Goorn, waar de deelnemers na ongeveer 55 kilometer omstreeks half vijf binnen 
kwamen.

Organisatie en deelnemers kunnen terug zien op een gezellige fietsdag.

Elke woensdag is er onder leiding van Jan , Paul en Cor een fietstochtje van ongeveer 22 kilometer. 
De start is bij de Rabobank in De Goorn en zij vertrekken om 13.30 uur.

Theo Vlaar

DE ZONNEBLOEM  BERKHOUT - BOBELDIJK 
Op zondagmiddag 2 september was er in de Berkenhof   een gezellige 
middag georganiseerd in het teken van de Nationale Ziekendag (9 sept.) 
In de volle zaal werden gasten van de Berkenhof en de aanleunwoningen 
maar ook uit het dorp, welkom geheten door de voorzitter Tineke Oudes. 
Iedereen kreeg koffie of thee met een heerlijk soesje erbij. Toen kreeg Ds. 
Goverts  het woord. 

Het thema dit jaar is: Zonder  elkaar is iedereen  alleen. Daar sprak de dominee  heel mooi over. 
Hij was blij dat we met zovelen in de zaal zaten want dan waren wij niet alleen. Maar het is en 
blijft belangrijk om alleenstaanden en ouderen te bezoeken, maar ook adviseerde hij om zelf iets 
te ondernemen om bij elkaar te komen zodat je je minder alleen voelt. 
Daarna traden de Mallote Matrozen op. In hun matrozenpakken en een accordeon erbij zongen de 
matrozen bekende en soms minder bekende liedjes met veel humor. Er werd veel meegezongen 
door onze gasten. In de pauze werd er een borrel getapt met een hapje erbij om daarna te genieten 
van deel 2 van de Mallote Matrozen in een ander mallotig pak. 
Maar nu werd er aan de gasten gevraagd om mee te doen met armbewegingen. Dat werd dus 
een goede middag gymnastiek! Iedereen deed vrolijk mee en ze hadden allemaal zichtbaar veel 
plezier! Om 17.30uur  was het afgelopen en werd er nog een glaasje en hapje gedaan. 
De voorzitter bedankte de Berkenhof en alle vrijwilligsters voor de medewerking van deze 
geslaagde middag.  

Op 9 septenber hebben zieken thuis een bezoekje gehad en een roos gekregen. 
 
  Tilly van der Weij, 
 de Zonnebloem Berkhout - Bobeldijk
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HÉT OKTOBERFEST VAN URSEM 2012
De beste Schlagers, Bier, Bratwurst, Pretzels en vooral Spaß, viel 
Spaß! 
Dát is het Oktoberfest 2012. Voor de 3e maal organiseren wij 
een unieke partyin een über Duitse setting.  Kent u ze nog, de 
waanzinnige Schallplatten-avondenmet Dieter Thomas Heck? 
Miljoenen liefhebbers van het Deutsche Volksstümlichesgenre 
zaten abend aan abend gekluisterd aan den Fernseher om de echte 
stars aanhet werk te zien. 
Am laufenden Band kwamen zij voorbij Karl Gott, Heintje, Cindy 
& Bert, Jurgen Marcus, Roberto Blanco, Rex Gildo, Heino, und 
viele mehr. 
Das waren noch mal zeiten meine Damen und Herrn! 

Voor deze derde editie van het Oktoberfest hebben we een nieuw prachtig programma 
samengesteld met dit keerlouter Duitse muzikanten, die soms ook uit die Niederlande schijnen te 
komen. Trek dus je Lederhose of Dirndl jurkje aan en meng je in het Ursemse Oktoberfest 2012.
Café de Rode Leeuw zal wordenomgetoverd tot een Beierse biertent! Uiteraard kan men 
onbeperkt eten van ons buffet,die de gehele avond tot uw beschikking is. Om 17.00 uur is de tent 
geopend und het feest duurt tot 01.00 uur .
Of u daar bij moet zijn? Abernatürlich! Dit jaar vind het plaats op zaterdag 6 oktober 2012.  
Voor € 25,- heeft u toegang tot Oktoberfest 2012 en kunt u onbeperkt gebruik maken van het 
grote Duitse buffet.
Kaartverkoop start op 1 september bij de volgende locaties in Ursem; Café de Rode Leeuw, 
Snackbar Jem, Adam Konijn en Witte Wielsport.
Zorg dat je erbij bent want op = op,
Auf Weidersehen.
 
Cafe de Rode Leeuw,
 Rick’s kitchen & Partylux
 

BETER LEREN LEZEN EN SCHRIJVEN
In Nederland kunnen 1,5 miljoen volwassenen niet goed lezen en schrijven!
Prinses Laurentien wil deze mensen helpen. 
Samen met Stichting Lezen & Schrijven.
Wilt u ook beter leren lezen, schrijven of rekenen? 
Of kent u iemand in uw omgeving die graag beter wil leren lezen, schrijven of rekenen? 
Bel dan gratis naar: 0800 023 44 44. U kunt dan vragen naar een cursus bij u in de buurt. 
Andere vragen
Wilt u thuis oefenen met lezen, schrijven en rekenen? Ga dan naar www.oefenen.nl.
Het Horizon College in Hoorn start in september met:
Lees- en schrijf- cursussen - Reken- cursussen - Computer- cursussen
De gemeente betaalt in veel gevallen een deel van het cursusgeld! 
Bel: 0229 – 287318   of    0800 023 44 44 (gratis)
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ONTDEK DE WAARDE VAN VRIJWILLIGERS: 
DE VRIJWILLIGERSCENTRALE IS 
VRIJWILLIGERSPUNT
Het uiterlijk van de Vrijwilligerscentrale West-friesland 
kon na ruim 25 jaar wel een opfrisbeurt gebruiken.
We zijn nog steeds die betrokkenstichting, werkzaam in 
de hele regio, experts op het gebied van bemiddeling, 
advies, taalprojecten, Maatschappelijke stage etcetra. 

Maar dan in een nieuwe jas, eentje die ons beter past. Vanaf 5 september 2012 is onze naam 
Vrijwilligerspunt. Meteen een mooie kans om ons nog even kort voor te stellen.
Spin
Wij zijn spin in het web op het gebied van vrijwilligerswerk. Adviseur en uitzendbureau in 
één. Wij beantwoorden vragen en denken graag mee over de verschillende thema’s binnen ons 
vakgebied. Naast particulieren zijn ook bedrijven, organisaties, scholen en gemeenten van harte 
welkom bij Vrijwilligerspunt.
Het juiste adres
Naast een nieuwe naam en een nieuw logo is ook onze website vernieuwd. 
www.vrijwilligerspunt.com is nu het juiste adres. Ons bezoekadres blijft echter vertrouwd: het 
hoofdkantoor is gevestigd aan de Maelsonstraat 20, 1624 NP in Hoorn. 
U kunt ons telefonisch bereiken via 0229-216499.
We hopen u binnenkort (opnieuw) te mogen begroeten,

De experts van Vrijwilligerspunt!

KUNST IN DE POLDER
Obdam-  De commissie Kunst en Cultuur van de Lionsclub Heerhugowaard, Langedijk en 
Obdam organiseert in samenwerking met Esdégé-Reigersdaal op 6 en 7 en 13 en 14 oktober een 
kunst expositie te Obdam.
Het doel van deze expositie is om kunstenaars een podium te geven. 
Alle tentoongestelde kunst is te koop en de opbrengst is voor de leden van ’t Atelier.
De opbrengst zal door ’t Atelier bestemd worden voor een museumbezoek en het huren van 
speciaal vervoer om er te komen.
De kunstenaar genieten hier erg van (vragen ook steeds: gaan we weer naar een museum). 
Bovendien geeft het inspiratie voor hun eigen werk, en is het goed voor de artistieke ontwikkeling. 
Een van hun wensen is het bezoeken van het gemeente museum in Den Haag.

De kunstenaars
De leden van ‘t Atelier gaan ook zelf exposeren. Om een 
uitgebalanceerde expositie te krijgen die voor de gasten 
en kopers veel diversiteit biedt hebben wij kunstenaars 
uit de omgeving benaderd en zeer enthousiast gekregen 
om ook hun werk te laten zien. De commissie Kunst 
en Cultuur van de Lions Heerhugowaard, Langedijk en 
Obdam heeft het aanbod kritische bekeken en is er trots 
op om de volgende kunstenaars aan te kunnen kondigen. 

Evenals de keuze van expositieruimte op de Braken 37 in Obdam is een uitdaging. Deze omgeving 
vraagt gewoon om mooie kunstwerken te laten zien. Alle kunstenaars stellen een gedeelte van de 
opbrengst van de verkoop van hun werk beschikbaar ten bate van het atelier.

 
 
Ontdek de waarde van vrijwilligers: de Vrijwilligerscentrale is Vrijwilligerspunt 
Het uiterlijk van de Vrijwilligerscentrale Westfriesland kon na ruim 25 jaar wel een opfrisbeurt 
gebruiken.  
 
Opening  
Tijdens de live radio uitzending van Radio Enkhuizen onthulde wethouder Kok van de 
gemeente Enkhuizen het bord met de nieuwe naam en logo. “In de gemeente Enkhuizen 
barst het van de vrijwilligers en het pand van Radio Enkhuizen is een broeinest van 
vrijwilligers”, aldus de wethouder. In het pand is naast Radio Enkhuizen, Helpende Handen 
Enkhuizen, het SOE nu ook het loket van Vrijwilligerspunt gevestigd. Dit loket is iedere 
woensdagochtend geopend. 
 
Miranda Zwart, coördinator van Vrijwilligerspunt “In al die jaren zijn onze dienstverlening en  
producten gegroeid van een bemiddelingsbureau van vrijwilligers naar een Vrijwilligerspunt 
waar alle kennis aanwezig is over vrijwilligerswerk in de breedste zin van het woord. Wij 
bemiddelen, beantwoorden vragen en denken mee over de verschillende thema’s binnen 
ons vakgebied. Naast particulieren zijn ook bedrijven, organisaties, scholen en gemeenten 
van harte welkom bij Vrijwilligerspunt.” 
 
Het juiste adres 
Naast een nieuwe naam en een nieuw logo is ook onze website vernieuwd. 
www.vrijwilligerspunt.com is nu het juiste adres. Ons bezoekadres blijft echter vertrouwd: 
het hoofdkantoor is gevestigd aan de Maelsonstraat 20, 1624 NP in Hoorn.  
Daarnaast  hebben wij loketten in de regio waar u terecht kunt:  
- maandag op het gemeentehuis in Stede Broec van 12.30 tot 16.00 uur;  
- woensdagochtend in Enkhuizen op de Noordergracht 1 van 9.00 tot 12.00 uur;  
- woensdagmiddag op het gemeentehuis van Medemblik in Wognum van 12.30 tot 16.00 
uur.  
U kunt ons telefonisch bereiken via 0229-216499.  
 
Meer informatie over dit persbericht kunt u inwinnen bij: 
Sien Damen en/of Brigitta Posch 0229-216499 of 
prmedewerker@vrijwilligerscentrale.info 
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De expositieruimte:
Braken 37 is een industrieel pand op het bedrijventerrein van Obdam. De expositieruimte wordt 
geheel belangeloos ter beschikking gesteld aan de commissie Kunst en Cultuur door de Jan 
Mulder Vastgoed B.V. Toen de commissieleden het pand bezochten en de mogelijkheden zagen 
waren zij direct enthousiast. Aan de voorzijde van het pand is ruim voldoende parkeergelegenheid.
Wilt U de expositie bezoeken:
Openingstijden zaterdag en zondag 6-7 en 13-14 oktober van 12.00-17.00.
Adres: Braken 37 te Obdam. Toegang is gratis.
Verdere informatie vindt U terug op de website van de Lionsclub www.lionshhw.nl

DE JEUGDSPORTPAS GAAT WEER BEGINNEN
De schoolvakanties zijn net afgelopen en dit is wellicht een mooie gelegenheid 
om eens vrijblijvend kennis te maken met een nieuwe sport. Dit kan met de 
JeugdSportPas. Leerlingen krijgen de kans om vier kennismakingslessen 
in een sport te volgen zonder direct lid te worden. De JeugdSportPas vindt 
plaats in de gemeenten Koggenland en Opmeer wordt georganiseerd door 
Sportservice West-Friesland in samenwerking met basisscholen en lokale 
sportaanbieders.  

Keuze uit diverse sporten
Voor deze periode van de JeugdSportPas is het Sportservice weer gelukt om een uitgebreid 
sportaanbod te creëren. De leerlingen uit groep 5, 6, 7, en 8 uit de gemeenten Koggenland en 
Opmeer hebben de keuze uit vijftien verschillende sporten, te weten: Atletiek, Badminton, 
Fitness, Gym/trampolinespringen, Hip-Hop/streetdance, Kickboksen/conditie, Meidenvoetbal, 
Ponyrijden en –verzorgen, Rugby, Streetdance, Turnen voor jongens en Yoga.

Aanmelden en deelname
Met de JeugdSportPas krijgen leerlingen de kans om bij een vereniging een kennismakingscursus 
te volgen zonder direct lid te worden. Kosten bedragen eenmalig € 5,00. In week 36 hebben de 
leerlingen de informatie over de JeugdSportPas gekregen via hun school. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 21 september 2012. Kinderen, afkomstig uit één van de deelnemende gemeenten, die op 
het speciaal onderwijs zitten, krijgen de informatie ook via school uitgereikt. Bij teveel of te weinig 
aanmeldingen kunnen vooraf vermelde data en tijden wijzigen in verband met het samenvoegen 
of uitbreiden van de groepen. Alle kennismakingslessen starten na de herfstvakantie.

Waarom JeugdSportPas
Door aan verschillende sportactiviteiten deel te nemen kunnen kinderen direct of op een later 
moment een bewuste sportkeuze maken. Een goede manier dus om de sport te vinden die goed 
bij hen past. Kinderen die al aan sport doen mogen uiteraard ook meedoen aan de JeugdSportPas. 
Voor deze kinderen is het een mooie kans om eens kennis te maken met andere (nog onbekende) 
sporten. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice West-Friesland, Marieke Wever, 
tel. 0229-28 77 00 of mail naar mwever@sportservicewestfriesland.nl. Graag verwijzen wij u 
ook naar onze website www.sportservicewestfriesland.nl.
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G-HONKBAL WESTFRIESLAND CUP
Honk- en Softbal vereniging Urbanus uit Zwaag organiseert op zondag 23 
september de G-honkbal Westfriesland Cup. Iedereen met een beperking 
die niet rolstoelafhankelijk is kan deelnemen aan dit toernooi. 
Voor het tweede jaar neemt H.B.S.V. Urbanus de organisatie van de 
Westfriesland Cup op zich. Met Ab van der Lelie als stuwende kracht, is 
er contact gezocht met G-teams uit heel Noord-Holland waaronder Double 
Stars, DSS, Herons en Only Friends. De teams bestaan uit 6 tot 8 spelers 

waarbij er op kleine velden gespeeld wordt met 3 honken (2 honken en een thuisplaat). Door de 
slagman kan er gekozen worden tussen een aangooi of een slag vanaf het statief. 
Naast de teams die uitgenodigd zijn voor dit toernooi, kunnen individuele spelers zowel met als 
zonder ervaring zich ook nog aanmelden. Individuele spelers worden ingedeeld bij een van de 
deelnemende jeugd of senioren teams. 
De Westfriesland Cup wordt gespeeld op het terrein van H.B.S.V. Urbanus, Kerketuin 100a, 
Zwaag. De dag wordt ondersteund door vele enthousiaste vrijwilligers. Wilt u zich als speler 
opgeven dan kan dat tot 20 september a.s. via info@g-honkbal.nl. Voor telefonische inlichtingen 
kunt u contact opnemen met Ab van der Lelie (06) 45882443. 
Wilt u meer informatie over het totale aangepaste sportaanbod 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.

NATUURExTREMEN  DIT  JAAR OOK IN DE GOORN
Wanneer je de kranten leest en je kijkt televisie dan zie je regelmatig dat overal in de wereld 
extreme natuurveranderingen optreden. Zo heb ik me de laatste jaren verwonderd afgevraagd 
waar toch de vlinderpopulatie is gebleven.
Een week of 3 geleden las ik nog in de krant dat de meest getelde vlinder de kleine Vos was. Toen 
dacht ik nog bij mezelf maar niet bij ons.
En als ik nu naar buiten kijk is er een enorme hoeveelheid vlinders waarvan de meeste kleine Vos 
heten maar ook de Atalanta en de Dagpauwoog en het koolwitje zijn dit jaar rijkelijk aanwezig.
Maar er is ook een natuurwondertje achter mijn huis ontstaan.
Ik heb een stilstaand slootje waaruit ik ieder jaar m’n 2 vijvers bijvul met altijd prachtig helder 
water. Dit jaar wilde het water echter niet helder worden wat mij zeer verbaasde. Toen ik 14 
dagen terug nog eens m,n blik op het slootje richtte zag ik dat er een heel vreemde kleur op het 
slootje dreef. Ik dacht eerst aan blauwalg maar toen ik met m’n vlooiennetje  door het water ging 
merkte ik dat het allemaal kleine groene  geribbelde bolletjes waren van ± een halve tot 1 mm 
groot. Dit was voor mij helemaal nieuw. Ik ben op internet gaan zoeken wat dit kon zijn en kwam 
op de site van Wim van der Ven uit Eindhoven.
Hij vroeg aan mij of ik het op wilde sturen en dat heb ik gedaan 
Het blijkt Wortelloos kroos te zijn wat eigenlijk in Nederland niet of zelden voorkomt . Hij heeft 
de vindplaats genoteerd via Google Earth. En nu staat De Goorn bekend als de vindplaats van 
een zeldzame kroossoort.
Leuk hé.

 Ton Loos, De Goorn 11 

Koggenlanders in de pen
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Agenda      

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Do 20 sept  Rozenstaete KBO – reisje 

Do 20 sept 19.45uur De Goorn KVG – Alette Jacobs – solo toneel

Do /tm 20t/m23

Zo september  Wogmeer Wogmeer 400 jaar – diverse 

    activiteiten 

Vr 21 sept Vanaf 19.00 Berkhout Kolfvereniging Ridder 

    Sint Joris – inloopavond 

Za 22 sept 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

    Rietvoornlaan 

Za 22 sept 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 

Za 22/23 sept  Kerk Oudendijk Quilt tentoonstelling 

Zo 23 sept 11.00-17.00 Grosthuizen De Grost – Farmers 

    Market

Zo 23 sept  Scharwoude Belangengroep Scharwoude 

    Tentenkamp 

Zo 23 sept 14.00 uur Oudendijk Wandeling Werelderfgoed Beemster

Wo 26 sept.  Obdam De Brink – rijbewijs keuring 

Wo  26 sept Vóór 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut 

Wo 26  sept 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten 

    programma 60-plussers 

Do 27 sept 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen 

Vr 28 sept 20.00-21.00  Kleine Ridder Berkhout Speel-O-Theek Harlekeijn

    Kinderkleding beurs vanaf maat 74

Vr 28 sept 19.45 uur Berkhout De Ridder Sint Joris – klaverjassen

Za 29 sept. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER

Za 29 sept. 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER

Za 29  sept. 10.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER

Za 29 sept 20.00 uur Oudendijk Kerk Oudendijk- Grote Verhalen 2

Za 29 sept 10.00-14.00 Grosthuizen naast nr  34 Groei & Bloei – Groene oogst 

    en ruilbeurs

Zo 30 sept 14.00 uur Berkhout Ned. Kampioenschap Kolven
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Activiteiten/Evenementen planner

Datum Tijd Plaats Activiteit
      

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 14.00 uur De Ridder 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

13 oktober 17.30-20.00 De Westfries Vrij schaatsen voor leden ijsclubs 

   Koggenland

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 Ouderendag en Het Volendams 

   Operakoor

26 oktober 19.45 uur Berkhout De Ridder Sint Joris - klaverjassen

31 oktober 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers

1 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen

4 november 14.30-17.00  Rozenstaete  Wintermarkt van de Rozenstek

5 t/m 10 nov  Het Trefpunt Open Avenhornse

  Avenhorn biljartkampioenschap

6 november 19.00 uur De Goorn KVG – kaartavond

8 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – Keezen

8 november 20.00 uur De Ridder Berkhout Vrouwen Van Nu – Bestek als sieraad

13 november 19.45 uur De Goorn KVG - Eendagsbestuur

15 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen

16 november 20.00 uur De Grost Grosthuizen IJsclub Scharwoude/Grosthuizen

   jaarvergadering & kienen voor
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   leden en donateurs

22 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema – Dhr Souers met 

   lezing en dia’s rondje IJsselmeer

22 november 20.00 uur Avenhorn Vrouwen van Nu – De Koninklijke 

   Nederlandse Reddingsmij krijgt deze 

   avond onze aandacht en vertelt hoe 

   deze organisatie werkt.

28 november 14.00-15.00  Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers

30 november 19.45 uur Berkhout De Ridder Sint Joris - klaverjassen
   
   
FAMILIEBERICHTEN

Wij missen hem, maar denken vol dankbaarheid terug aan mijn lieve man, onze geweldige 
vader en opa

Arie Zuidervaart

Ook dank aan het verzorgend personeel van ‘De Rozenstaete’.
De enorme belangstelling bij zijn afscheid heeft ons zeer getroffen waarvoor wij dankbaar 
zijn.

Annie Zuidervaart-Braas
Kinderen en kleinkinderen

Hartelijk dank aan allen die belangstelling hebben getoond bij ons 60 jarig huwelijk. Zoveel 
mooie kaarten, bloemen en anders, ook de lieve woorden op www.feestgroet. Het was voor 
ons grandioos!

 Cor en Catrien Worp-Naber

Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bloemen, de kaarten en de warme belangstelling 
bij het ziekbed en het overlijden van onze moeder en oma

Riet Vlaar

Het heeft ons goed gedaan.

 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
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Lieve lieve mensen,

Langs deze weg wil ik jullie heel erg bedanken voor de telefoontjes, kaarten, bloemen en 
kado’s die ik kreeg na mijn operatie.
Het deed ons goed dat er zoveel mensen aan ons denken.
Bedankt. 
 Jans Cordes

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, de kaarten en de belangstelling na het 
overlijden van onze geliefde

Wessel Beuving

Truus Beuving-Kroonenburg
Hennie Cornelissen-Beuving

Bianca Cornelissen

TENSLOTTE
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.

Gevonden in de sloot (Burglanden) tuinparasol (31-8-2012). 
Terug te halen Rietsikkel 5, De Goorn.
 Tel. 0229-542318.

Bij een feestje van Cees Bierhaalder is er een Batavus herenfiets blijven staan.
Gekocht bij Vriend HHWaard. Wie de goede sleutel heeft mag hem meenemen.
 Tel. 06-53246785

Te huur aangeboden:
Schuurruimte 40m2 in Berkhout.
 Tel. 0229-551183 / 06-30873470.
 Na 21 september graag 06-53246785 bellen.

Wegens overgang op stalen shafts te koop:
Complete bullet PT5 folset met grafhite shafts, ijzers 4 tm 9, PW + AW + SW + LW, Driver, Put-
ter, Golftas. Prijs € 200,00.
 06-25210972

Gevraagd:
Straatstenen; waaltjes, knappe kruiwagen.
 06-23449333
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Gevonden:
Op de Dwingel in De Goorn een dames KOPRA fiets.
 Voor info 06-18480148

Uitverkoop:
Donderdag en vrijdag 27 en 28 september.
Vanaf 9.00 tot 21.00 uur.
Jolanda Lingerie
Adres: De Veenhoop 4, Berkhout, tel. 551496

Gevonden!
In de buurt van Deen, 3-4 weken terug gouden trouwring. Ik wil hem graag teruggeven aan de 
eigenaar. Als je de goede naam vertelt die in de ring staat kan je hem ophalen.
 Info 06-53582887

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


