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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
49e Jaargang no. 1199

           2 oktober 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 10 oktober 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
Veel leesplezier dit keer in de Heraut, het is een dikke geworden. Bedankt iedereen voor het 
aanleveren van zoveel kopij!

Ondertussen is het herfst geworden en dat is meteen te merken; storm, wind – hagel en regen. Het 
is allemaal al langsgeweest de afgelopen dagen. 
Bedenk dat ieder jaargetijde zijn eigen charme heeft, nu kruipen we weer lekker knus tegen 
elkaar aan om de warmte op te zoeken en dat brengt ook weer een hoop gezelligheid, kaarsjes, 
goede films op tv, een goed boek of lekker handwerken ’s avonds op de bank.
Veel mensen worden neerslachtig van dit weer of gaan rare dingen doen omdat het weer zo 
ineens omslaat. 
Dus houd beide benen op de grond en ga lekker lezen in de Heraut voor het haardvuur.
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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
elke maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

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

Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372
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De Oever Spierdijk, Theresiahof 11, 1641 LA Spierdijk. 
Bellen via wijkcontactpersoon Mw. T. Boersma, Bobeldijk 125, 1647 CM Berkhout. Tel: 0229-
551970

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

Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerderweg 56, 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 

BERICHT PRAKTIJK DE GOORN

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
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HERVORMDE GEMEENTEN   IN  WESTER-KOGGENLAND

Contactadres Scriba:   
Mw. Arja Pronk  Barbeel 3,    1633 DA Avenhorn  
T: 0229-540366 E: arjapronk@quicknet.nl

Contactadres Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mw. H.C. Bruyel    Grosthuizen 96 1633 ER Avenhorn 
T; 0229-541407 hc.bruyel@ziggo.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
  
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
                    
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 6 T/M 12 OKTOBER   2012

Zat. 6 okt. 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 7 okt. 10.00u    Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  Feest van de Rozenkrans 
 19.00u    Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 19 OKTOBER  2012

Zat. 13 okt. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebeds- en Communieviering
  
Zon. 14 okt. 10.00u   Woord-, Gebeds- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
 19.00u   Rozenkransgebed
  

Overleden:  Jan Pennekamp, 66 jaar
                     Cor Mak, 86 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.

 
ROZENKRANS FEEST....
Op 7 oktober viert onze kerk het feest van de H. Rozenkrans. Uit ervaring 
weet ik dat dit in Lourdes groots gevierd wordt. Onze kerk draagt de naam 
van de Rozenkrans en daarom zal in het weekend 6 en  7 oktober extra 
aandacht worden besteed aan het zogeheten ‘Patroonsfeest’. Wat benadrukt 
zal worden in de vieringen is dat het Rozenkransgebed ons helpt het leven 
van Jezus Christus te bemediteren. Hoewel het gebed een mantra vorm heeft 
waarin het Wees Gegroet de hoofdrol speelt, staan we stil bij het leven van 
Jezus....

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

    7 oktober ds. Birke Rapp Kwadijk
  14 oktober dienst door gemeenteleden  Beets
    met als thema Ruth
  21 oktober Mevr. N. Boon Oudendijk

LEx KOOT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 7 oktober  2012 om 11.00 uur 
in de Protestantse Kerk te Wognum. In deze viering spreekt Lex Koot, emeritus RK priester en 
bestuurslid van de Westfriese Ekklesia,  over “Bespottelijke koningen”.
Dit onderwerp is een onderdeel uit het jaarthema Het boek Richteren. We gaan ons spiegelen 
aan het boek Richteren (of Rechters): wat heeft het ons te zeggen in tijden van crisis, en in een 
wereld die velen doet twijfelen over haar toekomst?  Het boek biedt geen historisch verslag over 
een tijdperk zonder koningen, maar verbeeldt, in spannende verhalen vol ‘special effects’ en 
mythologische motieven, de totale verloedering van een samenleving.  De Richteren / Rechters 
brengen met daden van bevrijding het land voor een korte periode tot rust en dan begint de onrust 
weer.  Het boek eindigt met een burgeroorlog. De laatste zin luidt: ‘Geen koning was er in die 
dagen, ieder deed wat recht was in zijn ogen.’ 
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Zondag  7 oktober : Lex Koot De viering begint om 11.00 uur in de Protestantse Kerk, Raad-
huisstraat 15 te Wognum. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat 
onder leiding van Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na 
afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met de voorganger of bestuursleden 
in gesprek te gaan. Wij hopen u  7 oktober a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  

KALENDERS 2013  KALENDERS 2013 KALENDERS 2013 KALENDERS 2013 
De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!
De Gerarduskalender, uitgebracht door klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje 
spirit!” Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en 
informatie over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de 
moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief 
gevoel.
De kalender wordt elk jaar met veel zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie 
van personeel en vrijwilligers rondom klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten 
goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op internet: 
www.kloosterwittem.nl )

Zoekt u nog een leuk en betaalbaar sinterklaas- of kerstpresentje is dit wel  een goed idee!
De kalender kost € 5, 95 en is verkrijgbaar bij
mevr. Ada Bakker
Julianastraat 32
1633 JM  AVENHORN
Tel. 542552

GROOTSCHALIG GEZONDHEIDSONDERZOEK ONDER VOLWASSENEN VAN START
Eind september start GGD Hollands Noorden een grootschalig onderzoek naar de 
gezondheid en het welzijn van de volwassen bevolking van Noord-Holland Noord. Meer 
dan 28.000 inwoners van 19 jaar en ouder ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan 
dit onderzoek door het invullen van een vragenlijst via internet of op papier. De resultaten 
van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om een goed gezondheidsbeleid te 
voeren.

Gezondheidsmonitor 2012
Dit onderzoek, de ‘Gezondheidsmonitor’ wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Zo kunnen 
veranderingen in de regionale gezondheidssituatie worden gesignaleerd. Onderwerpen in de 
vragenlijst zijn bijvoorbeeld chronische ziekten en aandoeningen, roken, lichaamsbeweging en 
psychische problemen. 

Postbus 324
1740 AH Schagen
Tel. 088- 0100 500
communicatie@ggdhn.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl
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Maar ook zorggebruik, seksueel risicogedrag, mantelzorg en leefomgeving komen aan bod. Het 
onderzoek wordt door alle GGD’en in Nederland tegelijkertijd uitgevoerd. Daarmee ontstaat 
inzicht in de gezondheidstoestand in heel Nederland. Daarnaast is het mogelijk om cijfers met 
elkaar te vergelijken. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met gemeenten, het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Steekproef
Voor het onderzoek heeft de computer willekeurig 28.500 namen en adressen geselecteerd uit 
de bevolkingsregisters van de 21 gemeenten in Noord-Holland Noord. Deze personen ontvangen 
op vrijdag 28 september een uitnodiging per post met de vraag om de vragenlijst via internet of 
op papier in te vullen. Een goed beeld van de gezondheid en het welzijn in alle gemeenten en 
de regio is alleen mogelijk als zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Ook als mensen 
geen gezondheidsproblemen hebben. De GGD hoopt dan ook dat veel mensen de moeite zullen 
nemen om de vragenlijst in te vullen en terug te sturen.

Gezondheidsbeleid
De resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD om een goed gezondheidsbeleid 
te voeren. Passen de voorzieningen bijvoorbeeld bij wat mensen nodig hebben om zo gezond 
mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? 
Komen er in onze regio problemen voor die groter zijn dan elders in het land? Welke groepen 
mensen lopen meer risico op gezondheidsproblemen?

De resultaten van het onderzoek worden halverwege 2013 verwacht. Alle rapporten zijn openbaar 
en worden gepubliceerd op de website van de GGD Hollands Noorden.

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN 
24 OKTOBER 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:  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.

HARTSTICHTING 
TROTS OP INWONER VAN BERKHOUT
Het is en blijft bijzonder als mensen zich heel lang inzetten 

voor je organisatie. Een van die bijzondere mensen is Tiny Lisman. In een ver verleden ooit 
begonnen als collectant en sinds 1987 is zij de organisator voor de collecte van de Hartstichting.
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Al 25 jaar zorgt Tiny dat de collecte in Berkhout prima 
wordt georganiseerd. Sinds 1998 doet ze dit samen met 
Willeke Feld. “Wij zijn een goed span en kunnen prima 
samenwerking” Dit zijn woorden van beide dames.

Tiny heeft op 13 september voor haar 25 jaar jubileum het 
Gouden Hartje uitgereikt gekregen door de rayon coördinator 
van de Hartstichting, José Bosdijk

De Hartstichting waardeert de inzet van Tiny enorm en 
feliciteert haar van harte met deze mijlpaal.

HET BESTUUR MELDT
De nieuwe teamkleuren worden dit en het komende seizoen verder uitgerold. 
Het 1e heren en dames elftal spelen inmiddels in de groene kousen en 
broeken, ieder team die een nieuw tenue ontvangt gaat dan ook over in deze 
kleuren. De verwachting is dat we zo’n twee seizoenen bezig zijn met de 
invoering. De reden van deze overstap is het probleem bij het wassen van de 
broeken en kousen, door de korrels op het kunstgrasveld worden de broeken 
en kousen niet meer wit en komen een beetje grauw uit de was. Na zo’n 45 

jaar geheel in het wit gevoetbald te hebben komt daar dus een eind aan.

Dit seizoen is ook het kledingfonds in het leven geroepen. In de algemene ledenvergadering 
van vorig seizoen heeft het bestuur goedkeuring gekregen om een financiële vergoeding van 
de leden te vragen. Want hoe vreemd kan iets lopen met de invoering van de shirtsponsoring 
(1982) hoefde de leden geen shirt meer te kopen en later werden daar ook broeken en kousen 
bij verstrekt. Met de bedoeling van de shirtsponsors om de club te ondersteunen ging veel geld 
zitten in gratis versterkte kleding aan de leden. Zelfs teams waar geen sponsor voor was kregen 
kleding van de club.
Met ingang van dit seizoen vragen we dus van de leden, behalve van de kabouters, een financiële 
vergoeding voor het gebruik van de kleding.

De raambekleding bij het uitgiftepunt voor de broodjes in de kantine is opgehangen en de te 
korte bank is in week 39 omgewisseld. Stap voor stap komen we tot een afronding van de kantine 
verbouwing later dit jaar, er wordt hier en daar al weer nagedacht over fase 2; het opknappen van 
de toiletgroepen. 
Jaren terug stond in de kantine een voetbalspel, firma Meilink heeft hier een paar jaar op gepast, 
maar het voetbalspel zal ook weer een plek in de kantine krijgen.

De techniektraining gaat ook weer van start, na vele positieve reacties over deze methode. De 
eerste training is inmiddels achter de rug, deze techniektraining loopt tot en met 7 november, 
iedere woensdagmiddag vanaf 18.30 uur. Op de website vindt u alle verdere informatie.
In navolging van Heren 1 heeft nu ook dames 1 een sponsor voor The Woman of the Match. Elke 
thuiswedstrijd wordt er bepaald wie de beste dame van het veld was. 
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Zij zal worden verwend met een pakketje van Lisanne’s kapsalon uit de Goorn. Lisanne bedankt 
voor je bijdrage!
Het Keezen begint ook weer en wel vanaf vrijdag 5 oktober aanvang 20.00 uur, door de 
liefhebbers kan er ook geklaverjast worden. Het Keezen / klaverjassen is verder iedere 1e vrijdag 
van de maand in de kantine met 15 december het Kerstkoppelkeezen/klaverjassen. Kosten voor 
de normale Keezen/klaverjas avond zijn € 2,50 inclusief koffie/thee.
In mijn geboortejaar speelde RKEDO heren 1 voor het laatst tegen HSV uit Heiloo, toen speelde 
beide in de derde klasse. HSV heeft jaren hoger gespeeld en is 2 seizoenen op rij gedegradeerd 
naar de 4e klasse. Zondag 23 september speelden beide teams weer tegen elkaar, helaas verloren 
de heren 1 deze wedstrijd. Ik ben van die generatie die zelf een RKEDO embleem moest kopen 
om deze door moeder op het shirt te laten bevestigen, zo ging dat toen met de kleding.
Groet,

Kees Floris
Secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

HIERONDER HET THUISPROGRAMMA:
zaterdag 06 oktober 2012    
10:45   RKEDO D1 HSV Sport 1889 D1
12:30   RKEDO D3 AGSV D1
10:45   RKEDO E2 Oosthuizen E2
10:45   RKEDO E3 Graftdijk E1
10:45   RKEDO E5 Andijk E4
14:30   RKEDO MC1 Spirit’30 MC1
12:30   RKEDO C2 Spartanen C2
14:30   RKEDO C3 Always Forward C8
  9:30   RKEDO F3 SVW 27 F6
  9:30   RKEDO F5 VVW F4
  9:30   RKEDO F7 Spirit’30 F8M
  9:15   Champions League 1 Champions League 2
 
zondag 07 oktober 2012    
14:00   RKEDO 1 Saenden 1
11:30   RKEDO 2 Medemblik 2
10:00   RKEDO 4 ASV 55 4
  9:45   RKEDO VE1 HSV VE1
  9:45   RKEDO VE2 Andijk VE1
12:00  Texel 94 VR1 RKEDO VR1
11:30   RKEDO A1 AFC 34 A1
14:00   RKEDO A2 Always Forward A3

zaterdag 13 oktober 2012    
10:45   RKEDO D1 Blokkers De D2
12:30   RKEDO D2 Berkhout D1
10:45   RKEDO E1 VVW E1
10:45   RKEDO E4 Victoria O E4
12:30   RKEDO MC2 Blokkers De MC3
14:30   RKEDO MC1 Strandvogels MC1
14:30   RKEDO MD1 Westfriezen MD1
  9:30   RKEDO F2 Andijk F1
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  9:30   RKEDO F3 Apollo 68 F1
  9:30   RKEDO F6 SSV F2
  9:30   RKEDO F7 WSW F1
10:45   RKEDO ME1 West Frisia ME1

zondag 14 oktober 2012    
14:00  Zaandijk 1 RKEDO 1
12:00   RKEDO 3 VVW 5
14:00   RKEDO 5 Koedijk 12
10:00   RKEDO 6 Grasshoppers 6
14:00   RKEDO VR1 Twisk TSV VR1
11:45   RKEDO VR2 Nieuwe Niedorp VR2
14:00   RKEDO VR3 HSV Sport 1889 VR1
11:30   Kwiek 78 A1 RKEDO A1
11:45   RKEDO B1 Wherevogels De B1
10:00   RKEDO B2 Rijp (de) B3
10:05   RKEDO MB1 Zwanenburg MB1

     Nel Vlaar-Kroon, Benningbroek
Uit Skroivendevort
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ONDERLINGE WEDSTRIJD 2 STAL LIZA
Dressuur Bixie proef

1. Anique Lisman met Teigetje
2. Rosanna Tolsma met Yentl
3. Sanne Elfrink met Karel

Dressuur B-proef pony’s CDE
1. Sari Weller met Kees
2. Marije Bot met Mano
3. Marinka de Graaf met Stanley

Dressuur B-proef paarden
1. Rosalie Nannings met Smirnoff
2. Kris de Graaf met Fury
3. Sabina de Reus met Rowinda

Dressuur L1 proef paarden/pony’s
1. Jaimy Boots met Tjaart
2. Ingrid Griesdoorn met Rowinda
3. Roos Veldhuis met Mano

Springen – 20-40
1. Sari Weller met Kees
2. Senna Wetselaar met Nicky
3. Kely Knol met Taletta

Springen – 40-60
1. Lianne Maas met Teigetje
2. Anne Schickentanz met Kiki
3. Hanna Kant met Jamilla

Springen – 60-80
1. Senne Vercoelen met Rowinda
2. Roos Veldhuis met Mano
3. Eva van Buytene met Stanley

Ringsteken
1. Kirsten Boltendal met Jimmy
2. Kely Knol met Taletta

Weet u dat het de 17de keer was dat Stal Liza zo’n onderlinge wedstrijd organiseert. Echt een 
wedstrijd voor de jeugd en ouders van de jeugd die allemaal van paarden houden en zich in 
de paardensport willen bekwamen. Het was weer een mooie dag met een boel enthousiaste 
deelnemers en natuurlijk ook veel vrijwilligers die ervoor zorgden dat alles weer feilloos verliep. 
Er waren weer mooie prijzen te verdienen die verzorgd werden door onze sponsoren.  Jury, 
vrijwilligers en sponsoren, allemaal bedankt.

BESTE KOGGENBEWONERS
We hebben een nieuwe Zumba lerares
Hallo allemaal, ik ben Pascalle, 21 jaar en de nieuwe zumba-
instructrice bij Edo. Plezier staat voorop bij Zumba en dat is ook 
precies wat ik het belangrijkste vind in mijn les.   Zumba is een 
dans/fitness les op swingende muziek. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van alle spieren in het lichaam, er kan dus lekker gezweet 

worden! Het leuke aan Zumba is dat het voor iedereen toegankelijk is, dus voor alle leeftijden en 
niveaus. Ik hoop jullie allemaal te zien op donderdagavond om 20.00 uur in Avenhorn. 

Groetjes Pascalle
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Het Rooster U kunt altijd gebruik maken van 2 vrijblijvende lessen
Maandag 15.15-17.15 Turnen :  
    Pre-instap, Instap, Pupillen Marcel + Lisa Koggenhal
  17.15-19.00 Turnen :   
    Jeugd, Junioren, Senioren Marcel + Lisa Koggenhal
         
Dinsdag  09.00-10.00 Aerobics Marja Koggenhal
  19.00-20.00 Aerobics Mireille Avenhorn
  20.00-21.00 Aerobics Mireille Avenhorn
         
Woensdag 09.00-10.00 Sportfit 35+ Rina Koggenhal
    Recreatiegym:    
  14.00-15.00 Groep 3 en 4 Jolanda Koggenhal
  15.00-16.00 Groep 5 en 6 Jolanda Koggenhal
  16.00-17.00 Jongens Jolanda Koggenhal
  17.00-18.00 Groep 7 en 8 en ouder Jolanda Koggenhal
         
Donderdag 09.00-10.00 Sportief bewegen  Anja Koggenhal
  10.30-11.30 Ouder/kind gym Anja Koggenhal
  13.00-14.00 GALM / Sportief bewegen voor 50+ Anja Koggenhal
  14.30-15.30 Senioren in beweging 60+ Anja Vijverstate
  15.45-16.45 Kleutergym Anja Koggenhal
  20.00-21.00 Zumba Pascalle Avenhorn
         
Vrijdag 15.15-17.00 Turnen :  
    Instap, Pupillen Karin Koggenhal
  17.00-19.00 Turnen :     
    Jeugd, Junioren, Senioren Karin Koggenhal
        
U vind alle gegevens op onze website  :  www.edogym.nl

VOLLEYBALVERENIGING WVS ’90 DE GOORN  – 
START VAN HET NIEUWE SEIZOEN
Onze trainingen zijn weer begonnen!
Donderdag 30 augustus zijn we weer begonnen om 19:00 uur in de Koggehal 
(De Goorn) met de trainingen. Dit zijn zowel de competitiespelers als 
de leden die liever recreatief een spelletje spelen. Onze trainers hebben 
ongetwijfeld de afgelopen maanden gestudeerd op een pittig programma 
om het luie zweet er uit te werken en het balgevoel weer in de vingers te 
krijgen. 

Als je (nog) geen lid bent van onze 
vereniging nodigen we je uit om eens 
(geheel vrijblijvend) te komen kijken 
en mee te doen. Met zaalschoenen, 
sportbroek en T-shirt kom je al een 
heel eind. Kom eens kijken en doe 
mee!

Voor vragen kun je contact opnemen 
met Mark Dikstaal (tel. 0229 54 
4802) of  Edwin Booi (tel. 0229 
233636). Of kijk op www.wvs90.nl. 
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KOM OOK KIJKEN......IEDEREEN IS WELKOM !
‘NEDERLANDSE KOLFKAMPIOENSCHAPPEN’ bij Kolfvereniging 
RSJ Berkhout Kolfvereniging RSJ Berkhout organiseert, in samenwerking 
met de Koninklijke Nederlandse Kolfbond, de 124e NEDERLANDSE 
KOLFKAMPIOENSCHAPPEN.
Zondag 30 september 2012 zorgden we voor een speciale opening met een 
koninklijk tintje.
 

Tijdens dit evenement hebben ongeveer 350 dames en heren zich tijdens de voorrondes proberen 
te kwalificeren voor de finale. 
De finale dames   zaterdag   6 oktober om 13.30 uur. 
De finale heren     zaterdag 13 oktober om 13.30 uur. 
De Nederlandse Kampioen wordt dezelfde middag gehuldigd met een feestelijke noot van 
Harmonie De Volharding Berkhout. De prijsuitreiking wordt gedaan door wethouder/loco 
burgemeester Dhr. Jan Wijnker. 
Alle belangstellenden kunnen komen kijken naar onze sport ! (VRIJ ENTREE !!) 
Waar: Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout 
Info:  Ina Jong (0229-553178 / 06-28993108) 
 Marrie Raap (0229-551556). 
 kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 
      

PANDA OP BEZOEK BIJ RKEDO!!
Voetbalvereniging RKEDO scoort voor het Wereld 
Natuur Fonds
Het Wereld Natuur Fonds maakt samen met RKEDO 
en 64 andere voetbalverenigingen en meer dan 2.900 
E-pupillen een prachtig gebaar door samen -in poules- 
te voetballen. Symbolisch spelen de E-pupillen via hun 

voetbal de aarde door, met de boodschap: Wij zijn zuinig op onze omgeving 
en hebben respect voor de natuur. Samen willen we de wereld helpen, zodat onze kinderen en 
generaties daarna ons ook mogen genieten van een gezonde en leefbare aarde. Een aarde voor 
mens en dier.
Het doel van de WNF voetbal actie is het in de poules naar elkaar doorspelen van de boodschap.

WNF is trots tijdens deze prachtige actie te mogen samenwerken met de Klaas-Jan Huntelaar 
Foundation. De doelstelling om samen te werken aan een mooie toekomst en behoud van onze 
prachtige aarde komt overeen. Samen spelen wij de aarde door... Klaas-Jan heeft veel gehad aan 
zijn amateurclub en wil via zijn Foundation iets terugdoen voor amateurclubs. Klaas-Jan heeft 
gekozen voor een drietal thema’s: aarde, lichaam&geest en team. 

Op 6 oktober komt de WNF Panda op bezoek om alle E-pupillen aan te moedigen die deze 
zaterdag thuisspelen, Iedereen wordt op hun beurt tevens aangemoedigd door veel publiek!  De 
beer heeft eerst nog allerlei andere verenigingen te bezoeken, dus we verwachten hem zo rond 
het middaguur bij ons op Sportcomplex De Krom.

Zorg dat je erbij bent zaterdag 6 oktober!!
Voor meer informatie: www.meerdanvoetbal.nl/activiteit/404
En zoals het zo mooi op de poster staat: 
E-pupillen zijn wereldsterren, kom kijken en moedig ze aan!
Met vriendelijke groeten Bram Laan
 Coördinator E-pupillen
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ACTIE

LAMINAAT

Vanaf 01/10/2012
t.e.m. 11/11/2012

10   +1m²*

* Actie niet cumuleerbaar. Niet geldig op Classic en Creo. Actie enkel geldig bij deelnemende winkelpunten, zie www.quick-step.nl

Q U I C K•S T E P ® V L O E R E N .

O N T D E K  E E N  W E R E L D  W A A R I N 

J E  W I L  W O N E N .
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HALLO ALLEMAAL,
Kantine Keezen Klaverjassen.
Het is bijna weer zover, Keezen bij RKEDO!!!!
Hopelijk komt U weer met grote aantallen, naar de zeer mooi verbouwde 
kantine aan De Krom. Dit keer zijn er wat dingen veranderd n.l
We spelen op de 1e vrijdag van de maand!!
En we gaan Koppelkeezen!! Dus, zoek een maatje en doe mee.
Ben je alleen, kom evengoed er is misschien nog iemand alleen!

Speel voor een avondprijs of, voor de totaalprijs over 6 avonden.
Ook willen kijken of er klaverjas liefhebbers zijn ( jong en oud ) deze avond.
Kom gezellig langs en speel ook voor een leuke prijs. 
Mits genoeg klaverjas animo komt deze elke maand terug. 
  
De datums 5 Oktober  9 November ( i.v.m ledenvergadering 2 november!! ) 
 15 December Kerst Koppel Keezen Klaverjassen kosten 5 .- euro p.p. 
 4 Januari 1 Februari 1 Maart 5 April 
Inschrijven 19.30 uur zodat we rond 20.00 uur kunnen starten. 
Kosten 2.50 per persoon, koffie en thee gratis. 
 Tonny Mars en Ruud van de Weerd 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verenging gebouw: 
Kunst naar Kracht 
Pietergrootstraat 17 
De Goorn 
 

DANSSCHOOL DE STREETS 
 
*STREETDANCE REGULIER EN 
DEMONSTRATIE TEAMS 
 
 
* 
 
 

DANS JE OOK MEE? 
OP VERTOON VAN DEZE BON, MAG JE DE GEHELE 
MAAND JANUARI GRATIS IN DE STREETDANCE LESSEN 
MEEDANSEN. 
BEDANKT VOOR UW DONATIE! 
 
Dinsdag:  
5 tot 7 jaar     15:30 tot 16:30        
7 tot 9 jaar     16:30 tot 17:30 
9 tot 11 jaar   17:30 tot 18:30 
11 tot 13 jaar 18:30 tot 19:30 
13 tot 16 jaar  19:30 tot 20:30   
Voor informatie kunt op onze site of onze hyves pagina destreets@hyves.nl 
bekijken of mailen op destreets@gmail.com                      
 

Vereniging gebouw: 
Kunst naar Kracht 
Pietergrootstraat 17 
De Goorn 
 

DANSSCHOOL DE STREETS 
 
*STREETDANCE REGULIER EN DEMONSTRATIE 
TEAMS 
 
 
* 
 
 

DANS JE OOK MEE? 
Het dansseizoen is weer begonnen!! En er staan weer leuke dansen op het programma. 
Je hebt altijd 2 proeflessen!! (geen inschrijfgeld of opzegtermijn)  
Vind je dansen helemaal te gek en optredens helemaal jouw ding, kom dan eens op de 
donderdag mee dansen. Deze groepen trainen voor optredens en dansen 2 a 3 uur in de week! 
(niet geschikt voor beginners)  
Dinsdag:      Donderdag      
4 tot 6 jaar      15:30 tot 16:30 kidsdance                    7 tot 9 jaar  16:00 tot 18:00 uur  
7 tot 9 jaar      16:30 tot 17:30 streetdance  10 tot 12 jaar 16:00 tot 18:00 uur 
10 tot 12 jaar   17:30 tot 18:30 streetdance  13 tot  15 jaar       18:30 tot 20:30 uur 
12 tot 16 jaar  18:30 tot 19:30 streetdance  16 tot 18 jaar 18:00 tot 20:30 uur. 
12 tot 16 jaar  19:30 tot 20:30  Ballet 
 
Voor informatie kunt op onze site of onze hyves pagina destreets@hyves.nl bekijken of mailen op 
destreets@gmail.com                      
 

ACTIE

LAMINAAT

Vanaf 01/10/2012
t.e.m. 11/11/2012

10   +1m²*

* Actie niet cumuleerbaar. Niet geldig op Classic en Creo. Actie enkel geldig bij deelnemende winkelpunten, zie www.quick-step.nl

Q U I C K•S T E P ® V L O E R E N .

O N T D E K  E E N  W E R E L D  W A A R I N 

J E  W I L  W O N E N .
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U I T N O D I G I N G
voor alle (bestuurs)-leden 
van het KVG De Goorn

De avond van het Eendagsbestuur komt er aan:
dinsdag 13 november!!!

Houdt uw brievenbus goed in de gaten
 voor verdere info over deze spectaculaire avond.

Graag allemaal tot ziens op de 13e!!!

SEIZOEN 2012/2013 GEOPEND!
Beste jongere en ouder,
Jeugdcentrum de Kist in Berkhout heeft sinds een 
aantal weken haar deuren weer geopend. Wij openen 
onze deuren voor jongeren vanaf groep acht tot 15 jaar. 
Eenmaal in de twee weken is er een mogelijkheid om 
te chillen, muziek luisteren, dansen en noem maar op. 
Een aantal keer wordt er een themafeest gehouden of 

wordt er een voorlichting gehouden over bijvoorbeeld drugs en het gebruik hiervan. De deur 
gaat om half acht open en sluit rond half elf. De entree bedraagt € 1,-. Zit je in groep acht en 
wil je kennismaken met de Kist? Kom dan gerust eens langs. Wij zijn de even weken in het jaar 
geopend. 
Daarnaast merken wij dat ouders niet goed weten wat de Kist precies inhoud. Wilt u weten waar 
uw kind naartoe gaat of wilt? Kom dan gerust eens langs om te kijken hoe de Kist is en werkt. 
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u de gehele avond blijft ;-).
Wie weet, tot ziens!

      Afd. Avenhorn/Oudendijk

Op donderdag 13 september in Hotel Avenhorn stonden de Spierdijker Dansers op het programma. 
Voordat zij van start gingen hield onze vice-voorzitster een in memoriam voor 2 van onze leden 
die afgelopen voorjaar en zomer waren overleden en voor het tragische ongeval van de zoon van 
onze voorzitster. Enigszins beladen begon deze avond wel maar zoals een spreekwoord luidt “the 
show must go on” gold dit ook voor deze avond. 

De Spierdijker Dansers bestonden deze avond uit 8 dans paren en enkele muzikanten, allen in het 
West-Friese uitgaanskostuum welke door de betere boerenstand tijdens de zondagse kerkgang, 
verjaar en hoogtijdagen tussen 1850 en 1920 gedragen werd.
Deze kostuums worden normaal overdag niet meer gedragen, de Spierdijker Dansers hopen door 
zich zo te presenteren in kostuum en in op te treden, dat de traditie van het culturele West-Friese 
erfgoed bewaard wordt.
De japonnen van de dames zijn van prachtige hedendaagse stoffen gemaakt naar oude patronen 
en foto’s van onze grootouders.

Halverwege de avond “showden” de dames en heren van het gezelschap hun kostuums, wat 
vooral opviel was dat de dames wel 5 onderrokken droegen! 
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Verder droegen de dames een zilveren of gouden oorijzer met de bijbehorende sieraden en een 
geplooide kanten kap, een chatelaine ( schaar, speldenkussen en naaldenkoker) en bloedkoralen 
of granaten kettingen.
De heren waren gekleed in een zwart lakens pak, bestaande uit een kniebroek, slipjas een 
gekleurd vest en een hoge zwarte zijden hoed maakten het geheel compleet.

Uiteraard werd er ook gedanst in een afwisselend 
programma van walsen, Polka’s en Boerendansen.
De Spierdijker Dansers treden ook geregeld op in 
het buitenland zo zijn zij in Amerika, Japan en bijna 
in geheel Europa geweest.

Het werd al snel een gezellige boel en tijdens 
een van de dansen werden een aantal van ons de 
dansvloer opgevraagd en zwierden en zwaaiden zij 
met de rest van het gezelschap mee.

De volgende avond zal zijn op donderdag 18 oktober in de Grost, waar de Historische Vereniging 
Hemony Grosthuizen ons een kijkje geeft in het verleden van Grosthuizen.
Graag tot een volgende keer, 
 namens het bestuur met vriendelijke groet, 
 Patricia v/d Heuvel.

BOEKENMARKT  tbv  BERKHOUTERKERK  ZEER  GESLAAGD.
Tegelijkertijd met de vierde editie van het Berkhouter Dorpsvertier op 15 
en 16 september 2012 werd door Stichting De Berkhouter Kerk weer een 
boekenmarkt georganiseerd. 
Omdat de kerk wegens restauratiewerkzaamheden niet beschikbaar was,  
vond de markt dit keer plaats in de kas van de Familie Neefjes op Kerkebuurt 
165. Wij zeggen hen hartelijk dank voor het gebruik van de ruimte. Ongeveer 
4000 boeken, dik, dun, groot, klein, literatuur, gewone leesboeken, 

kinderboeken, legpuzzles, studieboeken, atlassen, reisgidsen, kunstboeken in het  Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, enkele Scandinavische en Romaanse talen waren in de aanbieding en vele  
items vonden een nieuwe eigenaar. De beeld en geluid afdeling had CD’s ,DVD’s, ouderwetse 
ELPEE’s en boeken over muziek tegen weggeefprijzen. Ook in de koffiehoek was het gezellig 
vertoeven. Totale opbrengst 1.786 euro voor het restauratiefonds. Iedereen die zijn of haar 
boeken etc. aan ons heeft meegegeven of op laten halen,  en iedereen die iets heeft gekocht:  
HARTELIJK DANK.  
Over spullen voor de markt van volgend jaar kunt u bellen met Bertus van Veen. 0229-551355.      
Tot ziens in 2013.

ANBO AFDELING BERKHOUT-BOBELDIJK.
Op vrijdag 14 september ging de ANBO met 48 deelnemers 
naar de Jaarbeurs in Utrecht voor een bezoek aan de 
50+beurs. Omdat er nog enkele plaatsen beschikbaar 
waren in de bus werd hier en daar gelobbyd om alle 
stoelen te bezetten. En dat lukte wonderwel. Daaruit blijkt 
dat persoonlijke benadering een succes afdwingt. 
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Maar toen kwam een grotere bus en waren er toch weer plaatsen vrij. Maar daarom niet getreurd. 
De stemming zat er goed in. Er was zelfs enige hilariteit toen we in de bus gingen koffiedrinken, 
met een lekker speculaasje erbij.  
Het rondwandelen op de beurs is voor een ieder een persoonlijke belevenis. De belangstelling 
voor de stands is heel divers en aan het eind moet je toch constateren dat niet alles is gezien. Maar 
ook deze dag sloten we in tevredenheid af. Een mooie ruime bus, een entree voor de beurs en een 
heerlijk driegangen diner in een leuk restaurant in Ankeveen en dat voor een klein prijsje. Heel 
terecht dat we nu kunnen zeggen”waar maak je zoiets mee”. Nou, bij de ANBO.

Eén van de deelnemers,  
 Bart Bouw.

Donderdag 11oktober houden we weer onze gezellige FILMMIDDAG in De Ridder. Vertoond 
zal worden de film “BRIDE FLIGHT”.  Deze film vertelt het verhaal van drie jonge bruiden en 
ene Frank. Zij ontmoeten elkaar tijdens de beroemde luchtrace van Londen naar Christchurch om 
vol hoop en verwachting een nieuw leven in Nieuw-Zeeland te beginnen.  Met in de hoofdrollen 
Rutger Hauer, Willeke van Ammelrooy,  Pleuni Touw en vele anderen.                                               
Aanvang 14.00 uur, entree € 3.00 incl. twee consumpties.                                                                                           
Een ieder die belangstelling heeft voor deze film is van harte welkom.

Denkt u ook aan de Ouderendag voor alle senioren van de gemeente Koggenland. Deze wordt 
gehouden op vrijdag 26 oktober in de Koggenhal van 10.00 – 16.00 uur. ‘sMorgens demonstraties, 
modeshow en infokramen. Lunch, gevolgd door een optreden van het Volendams Operakoor. Voor 
€ 8.00 een heel dagprogramma. Kaarten verkrijgbaar bij het gemeentehuis en de ouderenbonden.

VERSLAG NBVP VROUWEN VAN NU AFDELING 
BERKHOUT/BOBELDIJK 13 SEPTEMBER 2012:
Onze avond stond in het teken van “De Meidenkist”. 
Gastspreker Cees Prinsen wist ons de hele avond gezellige 
wetenswaardigheden te vertellen over wat en waarom de 
door hem meegebrachte spullen zo waardevol waren in 
die tijd.
Hij gaf ons een tijdsbeeld weer, waarin  (jonge) meiden 

uit werken gingen. 
Vaak ook noodgedwongen door de gezinssituaties want in die tijd had men weinig te eten als er 
dan een mond minder gevoed hoefde te worden dan was dat goed. Er bestond toen o.a. nog geen 
kinderbijslag. De samenleving zat toen nog anders in elkaar. 
Toch is het  nog maar kort geleden!

Onze volgende avond is donderdag 11 oktober in Café de Ridder om 20.00 uur.
Meneer Tjalling James komt ons vertellen over zijn reis in 2010. Hij neemt ons mee naar de berg  
Annapurna in Nepal. 
  
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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KBO NAJAARSREISJE 20 SEPTEMBER 
Nadat we allen ingestapt waren vertrokken we uit De Goorn, de zon scheen 
ook dus dat begon goed. Na de gebruikelijke file kwamen we in Pijnacker 
aan waar de koffie met heerlijk gebak al klaar stond. Via Pijnacker met zijn 
enorm vele kassen kwamen we in Rotterdam.
De chauffeur wist ons daar alles over te vertellen. We keken onze ogen uit 
naar de grote en hoge gebouwen. Die na de oorlog uit de grond zijn gestampt. 
We kregen er een stijve nek van, want het één was nog groter en hoger als de 

ander. Ook de winkelstraten waren mooi om te zien, er was een straat die heette de Koopgoot en 
was dus lager aangelegd.
Dan de enorme bruggen en de Euromast zijn het plaatje van Rotterdam. Na een goed verzorgde 
maaltijd in het resturant De Champs-Elysees gingen we naar de haven voor een rondvaart, daar 
lag de boot van Spido al op ons te wachten. We zagen hele grote schepen  en de duizenden 
containers, ook de hele hoge hijskranen om alles te vervoeren. Per jaar komen er 3500 grote en 
35000 kleinere schepen om alles te weg te werken. Na de rondvaart gingen we weer op weg naar 
huis. Onderweg nog even een opsteken, al lukte dat niet voor allemaal.
Al bij al een mooie dag. Bedankt Ria en Paul.
 Bep v. Kooten.

       mevr. C. Nijhuis, Hoogwoud
        Uit Skroivendevort
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BRUG- EN C- ORKEST OP STUDIEWEEKEND NAAR 
EGMOND- BINNEN.
Wanneer u dit leest hebben het C-orkest en het Brugorkest van brassband 
´Kunst naar Kracht´een studieweekend achter de rug in de jeugdherberg 
van Egmond - Binnen. Daar is hard gestudeerd op de muziek voor het 
eerstvolgende concert. Voor het Brug- orkest is het studieweekend een 
jaarlijks terugkerend uitje waar gezelligheid en repeteren hand in hand 
gaan, maar voor het C-orkest was dit de eerste keer. Zij hebben gestudeerd 

aan de muziek voor een Halloween concert dat op 20 oktober in de ´Koperblazer´ plaats zal 
vinden. Hierover kunt u meer lezen in een volgende Heraut. 
Verder zal het C-orkest weer deelnemen aan een jeugdfestival in Opperdoes en heeft het A-orkest 
een nieuw muziekstuk onder handen waarvan de inkt nog nauwelijks droog is, genaamd “Time 
Machine”. Dit is het verplichte werk dat zal worden uitgevoerd op het jaarlijks Brassband 
Kampioenschap in Groningen. U bent weer op de hoogte van onze activiteiten tot zover en voor 
de jeugd kunnen we zeggen; houdt zaterdag 20 oktober vrij voor het Halloween concert. 

VERSLAG OPENINGSMIDDAG 6 SEPTEMBER
Voor deze middag hadden we Gerard Koedoder uitgenodigd.
Bij velen van u wel bekent. Hij is veel op feesten en partijen.
Gerard begon de middag met wat rustige muziek, zodat de mensen ook 
konden kletsen met elkaar. Tussen de bedrijven door had Ko Schouten, onze 
voorzitter een paar leuke Westfriese woorden en gezegdes die wij moesten 
raden. Het viel nog niet mee.
Van sommige woorden hadden we nog nooit gehoord.

Na de pauze, onder het genot van een borrel en een hapje gingen de voetjes van de vloer. Zelfs de 
polonaise werd gedaan. Het was een gezellige middag met een grote opkomst.
Op 4 oktober komt de familie Groot die een lezing geeft over hun reis met de auto vanuit 
Nederland naar Afrika. Met prachtige dia’s.
Wij hopen dat er dan ook veel leden zullen komen.
 Groeten Afra v.d. Veen
 

QUILTVERMAAK IN OUDENDIJK,
Zaterdag 22 en zondag 23 september was het in de kerk 
van Oudendijk een waar quiltfestijn.
Tijdens dit weekend hield de quiltgroep QuiltVermaak  
haar jaarlijkse tentoonstelling.
Onze groep bestaat uit  14 personen die elk op eigen 
wijze haar quilts maakt.

Dit varieert van grote bedspreien tot kleine quiltjes, of zelfs 
gebruiksvoorwerpen zoals tassen en kleine kerstballen.
Bij binnenkomst zag je al deze mooie quiltwerken al hangen.

Elke quilt met favoriete kleuren van de maakster, soms met felle 
kleuren anderen meer met een gedekte kleur.
De quilt die u op de foto ziet is gemaakt door mevr. Els Sinnige.
Als gast was er de bekende quilster mevr. Aaf Bakker uit 
Purmerend.
Haar mooie kleurige quilts oogsten alom bewondering.
Voor de liefhebsters was er bij de grote tafel een kleine workshop 
om een kerstornamentje te maken.
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Het was een gezellig weekend met ca. 130 bezoekers die genoten van het moois dat tentoongesteld 
werd, ook werd er van de zgn. koffiehoek druk gebruik gemaakt met hier en daar een gesprekje 
met een bekende of andere liefhebster van quilts.
Tegelijker tijd kon men genieten van de  intieme  Oudendijker Kerk die er al staat vanaf 1648.
Zondag een stand van een de bekende quiltwinkel Lieselotje uit Hoorn zodat div. materialen 
aangeschaft konden worden. Hier werd druk gebruik van gemaakt.
U merkt dat er in ons het dorp, soms vlak om de hoek, veel te zien is.
Het gezegde is wel” wat van ver komt is lekker”, maar dichterbij is er ook héél veel “lekkers” te 
bewonderen.

De quiltgroep QuiltVermaak.

DANSGROEP AVENHORN 
Ons vorige bericht niet gelezen? Nu nog maar een  keer een oproep ,want  
het is nu alweer oktober.
We zijn nieuwe dansen aan het leren, maar je kunt zo met ons mee dansen. 
Want alle dans passen worden elke les, pas voor  pas weer doorgenomen  samen  
met onze leidster. Dus trek schoenen aan waarmee je lekker kan dansen, en 
kom je onze groep groter maken. Dan kan je  zelf ervaren hoe gezellig het is 
om samen te dansen en het is ook goed voor je conditie. Want met  dansen 

gebruik je verschillende spiergroepen, daar houd de leidster rekening mee als ze haar les 
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 uur in de gymzaal  aan Het Veer 88, achter 
Peuterspeelzaal het Hummeltje.
Bel voor inlichtingen 0229 542616

KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
De eerste ronde, de eerste ronde. Op donderdag 13 september is de 
klaverjascompetitie weer van start gegaan. Het was een start met hindernissen, 
want het inschrijflokaal was niet beschikbaar, waarop we uitweken naar de 
hal. Corrie Bos heeft als ‘deurknop’ gefungeerd zodat alles toch nog redelijk 
vlot kon verlopen. Ook moest nog een tafel van boven worden geregeld, 
want 64 spelers en 15 tafels past niet. Voor het noteren van de uitslagen kon 
het haltafeltje prima dienst doen. We konden twee nieuwelingen begroeten 

en een 6-tal deelnemers geeft de voorkeur aan een vaste plaats. Paul Jong, naamgever en sponsor 
van de klaverjascompetitie, legde in zijn openingswoordje vooral de nadruk op sportiviteit en 
gezelligheid en ik kan het wat dat betreft geheel met hem eens zijn. Ko Schouten maakte de 64 
vol, zodat we geen stilzitters hebben. Zijn vrouw laat het kaarten deze keer over aan collega-
koffiedame R. Laan. De nieuwe kaarten zijn wat glad; soms klinkt de opmerking: Gaan we op 
de grond kaarten?
Opvallende zaken: in ronde 1 een tafel met 4 heren, terwijl er gemiddeld nog niet eens één heer 
per tafel is. 
Opvallende uitslagen: doortellen 1415 van de dames Van Diepen-van der Lee/Braas en 4041 van 
R.Timmerman. Terugtellen 1413 van de dames Kruyer en Van Diepen-Braas, 1615 van de dames 
Vermeulen/Kenter en 1716 van A.Schouten-Boots en J.Koeckhoven. Gelijkspel 1414 van de 
dames Weel/Berkhout en 1717 van de dames Van Diepen-van der Lee/Schuitemaker en tenslotte 
de prachtige 4444 van E.Dekker-Tromp.
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Voor de verrassingsprijzen gold het getal 60, de leeftijd die mijn één na jongste broer deze week 
heeft bereikt. 
De prijswinnaars:
1 P.Houtman  5945 12 G.Komen-Swart(4760)  4756
2 J.Leek   5461 13 C.Knijn-Grooteman(4660)  4658
3 T.Ursem-Keizer  5305 14 T.van Baar-Schaafsma(4560) 4539
4 G.Smits-Karsten  5178 15 N.Rijper(4460)   4460
5 G.Kluft-Schouten  5145 16 T.Kooter-Vriend(4360)  4356
6 R.van Schagen-Mes 5123 17 T.Tessel-van Baar(4260)  4270
7 E.Kenter   5105 18 A.de Nijs(4160)   4173
8 V.Houtenbos-Pronk  5075 19 D.van der Gulik-Pater(4060) 4062
9 M.Vermeulen-de Vries 5047 20 T.Weel-van Langen(3960)  3967
10 C.Otter   4902 21 J.Kruyer-Schipper(3860)  3920
11 T.Koeckhoven_Conijn(4860)4862 22 T.Braas-Oud   3580

Tot de volgende keer.
 Jaap van Diepen

BERKENSMART ZOEKT VERSTERKING!
Het Smartlappenkoor uit Berkhout is op zoek naar enthousiaste zangers en 
zangeressen.  Berkensmart is in 2004 opgericht en dus hard op weg naar het 
10jarig jubileum. 
We oefenen 1 x per 14 dagen op woensdagavond  in Café de Ridder aan 
de Kerkebuurt in Berkhout, vanaf het begin onze vaste repetitieruimte. We 
zingen smart- en levensliederen, maar soms maken we ook een uitstapje  
naar een Nederlandstalige  popsong. 

Ons koor wordt begeleid door twee accordeonisten (Simone Beerepoot en Tinie Kramer) en een 
gitarist (Theo Pauw). Dirigent is Co Feld. Dit team is onlangs uitgebreid met technicus Maarten 
Zeck. 

Berkensmart treedt zo’n 10 
maal per jaar op. Dit kunnen 
festivals zijn, maar we gaan 
ook naar verzorgingshuizen 
of soms met een klein koor bij 
mensen thuis.  Ook organiseren 
wij zelf activiteiten, zoals 
festival “Berkhout Volkoren” 
en aan het eind van het jaar 
”Kerstsmart”,  waar wij 
smartelijke kerstliederen ten 
gehore brengen. 
Wat zoeken wij: Wij zoeken 
nieuwe leden die trouw  op de 
repetities aanwezig zijn en het 
leuk vinden om mee te gaan 

naar de optredens.  En natuurlijk van zingen houden….! 
Meer informatie over ons repertoire etc vindt u op de website (www.berkensmart.nl). Uiteraard 
bent u van harte welkom om eerst een repetitie bij te wonen. Meer info ook via Heleen Rijpkema, 
0229 551301 of via email   info@berkensmart.nl . 
 Brechta Boukens,Voorzitter
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BERKHOUT OMSTREEKS 1924
 

U herkent dit beeld 
vast wel want de 
panden links en 
rechts bestaan nog.
Het is bij de hoek 
met de Slagterslaan.
De brug op de 
voorgrond is 
verdwenen.
Hier zien we de 
brug met betonnen 
brugleuningen die 5 
tot 10 jaar eerder de 
houten exemplaren 
hadden vervangen.

Dit en meer ziet u op ansichtkaartenberkhout.nl 
  
 Co Beemsterboer.

WANDELING OVER HET NIEUWE BUUTSCHOOTERPAD IN DE POLDER 
BESCHOOT
Op zondag 7 oktober 2012   organiseert eetcafé Les Deux Ponts een rondwandeling over het 
nieuwe fiets- wandelpad het Buutschooterpad, dat dwars door de polder Beschoot van Oudendijk 
naar Grosthuizen loopt.  
In 1459 werd het venige moerasgebied in een kerkelijke overeenkomst al Buutschoot genoemd 
en werd in 1614 drooggelegd met behulp van 3 watermolens.                                                  
Vanuit het eetcafé lopen we via de Beetskoogkade en langs het oude gemaaltje Beetskoog naar 
het nieuwe pad.
Struinend door het boerenland  verteld de gids over de flora, fauna en geschiedenis van deze 
prachtige polder. In Grosthuizen bekijken wij de klokkenstoel met de Hemonyklok (1664) die 
tot 1963 in de Ned. Herv. kerk hing.
Vervolgens lopen wij door Grosthuizen richting Kathoek, dan op de Beemsterdijk met schitterend 
uitzicht over de 400 jarige polder weer terug naar Oudendijk.
TIP !   Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.

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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INFOAVOND ENCOUNTER VOOR SINGLES.
In Avenhorn wordt er op 23 oktober van 20.00 tot 22.00 uur
een info avond gegeven over een speciaal weekend 
voor mensen die alleen zijn of alleen zijn komen te staan.

Een weekend om in een prachtige omgeving stil te staan bij je eigen leven.
* Persoonlijk ontwikkeling.
* Communicatie en relaties.
* Omgaan met gevoelens en verschillen.
* Luisteren.
* Zelfontmoeting.
* Evenwicht vinden in een druk bestaan.
* Hoe ga je om met je vrijheid en je verantwoordelijkheid?

Op deze info avond hebben wij iemand uitgenodigd die vrijblijvend de opzet toelicht.
Aanmelden bij Coos en Nel Imming, 0229 542488, of imming@quicknet.nl
Ook staat er informatie op de site: www.encounter.nl
Het weekend kost € 145,00, eigen kamer met douche en toilet, geheel verzorgd.
Er worden ook weekenden gegeven voor gehuwden/samenwonenden en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorstellingen:  
13, 14, 15 en 16  
december 2012 

 
Pronktheater 

Julianastraat 21A 
1633JL Avenhorn 

 
 
 
 
 

 
 

Kaarten bestellen: www.nieuw-leven-de-goorn.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komt allen! 
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RUILBEURS “DE VERZAMELAAR” 
ZATERDAG 6 OKTOBER 2012 IN DE 
WEERE
De beurs in september had een goede 
start met 20 bezoekers met enkele nieuwe 
gezichten. Er was voldoende nieuw 
materiaal, want er werd druk geruild. De 
sfeer is altijd erg prettig. Dat stelt een 
nieuwkomer snel op z’n gemak.  Zaterdag 
6 Oktober is er weer een beurs in het 
Theresiahuis van 13.00 tot 16.00 uur, het 
adres is Vekenweg 2, De Weere. U bent 

van harte welkom.
De entree is E 2,00 voor (niet leden) en E 1,00 (voor leden) en een gratis kopje koffie of thee.

Wilt u meer weten over de beurs of heeft u vragen, kom gerust even binnen (dit is gratis) of neem 
contact op met beurshouder Tiny Koopmans, tel: 0229-582544.

ALS JE JE OGEN MIST, MOET JE DAN OOK NOG EEN SOCIAAL 
LEVEN MISSEN?
Blinden en slechtzienden missen de herfstkleuren, het roodborstje, de 
gezichtsuitdrukking van hun lief, de glimlach van een kind.
Maar ze kunnen ook niet zomaar even op de fiets naar de bakker, de krant 
lezen, de auto pakken,  bij iemand langsgaan.
Gelukkig zijn er al heel wat dingen uitgevonden sinds de rood-witte 
blindenstok en het zeldzamer kadoo van de geleidehond.

Maar er valt nog heel wat meer te bedenken om blinden en slechtziende mensen zelfstandiger te 
maken. Vooral nu er door de vergrijzing en de toename van diabetes steeds meer mensen komen 
met grote oogproblemen.
Vanouds was Bartimeus al de belangenbehartiger van blinden en niet zo lang geleden is daar het 
Oogfonds bij gekomen. Het oogfonds zet zich vooral in voor onderzoek naar meer mogelijkheden. 
Vooral ook op het gebied van de computer, om dat toegankelijk te maken voor blinden. En om 
bijvoorbeeld voor blinde rolstoelrijders  (heus die zijn er) een systeem te bedenken, dat -net als 
in auto’s voor onhandige parkeerders- gaat piepen als een botsing dreigt.
Ook is er elk jaar de Ziezo beurs waar blinden gratis kunnen ervaren wat er allemaal bedacht is 
aan snufjes en woonvormen en hulp en vakanties en nog ontzettend veel meer.
Voor al deze dingen is geld nodig, dat zult u begrijpen. Het  Oogfonds heeft nu twee jaar in onze 
gemeente gecollecteerd, maar is te klein gebleken om dat allemaal goed te organiseren en is 
daarvoor gaan samenwerken met Bartimeus. Momenteel hebben we drie = 3 collectanten voor 
Avenhorn -de Goorn. En dat is wel een beetje erg weinig. De collecte IS ook op een onhandig 
moment. Van 10 t/m 15 december. U heeft gelijk: Tussen Sint en Kerst, vroeg donker juist als u 
zou willen lopen.
Maar toch, we hebben u zo nodig. En u mag uw eigen straat lopen of misschien juist de straat 
achter u, leert u die achterburen ook eens kennen.
U kunt bellen naar Loes Sjerp, 0229-541288 of 06-50556326. 
Of mailen naar sjerploes@quicknet.nl  U kunt ook even langs komen op West 32, Avenhorn, die 
stolpboerderij met al die bomen bij de bushalte. 
Ik zal heel blij met u zijn.
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Huiseigenaar Dekker woont 
2,4 m onder zeeniveau

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Met een schone sloot houdt Noord-Holland 
droge voeten 

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. En het hoogheemraadschap 
zorgt dat dit kan. Een hele klus, want de zeespiegel stijgt, het regent vaker en 
de bodem zakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig kan wonen en 
leven, hebben we eens per jaar uw hulp hard nodig. Samen met bewoners en 
slooteigenaren maken we voor u iedere winter de sloten schoon. 

Heel belangrijk, want hierdoor kan het water doorstromen en houdt Noord-
Holland droge voeten. Vanaf 15 oktober controleren onze schouwmeesters of de 
sloten schoon genoeg zijn. Nog niets gedaan? Snel aan de slag dan.

Kijk op hhnk.nl/schouw

Woont u 

aan een sloot?

Schouw =

15 oktober

Maak ‘m nu 

schoon!
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EEN SIGNAALHOND VOOR DOVEN EN 
SLECHTHORENDEN. 
Op donderdagmiddag 11 oktober 2012 organiseert 
de NVVS afdeling West-Friesland van 14.00 uur tot 
ongeveer 16.30 uur een informatiemiddag bij Café 
Restaurant Partycentrum Stam – Raadhuisplein 1-3 – 
Wognum. 

Een hulphond kan tot 70 handelingen verrichten om mensen met een handicap zelfstandiger 
te maken. De besparingen op zorgkosten door een hulphond kunnen in zijn werkzame 
leven oplopen tot € 80.000. Onderzoek bewijst dat deze honden een positief effect op de 
algehele gezondheid en het welzijn van hun baas hebben - wat verder kosten bespaart. 

Bij een blindengeleidehond heeft iedereen meteen een beeld, bij een signaalhond niet. Deze 
hond attendeert doven en slechthorenden op geluiden in de directe omgeving. Dat betekent meer 
zekerheid, vooral op straat en in het verkeer.
Het voordeel van een signaalhond boven een technisch wek- en waarschuwingssysteem 
is dat een hond niet alleen bij de dove thuis maar ook op straat of andere plaatsen kan 
waarschuwen voor geluiden. Ook zijn er sociaal-emotionele voordelen (altijd gezelschap, 
verantwoordelijkheidsgevoel, men wordt sneller aangesproken dan zonder hond) aan verbonden. 
En het kan een alternatieve oplossing zijn voor mensen die zich niet prettig voelen bij het gebruik 
van een waarschuwingssysteem.

Stichting Signaalhond Nederland leidt honden op tot signaalhonden voor doven. Een signaalhond 
helpt u bij het signaleren van omgevingsgeluiden die u niet kunt waarnemen. Een signaalhond 
reageert op de geluiden waarop hij is getraind – in aansluiting op uw wensen. Dit kunnen zowel 
geluiden binnenshuis als buitenshuis zijn. De signaalhond waarschuwt u en brengt u zo nodig 
naar de geluidsbron. Ook is een signaalhond getraind om te reageren wanneer iemand uw naam 
roept. De signaalhond kan een aanvulling zijn op hoortoestellen en technische hulpmiddelen, 
met name buitenshuis. Ook kan een signaalhond een intermediaire rol vervullen als meerdere 
gezinsleden slechthorend of doof zijn. Signaalhonden geven bijvoorbeeld een seintje als de baby 
huilt, als er iemand aan de deur belt of als een auto toetert.

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Deze middag belooft interessant te worden voor mensen die problemen hebben met hun gehoor 
en familie, vrienden en werkgevers van mensen met hoorproblemen. Iedereen is daarom van 
harte uitgenodigd. De toegang is gratis en voor de koffie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Er is een ringleiding en een schrijftolk aanwezig. 

De Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden probeert door inzet van vrijwilligers te 
voorkomen dat mensen in een isolement raken.
SLECHTHOREND? DOE ER WAT AAN. 
Info: Klaas Kroezen 0228 511211 (’s avonds 0228 561264).
         www.nvvs-westfriesland.nl

Wilt u ons werk steunen, wordt dan donateur en meldt u aan bij:
N.V.V.S. afd. West-Friesland
t.a.v. Mevr. I. van der Meulen-Kuipers, Langetuin 218, 1689 JM Zwaag

Huiseigenaar Dekker woont 
2,4 m onder zeeniveau

Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt

Met een schone sloot houdt Noord-Holland 
droge voeten 

Vrijwel alle Noord-Hollanders wonen onder zeeniveau. En het hoogheemraadschap 
zorgt dat dit kan. Een hele klus, want de zeespiegel stijgt, het regent vaker en 
de bodem zakt. Om ervoor te zorgen dat iedereen hier veilig kan wonen en 
leven, hebben we eens per jaar uw hulp hard nodig. Samen met bewoners en 
slooteigenaren maken we voor u iedere winter de sloten schoon. 

Heel belangrijk, want hierdoor kan het water doorstromen en houdt Noord-
Holland droge voeten. Vanaf 15 oktober controleren onze schouwmeesters of de 
sloten schoon genoeg zijn. Nog niets gedaan? Snel aan de slag dan.

Kijk op hhnk.nl/schouw

Woont u 

aan een sloot?

Schouw =

15 oktober

Maak ‘m nu 

schoon!
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NIEUW SEIZOEN G-SCHAATSEN
STG Solid Aqua start 28 september met proefles G-schaatsen

Heeft u een kind met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 
en bent u op zoek naar een leuke sport? Kom dan proefschaatsen op 
Kunstijsbaan de Westfries op vrijdag 28 september. Van 19.00-20.00 uur 
wordt daar een proeftraining verzorgd door Schaats Trainingsgroep 
Solid Aqua. 

Sinds een aantal jaar organiseert STG Solid Aqua 
schaatslessen voor kinderen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Voor het nieuwe seizoen 
2012-2013 is er weer plek voor nieuwe enthousiaste 
schaatsers.  De lessen worden aangeboden op 
maandagmiddag van 17.15-18.15 uur op de 30x60 
(ijshockey)baan. Met twaalf vrijwilligers worden de 
kinderen begeleid, die in groepen van verschillende 
niveaus worden ingedeeld. Naast oefenstof is er 
altijd tijd voor spelletjes. Tijdens de training is 
hoofdbescherming verplicht welke beschikbaar wordt 
gesteld door de vereniging. Heeft uw kind extra 
aandacht nodig, dan kan er één op één begeleiding 
ingezet worden. Behalve de schaatslessen organiseert 
de vereniging ook wedstrijden en deelname aan de 
Special Olympics. 

Er is binnen de vereniging zowel plaats voor beginners die gebruik moeten maken van een 
ondersteuningsrekje als voor gevorderden. Eerder zijn al een aantal talenten doorgestroomd naar 
de reguliere trainingen van Solid Aqua. Op vrijdagmiddag is daar een extra G-schaatsgroep voor 
opgestart. Deze groep traint van 15.15-16.15 uur op de 400 meter baan. 

De ijsbaan kunt u vinden aan de Westfriese Parkweg 5 te Hoorn. Vooraf aanmelden voor de 
proeftraining is noodzakelijk bij Anita Kerkhof per e-mail: kerk0664@planet.nl. Maatschappelijke 
stagiaires kunnen zich via dit e-mail adres ook aanmelden als extra begeleiding bij de trainingen. 

Wilt u meer informatie over sportmogelijkheden 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. 

TIPKRANT POSITIEF OPVOEDEN NUMMER 5: 
AANSPREKENDE DISCIPLINE HANTEREN

De vijfde Noord-Hollandse Tipkrant verschijnt tijdens de 
Nationale Week van de Opvoeding!

Het onderwerp van de Week van de Opvoeding is Luister eens naar me... De Tipkrant sluit 
hierbij aan met het thema: Aansprekende discipline hanteren. Ouders willen graag dat kinderen 
luisteren. Als ouders ook luisteren naar hun kinderen kunnen zij op een positieve manier grenzen 
stellen en afspraken maken met hun kind. Ouders kunnen meer ontspannen en genieten van de 
opvoeding. En hun kinderen ook!
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De krant geeft ouders informatie over kleine en grote opvoedingsvragen en is daarmee een 
wegwijzer voor ouders en iedereen die met ouders en kinderen werkt.
Belangrijkste boodschap van deze Tipkrant is: Praat met kinderen over regels en reageer 
meteen op ongewenst gedrag.

De vijfde editie van de Positief Opvoeden Tipkrant wordt vanaf 1 oktober, tijdens de 
Nationale Week van de Opvoeding, in alle gemeenten in Noord-Holland Noord in een grote 
oplage verspreid. 

Themapagina Luister een naar me…op www.positiefopvoeden.nl
Op de website van Positief Opvoeden vindt u alles van over het thema van de Week van de 
Opvoeding Luister eens naar me… en de activiteiten tijdens deze week.

Waar verkrijgbaar?
Vanaf 1 oktober vindt de verspreiding van de Tipkrant op grote schaal plaats. De krant is vanaf 
24 september 2012 ook te downloaden via www.positiefopvoeden.nl. 

Positief Opvoeden, Triple P
Het Positief Pedagogisch Programma (Positief Opvoeden,Triple P) vergroot de kennis, 
vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders op het gebied van opvoeden. Positief Opvoeden, 
Triple P helpt hierdoor problemen bij kinderen en jeugdigen te verminderen en te voorkomen. 

Kijk voor meer informatie op de website www.positiefopvoeden.nl

Welke instellingen werken (samen) met het programma?
De kernpartners van de Centra voor Jeugd en Gezin, zoals GGD Jeugdgezondheidszorg (- 9 
maanden) 0-19 jaar, School Maatschappelijk Werk en MEE werken met het programma. Ook 
de Opvoedspreekuren in de Centra voor Jeugd en Gezin gebruiken Positief Opvoeden, Triple 
P. Daarnaast werken andere instellingen voor jeugdzorg, jeugd&opvoedhulp, kinderopvang, 
peuterspeelzalen en onderwijs met Positief Opvoeden, Triple P. 

De uitgave van de Tipkrant is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeenten in 
Noord-Holland Noord en in samenwerking met andere Noord-Hollandse gemeenten.

HUISDIERENBEGRAAFPLAATS 

De Stille Weiden
houdt op 

zondag 7 oktober 

OPEN DAG!
Van 10.30 uur tot 16.30 uur bent u van harte welkom!

Plantjes en bloemen zijn aanwezig..
De koffie staat klaar…

Bobeldijk 83, 1647 CJ Berkhout
Tel: 0229 - 551775
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Agenda      
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Do 4 oktober  Rozenstaete KBO – Thema met fam. Groot – 

Lezing met dia’s over rondreis door 

Afrika 

Vr 5 t/m 14

 oktober  Avenhorn TC Westerkogge

    Veteranen herfst toernooi 

Vr 5 oktober 19.30 uur De Goorn RKEDO – keezen – klaverjassen – 

koppelkeezen 

Za 6 oktober 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

Rietvoornlaan 

Za 6 oktober 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 

Za 6/7 okt  Kerk De Goorn “Patroonsfeest” 

Zo 7 oktober 11.00-14.00 Oudendijk Kerk – Kleding & Accessoire 

beurs 

Zo 7 oktober 10.30-16.30 Berkhout Open dag “De Stille 

Weiden”Bobeldijk 

Zo 7 oktober 14.00 uur Oudendijk Wandeling over het nieuwe 

Buutschooterpad

Di 9 oktober 19.00 uur De Goorn KVG – kaartavond

Wo 10 oktober            Gemeentehuis De Goorn Info avond  - inbraak preventie

Wo  10 oktober Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 

Do 11 oktober 14.00 uur Wognum Ned. Ver. vr Slechthorenden – info 

middag signaalhond 

Do 11 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – bingo 

Do  11 oktober 14.00 uur De Ridder Berkhout ANBO – filmmiddag – Bride flight

Do 11 oktober 14.00 uur De Ridder Berkhout NBvP Vrouwen van Nu – Reisverslag 

rondom berg Annapura in Nepal

Vr 12 oktober 20.00 uur TV De Berk Keezen 

Za 13 oktober. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER

Za 13 oktober. 17.30-20.00 De Westfries Vrij schaatsen voor 

leden ijsclubs Koggenland

Zo 14 oktober 20.00 uur Spierdijk Pianokamer – Frank & Zij
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Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
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  Koperblazer KNK – Halloween concertalloween 
  De Goorn concert -
20 oktober 14.00-17.00 Vijverstaete Bazaar
22 t/m 27 oktober Spierdijk Vier Winden biljart toernooi
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
2 november  De Goorn RKEDO ledenvergadering
4 november 14.30-17.00 Rozenstaete Wintermarkt van de Rozenstek
5 t/m 10  Het Trefpunt Avenhorn Open Avenhorns biljart
november   kampioenschap
6 november 19.00 uur De Goorn KVG – kaartavond
8 november 14.00uur Rozenstaete KBO – Keezen
8 november 20.00uur De Ridder Berkhout Vrouwen Van Nu – Bestek als sieraad
9 november 19.30 uur De Goorn RKEDO – keezen – koppelkeezen – 

klaverjassen
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 leden 

en donateurs
16 november 20.00 uur TV De Berk keezen
22 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema – Dhr Souers met 

lezing en dia’s rondje IJsselmeer
22 november 20.00uur 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
29 november 14.00 uur Rozenstaete KBO - Sinterklaasmiddag
30 november 19.45 uur Berkhout De Ridder Sint Joris - klaverjassen
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Familiebericht

Beste mensen,

Ons 50 jarig huwelijk is een dag geweest met een gouden randje.
De vele mooie kaarten, de bloemen, een telefoontje of een bezoekje, heeft ons goed gedaan.
We hebben er van genoten.
Hartelijk dank.
 Nico en Edith Koning

Tenslotte

Gezocht!
Wie heeft het roze zonnehoedje van mijn dochtertje gevonden in Avenhorn/De Goorn?
Het is een licht roze hoedje. Ik ben er erg aan gehecht. Je zult mij er erg blij mee maken.
Graag contact opnemen met  06-29155340.

Aangeboden:
Hulp in de huishouding.
Zoekt u hulp bij het huishouden. 
Bel naar 06-46266916

Te koop:
Wilhelmina biljart schuurverkoop - alleen op afspraak. 
2 paards Bockmann trailer, paardenkar.
Posch kloofmachine voor kachelhout.
Te huur:
Stallingsruimte voor caravan en boot.
 Tel. 06-27302950 
 (Hem)

Garageverkoop.
6 Oktober van 11.00 tot 15.00 uur alles moet weg, kinderen gratis knuffel.
 Westeinde 303.

Wie kan ik blijmaken met een mooie kinderbox.
Rood/groene spijltjes met verstelbare bodem en grote opberglade.
Prijs € 10,00.
 Tel. 06-23999151

T.k.a.
Konijnen uitloophok, z.g.n. € 10,00.
Bens voor hondje afm. l 35 x h50 x b35, opvouwbaar en van staal € 20,00.
 Tel. 0229-543988 of 06-25573234
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Wie is op 25-9 (rond 13.00) zijn Union GW km. teller verloren.
Hij lag op de weg vlakbij Deen.
Kleur grijs.
 Tel. 06-23430408

Inboedelverkoop
Zaterdag 6 oktober van 13.00 tot 17.00 uur
en zondag 7 oktober van 11.00 tot 15.00 uur
Ruijtersstraat 32 te Ursem.

Gezocht voor Hobby:
Oude racefietsen en oude racefiets onderdelen, ik kom graag langs als u wat heeft liggen.
U kunt mailen naar ritsertmans@gmail.com of bellen naar 06-48225515. 
Alvast bedankt.

Oppassen
Hallo wij zijn Davy en Sil en wij zijn 14 jaar.
Wij willen graag op uw kinderen passen. Omdat wij het leuk vinden om met kinderen om te gaan.
Voor interesse graag even bellen naar 0229-541939 Avenhorn.

Te koop aangeboden:
Voetbalschoenen mt. 28, zwart t.e.a.b.
Voetbalschoenen mt. 30, wit t.e.a.b.
Winterjasje mt. 86, blauw merk ‘Name it’ t.e.a.b.
Babykamer met kast, commode, ledikant, bijpassend plankje, hemel + standaard, box + boxkleed, 
badje + standaard.
 Voor meer info tel. 0229-756210

Te koop:
Skibox merk Mont Blanc € 50,00, damessportfiets merk Avanti de Luxe 12 versn. € 125,00.
Philips kleuren tv, doorsnee 67 cm. € 50,00.
Scheepspatrijspoort, met afdekplaat, doorsnee 40 cm. € 50,00.
Brandwerende deur ‘opdek’ h 200 en br. 85 cm. € 75,00.
Licht eiken Oisterwijk/massief meubelen o.a. ronde tafel, doorsnee 1.20 m. + 4 stoelen € 65,00.
TV kast h. 138 br. 50 cm. € 75,00.
Dekenkist lengte 107 br. 43 cm. € 75,00.
 Tel. 0229-541433

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