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   DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
49e Jaargang no. 1200

         16 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 24 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
Voor u ziet u de alweer 1200ste editie van uw dorpsblad De 
Heraut, en we zijn er nog steeds trots op! Mede dankzij alle 
kopij en bijdragen hebben wij al 1200 keer de Heraut in uw 
brievenbus kunnen laten vallen.

Vorige keer schreven wij al over het gure weer, deze keer staat 
er veel kopij van de diverse ijsclubs in die weer gaan beginnen 
met het jeugdschaatsen of een leuke aanbieding in het verschiet 
hebben. De indoor-ijsbaan in Hoorn is ook weer open dus 
kunnen we weer gaan oefenen voor als er natuurijs komt.
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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 

De huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout 
is wegens vakantie gesloten van  

  maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2012 
  

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar de praktijk van 
dr. van Bemmel in De Goorn, tel 0229-542808 

  
Bij spoedgevallen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend, kunt u contact opnemen met de 

centrale huisartsenpost in Hoorn, tel 0229-297800 
  

Het is wenselijk dat u uw chronische medicatie tijdig herhaalt  
  
  

Met vriendelijke groet,  
Team huisartsenpraktijk Berkhout 

apotheekhoudende huisartsenpraktijk Berkhout 
  

J.Sturris en H.A. Bergmeijer 
Kerkebuurt 166 

1647 ME  Berkhout 
tel.: 0229 - 551264 

huisartsenprakijk.berkhout@zorgring.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; 0229-540204
E: hc.bruyel@ziggo.nl  

Predikant 
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
  
21 okt  10.00 uur Berkhout  Ds  K.D. Goverts
28 okt  10.00 uut Avenhorn  Ds  N.W. Visser
4   nov  19.00 uur Ursem  Ds  K.D. Goverts Heilig Avondmaal
11 nov  10.00 uur Berkhout  Ds  F.F. Omta
18 nov  10.00 uur Avenhorn  Ds  H.A. van Olst
25 nov  10.00 uur Ursem  Ds  K.D. Goverts

De Bijbelkring wordt o.l.v. Emeritus Ds K.D. Goverts voortgezet !
Op 25 okt gaan we verder in ‘de Openbaring van Johannes’.
Zeer leerzaam en gezellig. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd.
Locatie: Consistoriekamer Witte Kerk Ursem – Aanvang 20.00 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 20 T/M  26 OKTOBER   2012

Zat. 20 okt. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 21 okt. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember 
  19.00u   Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 27  OKTOBER T/M 2 NOVEMBER  2012

Zat. 27 okt. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 28 okt. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed
Don. 1 nov 19.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
   ALLERHEILIGEN
Vrij. 2 nov. 10.00u  Rozenstaete: Eucharistieviering
   ALLERZIELEN
  19.00u  Eucharistieviering m.m.v Remember
   ALLERZIELEN

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.

AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE VOOR KINDEREN 
VAN GROEP 4, PAROCHIE DE GOORN.

Beste ouders/verzorgers,
Op zondag 7 april 2013 vindt de Eerste Heilige Communie plaats in de kerk 
in De Goorn.
In januari 2013 starten de voorbereidingen voor de Eerste Communie.
Opgave via de mail verdient de voorkeur: heiligecommuniedegoorn@
live.nl. Graag met vermelding van alle gegevens volgens onderstaand 

opgaveformulier. Ook kunt u uw kind schriftelijk opgeven middels dit formulier.

Hieronder vindt u alvast de belangrijkste data:
Donderdag 10 januari: Eerste informatieavond voor alle ouders om 20.00u in de Jozefschool te 

De Goorn.
Maandag 14 januari: Informatieavond voor ouders die zich opgeven als hulpouder op de 

zondagochtenden om 20.00u in de Jozefschool te De Goorn (duurt een 
half uurtje)

Voorbereidingsochtenden voor de kinderen in de Jozefschool te De Goorn van 09.45u tot 11.30u:
Zondag 20 januari, zondag 27 januari 
Zondag 3 februari of 10 februari (afhankelijk van het RK edo voetbaluitje)
Zondag 3 maart, zondag 17 maart.

Zondag 10 maart: Presentatieviering
Vrijdag 1 maart: Kerk bezichtigen
Vrijdag 5 april:  Oefenen voor de communieviering, verzamelen bij de Jozefschool te De 

Goorn

Op de eerste informatieavond wordt besproken wat u en uw kind kunnen verwachten tijdens 
de voorbereiding van de Eerste Communie. Ook kunt u zich opgeven als hulpouder bij diverse 
activiteiten. Tevens ontvangt u op deze avond het project (na betaling) waaruit gewerkt gaat 
worden tijdens de voorbereiding. De kosten van het project zijn € 25,00 door u voor 1 januari 
2013 over te maken op bankrek.nr.: 1351.34.722 t.n.v. communie met duidelijke vermelding van 
de naam van uw kind.
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Wij hopen samen met u en uw kind op een goede voorbereidingstijd en zien u graag op de eerste 
informatieavond. Dit is tevens de uitnodiging voor de ouderavond. 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht; via onze e-mail: 
heiligecommuniedegoorn@live.nl . 

De werkgroep voorbereiding Eerste Communie:
Tineke de Boer
Marian Has
Renate Harmse
Sabriena Ferwerda
Cindy Groot 

Naam ..........................................................................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................................................................ .

Postcode/woonplaats .......................................................................................................................................................................

Tel.nr. .........................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum ....................................................................................................................................................................................

Gedoopt in Parochie .........................................................................................................................................................................

Te ..................................................................................................................................................................................................................

School ........................................................................................................................................................................................................

Gezinssamenstelling ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres...........................................................................................................................................................................................

U kunt deze opgave strook ook inleveren bij de Pastorie, De Goorn 67 te De Goorn.
Graag in de brievenbus van de deur!

OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK (voor 1 december 2012)

HEEFT U OOK ZO GENOTEN VAN DE OPENINGS 
LOUNGE ?
Wat was het fijn dat onze vaste bezoekers onder de 
indruk waren van de gekozen nummers, we waren samen 
onderweg van toen naar hier……..

In de afgelopen vergadering van Op Roet, is er gesproken 
over onze jaarplanning.  
Allereerst nog voor dit jaar 2012.
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Wat staat er op de agenda: 
•	 Thaize viering op de zaterdagavond 10 november  om 19.00 uur  met het Thema  “delen” .
•	 Vrijdagavond  7 december  om 19.00 uur  een - Sing In,  m.m.v. het koor Remember  het 

Thema  “feest van hoop “. Samen staan we stil bij het afgelopen jaar, met ups en downs.
 We bidden en zingen om kracht – licht en warmte. Maar vooral  om hoop, want waar 

zouden we zijn zonder hoop……….
 De nadruk licht hierbij op de liedjes met zorg gekozen en prachtig gezongen door Remember  

én  iedereen die mee wil zingen,  dus vooral komen.
•	 We sluiten af met een koppie.

Voor het nieuwe jaar 2013 hebben we mooie plannen, en gaan onder zoeken hoe we deze kunnen 
presenteren.
Maar voor die tijd zien en spreken we elkaar onderweg of Op Roet !

P.S.  Is ons nieuwe logo u ook al opgevallen ?
Op Roet : op zoek naar geloof en inspiratie, maar wel met veel volgers.
Deze persoon in het nieuwe logo is Op Roet  met de rugzak, en in die rugzak komt de bagage 
van onze groep…………..
Maar ook van iedereen die wij op onze weg tegenkomen op zoek naar geloof en inspiratie ! Dus 
schroom niet maar vertel het ons, dan gaan wij samen op pad, da’s net zo gezellig.

Nico de Vries- Jan van Wonderen- Harry Feld- Bart de Wilde
Anouk Feld- Anneke Weel  en Corrie van Leijen.

IK EN JIJ, SAMEN WIJ

Het thema van de gezinsviering van zondag 30 september was: ‘ik en jij, 
samen wij’. Een warme en inspirerende viering voorgegaan door Tineke de 
Boer en muzikale opluistering van kinderkoor Shaloom..
Ieder mens op deze aarde is speciaal en uniek. We moeten niet alleen aan 
ons zelf denken, maar ook aan de mensen om ons heen. En of je nu oud of 
jong bent, arm of rijk, ziek of gezond alleen is maar alleen, maar samen kun 
je veel meer bereiken. 

Het volgende gedicht willen wij aan alle mensen meegeven:

Wat je ook doet,
Wat je ook maakt,
Wat je ook geeft,
Wat je ook deelt,
Wat je ook wenst,
Doe het met je hart!

Wij willen de ouders die geholpen hebben met de voorbereiding en aankleding van de viering 
bedanken voor hun hulp en medewerking.

 Simone Ruiter & Natascha Rus, 
 werkgroep Gezinsviering
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www.4everkidz.nl

maandag 
13.00 tot 17.30 uur,

din t/m donderdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag koopavond 
18.30 tot 20.30 uur 

zaterdag 
09.30 tot 17.00 uur.

4 ever KIDZ, dit is het adres voor al wat u nodig heeft 
voor baby en kidskleding, maten 56 t/m 164

Bij besteding van € 50 LIEF tas kado! 
(Met deze bon)

OP=OP
geldig t/m zaterdag 20 oktober

 

Wereldwinkel De Goorn  Dwingel 3a  1648 JM De Goorn tel: 0229 545557 ( naast de bibliotheek) 
    E: dwingel@wereldwinkeldegoorn.nl                                 I: www.wereldwinkeldegoorn.nl 
                Openingstijden:  van maandag t/m vrijdag  van 13.00 uur tot 17.00 uur 
                                           Zaterdag                            van 10.00 uur tot 13.00 uur    

 
 
 

Oktober wijnmaand 
Kom aan het begin van de fair-trade week gratis wijn proeven 

op zaterdag 27 oktober 
 

Deze maand op alle glas en glazen  20% korting 
 

Voor bedrijf of privé bestel nu uw kerstpakket 
U kunt het zelf samenstellen of standaard uit de folder  

deze vind u ter inzage in de winkel 

Heraut de Goorn.indd   25 12-10-12   08:38
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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

21 oktober  Mevr. N. Boon Oudendijk
28 oktober  dhr. Talma  Kwadijk
 4 november  ds. Birke Rapp Beets

DE ROZENKRANS

Gezeten in haar stille hoek,
Zat oma met haar omslagdoek,

Toen zij door slaap werd overmand,
De paternoster in de hand

Daar kwam haar dochter op bezoek
Met bloemen, kind en krentenkoek

‘t Ventje bleef verwonderd staan
Wie heeft er Oma wat gedaan?

Wat is dat voor een ketting daar?
En Oma, och, zij lachte maar

Geduldig heeft ze hem uitgelegd
Dat men daar ‘ro-zen-

krans’ dan zegt

Kijk, als ik iedere dag hier zit
En dan zo’n klein gebedje bid
Een engeltje voor mij alleen

Rijgt rooster, rood en wit aaneen.

En kom ik straks bij Lieve Heer
Legt het die roosjes voor mij neer.
Want daaraan ziet Sint Pieter dan
Waar of hij mij neerzetten kan.

Veel roosjes - mag ik zitten gaan
En weinig - achteraan blijven staan

‘t Jongetje lacht, hij is bijna vier
Och Oma, blijf maar liever hier

Straks word ik flink en groei ik groot
Dan pluk ik rozen, wit en rood

En oma’s hand, zo smal en klein
Rust op zijn bot. Zij zegt: da’s fijn.

www.4everkidz.nl

maandag 
13.00 tot 17.30 uur,

din t/m donderdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag koopavond 
18.30 tot 20.30 uur 

zaterdag 
09.30 tot 17.00 uur.

4 ever KIDZ, dit is het adres voor al wat u nodig heeft 
voor baby en kidskleding, maten 56 t/m 164

Bij besteding van € 50 LIEF tas kado! 
(Met deze bon)

OP=OP
geldig t/m zaterdag 20 oktober

 

Wereldwinkel De Goorn  Dwingel 3a  1648 JM De Goorn tel: 0229 545557 ( naast de bibliotheek) 
    E: dwingel@wereldwinkeldegoorn.nl                                 I: www.wereldwinkeldegoorn.nl 
                Openingstijden:  van maandag t/m vrijdag  van 13.00 uur tot 17.00 uur 
                                           Zaterdag                            van 10.00 uur tot 13.00 uur    

 
 
 

Oktober wijnmaand 
Kom aan het begin van de fair-trade week gratis wijn proeven 

op zaterdag 27 oktober 
 

Deze maand op alle glas en glazen  20% korting 
 

Voor bedrijf of privé bestel nu uw kerstpakket 
U kunt het zelf samenstellen of standaard uit de folder  

deze vind u ter inzage in de winkel 

Heraut de Goorn.indd   25 12-10-12   08:38
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BAZAAR
Woonzorgcomplex “Vijverstate” houdt op ZATERDAG 20 Oktober weer een BAZAAR!
Noteer het alvast in u agenda want u bent van HARTE WELKOM!

Waar: Kolblei 200, de welzijnsruimte (grote zaal beneden)
De verkoop begint 14.00 en gaat door tot 17.00.

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

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

Persbericht

50 + LEEST VOOR
Vindt u het leuk om met peuters en kleuters 
om te gaan en hen voor te lezen uit mooie 
prentenboeken?

De bibliotheek is op zoek naar mensen van 50 jaar en ouder, die in de maanden januari t/m maart 
2013 willen voorlezen aan peuters in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Of aan kleuters in 
het primair onderwijs (maximaal een half uur per week).
Het spreekt vanzelf dat de bibliotheek u zal helpen met het uitzoeken van geschikte boeken. Ook 
krijgt u een training van 1 dag over interactief voorlezen. In de bibliotheek van Stede Broec staat 
de training gepland op dinsdag 27 november en in de bibliotheek van De Goorn op donderdag 29 
november. Beide trainingen zijn van 09.30 tot 14.30 uur.
Voor de gemeenten Opmeer, Koggenland en Medemblik kunt u zich aanmelden bij Marian Blom 
T 0229-543407 of per mail mblom@webbibliotheken.nl 

OPBRENGST COLLECTE 
KANKERBESTRIJDING
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse 
Kankerbestrijding (KWF) heeft in Avenhorn, 
Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude  

€ 2868,- opgebracht. Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken: minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De KWF afdeling Avenhorn dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Speciale 
dank gaat uit naar de collectanten. Zij hebben zich geheel belangeloos ingezet voor dit goede 
doel!
Voor meer informatie over KWF kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 
0800-022 66 22 (ma-vr. 9.00-18.00)

Met vriendelijke groet,
Bianca Mul- Imming    Yvonne Bos
Contactpersoon afdeling Avenhorn.   Penningmeester
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HARTSTICHTING TROTS OP 
INWOONSTER 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.

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 samenwerken.” 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.

WORKSHOP SOCIAL MEDIA VOOR OUDERS EN 
SENIOREN
In de herfstvakantie biedt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Koggenland de workshop Social Media aan. Deze workshop is 
bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 14 tot 23 jaar 
en senioren. De workshop wordt gegeven door jongeren, onder 
begeleiding van een ervaren trainer.

De gemeente Koggenland organiseerde vorig jaar informatieavonden over Social Media. Uit de 
evaluaties bleek dat er behoefte is aan de praktische kant ervan. Daarom organiseert de gemeente 
nu speciale workshops Hyves, Twitter en Facebook op vier verschillende locaties.

Zelf keuze
Bij uw aanmelding kunt u kiezen welke workshop u wilt volgen. U heeft keuze uit Facebook, 
Twitter of Hyves. De workshop begint met een gezamenlijke, theoretische introductie. Daarna 
gaat u samen met de jongeren aan de slag. De jongeren werken als coach en begeleiden u bij het 
aanmaken van een account en het daadwerkelijk bezig zijn met de Social Media. De coaches 
laten u zien wat de mogelijkheden zijn en waar op gelet moet worden (met het oog op het veilig 
omgaan met persoonsgegevens). 

Alle workshops zijn van 19:30- 21:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur).Wij vragen u bij voorkeur 
een eigen laptop of tablet (bijv. Ipad) mee te nemen waarop u kunt werken. Onze locaties hebben 
toegang tot internet via Wi-Fi. Mocht u zelf geen laptop of tablet hebben of kunnen regelen, 
laat dit dan weten bij uw aanmelding. We zoeken samen met u naar een oplossing. Tijdens de 
workshop zijn koffie en thee inbegrepen.

Waar en wanneer?
Ma  22 okt: De Ridder te Berkhout.  Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout
Di  23 okt: Bibliotheek te De Goorn.  Dwingel 3, 1648 JM De Goorn
Woe  24 okt: De Brink te Obdam.  Dorpsstraat 155, 1713 HE Obdam
Do  25 okt: Bibliotheek te De Goorn.  Dwingel 3, 1648 JM De Goorn
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Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar; jongerenwerk@koggenland.nl. Vermeldt 
in de mail uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, voorkeurslocatie  en welke workshop 
u het liefst wilt volgen ( Facebook, Twitter of Hyves) Uiteraard kunt u uzelf ook telefonische 
aanmelden via telefoonnummer  (0229)  54 83 78.  Aanmelden kan tot en met 12 oktober.

De workshops gaan van start bij een minimale deelname van 8 cursisten en 8 coaches (jongeren) 
per locatie.

 60 + IN BEWEGING
Open lessen bij gymverenigingen in de gemeente Koggenland
Sportservice West-Friesland organiseert in samenwerking met 
de gymnastiekverenigingen in de gemeente Koggenland open 
gymnastieklessen speciaal bedoeld voor inwoners vanaf 60 jaar en ouder. 
Voor diegene die actief zijn geweest in teamverband of individueel, 
maar nu iets anders zoeken, is dit misschien wel een mooi alternatief.
 

Vergrijzing
De vergrijzing in geheel Nederland neemt toe. 
Bewegen is belangrijk om hart- en vaatziekten en 
beroerte te verminderen. Tevens is bewegen belangrijk 
om langer zelfstandig thuis te wonen in een goede 
gezondheid en voor de sociale contacten. Het is ook 
bewezen dat in de herfst en in de winter minder wordt 
bewogen. Tijd om actie te ondernemen om in deze 
periode blijven te bewegen.

Open lessen
In de gemeente Koggenland zijn veel gym-
verenigingen. In de maand november en 
december gooien de gymverenigingen hun deuren open om u kennis te laten maken met de 
bewegingsactiviteiten die zij organiseren voor senioren vanaf 60 jaar en ouder. Deelname is gratis.  
Elke gymvereniging geeft de lessen op haar manier. Iedereen begint met een goede warming-up, 
een kern gedeelte en een goede cooling down. Het verschil zit hem vooral in het kern gedeelte. 
De ene gymvereniging zal daar aandacht besteden aan spel naast allerlei oefeningen, de ander zal 
meer lichaamsoefeningen en een spel toe doen. Heeft u interesse dan volgt hier het lesaanbod.

Wanneer en waar?
Bij Gymvereniging EDO is de open les op donderdag 1 november van 13.00 tot 14.00 uur in De 
Koggehal, Dwingel 4 in De Goorn. 
Gymvereniging Victor biedt de  60+ les aan op dinsdag 6 november van 19.00 tot 20.00 uur in 
gymzaal Obdam, v. Wassenaerstraat 14 in Obdam. De open les voor de doelgroep 40-50 jaar is 
op dinsdag 20 november van 20.00 tot 21.00 uur ook in gymzaal Obdam
Bij Gymvereniging Olympia is op woensdag 14 november een open les van 9.45 tot 10.45 uur 
in gymzaal Berkhout, Kerkebuurt 171a in Berkhout.
De open les bij Gymvereniging Voorwaarts is op woensdag 14 november van 20.00 tot 21.00 
uur in gymzaal Grosthuizen, Grosthuizen 76a Avenhorn.
Gymvereniging DWSV geeft op zaterdag 17 november de open les van 13.30 tot 14.30 uur in 
gymzaal Ursem, P. Haasterstraat 22 in Ursem.
Bij Gym Zuidermeer kunt u op maandag 3 december van 13.00 tot 14.00 uur deelnemen in 
Onze Lieve Vrouwe van Lourdes kerk, Zuidermeerweg 56 in Zuidermeer.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over deze open lessen dan kunt u contact opnemen met Ageeth Bakker. 
Bereikbaar op 0229-287702 of via de e-mail: abakker@sportservicewestfriesland.nl.

NIEUWS VAN IJSCLUB AVENHORN
Aanmelden Jeugdschaatsen
IJsclub Avenhorn nodigt de kinderen van 7 t/m 12 jaar uit om mee te 
doen met het Jeugdschaatsen op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Het 
inschrijfformulier voor het Jeugdschaatsen ontvangt u automatisch bij het 
betalen van uw contributie als we bij u, als lid, langskomen. 

De 1e les start op zaterdag 22 december van 9.00 tot 10.00 uur. Nieuw dit 
jaar is dat er geen diploma’s meer worden uitgereikt, maar een heus KNSB Schaatspaspoort. Er 
gaat meer gelet worden op de techniek in combinatie met de snelheid. Meer informatie hierover 
ontvangt u, na aanmelding, tijdens de informatieavond voor de jeugdschaatsers. 
Wij willen u erop wijzen dat u het invulstrookje voor het Jeugdschaatsen uitsluitend kunt inleveren 
op woensdag 7 november a.s. na 19.00 uur bij de heer Frits van der Zee, Plantersgraaf 16 
in De Goorn.

Lidmaatschap
De ijsclub zal in oktober bij de leden en donateurs langsgaan voor de contributie. De contributie 
is ook dit jaar weer niet verhoogd en bedraagt nog steeds slechts € 6,00 en voor donateurs € 2,50. 
Wilt u zorgen voor gepast en contant geld? 
Bent u geen lid of donateur, maar wilt u dit wel worden? Dan kunt u zich wenden tot de heer 
Sam Jonker, telefoonnummer 0229 – 542630 of een email sturen naar info@ijsclubavenhorn.nl. 

Ledenvergadering
Op vrijdag 9 november wordt onze Algemene Ledenvergadering gehouden. 
U bent dan van harte welkom om 20.00 uur in Partijencentrum Avenhorn.

Met vriendelijke groet, 
namens IJsclub Avenhorn,

Wendy van Loodam
Secretaris

JAARVERGADERING
Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt u uit om haar jaarvergadering 
bij te wonen.

De vergadering wordt gehouden op woensdag 31 oktober 2012
 in café Les Deux Ponts om 20.00 uur

      
Afgelopen winter heeft de ijsclub vele wedstrijden en een tourtocht kunnen aanbieden. In maart 
hielden we de Beetskoogkadeloop met daarbij een halve marathon. Ook dit jaar hopen we weer 
veel activiteiten te ontplooien, mede omdat we komend jaar 125 jaar bestaan. Op onze website 
zijn leuke foto’s en verslagen van de afgelopen winterperiode te zien; www.ijscluboudendijk.nl  

  Bestuur van IJsclub Oudendijk.
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HALLO HALLO, HIER EEN UITNODIGING AAN DE JEUGD! 
Ben jij niet bang in donker???   

Kom dan op zaterdag 20 oktober naar het Halloween feestconcert met het 
Brugorkest van brassband ´Kunst naar Kracht´!

In de “Koperblazer” het clubgebouw van de brassband aan de Pieter 
Grootstraat ben je van harte welkom op zaterdag 20 oktober om 19.30 

uur. Hier wordt een echt griezelfeest gehouden, en daar mag jij ook bij zijn. Zet je masker op en 
trek je griezeligste kleren aan en laat je verrassen, door het programma en de griezelmuziek van 
het Brugorkest, die dat speciaal voor dit feest heeft ingestudeerd. Het programma duurt tot 20.30 
uur, waarna er voor iedereen drinken is. Dan kun je nog wat napraten. Dus mag je van je ouders 
een avond griezelen en ben je nog geen 18 jaar dan ben je welkom op dit feest. De entree is gratis, 
maar je mag iets in de giftenpot stoppen om de onkosten te dekken.

NOG ENKELE KAARTEN VOOR 25-JARIG JUBILEUM 
SENIORENDAG KOGGENLAND
Op vrijdag 26 oktober organiseert de gemeente Koggenland 
samen met de ouderenbonden de traditionele Seniorendag. Het 
wordt dit jaar een extra feestelijk evenement omdat dit jaar het 
evenement 25 jaar bestaat.
De Seniorendag wordt georganiseerd voor alle senioren in 
Koggenland. Een lidmaatschap van de ouderenbond is hiervoor niet nodig. Alle 60-plussers 
woonachtig in Koggenland, zijn van harte uitgenodigd om deze festiviteit bij te wonen
Na de opening door wethouder Jan Vriend volgt een gevarieerd programma. In de ochtend 
vindt er, na een beweegactiviteit, een modeshow plaats. Dames uit onze eigen gemeente showen 
prachtige winterkleding verzorgt door modehuis Reventa uit Ursem. Voor de biljartliefhebbers 
is er dan een interactieve biljartdemonstratie. Twee getalenteerde kandidaten van de Westfriese 
Ouderen Biljart Club tonen hun vaardigheden en brengen u de fijne kneepjes bij. 

Volendams Operakoor
Het middagprogramma brengt een schitterend optreden van het Volendams Operakoor. Het 
koor is in 1951 opgericht en telt zo’n honderd vrouwen en mannen. Het koor heeft aan talloze 
tv-producties meegewerkt en heeft vele buitenlandse optredens op hun naam staan. Twee jaar 
geleden is het ons gelukt om ze te boeken voor een optreden tijdens ons jubileum (mede dankzij 
de sponsoring van Mulder Obdam). Wij weten dat vele senioren in Koggenland de belevenis van 
zo’n fantastisch optreden niet willen missen. Om deze reden hebben wij dan ook de verkoop van 
het aantal entreekaarten verhoogd naar 500 stuks om u niet teleur te hoeven stellen. 
Naast de bijzondere optredens zijn er op deze dag ook 30 standhouders, ondernemers, hobbyisten 
en organisaties die de gelegenheid krijgen zich te presenteren. Burgemeester Leoni Sipkes sluit 
het evenement af.

Nog enkele kaarten
De kaartverkoop gaat voorspoedig en er zijn nog maar enkele kaarten voor deze speciale  
Seniorendag te verkrijgen. Kaarten kunt u kopen in het gemeentehuis van Koggenland in De 
Goorn, bij de ouderenbonden en Wil Smit (Zuidermeer). 
Voor € 8,00 per persoon ontvangt het complete dagprogramma, inclusief koffie/thee en een lunch. 
Het programma begint om 10:00 tot 16:00 uur. Mensen die moeite hebben om vervoer te regelen 
naar de sporthal, kunnen (tijdig) contact opnemen met het Servicloket in eigen woonplaats of 
met de ouderenbonden.
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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:
Vrijdag 19 oktober 2012.
Het concert vangt 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.

                   
 

S C R O O G E KOMT NAAR DE GOORN
Toneelvereniging Nieuw Leven wil nog wel eens wat anders. Dit jaar komt 
Scrooge op de planken.
U weet wel dat prachtige verhaal van die oude gierige vrek die achtervolgd 
wordt door zijn eigen Heden, Verleden en Toekomst. Om de juiste sfeer te 
scheppen komt er ook een echt kinderkoor aan te pas en een heus kerstorkest. 
Het kinderkoor repeteert al druk aan de zang en het toneelspel en het orkest 
heeft de muziek ook al op de lessenaar staan. Dit alles wordt gespeeld in een 

20 meter breed decor waar de echte straatscènes worden gespeeld. Waar gaat dat gebeuren? In 
hun eigen Pronktheater aan de Julianastraat 21 a. Wanneer wij spelen? 13, 14 15 en 16 december. 
Kaarten bestellen: www.nieuw-leven-de-goorn.nl 

HET  KINDERKOOR                                           Margreth Koning                     Lia Schuitemaker  
                                                                                 zang                                             regie kinderen
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Afdeling Avenhorn/ Oudendijk                     
Secr. Ineke de Vries , tel. 0229 -218697            

                                                                    
UITNODIGING 
Donderdagavond  18 oktober as.  komt de heer A. de Reus van de Historische 
Vereniging  Hemony bij ons.  De Vrouwen van Nu  krijgen dan een kijkje in 
het verleden van Grosthuizen. De avond wordt gehouden in Café “De Grost” 
in Grosthuizen. Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.  Het beloofd weer een 
interessante avond te worden voor ons . Wilt u ook meer van dit onderwerp 
horen en zien, kom gerust de toegang is gratis.  
Nieuwe leden zijn  van harte welkom.  

U kunt vrijblijvend een paar avonden meemaken.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voorstellingen:  
13, 14, 15 en 16  
december 2012 

 
Pronktheater 

Julianastraat 21A 
1633JL Avenhorn 

 
 
 
 
 

 
 

Meer informatie: www.nieuw-leven-de-goorn.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komt allen! 
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DANSGROEP AVENHORN 
Heeft je lijf behoefte aan wat beweging ,wat is er dan makkelijker en leu-
ker  dan dansen. Nieuwe dansen leren en in conditie blijven ,je kunt  deze 
maand gratis met ons mee doen. Dus trek schoenen aan waarmee je lekker  
kan  dansen ,en kom naar  de gymzaal aan het Veer .
De muziek en  de dansen die we doen zijn heel divers, ook linedance dus 
voor elk wat wils.
We houden ook altijd even een kleine pauze om even wat te drinken en wat 

te kletsen. We dansen woensdagmiddag van 13.30 u tot 14.30 u.In de gymzaal aan Het Veer 88, 
achter Peuterspeelzaal het Hummeltje.in Avenhorn. Bel voor inlichtingen 0229 542616

ROZENKRANS
Als het vroeger weer oktober was

de herfst had zich gemeld,
werd er bij de potkachel en pijp

een sterk verhaal verteld...
De lamp die bleef nog even uit:

petroleum was duur
als enig licht: het schijnsel van

een hout- of kolenvuur.
In die tijd waren ouders thuis

geëerd en heel wat mans;
men bad tesamen in geloof

devoot de rozenkrans

Voorwaar: de tijd die stond niet stil,
nog minder de techniek;

wie niet modern denkt elke dag,
noemt men al gauw antiek..
Men heeft het gebed of God

nu immers veel te druk;
er moet zonodig geld verdiend
daarvoor koopt men ‘geluk’...

Ons hele leven is gericht
op de miljoenendans

De mens van nu heeft echt geen tijd
meer voor de rozenkrans

Maar... razen rampen plotseling over ons leven heen,
en zoekt de mens naar hulp en steun.,

voelt hij zich bang ... alleen...
Is hij ten einde raad en daad,
ziet hij geen uitkomst meer,

drijft hij ontredderd, zonder hoop
en stuurloos heen en weer.

Is hij de koers in ‘t leven kwijt,
geeft niemand hem nog een kans,
dan grijpt dezelfde mens ineens 

die oude rozenkrans.

Onbekend
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KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
De tweede ronde, de tweede ronde…… Op 27 september stond ronde twee 
op het programma. En met 72 deelnemers was de zaal meer dan goed gevuld: 
er moesten drie tafels worden bijgehaald. M. Seuren had A. Bakker op het 
hart gedrukt niet te gaan kaarten, maar zij werd door mij “verplicht” het vier-
tal vol te maken. Bedankt, dames. Nieuw deze keer T. Beunder, gastlid van 
de Anbo en het echtpaar Veldboer. Welkom en plezier. M. Knijn moest nog 
even wennen aan haar inschrijffunctie: het was een poosje drukker dan zij 

had verwacht. Alles went, Martha? In ronde twee speelden de echtelieden Koeckhoven tegen el-
kaar. Hij ging met de eer en het grootste aantal punten strijken: 1711-1131. In ronde drie speelde 
het echtpaar Kluft samen, hetgeen niet tot succes leidde: 960. Ook in de derde ronde moest P. de 
Hertog de zege aan C.Bos laten: 1484-1528. Of het een hoogterecord was weet ik niet maar de 
2463 van de dames Komen/Smits mocht er zijn. Dat hun tegenstanders, P. Knijn/E. Dekker een 
laagterecord scoorden weet ik wel: 599.
Opvallende uitslagen: terugtellen 1413 van de dames Timmerman/van der Gulik, doortellen 4647 
van T. Ursem en 5152 van T. Negenman en het gelijkspel 1515 van J. Pronk-Belkom en A. Smal. 
Voor de verrassingsprijzen geen verjaardagen dit keer, maar met sprongetjes van 5 of 6 door de 
hele stapel met uitslagen, die keurig was gesorteerd door G. Kluft. Bedankt.
De prijswinnaars:
1 G. Komen-Swart  5870 20 T. Tessel-Schipper  4869
2 E. Bruins  5812 25 A. Luitjes-de Lange  4662
3 R. van Diepen-Bakker  5626 31 T. van Diepen-Braas  4572
4 R. van Schagen-Mes  5488 36 G. Pronk-Vink  4536
5 G. Smits-Karsten  5409 41 T. de Jong-Beemsterboer  4425
6 R. Laan-van Stralen  5320 46 M. Vermeulen-de Vries  4361
7 J. Koeckhoven  5271 52 M. Ruiter-Kunst  4229
8 T. Negenman-Koning  5152 57 C. Otter  4123
9 J. van de Poel  5123 62 J. Kluft  4024
10 C. Bos  5083 67 T. van Baar-Schaafsma  3919
15 T. Kooter-Vriend  5023 72 E. Dekker-Tromp  3369
De topvijf na twee wedstrijden:
1 G. Komen-Swart  10626
2 R. van Schagen-Mes  10611
3 G. Smits-Karsten  10587
4 J. van de Poel  10009
5 T. Ursem-Keizer   9952
Tot de volgende keer,

Jaap van Diepen

ANJA 25 JAAR BIJ EDO
1 augustus 2012 was de dag waarop onze 
juf Anja precies 25 jaar in dienst was bij 
de gymvereniging. Dit konden wij natuur-
lijk niet zomaar voorbij laten gaan, want 
zeg nou zelf, dit is een unieke en prach-
tige prestatie. Om dit dan ook passend te 

vieren is er zaterdag 29 september voor haar een verrassingsfeest ge-
organiseerd ter ere van dit jubileum. Anja wist tot op het moment van 
aankomst niets. Zij dacht een leuke workshop met een vriendin te gaan 
doen, maar niets bleek minder waar. 
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In het gymzaaltje in Avenhorn hadden zich ruim 100 mensen verzameld, waaronder oud- en 
huidige leden, oud- en huidige bestuursleden, familie en vrienden van Anja om samen met haar 
dit jubileum te vieren. 
Anja was stomverbaasd en toch eigenlijk wel een beetje gechoqueerd dat zij in het middelpunt 
stond. Tijdens het jubileum is Anja even extra in het zonnetje gezet. Marion van der Putten en 
Evelien Weijmer hadden een mooie speech voorbereid met een ode aan Anja. In een grappig ABC 
werd de carrière van Anja bij gymvereniging EDO mooi weergegeven. Na deze speech heeft Ria 
Jong, van de groep die gymt in de Vijverstaete, nog een mooi woordje gedaan. De turnsters van 
EDO konden natuurlijk niet achterblijven en hebben onder leiding van Dominique van Leeven 
een demo opgevoerd. De demo bestond uit allerlei elementen die Anja in de loop der jaren heeft 
bedacht. De turnsters hadden bij de demo allerlei oude pakjes aan die gymvereniging EDO in de 
loop der tijd heeft gehad, om het geheel nog even leuk aan te kleden. Om de demo goed te kun-
nen uitvoeren hebben de turnsters in het geheim een aantal keer op zaterdag geoefend.
Dit was voor Lisa, de dochter van Anja, nog een hele klus. Zij heeft met veel creativiteit goede 
smoezen moeten bedenken om zaterdag ochtend om 9 uur de deur uit te kunnen, zonder dat Anja 
iets door zou hebben. Dit is goed gelukt. Dominique had ook nog een aantal oud turnsters zo ver 

weten te krijgen dat zij ook een stukje demo wilden 
doen. Dit was hartstikke leuk. Na de demo heeft onze 
oud·en zeer gewaardeerde voorzitter Aad Snoek nog 
een woordje gedaan. Hij had dan ook niets dan goede 
woorden over voor Anja, die hij 25 jaar geleden zelf 
aangenomen had. Tijdens het feest is er namens het 
bestuur een mooi cadeau overhandigd. Dit was een 
hanger met het logo van EDO, zodat Anja ons en de 
mooie jaren bij EDO nooit zal vergeten. Toen het 
feest was afgelopen, was de dag voor Anja nog niet 

over. We zijn we met een kleinere groep van familie oud- en huidige bestuursleden, bij de familie 
van Kampen gaan barbecueën. Dit was een gezellig samenkomen, waarbij we heerlijk hebben 
gegeten en gedronken en nog even hebben kunnen genieten van oude turnfilmpjes. Al met al was 
het een zeer gezellige en geslaagde dag, die niet mogelijk was geweest zonder de inzet van de 
commissie en alle aanwezigen. Daarom willen we iedereen die heeft meegewerkt aan deze speci-
ale dag voor juf Anja dan ook nog even extra bedanken. Daarnaast hopen we natuurlijk dat Anja 
nog heel lang bij onze vereniging les blijft geven. De inzet die zij heeft getoond en het resultaat 
hiervan heeft EDO al 25 jaar naar een hoger niveau gebracht. We hopen dat Anja nog jaren bij 
ons trainingen blijft verzorgen.
Voor diegenen onder U die haar nog een kaartje willen sturen :
Anja Snel, A. Slickerstraat 13, 1718 XD Hoogwoud

Aerobics bij EDO
Al drie jaar ga ik op dinsdagavond met mijn buurvrouwen sporten in Avenhorn bij EDO. Fiona 
gaf met veel enthousiasme die les en we vonden het allemaal erg jammer dat ze er mee stopte. 
De les is nu overgenomen door Mireille en dan moetje altijd even wennen aan een nieuwe ‘juf’. 
Inmiddels zijn we allemaal gewend en genieten er weer van ons heerlijk in het zweet te werken 
bij Mireille. Er kunnen nog wel wat vrouwen bij die ook lekker fanatiek willen bewegen.
Ik zou zeggen: neem ook je buurvrouwen mee, dat helpt als je een keer minder zin hebt!
Tot op dinsdagavond om 19.00 of 20.00 uur bij de aerobics les. Gusta Lebbink

Penningmeester gezocht !
Het bestuur is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Heb je zin om je in te zetten voor de vereniging en hou je daarnaast van gezelligheid dan zijn 
wij op zoek naar jou! Reacties kunnen gemaild worden naar info@edogym.nl, deze mail komt 
automatisch terecht bij onze secretaris.
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LOOK A LIKE PRINSES MAXIMA OPENT 124E NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN KOLVEN
In Berkhout zijn de Nederlandse Kampioenschappen Kolven zondag 30 
september geopend door ‘PRINSES MAXIMA’.
Nadat Ina Jong voorzitter van de organiserende vereniging Kolfver.RSJ te 
Berkhout iedereen welkom heette en ook de voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Kolfbond Mark Aberkrom zijn openingswoordje had gespro-
ken. Werden alle aanwezige gevraagd een erehaag te vormen voor de spe-

ciale gast ‘Prinses Maxima’. Haar welkomst 
bloemetje werd overhandigd door Gerda Bak-
ker, die hiermee ook even in het zonnetje werd 
gezet,vanwege haar naderende afscheid als be-
stuurslid van de Bond.
Na de openingsklap van ‘Prinses Maxima’ en 
de oranje gekleurde toast die werd uitgebracht 
voor een sportieve en gezellig kampioenschap, 
speelde de eerste dames en heren hun wed-
strijd voor de titel Nederlands Kampioen! De 
15 kolvers speelde overigens matige partijen. 
Komende 2 weken zal blijken of het genoeg is 
om in de finalewedstrijd te mogen strijden voor 
het uiteindelijke Nederlands Kampioenschap!

HERFST-WANDELING WEILANDPAD OUDENDIJK-BEETS LANGS OUDE VEEN-
POLDER KRUISOORD
Met bezoek oude “fruitbomen met historie.
Op zondagmiddag 21 oktober a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een 
mooie wandeling. Struinend door het polderlandschap en de bomen in schitterende herfstkleuren 
laten de gidsen de mooiste plekjes in de polders van Beetskoog en Werelderfgoed   Beemster 
zien. U loopt over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets.
Onderweg in de polder ziet u vele hazen en de eerste vogels op najaarstrek, o.a. smienten, kie-
viten, wulpen, koperwieken en goudplevieren. Op de Noorddijk 25 brengen wij een bezoek 
aan Douwe Dokter, deze heeft het grootste en breedste assortiment “Fruitbomen met Histo-
rie” van Nederland wat op zijn Beemster grond staat w.o. appel, peren, kersen, pruimen, noten 
en mispelbomen. Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de Beemster, de Veen-
polder Kruisoord, vroeger een schiereiland in het Beemstermeer. Op weg naar Oudendijk      
zien we op de Noorddijk nog een keur aan schitterende paddestoelen.
TIP !  Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding aan, en stevige wandelschoenen.
* 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 tel. 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl of met Nel en Thames 
Tol van IVN Waterland, tel. 0299-365645
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KATHOLIEK VROUWENGILDE DE GOORN/AVENHORN      
20 SEPTEMBER

Aletta Jacobs
Een vrouw met een ongekend rechtvaardigheidsgevoel.

Aletta Jacobs werd in 1854 als dochter van een huisarts te Sappemeer gebo-
ren. Zij werd met toestemming van de staatsman Thobecke in 1871 als eerste 

Nederlandse studente toegelaten tot de Universiteit van Groningen.
Na haar studie vestigde zij zich in 1879 als eigen huisarts in Amsterdam. Zij was de eerste vrou-
welijke arts van Nederland. Ze bepleitte onder meer de verbetering van de werkomstandigheden 
voor winkelpersoneel. Hierbij kreeg zij veel steun van haar echtgenoot Carel Victor Gerritsen, 
het radicale gemeenteraadslid en later wethouder van Amsterdam. Vanaf 1883 voerde zij tot 1919 
de strijd om het vrouwenkiesrecht aan.

Dit werd door Marijke Kots zodanig neergezet  dat je, je zou wanen naar Aletta Jacobs zelf  te 
luisteren en te kijken.

We hebben erg genoten en na deze voorstelling vertelde Marijke nog het een en ander over haar 
carrièreverloop en voorbereidingen op een geplande voorstellingen van haar.

Denk om de excursie Agriport 17 oktober,  en voetverzorging 18 oktober vaarvoor u briefjes 
in de deur heeft gehad en u zich op kon geven. En het eendagsbestuur waar u zich ook dient op 
te geven maar bij het eendagbestuur via de rondgebrachte briefjes

HET BESTUUR MELDT
Zaterdagochtend 6 oktober werden de wedstrijden afgelast, een teleurstel-
ling voor velen, zo vroeg in het seizoen. Overvloedige regen en een onver-
biddelijke buienradar konden onze consul Albert niets anders doen besluiten. 
Gelukkig konden we de Pandabeer toch hartelijk ontvangen in onze kantine. 
Zoals in de vorige Heraut vermeld doet RKEDO via de E pupillen mee aan 
de actie voor het Wereld Natuur Fonds. Bewustzijn bij de jeugd op het terrein 

van natuur en omgeving is van groot belang voor het behoud. Op de website is een leuk filmpje 
geplaatst.
Vrijdag 5 oktober was de eerste Keezen/klaverjas avond. Er waren veel deelnemers en het was 
heel gezellig in onze verbouwde kantine. Op 9 november bent u weer van harte uitgenodigd. 
Over de verbouwde kantine gesproken. Er wordt  bij timmerfabriek Peter Dekker hard gewerkt 
aan het nieuwe kozijn. We hopen dit eind oktober/begin november te kunnen plaatsen en zo de 
verbouwing af te kunnen ronden. Er zal een gepaste opening volgen met aandacht voor jong en 
oud met waardering aan allen die meegewerkt hebben .

De resultaten van ons eerste vallen to nu toe wat tegen, het niveau in de Zaanse klasse is hoger 
dan we gewend zijn, de handelingssnelheid ligt gemiddeld hoog en daar moeten we nog aan 
wennen. Ik heb er vertrouwen in dat trainer Tom van den Berg het team scherp weet te krijgen 
en punten worden verzameld.

Maandag 8 oktober stond er in de sportbijlage van het Noordhollands Dagblad een prachtig arti-
kel van journalist Leo Blank (oud lid)  over onze jeugdscheidsrechter Andre Schouten. 
Ik ken André al jaren en heb van dichtbij kunnen volgen hoe hij geholpen daar zijn omgeving 
(in het bijzonder tante Guda) met een ijzeren zelfdiscipline enorm afgevallen is en beter is gaan 
functioneren. 
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Een mooie anekdote is die van Cor Pronk die een pakketje kaarten met postzegels naar André 
in Reigersdaal had gestuurd zodat hij iedere week middels een kaartje op de hoogte kon worden 
gehouden van de gewichtsafname. En dat hij afgevallen is dat weten we allemaal.André vanaf 
deze plaats nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat en ik vertrouw erop dat je met on-
dersteuning van Max Nuyens en Max van der Gulik een nog betere scheidsrechter zult worden.

Vrijdag 2 november (aanvang 20.00 uur) is de Algemene Leden Vergadering . Agenda en notulen 
staan vermeld op de site en voor degenen die niet over internet beschikken liggen deze tijdens 
de vergadering op de tafels. Ik hoop op een grote opkomst, inbreng vanuit leden en  belangstel-
lenden stellen wij zeer op prijs. Graag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en 
kijken we samen naar de toekomst van onze bloeiende vereniging.

Een belangrijk thema binnen haast alle verenigingen is het werven en behouden van vrijwil-
ligers. RKEDO beschikt over meer dan 250 medewerkers en ondanks dit enorme aantal moeten 
we constateren dat er in sommige geledingen te veel op te weinig schouders terecht komt en 
versterking absoluut noodzakelijk is. Wij zullen in november een brief verspreiden onder leden 
en ouders van leden en zullen deze dan telefonisch gaan benaderen. Ik ga uit van een positieve 
ontvangst en resultaat.

Met sportieve groet
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO

zaterdag 20 oktober 2012    
  10:45   RKEDO E2 Reiger Boys E8
  14:30   RKEDO C1 Andijk C1
     
zondag 21 oktober 2012    
  14:00   RKEDO 5  Victoria O 8
  12:30 11:30 Victoria O VR1  RKEDO VR1
  11:30   RKEDO A1  Grasshoppers A1
         
zaterdag 27 oktober 2012     
  12:30   RKEDO D3  VVW D4
  10:45   RKEDO E2  Zwaluwen 30 HCSV E2
  10:45   RKEDO E3  SVW 27 E9
  10:45   RKEDO E5  Victoria O E6
  14:30   RKEDO MD1  Andijk MD1
  14:30   RKEDO C1  Victoria O C1
  12:30   RKEDO C2  KGB C3
  09:30   RKEDO F4  WBSV F1
  09:30   RKEDO F5  Zouaven De F9
  10:45   RKEDO ME2  Uitgeest ME1
     
zondag 28 oktober 2012    
  14:00   RKEDO 1  Wherevogels De 1
  11:30   RKEDO 2  Always Forward 2
  09:45   RKEDO VE2  Woudia VE2
  12:00 11:00 Grasshoppers VR1 RKEDO VR1
  11:30   RKEDO A1  Beverwijk A1
  14:00   RKEDO A2  Koedijk A3
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BESTE KOGGENBEWONERS,
De open dag op 6 oktober van SKiK locatie de Krekel was een groot succes. Kinderen hebben 
zich vermaakt met cupcakes versieren en eten natuurlijk, wuppie’s maken, in de gymzaal is ge-
sport en draaide een video van de streetdance les waar kinderen van de Krekel op te zien waren. 
De kinderen konden zich laten schminken, genieten van een voorstelling van de verteltafel met 
een boek van Dikkie Dik. Ouders kregen uitleg over de werkwijze op de BSO. Bedankt ouders 
en kinderen voor jullie bezoek. 
De herfst is weer aangebroken en dat betekent regen, wind en veel bladeren en kastanjes op de 
grond.  Een thema waar alle groepen mee aan de slag kunnen.
De Zonnen en Gepetto hebben het thema Herfst en Heksen, er staan veel spannende  activiteiten 
op het programma. De sportactiviteit voor september was streetdance  met heerlijke muziek op 
de achtergrond hebben de kinderen zich goed in het zweet gewerkt! Het resultaat mag er zijn; een 
keurig ingestudeerd dansje, dat helemaal gelijk gaat. In oktober is hocky aan de beurt bij mooi 
weer buiten op het plein en als het slecht weer is gaan we in de gymzaal. 

Alle peuters van Pinokkio hebben een geslaagd uitje gehad naar Sprookjeswonderland. Het 
thema Kriebelbeestjes is gestart. Samen naar buiten en zoeken naar de kriebelbeestjes, boekjes 
lezen en knutselen. De Beren hadden zelfs een padje gevonden waarnaar de kinderen allemaal 
mochten kijken. Daarna lieten we hem uiteraard weer vrij. Het padje heeft zijn vrijheid gevonden 
aan de slootkant. Andere kriebelbeestjes werden mee naar binnen genomen en bekeken. Bij elk 
thema komt de taalontwikkeling ook aan bod door herhaling van woorden die bij het thema pas-
sen.  Voor de jongste kinderen bij de gastouders en van het dagverblijf is eind oktober babymas-
sage georganiseerd, Ouders met kinderen tot 9 maanden worden hiervoor uitgenodigd.

Bij Figaro gaat het goed. De nieuwe huisvesting bevalt prima en biedt mooie kansen om  samen 
te werken. Nu de Langereisschool onze buur is en de Bavoschool 500 meter verderop staat, ligt 
samenwerken nog meer voor de hand.
De openavond van de Langereis in de laatste week van september was ook bij Figaro een succes, 
veel ouders zijn even wezen kijken en waren enthousiast.

De kinderen van Nemo (0-4jr) hebben het thema Sprookjeswonderland afgerond met als topper 
het bezoek aan Sprookjeswonderland in Enkhuizen op 21 september. Het was een gezellige dag 
en het weer liet zich van de goede kant zien, geen spatje regen. Nu staat alles in het teken van 
de herfst, met  paddenstoelen, bladeren en kastanjes van de bomen die op het schoolplein staan. 
Tijdens de kinderboekenweek begin oktober hebben kinderen van groep 8 voorgelezen.
De Baloegroep (4-8jr) is bezig met het thema kleuren; welke kleuren zijn er allemaal, en welke 
dingen horen daarbij, natuurlijk de regenboog, daar zitten zo veel kleuren in, De kinderen zijn 
er enthousiast mee bezig. Daarnaast wordt er veel gelezen uit de boeken die we uitzoeken bij de 
bibliotheek.
De Pumbakids (8-12jr) zijn met de naaimachine druk in de weer, zij maken knikkerzakken waar 
zelfgemaakte knikkers in gaan. Sommige kinderen zijn al zo handig op de naaimachine dat ze 
hun eigen schort maken. Dat is weer handig als je met kookklusjes bezig bent. Op de thematafel 
liggen nu de boeken van de kinderboekenweek.
 Groetjes van SKiK
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HIER HEEFT U OP GEWACHT...
Eindelijk een doelgerichte praktijk in uw buurt 
met o.a. behandelingen op het gebied van 
afvallen, stoppen met roken, stress, burn-out, 
angsten, traumaverwerking en vermoeidheid.
In mijn praktijk kunt u ook terecht voor 
een heerlijke ontspanningsbehandeling.

www.mariajuwett.nl  | 06-539 728 31 

KENNISMAKINGSAANBIEDING
Van 1 juli 2011 t/m 31 december 2011: 
de eerste behandeling voor 15 euro

HYPNOSE
REIKI REGENESIS TOUCH

RUG-maSSaGESTOEl

EmDR
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PRAKTIJK

Overbelast door teveel spanning en stress 
in uw leven waardoor u slecht slaapt en u 
zich niet goed kunt ontspannen?

In mijn praktijk kunt u hiervoor hulp 
krijgen. Door Reikibehandelingen kunt u 
weer ontspannen en beter slapen.
Reiki werkt helend voor lichaam en geest.
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Nu al reserveren
voorkomt teleurstellingen!

www.bowlingspierdijk.nl
0229 - 561207

Kerst in
Bowling Spierdijk

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf 
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl

Waar drinkt u 
koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimer-
patiënten dagelijks te kampen.

Heraut de Goorn.indd   26 12-10-12   08:38
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FINALE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN KOLVEN DAMES
Zaterdag 6 oktober 2012 
Kolfbaan Café de Ridder te Berkhout

Verrassende uitslag bezorgde de plm. 130 toeschouwers een plezierige mid-
dag! 
Anny Hink uit Oudkarspel stond als hoogste genoteerd vanuit de voor-
ronde. Deze plaats stond zij ook niet meer af. Met een sterke slotpartij van 

maar liefst 53 punten werd zij voor de 2e maal in haar kolf carrière Nederlands Kampioen 
Kolven 2012. 

Anneke Rentenaar (Wieringerwaard) was een goede concurrent, maar met 47 punten en een 
totaal van 137 punten moest zij genoegen nemen met een 2e plaats.  

Mieke van Loon (Berkhout)  klom van de 14e plaats met een slotpartij van 46 punten naar een 3e 
plaats met een totaal van 126. Dit na een barrage met Tineke Bakker ( Zd.Scharwoude) die ook 
126 punten scoorde. Tineke werd 4e. Annie Beemsterboer (Berkhout) werd 5e met       124 punten. 
Ook voor de 6 en 7 plek moest een barrage worden gespeeld. De dames 
Janny Schuur (St.Maartensbrug) 6e en Ym Langedijk (Opmeer) 7e behaalden beide 121 punten.

De aspiranten (spelers die voor het eerst meedoen met de NK Kolven) waren Nel Kreuk       81 
punten (Andijk), Hennie Kok  65 punten en Jet Vis 45 punten (beiden Wieringerwaard) werden 
resp. 1e , 2e en 3e . 

De prijzen werden uitgereikt door vice- voor-
zitter Janny de Groot van de Koninklijke 
Nederlandse Kolfbond en de wethouder en 
locoburgemeester van Koggenland dhr. Jan 
Wijnker. 
Alle prijswinnaars kregen een beker, bloemen 
en een geld prijs mee naar huis.
Het WILHELMUS werd gespeeld door Har-
monie De Volharding en door alle aanwezigen 
gezongen. Met vrolijke muziek gingen de win-
naars in polonaise door de kolfbaan.

De loterij werd gewonnen door Annie Beem-
sterboer, 2e werd Dirk Spijker en 
3e Ym Langedijk.

 Sportieve groet, Ina Jong

KLEIN MADURODAM IN BERKHOUT
Op een zonnige dinsdagochtend 2 oktober j.l. heb-
ben 13 gasten en 10 vrijwilligers van de Zonnebloem 
afd. Berkhout/Bobeldijk een wandeling gemaakt, die ons 
bij Lyda Timmermans bracht voor koffie en gebak.
Daarna op de terugweg een bezoekje aan de miniatuur-
wereld van Meindert de Haas aan het Westeinde. (U weet 
wel van het kabouterdorp.)
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In zijn schuur staan allerlei indrukwekkende op schaal nagemaakte miniaturen. Meindert heeft 
zijn eigen huis nagemaakt en ook de stolpboerderij “Veldzicht” van de fam. Staal uit Bobeldijk,
Met echte meubeltjes-gordijnen en lampen. In de dars staat een tweespan voor de kar en zelfge-
maakte koeien op stal.
Verder allerlei landbouwwerktuigen uit vroegere tijden. Ophaalbruggen de Kwakel en Jansbrug 
uit Edam. Kermisattracties waaronder de Turkse Schop en Schommelschuit. Kortom te veel om 
op te noemen. Petje af voor deze man, echt vakwerk. We waren allen onder de indruk van dit 
klein Madurodam.
Na een dankwoord voor de gastvrijheid van de fam. de Haas keerden we voldaan huiswaarts.
Een zeer geslaagd uitstapje voor ons Zonnebloemers.

 
Tine Koeman
Biljartnieuws

BILJARTNIEUWS 2012
Voor de 1e maal wordt het “OPEN” Biljart Kampioenschap Ursem (BKU) 
georganiseerd.
Het kampioenschap om de WE BA Beker wordt gehouden in café ‘HALF-
WEG’ van maandag 19 november t/m zaterdag 24 november.
Er wordt libre gespeeld met een minimum van 15 caramboles in 20 beurten.
U speelt in een poule verdeeld over twee dagen.
De voorrondes worden gespeeld op: Maandagavond
     Dinsdagavond
     Woensdagavond

       Donderdagavond
       Vrijdagavond
De spelers die overblijven spelen zaterdagavond vanaf 18:00 uur voor de bekers.
Inschrijving sluit vrijdag 26 oktober.
Bij het inschrijven de voorkeuren voor de voorrondes opgeven. (maximaal één verhindering)
Inschrijvingen naar:
Coen Wever, Ammerdorfferstraat 43 Ursem, Tel: 06-19185616
E-mail: coenwever@guicknet.nl
Veel biljart plezier toegewenst!

Annemarie, Coen en André

AFRIKAANSE MIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Maar dan wel met een missie, maar daar kwamen we na de pauze pas achter.
Laten we bij het begin beginnen. Deze eerste themamiddag, na de zomer-
stop, waar een ieder van de verdiende vakantie genoten zou moeten hebben, 
stond in het teken van Afrika. Het weer was deze zomer  in Holland helaas 
niet al te best, maar op deze middag hebben we van de warme Afrikaanse 
zon, als toetje toe, met volle teugen kunnen genieten.
Afrika, een warm tropisch land en een continent met grote tegenstellingen.

Om de Afrika sfeer te kunnen proeven en de cultuurschok te ervaren, was deze middag de uitge-
lezen kans om dit te ondergaan. Echtpaar de Groot uit Wijdenes nam ons, met hun Landrover en 
op het dak een opblaasbare slaaptent , mee op hun reis door Afrika met als einddoel Zimbabwe. 
Hun verslag werd ondersteund door Kees Vlaar, die de diapresentatie voor zijn rekening nam. Ik 
ga u geen reisverslag voorschotelen. U had ook kunnen komen om te genieten van deze indruk-
wekkende reis. Een prachtig land….maar met veel armoede.
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Het merendeel van de bevolking moet zich onder de allerarmste rekenen, en proberen onder 
primitieve omstandigheden te overleven. Een slok geitenbloed en je behoefte doen langs de 
weg,daar moeten wij niet aan denken !! Ondanks dat zijn zij, met wat ze hebben, gelukkig en dat 
stralen deze (w)arme mensen dan ook uit.. Bij ons is dat wel eens anders!!. Corry Bos begon  wat 
last te krijgen van de warme Afrikaanse zon, sloot de luiken en gebruikte bijna de schouder van 
Piet Bakker als hoofdkussen. Na verloop van tijd kwam ze weer bij en wist weer mooie plaatjes 
te schieten. Na de pauze kwam de missie van het echtpaar de Groot ter sprake . Via een stichting  
wil dit echtpaar geld van anderen op een verantwoorde manier  in Afrika besteden. U raadt het al! 
Het z.g. microkrediet kwam in beeld.  En grafkistenproject werd bedacht, maar wij vonden dat 
dat daar toch niet rendabel kon zijn. In die landen ga je toch zo het gat in, was de mening vanuit 
de zaal. En dat werd beaamt, maar in de stad, daar wonen de rijken die wel centjes hebben en 
vindt men gretig aftrek. Slim bedacht en zo is het toch nog een goed project. Wilt U ook done-
ren? Gegevens zijn bij het bestuur bekend. Het KBO heeft het op het eind van de middag in ieder 
geval wel gedaan met een gevulde couvert en voor het echtpaar een flesje wijn en een bloemetje.
Al met al een gezellige en leerzame middag……. en een volle zaal  en daar gaan we voor !!

Ria Lenting

Agenda      
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 

Do 18 oktober 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen 
Do 18 oktober 20.00 uur De Goorn KVG – voetverzorging 
Do  18 oktober 20.00 uur De Grost Vrouwen van Nu – Historische 
   Grosthuizen  Vereniging Hemony Grosthuizen geeft 

een kijkje in het verleden van Grost-
huizen

Vr 19 oktober 20.00 uur Pianokamer Spierdijk Frank & Zij 
Vr 19 oktober 19.45 uur Berkhout Voetbal Ver. Berkhout - klaverjas-

sen 
Za 20 oktober 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Za 20 oktober 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

Rietvoornlaan 
Za 20 oktober 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 20 oktober 19.30 uur Koperblazer De Goorn KNK – Halloween feestcon-

cert 
Za 20 oktober 14.00-17.00 Vijverstate Bazaar 
Zo 21 oktober 14.00 uur Oudendijk Herfstwandeling 
Ma 22 t/m 27 oktober Spierdijk Vier Winden biljart toernooi 
Wo  24 oktober Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Vr 26 oktober Koggenhal De Goorn Ouderendag en Volendams Opera Koor
Vr 26 oktober 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen 
Za 27 oktober. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 27 oktober. 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
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Activiteiten/Evenementen planner   

Datum Tijd Plaats Activiteit
   
31 oktober 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma 60-plussers
31 oktober 20.000 uur Oudendijk
  Les deux Ponts IJsclub Oudendijk – jaarvergadering
1 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
2 november  De Goorn RKEDO ledenvergadering
3 november 16.45 uur Oudendijk Halloween wandeling met lampionnen
4 november 14.30-17.00 Rozenstaete Wintermarkt van de Rozenstek
5 t/m 10 november Het Trefpunt Avenhorn Open Avenhorns biljart kampioen-

schap
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
9 november 19.30 uur De Goorn RKEDO – keezen – koppelkeezen – 

klaverjassen
10 november 19.00 uur Kerk De Goorn Taizéviering
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
15 november 19.30 uur Meerzicht  Scharwoude ANBO - Jan Smit op avontuur met 

beren in Finland
16 november 20.00 uur TV De Berk Keezen
18 november 12.30 uur Avenhorn Sinterklaas intocht
18 november 13.30 uur Koggenhal Sinterklaasfeest
22 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema – Dhr. Souers met le-

zing 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.

23 november 19.45 uur Berkhout Voetbal Ver. Berkhout – klaverjassen
24 november 16.30-18.30 Oudendijk Les Deux Ponts
   Schoentje zetten Sinterklaas
25 november 15.00 uur Oudendijk Intocht Sinterklaas met pakjesboot
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
6 december 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
13,14,15 en 16 december De Goorn  Pronktheater Julianastr 21a 

Nieuw Leven – ‘Scrooge’
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Familieberichten
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, de mooie bloemen 
en de vele lieve kaarten na het overlijden van

Michelle Floris

De steun en het medeleven heeft ons ontzettend veel goed gedaan.
Wij zullen Michelle altijd in ons hart dragen en haar herinneren als een echte ‘Super 
Girl’.

Ton Floris en Carla Smal
Sanne en Tim

Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de kaarten en belangstelling na het 
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe oma’

Ann Brouwer

Uw belangstelling is voor ons een hele steun geweest.

 Agnes Laan-Touber
 Wil Laan
 Nathasje - Raimond
 Kay en Mees
 Angelique - Jan
 Jay 

Tenslotte
Te koop aangeboden: Prachtige ronde vergadertafel, kleur grijs met chroom onderstel.
Diameter 192 cm. Prijs € 50,00.
 Tel. 06-23999151.

Gevonden op 21 september hebben wij in onze winkel een knuffel gevonden. Welk kind is hem 
kwijt? Op te halen bij de Marskramer, Vijverhof te Avenhorn.

Te koop: Krombekken, witte bonen. 
 Rietvoornlaan 10, Avenhorn, Tel. 0229-542781

Te huur gevraagd:
Woonruimte. Het liefst met twee slaapkamers. Referenties van vorige verhuurder is mogelijk.
 Tel. 06-18806755

Wegens omstandigheden te koop:
Z.g.a.n. 2 persoons smeedijzeren bed incl. 2 lattenbodems en 2 x 1 persoons matrassen, kleur wit 
afm. 160 x 200 cm. (2 nachtkastjes gratis erbij) € 400,00.
Magnetron € 15,00, Nieuwe rollator € 60,00
Unieke Chinese kast 102 x 100 x 60 cm. (bxhxd) € 200,00
 Info 06-51042994 / 06-25133960
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Gevraagd:
Welke ‘Pietje Precies’ wil mij helpen een schoon huis in de Beets schoon te houden?
Ik zit te denken aan een uur of 2 à 3 uur per week of ééns in de twee weken 4 à 5 uur geheel vrij 
in te vullen van maandag 08.00 tot vrijdag 18.00 uur.
Voor een echt ‘Pietje Precies’ een puik salaris. Bel even met 06-53561002.

Gezocht: een tijdelijke ‘nanny’
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke nanny voor ongeveer 4 à 5 weken, in de maanden december 
of januari.  Afhankelijk wanneer de te verwachten baby geboren wordt.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het verzorgen van onze dochter van 4 jaar en het van en naar 
school brengen, voorkomende huishoudelijke taken en eten koken etc.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand van rond de 20 jaar.

Te koop: 2 zwarte shetlandmerries, 3 en 4 jaar oud, inclusief stamboekpapier ook interessant 
voor de fokkerij.
Voor informatie en/of prijs bel naar  06-55774591

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

Blijvend plezierig ontspannen & soepel bewegen met EPM© 

Heb je last van stress, (chronisch) stijve spieren, angst, slapeloosheid, pijn? 

EPM is een innovatieve ontspanningsvorm die je leert om teveel 

(spier)spanning los te laten en het lichaam toe te staan natuurlijk te bewegen en 

een gezonde houding te bewaren. De oefeningen zijn eenvoudig en werken 

zeer diep door. Je maakt trage bewuste bewegingen, je leert je adem te 

verdiepen en je gebruikt je aandacht om je lichaam en de aanwezige spanning 

te voelen. Je gebruikt kleine zachte ballen om je spieren te bevrijden van 

overtollige spanning. Je houding wordt natuurlijker, je bewegingen worden 

soepeler en pijn en stijfheid lossen op. Iedereen kan de 

oefeningen doen.  

EPM is uniek in Nederland en wordt in USA gebruikt ter bevordering van de 

flexibiliteit, bij revalidatie & chronische klachten. Ook sporters, dansers en zangers 

gebruiken EPM om hun mogelijkheden te vergroten. In de lessen wordt gewerkt met 

de methode van Elaine Petrone (EPM), Mindfulness en Sensory Awareness.  

Lessen door Saskia de Bruin; EPM Instructeur, opgeleid door Elaine Petrone in 
Stamford, USA. Biodanza docent opgeleid op de Rolando Toro School voor 
Biodanza te Amsterdam. 

Lessen op: Maandag avond van 20.00 tot 21.30 

Woensdag & vrijdag ochtend van 10.00 tot 11.30 

Proefles gratis / losse les 12,- / 5 lessen 50,- / 10 lessen 95,-  

De GeluksOnderneming 
Hoe zou het zijn, als je gewoon jezelf mocht zijn? 

 
Lessen in de Studio aan het Westeinde 297 in Berkhout. Gebouw Concordia 

Info: www.saskiadebruin.nl & saskiaschrijft@quicknet.nl & 06-2359 4010 
In de studio ook Biodanza bewegingslessen. Ga naar de site voor meer info. 
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