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Marja de Koning Slagterslaan 29 1647 CB Berkhout 0229-551700
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KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 7 november 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
Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten……

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje…….

Dat wordt weer snoepen de komende weken. Natuurlijk kunt u uw lekkernijen in de supermarkt 
halen, maar nog beter is om uw ZOA kruidnoten bij Ans Boelens in Berkhout te kopen. U steunt 
daarmee de mensen die getroffen zijn door natuurrampen of gewapende conflicten.  Goed om 
daar eens bij stil te staan.
Woont u in Berkhout of Bobeldijk? Dan komen er mensen van muziekvereniging Volharding 
t/m 11 november bij u aan de deur om hun overheerlijke speculaas aan te bieden. Hoe meer er 
verkocht wordt, hoe mooier hun muziek zal gaan klinken!
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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 

Griepspuiten praktijk de Goorn:

WOENSDAG 7 NOVEMBER VAN 14.00 - 18.00 UUR!!!

Met vriendelijke groet,
A.M. van Bemmel

HERVORMDE GEMEENTE 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
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KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN
  4 nov 19.00 uur Ursem Ds K.D. Goverts Heilig Avondmaal
11 nov 10.00 uur Berkhout Mw. Ds A.G. Oosterhof
18 nov 10.00 uur Avenhorn Ds H.A. van Olst
25 nov 10.00 uur Ursem Ds K.D. Goverts
  2 dec 10.00 uur Berkhout Ds. G. Toes
  9 dec 10.00 uur Avenhorn Dhr. T. Heijboer Adventsbrunch
16 dec 10.00 uur Ursem Ds. G. Toes
24 dec 21.30 uur Avenhorn ! ! !  Ds. G. Toes
25 dec 10.00 uur Berkhout Ds. H.A. van Olst
31 dec 19.00 uur Ursem Ds. G. Toes

De Bijbelkring wordt o.l.v. Emeritus Ds K.D. Goverts voortgezet !.
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 3 T/M 9 NOVEMBER 2012
Zat. 3 nov. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 4 nov. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 10 T/M 16 NOVEMBER 2012
Zat. 10 nov. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 11 nov. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v “Shaloom”
  GEZINSVIERING
 19.00u  Rozenkransgebed

LET OP: Ook met ingang van de wintertijd blijft de viering om 10.00u.

Overleden:  Margaretha de Jong-Zuurbier, 93 jaar
   Bertus Bisschop, 79 jaar  Wim Smal, 88 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.
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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

     4 november ds. Birke Rapp  Beets
  11 november ds. M. Erkelens  Oudendijk
  18 november ds. B. Helmers  Kwadijk

KEES KOK IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 4 november 2012 om 11.00 uur 
in de Protestantse Kerk te Wognum. 
In deze viering spreekt Kees Kok (1948) over “”Een moeder in Israël”, een onderdeel uit het 
boek Richteren dat dit jaar het jaarthema is van de Westfriese Ekklesia. Kees Kok is coördinator 
projecten op gebied van leerhuis en liturgische muziek in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. 
Hij is lid van het Liturgisch team van de Amsterdamse Studentenekklesia en redacteur van het 
tijdschrift “Nieuwe Liefde magazine”
Het jaarthema Het boek Richteren: we spiegelen ons 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.’ 
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 4 november a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING 
"ST. BARBARA" DE GOORN
Ariens 73, 1633 HH AVENHORN Telefoon: 0229 - 543507   
   
Dat uw zorg onze zorg mag zijn

Geachte lezers van de Heraut.
Bewust ben ik niet begonnen met: 

Geachte leden of toekomstige leden van Begrafenis -en crematievereniging 
St. Barbara De Goorn. 
Dan zou u misschien niet verder lezen en wat er komt is nu juist zo belangrijk. 
Een uitvaart kan maar één keer gedaan worden en moet dan goed gebeuren. Begrafenis- en 
crematievereniging St. Barbara voelt zich betrokken bij het wel en wee van hen die een beroep 
op haar doet. 
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De medewerkers van de vereniging zijn u meestal bekend, uit uw eigen omgeving, en dat voelt 
vertrouwd in de tijd van afscheid nemen van een dierbare. Bekende mensen die uw zorg om de 
overleden dierbare zorgzaam voor u uit handen kunnen nemen. Zo mogelijk alles wat u wenst 
kan door onze medewerkers voor u in die moeilijke tijden worden geregeld. En dat doen we 
graag voor u. 

Als u vindt; Ja ik moest me eens op de hoogte stellen van wat de vereniging voor mij kan doen, 
neem dan contact op met de secretaris van de vereniging
dhr. A. Kaizer tel. 0229-543 507 

Omdat leden te kennen gaven bepaalde wensen vooraf vast te kunnen leggen is er een “Mijn 
Laatste Wensenboekje” beschikbaar, verkrijgbaar via de secretaris.

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest, groet ik u namens het bestuur van de Begrafenis 
-en crematievereniging St. Barbara De Goorn.

Ko Schouten ( voorzitter).

Stichting Vrienden 
van

de kerk
Oudendijk

START PROJECT OPWAARDERING KERKBUURTJE OUDENDIJK
Afgelopen zondag 7 oktober is onder grote publieke belangstelling het project Opwaardering 
kerkbuurtje Oudendijk gestart.
Wethouder Jan Wijnker van Koggenland en oud kerk bestuurder Theo Lursen gaven het startschot 
door het bouwbord te onthullen.
Het project omvat het realiseren van een multifunctionele ruimte en een archiefruimte in het 
historische kerkje van Oudendijk en de nieuwbouw van een opslag gebouw voor de plaatselijke 
verenigingen.

Het project is een samenwerking tussen de opdrachtgever, 
Stichting Vrienden van de kerk Oudendijk, de stichting Oude 
Hollandse kerken, de gemeente Koggenland en de talrijke 
verenigingen in het kleine dorp.
Door het kerkje meerdere functies te geven denkt de Stichting 
Vrienden van, de kerk nog beter te kunnen benutten dan nu al 
het geval is.
Het kerkje wordt nu reeds gebruikt voor diverse culturele 
activiteiten en beurzen maar in de toekomst zullen ook de 
plaatselijke verenigingen gebruik gaan maken van de in de kerk 
aanwezige ruimten en voorzieningen. Voorzitter Dirk Wassenaar 
streeft er naar om het kerkje het sociale hart van Oudendijk te 
maken.
Een bijkomend voordeel van het intensievere gebruik is dat er 
daardoor een steviger financieel fundament ontstaat om ook in 
de toekomst het kerkje te kunnen blijven onderhouden.
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De totale kosten van het project zijn begroot op € 237.000,-- waarbij het Europees landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling en de gemeente Koggenland het leeuwendeel voor hun rekening 
nemen.
De stichting Vrienden van participeert voor ongeveer € 18.000,-- en dit wordt voornamelijk 
ingebracht middels eigen werkzaamheid van tientallen vrijwilligers. 

Dirk Wassenaar
Namens de stichting Vrienden van de kerk Oudendijk

SINTERKLAASFEEST AVENHORN/ DE GOORN
Zondag 18 November komt Sinterklaas weer naar Avenhorn en de 
Goorn!!!
Op die dag komt de Sint samen met zijn Pieten aan in de haven van Avenhorn 
om 12:30, zorg dat je er op tijd bij bent zodat we hem met z’n allen kunnen 
toezingen en zwaaien met de vlaggetjes die daar uitgedeeld worden.
Nadat de Sint voet op vaste bodem heeft gezet en door Burgemeester Sipkes 
is verwelkomt, zal hij per paard onder begeleiding van brassband Kunst naar 

Kracht richting sporthal “de Koggehal” in de Goorn gaan voor een groot Sinterklaasfeest.
Hier zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom om de Sint en zijn Pieten persoonlijk te 
begroeten.
Er is mogelijkheid om daar te dansen en te feesten met de Pieten.
Ook kan je tekeningen maken, schminken, penalty’s nemen op het doel van Zwarte Piet, en nog 
veel meer. Dus komt allen dan word het een onvergetelijke mooie feest.
De route van de Sint gaat vanaf de Kathoek via het Hoog, West, de Goorn, Dwingel naar “de 
Koggehal”

Deze dag wordt u aangeboden door de ondernemers uit Avenhorn en de Goorn.

COLLECTE VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN
De collecte van de verstandelijk gehandicapten heeft in De Goorn, Avenhorn, gedeelte Berkhout 
en Spierdijk een mooi bedrag  opgebracht van 1145.85 euro. 
Alle collectanten heel hartelijk dank voor jullie belangeloze inzet.

Met vriendelijke groet, 
Liesbeth Dekker

MS COLLECTEWEEK 19-24 NOVEMBER
Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte

Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zicht in voor mensen met 
Multiple Sclerose, beter bekend als MS.
MS is ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen 
valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke 
ongemakken, bij de een heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan 

mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer 
en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is 
een uitdaging.
Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiënten-
begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het heden en nabije morgen en heeft 
daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. 
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Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven 
met MS vandaag. 
Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven?
Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en 
overlegt in welk straat wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in!

Meer informatie: 
Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk? 
Bel 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

VIES?

De visite zou zô komme,
‘t was meist al konkeltoid

en ‘t was nou de verjaardag
van die lieve kloine moid.

Voif jaar was ze alweer worren.
Oh, wat gaat die toid toch gauw
en de mense kwamme binnen,
dat was wat ze heêl graag wou.

Alles stond ‘r al op tafel:
koekies, koppies, snaaierai

en een grôte skuttel bowl ok.
Dat hoorde d’r altoid bai.

Jarige Joppie stak d’r handje
gruizig in de grôte skaal.
‘t Was allegaar zô lekker
en ze lustte ‘t allemaal.

“Hou gauw op, want dat is smerig!”
riep d’r grôte zussie Lies.

“ ‘t Hindert niet, ‘oor,” zoi ‘t moidje,
“m’n handjes ware toch al vies!”

Uit Skroivendevort
Cor Silver, Berkhout
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SINT NICOLAAS INTOCHT BERKHOUT OP 
ZONDAG 18 NOVEMBER 2012
Ook dit jaar hebben de ondernemers van Berkhout, de 
Goede Sint en zijn Pieten weer weten te strikken en komt 
hij per boot aan op ’t Woidt, om circa 14.30 uur, waar 
hij wordt opgewacht door ons allen, waarna hij via plan 
Schuitenmaker, Beemsterboerstraat, de Slagterslaan en 
Kerkebuurt naar Café De Ridder zal gaan. Waar de stoet 

om circa 15.30 uur aankomt.
Om het een beetje gezellig te maken verzoeken wij U om in bovengenoemde straten de vlag uit 
te hangen voor de GOED HEILIGMAN. Mits het weer het allemaal toelaat.

De muzikale leiding is ook deze keer weer in handen van 

DE ZINGENDE SWINGENDE TOETSENIST Paul Vlaar.

Komt allen,

Groeten ONDERNEMERSVERENIGING BERKHOUT

OPBRENGST COLLECTE VAN 
DE BRANDWONDENSTICHTING
De brandwondenstichting wil iedereen bedanken, die er 
ook dit jaar weer voor gezorgd hebben om er een goede 
collecte van te maken.
De collectanten, de mensen die weer voor goed gevulde 
bussen hebben gezorgd. Een speciaal woord van dank is 
voor expice, die ons extra gesponsord heeft. 

De opbrengst van dit jaar is € 771,13.
Heel veel dank hiervoor.

Marja Loos en Gonnie Koopman

SMEERGELD VOOR DISTRIPORT 

Bijna € 60.000 ontving gedeputeerde Hooijmaijers als ‘provisie voor het regelen van de 
financiering van de gronden Jaagweg 1 te Koggenland’. Dat blijkt uit de tenlastelegging 
in de rechtszaak tegen de oud-gedeputeerde die op 18 oktober 2012 van start ging (NHD 13 
oktober 2012). Smeergeld voor Distriport aan een provinciale bestuurder. Maar hoe zit het in 
Koggenland?
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Verplichting tot realisatie
Tegelijkertijd met de ondertekening op 20 juni 2007 door gedeputeerde Hooijmaijers van het 
contract en de side letter die hem deze 60 mille opleverden, ondertekende de ook aanwezige 
wethouder Wijnker een verklaring die als bijlage 1 bij het contract is gevoegd. 
Daarin staat: ‘Hierbij verklaart de gemeente Koggenland dat zij en haar organen (…) de benodigde 
publiekrechtelijke medewerking zullen verlenen aan de verdere ontwikkeling en realisering van 
het bedrijventerrein c.a. Jaagweg…’. 
Deze verplichting die Koggenland aanging om het bedrijventerrein er te laten komen, was van 
groot belang. Zonder die realisering waren immers het getekende contract en de side letter 
waardeloos. Koggenland mòest ervoor zorgen dat er een geldig bestemmingsplan kwam. 
 
Claim van 9,5 miljoen?
Maar de wethouder tekende deze verklaring, namens de burgemeester, al vèr voordat de inspraak 
over bedrijventerrein Jaagweg/Distriport gestart was en heel ver voor het raadsbesluit op 8 
februari 2010. B&W verplichtte zich dus tot realisatie van het Distriport op een moment dat dat 
nog niet kòn. 

Koggenland zat daarmee aan de projectontwikkelaars vast. Want als het bestemmingsplan er 
niet zou komen, kon de gemeente wellicht een claim verwachten ter grootte van het verwachte 
rendement, namelijk 10% over de geraamde kosten van 95 miljoen. Een claim van 9,5 miljoen 
die de inwoners van Koggenland zouden moeten opbrengen. Wethouder Wijnker heeft tijdens de 
commissievergadering waarin het bestemmingsplan Distriport besproken werd (18 januari 2010) 
zelfs gewaarschuwd voor claims van de ontwikkelaars.

Onderzoek noodzakelijk
Waarom ondertekenden wethouder Wijnker en burgemeester Sipkes al in juni 2007 de verklaring 
om Distriport te realiseren? Waarom verplichtte B&W zich tot het maken van een geldig 
bestemmingsplan en ketende zij zich daarmee aan de projectontwikkelaars vast? Waarom hebben 
ambtenaren dit laten gebeuren? Zeker gezien de rechtszaak tegen Hooijmaijers is een onderzoek 
naar de handelwijze van Koggenland noodzakelijk. Dat zou een professioneel, diepgravend 
onderzoek moeten zijn waarin alle betrokkenen – burgemeester, wethouders, raadsleden, 
ambtenaren en anderen – door externe onderzoekers onder ede gehoord worden. Als dat niet 
gebeurt, zal het onderzoek niet veel opleveren. Zo heeft de provincie zelf een onderzoek naar 
Hooijmaijers uitgevoerd, waar niets uitkwam. Toen professionals – de Rijksrecherche – aan de 
slag gingen, bleek er echter heel veel aan de hand. 

De Koggenlandse Oké-partij heeft inmiddels een verzoek ingediend om een enquete-onderzoek 
te laten uitvoeren. Dat verzoek wordt behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2012. 
Het moet duidelijk worden wat er in Koggenland gebeurd is. Welk raadslid kan daar op tegen 
zijn? Het college uit de wind houden en geen onderzoek of een halfslachtig onderzoek uitvoeren, 
vergroot immers de verdenkingen. 

Positie college onhoudbaar? 
De geloofwaardigheid van het College van B&W is door het ondertekenen van de verklaring 
verdwenen. Wat is er nog meer in het geheim ondertekend? Wat volgt er nog? Is hun positie 
eigenlijk nog wel houdbaar? Wat vinden de raadsleden? Wij houden u op de hoogte. 

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood



13

KOGGE KLASSIEK GOED GESTART
Na de openbare repetities waarmee het koor Kogge Klassiek het seizoen 
is begonnen, hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld. Zo telt het koor 
nu zo´n 40 leden waarbij de stemverhouding prima in balans is. Met veel 
enthousiasme wordt er momenteel gewerkt aan de muziek van Verdi en 
Brahms. Een aantal koordelen uit de opera´s van Verdi worden afgewisseld 
met diverse zigeunerliederen van Brahms. Door dieper op de zangtechniek 
in te gaan bij het inzingen, weet dirigent Meeuwis Rebel de koorklank 

steeds te verbeteren. Op zondagmiddag 25 november kunt u hiervan getuige zijn, want dan geeft 
het koor een concert in de St Victor kerk in Obdam. Daarnaast staat er nog een kerstoptreden ook 
in Obdam op het programma, waar Kogge Klassiek zich weer van een hele andere kant laat horen 
en zien. Over de details van de optredens informeren wij u in een volgende Heraut.

HET BESTUUR MELDT
Het is herfst, de meeste bladeren zijn van de bomen , de bollen worden ge-
plant, de temperaturen gaan omlaag en de grasmat is zacht en vochtig. Ty-
pisch omstandigheden voor het beoefenen van de voetbalsport.

Onze consul Albert De Decker houdt de conditie van de natuurgrasvelden 
nauwlettend in de gaten en waakt ervoor dat we de velden niet dusdanig 
beschadigen zodat we er de rest van het seizoen niet meer normaal op kun-

nen voetballen en er meer afgelast dient te worden. In het weekend van 20/21 oktober stond een 
inhaal/bekerprogramma gepland waardoor er helaas weinig te doen was op ons complex. Onze 
Dames 1 wonnen uit tegen Victoria in Obdam, laten we hopen dat ze het ritme weer te pakken 
hebben en Pieter Berkhout gaan verblijden met oogstrelend voetbal en met vele overwinningen. 
Als ik de weergoden mag geloven hebben we de meeste neerslag gehad en kunnen we in de ko-
mende maanden weer volop trainen en voetballen.

Op 16 november wordt er in onze kantine een sponsoravond gehouden. Alle sponsoren zijn 
daarover middels een nieuwsbrief over geïnformeerd. RKEDO beschikt over een grote groep 
sponsoren en daar zijn we als vereniging maar wat trots op. Zoals al eerder aangegeven is het 
inmiddels onmogelijk geworden om de begroting van onze vereniging sluitend te krijgen zonder 
hun financiële bijdrage. Richard de Moel is voorzitter ad interim van onze sponsorcommissie. 
Samen met zijn team is hij voortdurend bezig om goede contacten met bestaande sponsoren te 
onderhouden, proberen zij nieuwe sponsoren te interesseren en zijn zij druk met het ontwikkelen 
van nieuwe sponsorvormen. Binnen dat kader past een gezellige avond in ons clubhuis waar 
naast een blijk van waardering het wel en wee van onze vereniging van aan de orde zal komen. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als velen aan de uitnodiging gehoor zouden geven.

In week 45 zullen wij hoogstwaarschijnlijk het nieuwe kozijn in de voorgevel van onze kantine 
gaan plaatsen. Vele vrijwilligers zullen benaderd worden om onder leiding van Peter Vlaar mee 
te werken aan de sloop, afvoer en het plaatsen. Als dat allemaal gelukt is gaan we verder met 
het afwerken om zo het project verbouwing kantine af te ronden. Ik heb het al eerder vermeld, 
het resultaat overtreft mijn verwachtingen en dat allemaal door fantastische creatieve en goed 
samenwerkende vrijwilligers geholpen door een aantal meedenkende leveranciers.

Met sportieve groet
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO
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Zaterdag 3 november 2012

9:30 RKEDO F2 Spirit ‘30 F3
9:30 RKEDO F3 SEW F2
9:30 RKEDO F6 Schellinkhout F1
9:30 RKEDO F7 KGB F4
10:45 RKEDO D1 Spartanen D1
10:45 RKEDO E3 Kwiek 78 E3
10:45 RKEDO E5 Sporting S E2
12:30 RKEDO D2 Kwiek 78 D2

Zondag 4 november 2012

9:45 RKEDO VE1 Blokkers De VE2
10:00 RKEDO 6 Hollandia 7
10:00 RKEDO B2 Zaandijk B1
11:45 RKEDO VR2 Winkel VR2
11:45 RKEDO B1 Vitesse 22 B2
12:00 RKEDO MB1 Wherevogels De MB1
14:00 RKEDO 5 SVW 27 14
14:00 RKEDO VR1 Strandvogels VR1
14:00 RKEDO VR3 Spartanen VR1
14:30 ZTS 1 RKEDO 1

Zaterdag 10 november

9:30 RKEDO F4 Victoria O F4
9:30 RKEDO F6 Spartanen F7
10:45 RKEDO E1 Spartanen E1
10:45 RKEDO E4 VVS 46 E4
10:45 RKEDO ME1 VVS 46 ME1
12:30 RKEDO D2 George st D1
12:30 RKEDO MC2 WBSV MC1
14:30 RKEDO MC1 Spartanen MC1
14:30 RKEDO C1 Koedijk C3
14:30 RKEDO C3 Westfriezen C6

Zondag 11 november

14:00 RKEDO 1 Rijp (de) 1
11:30 RKEDO 2 KGB 3
12:00 RKEDO 3 Hollandia 5
10:00 RKEDO 4 Spartanen 6
9:45 RKEDO VE2 SEW VE2
13:30 Always Forward VR2 RKEDO VR1
14:00 RKEDO A2 Grasshoppers A2
14:00 RKEDO MB1 Volendam (rkav) MB1
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MUZIEKVERENIGING VOLHARDING 
ORGANISEERT EEN SPECULAASACTIE!
Om van de herfst te kunnen genieten bieden wij u dit jaar 
wederom heerlijke speculaaspoppen aan. Volharding zult 
u daardoor steunen om ze de economische winter door 
te komen. In Berkhout en Bobeldijk wordt er bij u door 
één van de leden aangebeld tussen 1 en 11 november. 
U kunt dan genieten van de speculaas en nog meer van 

de gedachte dat u ons door de winter geholpen heeft! Voordat de winter begint is het voor veel 
mensen nog even de keus om het huis en de schuur winterklaar te maken. Al het oude ijzer wat 
u tegenkomt kunt u kosteloos achterlaten in de container bij Kraanbedrijf Koeman in Berkhout. 
De opbrengst van het oude ijzer helpt ons om beter materiaal aan te kunnen schaffen waar nog 
mooiere muziek uitkomt! 

Vragen over de oud-ijzer-donaties kunt u stellen aan Hans Krijnen: 0229551236.
In ruil voor de goede acties die u kunt verrichten, bieden wij u natuurlijk een muzikaal seizoen 
aan en een donateurconcert op 24 maart. Maar eerst gaat het leerorkest op 15 december naar het 
jeugdorkestenfestival in Opperdoes, waar we de laatste jaren al het grootste leerorkest hebben 
van het complete festival! 
Uiteraard gaat er meer gebeuren om het dorp in een muzikale sfeer te houden, dat is net als de 
contactgegevens, terug te vinden op www.volhardingberkhout.nl

Z.O.A. KRUIDNOTEN ; ZE ZIJN ER WEER !
Z.O.A. = hulp hoop herstel 
Z.O.A. biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict
Z.O.A. draagt bij aan een nieuw perspectief van HOOP waarin mensen 
in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst.

Samen met de getroffen gemeenschappen werkt Z.O.A. aan verder HERSTEL totdat zij weer in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien
Het doel van de actie van dit jaar is :  genoeg te eten voor 560 gezinnen in Burundi
1 zak kruidnoten van 450 gr. kost 2.50 euro
1 euro is voor het goede doel 
Dus als wij eten dan krijgen zij ook te eten , wie eet er mee ?
De kruidnoten zijn te koop bij Ans Boelens Schuitenmaker 22 Berkhout 0229 - 551637

AANMELDEN VOOR JEUGDSCHAATSEN 
BIJ IJSCLUB DE GOORN
Wil je leren schaatsen of kan je al schaatsen maar wil je je vaardigheid 
vergroten? Dan heb je nu de kans om je op te geven voor het jeugdschaatsen. 
Bij het jeugdschaatsen staat plezier voorop. Door allerlei leuke spelletjes en 
oefeningen leer je spelenderwijs de basisvaardigheden van het schaatsen. 
Elke week schaats je op zaterdagochtend van 09.00 uur tot 10.00 uur onder 
begeleiding van trainers op IJsbaan ”De Westfries” in Hoorn. Het seizoen 

start op 22 December en duurt tot half Maart. 
Het jeugdschaatsen is voor kinderen van de basisschool van 7 t/m 12 jaar.

Heb je interesse en wil je lekker sportief bezig zijn, meld je dan nu aan bij IJsclub De Goorn.
Voor informatie en aanmeldingen: 06-22496542 of stuur een mail aan: ad.borst@planet.nl

opgericht 1982
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IJSCLUB BERKHOUT
Schaatsles voor de jeugd op de IJsbaan ‘de Westfries’.
De ijsclub Berkhout heeft de mogelijkheid om kinderen mee te laten doen 
aan het jeugdschaatsen op ‘de Westfries’. Wij doen dit in samenwerking met 
de ijsclub Avenhorn.
Kinderen vanaf 7 jaar en die voor december 12 jaar worden kunnen zich 
hier voor opgeven.

Interesse, bel of mail dan voor 5 november 2012 met: Teeuwis en Gerra Klaij. Tel: 551783. 
e-mail: teeuwis.gerra@quicknet.nl Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. 

IJsclub Berkhout

MEDEDELING VOOR DE LEDEN VAN ALLE IJSCLUBS!
Beste leden,
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om voor de volgende wedstrijden in IJsstadion Thialf te 
Heerenveen toegangskaarten te bestellen:

Essent ISU EK allround 11, 12 en 13 jan 2013 Staan West
Volwassene € 31,50*  € 51,50* 
Essent ISU WC finale 8, 9 en 10 maart 2013 Staan West
Volwassene € 21,50*  € 36,50*
*Prijzen inclusief servicekosten

U kunt uw bestelling uitsluitend via uw eigen ijsclub bestellen. Bestelling is mogelijk tot 
uiterlijk 7 november a.s.. Na honorering van de bestelling door de KNSB ontvangt de ijsclub 
hiervoor een factuur welke zal worden doorberekend aan de besteller. De KNSB stuurt de kaarten 
(e-tickets) naar de vereniging. Uw ijsclub zorgt ervoor dat u uw tickets ontvangt.

DE BURGEMEESTER BESTSTRAAT IN 1980
De website “ansichtkaartenberkhout.nl” is onlangs verrijkt met een aantal kaarten van de 
nieuwbouw van Berkhout. Deze kaarten zijn 30 tot 40 jaar oud en inmiddels interessant genoeg 
om op de website aan u te tonen.

Co Beemsterboer
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S C R O O G E KOMT NAAR DE GOORN
Een grote productie in een groot theater. Weet u dat het PRONKTHEATER 
groter is dan de Parkschouwburg. Daar komt heel wat bij kijken. Natuurlijk 
zijn de acteurs belangrijk. Naast alle spelers zijn er ook veel mensen bij 
betrokken. Wat dacht u van meer dan veertig kostuums. Agaat Pronk gaat 
hier ook dit jaar weer voor zorgen. Zij is intussen een trouwe medewerker 
geworden van Nieuw Leven. Verder is er een vaste decorploeg. Zij zorgen 
voor een groot en prachtig decor. Met veel vakmanschap is een decor 

van vijftien bij vijf meter gemaakt. U moet dit zeker komen aanschouwen op 13-14-15- of 16 
december.
 

 Agaat Pronk kostuums    de decorploeg van Nieuw Leven

BESTE KOGGENBEWONERS
Gaan we Mens-work-out weer opstarten ? 
We kregen de vraag waarom Men’s Work-out was gestopt, en of 
het mogelijk was het weer te starten. Het was gestopt omdat het 
onrendabel was, maar als er genoeg animo is willen we deze les 
weer starten. 

Wat is Men’s work-out ?
Met deze sportieve mannen wordt de les gevuld met een warming-up d.m.v. lopen waarna er 
staande oefeningen gedaan worden met elastieken/gewichten waarna er doorgegaan wordt met 
bijvoorbeeld matoefeningen, volleybal en circuit. Deze enthousiaste en gezellige work-out is 
geschikt voor iedere man.
Geïnteresseerd ? Welke avond ? Laat het ons weten via info@edogym.nl
Gezocht: Leiding voor de kleutergym
Ben jij onze nieuwe topper? We zijn op zoek naar een nieuwe leider/leidster die bij ons de 
kleutergym wil verzorgen. Kleutergym is voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten. 
Spelenderwijs leren de kinderen spelletjes en oefeningen. Tijdens deze uren doen kleuters nieuwe 
ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod 
komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals 
springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren etc.
In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun 
evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. 
Het is, naast dat kleuters hun energie kwijt kunnen, ook leuk om samen met andere kinderen te 
bewegen. Ben je enthousiast, kan je goed met kinderen overweg en vind je het leuk om een uurtje 
in de week kleutergym te geven op de woensdag of donderdag? Dan zijn we op zoek naar jou. 
Mail voor meer informatie naar info@edogym.nl
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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.

DANSGROEP AVENHORN 
Heeft je lijf behoefte aan  beweging, wat is er dan  makkelijker en leuker  
dan dansen. Nieuwe dansen leren en in conditie te blijven je kunt zo met 
ons mee dansen.
Dus trek schoenen aan waarmee je lekker kan dansen en kom naar   de 
gymzaal aan het Veer. De muziek waar op we dansen is heel divers we 
dansen de wereld rond, 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 uur tot 14.30 uur In de gymzaal aan Het Veer 
88, achter Peuterspeelzaal het Hummeltje.

Bel voor inlichtingen 0229 542616.

HALLO ALLEMAAL,
Op zondag 11 november is het weer Sint Maarten.
Dit jaar mag je ook jouw zelfgemaakte creatie weer laten zien in de Gildehal.
Er zijn natuurlijk weer mooie prijzen te winnen!!
Dus kom een liedje zingen onder het genot van een broodje warme worst en 
chocolademelk en wie weet win jij wel een van de mooie prijzen.
Tot dan!

Groetjes van alle leiding.

HALLOWEEN WANDELING
ZATERDAG 3 NOVEMBER 2012

TREK JE HEKSEN- of HALLOWEEN OUTFIT MAAR AAN  !!!
Eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH en de Stichting Beemster 
Werelderfgoed organiseren na het grote succes van voorgaande jaren weer 
een sfeervolle Halloween-wandeling. Struinend door met herfstbladeren 
bedekte Beemsterdijk laten de gidsen de mooiste plekjes in de polder 

van het Werelderfgoed Beemster zien. Tijdens het vallen van de avond krijgen alle deelnemers 
een gekleurde lampion, zodat er een lang lint van sfeervolle verlichting op de dijk ontstaat. 
Halverwege de route (hoek Noorddijk/Mijzerweg te Beemster ong. 17.45) staat een oude Peugeot 
vrachtauto met verlichte pompoenen (van de Pompoenboerderij) en voeren leden van toneelver. 
Midden Beemster een “Halloween act” op. Vervolgens langs de Mijzerweg. Op de dijk (bocht 
Mijzerweg/Noorddijk richting Oudendijk om ong. 18.15 uur) wacht u nog een verrassing !!!
Dan terug naar Oudendijk, waar een heerlijke kop pompoensoep (deze pompoenen komen van 
een biologisch akkerbouwbedrijf) of erwtensoep op de Halloween wandelaars staat te wachten.
Start : 16.45 uur Lengte : 5,5 kilometer  Kosten : € 8,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 7,00 
incl. soep, lampion en kinderverrassing.
Zonder soep € 4,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 3,50 voor meer info zie: 
www.lesdeuxponts.nl of 0229-541275 Slimdijk. Reserveren gewenst !!!! 
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HALLO ALLEMAAL,
We zijn alweer twee maanden onderweg met Zumba bij Edo.
Maar wat is Zumba eigenlijk? Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Ame-
rikaanse dans, zoals de salsa, merengue, axé, samba en cumbia.
De naam Zumba komt uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel betekent als snel bewegen 
en lol hebben. Bij Zumba worden fitnessoefeningen op muziek gedaan, dit is te vergelijken met 
aerobics.
Iedere week komen nummers terug zodat je snel de muziek leert kennen 
en de bijbehorende passen. Als je Zumba een beetje onder de knie hebt is 
het echt een feest! 
Je bent lekker moe en voldaan na een swingend uurtje Zumba, alle spie-
ren en de heupen zijn weer lekker los…
Kom dus snel gezellig meedoen…de eerste twee proeflessen zijn geheel 
vrijblijvend en dus gratis. Komen jullie ook Zumba volgen bij Edo in de 
sportzaal op het Veer 84 in Avenhorn. Het gymzaaltje tussen de twee scholen in. 
Dans gezellig met ons mee!!!Elke donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur.
Tot snel bij Zumba!
 Pascalle.
 

Afdeling Avenhorn/ Oudendijk 
secr. Ineke de Vries , tel. 0229 
-218697 

UITNODIGING 
Donderdagavond 22 November 
2012 in Hotel Café Avenhorn een 

avond over “Mensen redden mensen” professionele vrijwilligers staan 
dag en nacht klaar. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
vertelt en laat u zien hoe zij onder bijzondere omstandigheden werken en 
hulpverlenen. Op deze avond zijn ook de heren van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur. 

DE AVONDVOETVERZORGING
We kunnen terugkijken op een prima verzorgde en gezellige avond waar 44 
vrouwen aan deelnamen. Men kwam deze avond met wasbak en handdoek 
naar café de Ontmoeting om te leren hoe zij hun voeten goed kunnen 
verzorgen.
Omdat de groep zo groot was kregen zij als extraatje een hand- en 
gezichtverzorging wat de vrouwen erg prettig vonden.
Om 8 uur werd de groep in drieën verdeeld zodat er voldoende aandacht 

voor de voeten was. 
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De eerste 15 bakken werden met water gevuld voor een verzachtend bad wat een weldaad voor 
de voeten was.
Hierna werd men geleerd om de voeten zacht te houden en eelt vorming te voorkomen door de 
voeten op een goede manier te scrubben en te masseren.
Na het afdrogen kregen de vrouwen een lekkere crème om de voeten en kuiten goed te masseren.
De andere vrouwen kregen ondertussen een paraffine behandeling voor de handen wat voor 
lekkere zachte handen zorgde. Ook leerde men het verzorgen van het gezicht en dat het belangrijk 
is om je gezicht goed te reinigen.
Om 23.00 uur gingen alle vrouwen met goed verzorgde voeten, zachte handen en een gereinigd 
gezicht naar huis. Onze wens is dat er nu minder vrouwen met eelt op hun voeten rond lopen.
De avond werd verzorgd door Ciska, Nové, Meriam en Kirsten, bedankt dames voor de les en 
gezellige vond. Spreekt dit verslag U aan, we kunnen altijd nieuwe leden gebruiken en heten U 
van harte welkom.

Het KVG bestuur

DE WILDE TUIN

“Oma, kom je effies kaike,”
vroeg m’n klaindochter heêl kuin,

“ik heb zukke mooie blomme
in m’n aigen wilde tuin.

Hier heb je m’n leêuwebekkies
en dut hier is kattekruid.

Den nag een paar peerdeblomme,
maar die moete d’r weer uit.

Hondsdrag en nag taigerlelies,
egelskop en lammeroor,

koekoeksblom en berklauwe
stane d’r zo pittig voor.

Ganzevoet en handepôte,
rendiermos en addertong.

Heb je ‘m zien, oma, die kikker
die over ‘t padje sprong?”

“Ja m’n kind, maar alle blomme
die bai jou in ‘t tuintje staan,
brochte main op de gedachte
‘n dag nei Artis toe te gaan.”

Uit Skroivendevort
Gerrie Schreuders-Kuyper,

Noord-Scharwoude
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WESTERKOGGE VETERANEN HERFSTTOERNOOI
Het Westerkogge Veteranen Herfsttoernooi is gespeeld. Niet met het 
zomerse weer dat we in voorgaande jaren gewend waren, maar met 
inzet van een aantal vrijwilligers lukte het toch om de banen droog te 
krijgen. Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zijn er wel een aantal 
partijen uitgeweken naar onze buurvereniging TC Ursem, die hun 
nieuwe banen in een uitstekende conditie wisten. TC Ursem: hartelijk 
dank voor het gebruik van de banen en kleedkamers.

Het toernooi zat weer vol, er hoefde geen enkel koppel worden uitgeloot. Het systeem van beginnen 
in poules, gevolgd door een afvalschema wordt door de spelers zeer gewaardeerd. Het is jammer dat 
in enkele poules een koppel uitviel wegens blessure of andere omstandigheden, maar daar heeft de 
organisatie geen vat op.
Tijdens de prijsuitreiking werd ook het aantal dennenappels, die in een grote glazen vaas zaten, 
bekend gemaakt. Het juiste aantal was 234 en Thea de Decker zat er het dichtste bij. Zij ontving een 
"Boswandeling".
De grote verloting die tussen de prijsuitreiking door werd gehouden leverde veel gelukkige 
prijswinnaars op. De hoofdprijs, een rondvlucht vanaf vliegveld De Kooy bij Den Helder, werd 
gewonnen door Jacques Dekker uit Hoorn, die er dolblij mee was.
U kunt het toernooi nog zien op de toernooiwebsite: www.tcwesterkogge.nl en klik op het 
eikenblad of zoek bij Toernooien. Op de website staan ook foto’s van deelnemers en enkele 
sfeerimpressies van het toernooi.
De toernooicommissie bestaat uit de commissieleden Jaap Bakker, Karla en Gerard Borst, Luuk 
Delemarre, Miranda Otten en wedstrijdleider Hans Bakker. De bondsgedelegeerde was Frans van 
Leeuwen uit Nibbixwoud.

Namens de toernooicommissie,
Hans Bakker.

Uitslagen Westerkogge Veteranen Herfsttoernooi 2012

 1e prijs: 2e prijs:
DD5 35 Hartnack,Wendy+Jong,José de Borst,Karla+Bouhof,Jeanet 6-3 6-2
GD5 35 Spaander,Annemieke+Vet,Erwin Blom,Ria+Roskam,Jan 6-2 6-3
DD6 35 Klaver,Carline+Koot,Mary Otten,Miranda+Peereboom,Marina 3-6 6-2 6-4
HD6 35 Dellen,George+Vos,Siem Kist,Peter+Zonderman,Ruud w.o.
GD635 Bragar,Elena+Soldaat,Marco Overboom,Monique+Nebig,Erik 6-3 5-7 6-1
DD7 35 Havinga,Heidi+Volkers,Mary-ann Reijer,Annabel de+Roos,Cynthia 6-4 2-6 6-3
HD7 35 Niesten,Patrick+Tromp,Patrick Schipper,Nico+Smal,Hans 6-2 6-1
GD7 35 Walstra,Joke+Gijzen,Joop Budel,Cobi+Peters,Ted 4-6 7-6 6-1
DD8 35 Hijgemann,Sandra+Weijmer,Nicole Ettema,Natasja+Kramer,Esther 6-4 6-4
HD8 35 Ketting,Marcel+Rappoldt,Jan Leek,Remco+Mol,Lourens 6-2 7-6
GD6 45 Dekker,José+Dekker,Jacques Slijkerman,Nel+Dolfing,Geert 6-3 6-4
DD7 45 Decker,Thea de+Rohde,Cora Bakker,Hennie+Redeker,Karin 6-1 7-5
HD7 45 Geert Dolfing+Dick Roest Grooteman,Hans+Tjeertes,Melchert 6-3 6-4
GD7 45 Ruijs,Annita+Ruijs,Bert Nel v/d Heide+Ben Koning 6-2 6-3
HD8 45 Jansen,Jan+Smit,Jan Ketting,Marcel+Rappold,Jan op games
DD7 60 Prins,Tiny+Rootselaar,Rita van Dijkhuizen,Corry+Groot,Henny de 6-1 6-0
GD7 60 Potma,Truus+Gootjes,Frits Steen,Willie van+Bruin,Cor 7-6 6-3
HD8 60 Hooijboer,Ad+Lof,Cees Braas,Jan+Bruin,Cor 6-3 6-3
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GESLAAGD GRIEZELFEEST BIJ BRASSBAND 
“KUNST NAAR KRACHT”
Spinnen en spinnen koekjes, heksen, heksenbloed en heksendrop 
heksenneuzen en niet te vergeten de gifketel en de griezelmuziek door het 
Brug en C-orkest, ja alle ingrediënten waren aanwezig voor een geslaagd 
Halloween feest. De leden van de jeugdcommissie hadden enorm hun 
best gedaan om deze heksenketel mogelijk te maken. Wie weet is er ook 
het volgend jaar weer een Halloween concertje, want het is absoluut voor 

herhaling vatbaar.

Fabrikant failliet, toch speculaasactie.

Een traditie die u al vele jaren van de 
brassband kent, is de speculaasactie met 
de bekende speculaaspopjes waarmee 
de leden altijd in november bij u langs 
komen. Wij kregen echter bericht dat 
vaste leverancier failliet is. Misschien 
was onze inkoop prijs wel te scherp, 
maar gelukkig staan er ook bij ons in de 
buurt fabrieken die speculaas bakken. 
Zij kunnen echter niet hetzelfde product 
leveren en dus moesten we kiezen uit 
een ander assortiment. In plaats van de 
popjes zijn het nu molentjes geworden 
en is ook de prijs iets gestegen. Dit houd 
wel in dat de prijs per pakje hebben 
moeten verhogen met € 0,50 Wij hopen 

dat dit geen belemmering voor u zal zijn en dat ook deze koek u goed zal smaken. In de week 
van 3 tot 10 november kunt u onze leden aan de deur verwachten.

                               

“Mijn vrouw 
heeft al 10 jaar 
Multiple Sclerose” 
In haar strijd voel ik 
mij machteloos... 
Meld je aan als collectant en strijd 
mee tegen Multiple Sclerose! 
Bel 010 591 98 39 of mail 
naar info@nationaalmsfonds.nl

www.nationaalmsfonds.nl

Giro 
5057
MaaSSluiS
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UITSLA
NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2012
Datum trekking: 22 oktober 2012
Hier volgt de uitslag van de Nationale 
Zonnebloemloterij 2012.
De Nationale Zonnebloemloterij 2012 is goedgekeurd 
door het Ministerie van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)

(onder voorbehoud van typefouten). Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het 
winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 
BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0598307 € 15.000,00
2e prijs 0095776 € 10.000,00
3e prijs 0145518 € 10.000,00
4e prijs 0850064 € 5.000,00
5e prijs 0231438 € 5.000,00
6e prijs 0865710 € 5.000,00
7e prijs 0942044 € 2.500,00
8e prijs 0364053 € 2.500,00
9e prijs 0973925 € 2.500,00
10e prijs 1301624 € 2.500,00
11e prijs 1198811 € 1.000,00
12e prijs 0055251 € 1.000,00
13e prijs 0240151 € 1.000,00
14e prijs 1328168 € 1.000,00
15e prijs 0351155 € 1.000,00
16e prijs 0280398 € 450,00
17e prijs 0023263 € 450,00
18e prijs 0969466 € 450,00
19e prijs 0024173 € 450,00
20e prijs 0079729 € 450,00
21e prijs 0079105 € 450,00
22e prijs 1326486 € 450,00
23e prijs 0347841 € 450,00
24e prijs 0771474 € 450,00
25e prijs 1114243 € 450,00
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 80509 € 100,00
27e prijs 12619 € 100,00
28e prijs 62271 € 100,00
29e prijs 7499 € 50,00
30e prijs 3467 € 50,00
31e prijs 9620 € 50,00
32e prijs 931 € 15,00
33e prijs 665 € 15,00
34e prijs 558 € 15,00
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. 
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Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Alle mensen die een lot hebben gekocht, bedankt voor uw steun aan de Zonnebloem. Tevens wil 
ik alle lotenverkopers bedanken.
 

Het bestuur van Zonnebloem 
De Goorn / Avenhorn / Oudendijk / Grosthuizen / Scharwoude

AFD. AVENHORN/OUDENDIJK

De klokkenstoel Hemony in Grosthuizen: voor de meeste 
inwoners van Koggenland een bekent en een vertrouwd 
gezicht, maar waar komt de naam Hemony vandaan en 
waarom “hangt “de klok aan een stoel? 

Op donderdag 18 
oktober jl. in de Grost kwam André de Reus van de historische 
vereniging Hemony ons het een en ander uit de doeken 
doen. Een aantal eeuwen geleden zo rond 1640 leefden in 
Frankrijk de gebroeders Hemony, zij waren klokkengieters 
en konden toen in die tijd als enige een klok gieten op toon. 
Deze techniek was het geheim van de gebroeders en deze 
geheime techniek is ongeveer 300 jaar een goed bewaard 
geheim gebleven.
Op enig moment zijn de 2 broers naar Nederland gegaan, 
bouwden een grote klokken gieterij om daar grote opdrachten 
te kunnen uitvoeren. Een van die opdrachten was om een 
grote klok te gieten voor een gebouw in Amsterdam het 
verhaal gaat dat deze klok bestemd was voor het carillon 
op het paleis op de Dam. Echter de klok voldeed niet was 
niet goed op toon en is uiteindelijk na vele omzwervingen 
terecht gekomen in de toren van de toenmalige Heilige 
Martinus kerk te Grosthuizen. Jaren verstreken de 2e WO 
kwam, de klok moest worden behouden voor Grosthuizen 
en niet in handen vallen van de Duitsers. Mede dankzij de 
toenmalige burgemeester is de klok veilig de oorlogsjaren doorgekomen. In 1958 werd de kerk 
gesloopt, bouwkundig was het niet meer verantwoord, de klok verdween in een loods van Fa. 
Ooms om daar jaren door iedereen te zijn vergeten de klok lag achter van alles en nog wat weg 
te stoffen………..

In 1972 deed Onno Bosman (toenmalig hoofd van de basisschool) een ontdekking hij kwam de 
klok van Hemony tegen in de loods. De vereniging Hemony (toen nog stichting) werd opgericht 
met als doel: Geef die klok een Stoel! Er werden allerlei acties op touw gezet, donaties gedaan 
om een fundering en frame te maken om de klok in op te hangen. Zo is dus de stoel ontstaan voor 
de klok. En omdat het verhaal nog steeds de ronde deed dat de klok eigenlijk ooit 300 eeuwen 
geleden bedoeld was voor Amsterdam, werd de toenmalige burgemeester van Amsterdam dr. 
Ivo Samkalden uitgenodigd om de klok en zijn stoel in te luiden.. Na de klok en zijn stoel ging 
de vereniging Hemony verder met de doelstelling het uitbreiden van de belangstelling – en de 
kennis over de geschiedenis van de gemeente Koggenland. In het bijzonder de dorpskernen: 
Scharwoude, Grosthuizen, Avenhorn, De Goorn en Oudendijk.
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Het was een boeiende avond, André de Reus liet ook nog wat oude foto’s van de dorpen 
Grosthuizen en Oudendijk zien. Deze foto’s heeft André nog weten te maken terwijl de sloop 
van de kerk al was begonnen. Gewapend met zijn foto camera is hij het dak van de kerk op 
geklommen, achteraf een slim idee. Bij het zien van deze foto’s was goed te zien hoe het vroeger 
was, voor sommige onder ons een feest van herkenning!

Nogmaals een heel interessante avond, mede door het duidelijke verhaal verteld door André de 
Reus.

Graag tot de volgende avond, dat zal zijn op donderdag 22 november in Hotel Avenhorn, waar de 
Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij centraal staat, met andere woorden hoe werkt 
deze organisatie? En……………… heren zijn ook van harte welkom!

Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Patricia v/d Heuvel

HET SEIZOEN IS INMIDDELS IN VOLLE GANG!
Na de zomervakantie is het nieuwe seizoen van Stichting Jeugdrecreatie ’t 
Gilde 2012- juli 2013 weer in volle gang. 
We hebben op de groepsavonden/ ochtend nog ruimte voor nieuwe leden. 

De groepsindeling is dit jaar als volgt:

Maandagavond van 18:45 tot 20:15 uur:  Meisjes in de leeftijdscat. van ongeveer 10-12 jaar
Dinsdagavond van 18:45 tot 20:15 uur: Jongens in de leeftijdscat. van ongeveer 11-13 jaar
Vrijdagavond van 18:45 tot 20:15 uur:  Meisjes en jongens van ongeveer 7-9 jaar 
Zaterdag van 10:30 tot 12:00 uur:  Meisjes en jongens van ongeveer 4-6 jaar

Wat houdt Stichting Jeugdrecreatie ’t Gilde nu precies in? 
We zijn een vereniging, gesubsidieerd door de gemeente Koggenland en verwerven verdere 
inkomsten uit eigen activiteiten. De stichting is volledig afhankelijk van de vaste groep 
vrijwilligers die zich inzetten als groeps- en activiteitenbegeleiders. Daarnaast is er een bestuur 
van ervaren vrijwillige leiding.
Voor de leden van ’t Gilde, betreffende kinderen uit de gemeente Koggenland en aangrenzende 
dorpen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 15 jaar, worden er wekelijks een avond in de week 
of voor de allerjongste kinderen op zaterdagochtend sportieve en of creatieve activiteiten 
georganiseerd. We beschikken over een prachtig gebouw (Buitenroede 8 te Avenhorn) voorzien 
van een sportzaal met de daarbij behorende attributen zoals sport en spel materiaal en zelfs een 
touwenbaan. Tevens hebben we een creatieve ruimte waar we een oase aan knutselmateriaal 
hebben waarmee de leiding de kinderen aanzet hun creativiteit te uiten in knutselwerken. Echter 
geen kind is hetzelfde en een hele groep kinderen al helemaal niet, daarom wordt er door de 
begeleiders gekeken en indien mogelijk ook met de kinderen zelf naar de behoefte van de 
groep en worden de activiteiten daarop aangepast. Bij mooi weer gebruiken we regelmatig het 
omheinde buitenterrein, maar het pand is ook nog eens aangrenzend aan de dorpsbosjes van de 
Goorn/ Avenhorn. Dus ook daar wordt dan met enkele activiteiten naar uit geweken. 

Naast de wekelijke groepsavond/ ochtend worden er open en besloten grotere activiteiten 
georganiseerd. Bij een open activiteit zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, bij besloten 
activiteiten alleen leden. 
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Enkele open activiteiten betreffen bijvoorbeeld paaseieren zoeken in de dorpsbosjes, onze 
jaarlijkse openingsinstuif/ activiteit en Fancy Fair.
Besloten activiteiten zijn het zwemfestijn, Sinterklaas zijn verjaardag, kerstactiviteit, het 
5-daagse kamp en de slotactiviteit, bijvoorbeeld een vossenjacht.
De eerder genoemde Fancy Fair, de verkoop van oliebollen op oudejaarsdag en het ophalen 
van oud papier zijn bijvoorbeeld activiteiten waarmee wij geld inzamelen om alles financieel 
haalbaar te maken.
Met de gegeven informatie hebben wij geprobeerd in een notendop te beschrijven wat Stichting 
Jeugdrecreatie in houdt, maar voor uitgebreide informatie of foto’s willen wij u wijzen op onze 
internetsite: (www.hetgildeavenhorn.nu). 
Of kunt u contact opnemen met de ledenadministratie 06 30807172. 
Het is tevens mogelijk in overleg met de groepsleiding van de betreffende avond/ ochtend, uw 
kind vrijblijvend twee maal mee te laten draaien in de groep.
Wij hopen u en uw kinderen graag te verwelkomen bij onze vereniging!

Vr. groeten de Leiding van Stichting Jeugdrecreatie ‘t Gilde

KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
Voor donderdag 18 oktober stond ronde drie op het programma. De 
verwachtingen waren hoog gespannen, maar om mij niet bekende redenen 
liep de teller niet hoger op dan 60. Het betekende wel dat vrijwilliger Thea 
Bakker zich volledig aan haar vrijwilligerstaak kon wijden om geen stilzit te 
veroorzaken. Sorry, Thea? Ook een te laat arriverende belangstellende kon 
niet meer worden geplaatst. Het schrijven levert voor sommige tafels nog wel 
eens problemen op. Zo heb ik de eerste tafel de honneurs waargenomen en 

wisselde het echtpaar Van Weerdenburg van plaats om het probleem in ronde twee te elimineren. 
Gelukkig bleven grote problemen uit; met enkele aanpassingen kon de juiste score toch altijd 
weer worden achterhaald. In ronde 1 moest Paul het hoofd buigen voor Corrie: 1365-1457. Het 
samenspelen van het echtpaar Van Schagen leverde iets meer resultaat op: 1606. Ook dit keer 
weer enige bijzondere uitslagen: doortellen 1617 van G.Komen/C.Otter, terugtellen 4645 van T. 
Berkhout, gelijkspel 1717 van de dames Ruiter/Van Weerdenburg en de dames Luitjes/Kluft en 
4343 van J. Laan-Smits.
De omkeerbare getallen 1771 van de dames Van Diepen-Braas/Vermeulen en 4884 van C.van 
Weerdenburg-Andriessen. Ook 4455 van S. Groen vind ik wel het vermelden waard. Verder viel 
op dat de nummers 1 en 2 op de inschrijflijst ook nummer 1 en 2 in de uitslag waren. Voor de 
verrassingsprijzen gold het getal 75, de leeftijd die mijn oudste zwager op 18 oktober bereikte.

De prijswinnaars:
1 M.Knijn-Beemsterboer 5913 12 R.Pronk-de Lange (3975) 3980
2 J.Pronk-Belkom 5826 13 J.Kluft (4075) 4079
3 T.de Jong-Beemsterboer 5268 14 T.Braas-Oudt (4175) 4175
4 B.de Graaff-Keizer 5229 15 T.Schouten-Jonkers (4275) 4272
5 M.Ruiter-Kunst 5102 16 C.Bos (4375) 4385
6 A.Belkom-Abbekerk 5085 17 R.de Lange-Conijn (4475) 4473
7 S.Veldboer 5070 18 Loura (4575) 4559
8 T.van Baar-Schaafma 5034 19 H.Horstman (4675) 4660
9 P.de Hertog 4990 20 J.Vreeker (4775) 4761
10 G.Kluft-Schouten 4925 21 T.Bisschop-Boots (4875) 4870
11 J.van de Poel (3875) 3893 22 T.Visser 3508
=Kijken we naar deze lijst dan kunnen we constateren dat de dames uit Grosthuizen goed 
gescoord hebben en dat twee van de drie podiumplaatsen voor de zusjes Beemsterboer zijn.
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Voor de heren rest een zevende plaats als hoogste. P.de Hertog heeft zich goed hersteld van de 
nederlaag tegen C. Bos en beiden zitten in de prijzen. Ditzelfde kan ook worden vermeld van het 
echtpaar Kluft. Gre, bedankt voor de assistentie. 

Na drie wedstrijden een topvijf die geheel uit dames bestaat:
1 G.Komen-Swart 15440
2 R.van Schagen-Mes 15095 
3 B.de Graaff-Keizer 14904
4 G.Smits-Karsten 14832
5 T.Ursem-Keizer 14794

Tot de volgende keer, Jaap van Diepen

FINALE NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
KOLVEN HEREN
Zaterdag 13 oktober 2012 
Kolfbaan Café de Ridder te Berkhout
Een spannende finale gezien door 130 supporters/toeschouwers.
Hoge scores voor de heren die de finale plaatsen wisten te behalen.
De uit de voorronde geplaatste nr. 1 Gerard Stoop (106)sloeg in de finale 53 
punten. 

nr. 2 Jan Blaauw (106) wist Gerard net voorbij te gaan met 55 punten. 
nr. 3 Luuk Slippens (104) sloeg 54 punten bij elkaar en wist daarmee zijn 3e plaats vast te houden. 
Piet Rentenaar sloeg 52 punten en klom van de 8e plaats naar de 4e plaats.
Fons Polman klom van de 6e plaats naar de 5e met 50 punten. Louis Schilder klom met zijn 
geslagen punten van maar liefst 56 punten van de 21e naar een gedeelde 5e plaats! De nummer 7 
werd Sjaak van ’t Hek met een partij van 50 kwam hij van de 13 naar de 7e plaats.

Eindstand:
Nederlands Kampioen 2012  
  Jan Blaauw   Oudkarspel  161
 2 Gerard Stoop   Zd.Scharwoude 159
 3 Luuk Slippens  Zd.Scharwoude 158
 4 Piet Rentenaar  Wieringerwaard 150
 5 Fons Polman  Oudkarspel 149
  Louis Schilder  Hoogwoud 149
 7 Sjaak van ‘t Hek  Oudkarspel 147  

Bij de aspiranten (spelers die plm. 1 jaar spelen en voor het eerst meedoen met de NK 
Kolven) was een verrassende uitslag . De als 4e geplaatste Gerrit de Groot wist in deze finale 
een fantastische partij van 44 punten te spelen!! Daarmee versloeg hij Jan Eecen. 
Die met een partij van 27 punten genoegen moest nemen met de 2e plaats. De derde plaats was 
voor de thuis spelende Willem Jong. Hij sloeg een partij van 29 punten en behield daarmee zijn 
3e plaats. Zijn jonge supporter (6 jaar) riep tijdens zijn partij ‘goed zo opa’!!

Eindstand:
1 Gerrit de Groot Oudkarspel  115
2 Jan Eecen Oudkarspel  108
3 Willem Jong Berkhout  102
4 Peter Voorthuizen Oudkarspel    98
5 Ton Beers Zd. Scharwoude    95
6 Peter Beers Zd. Scharwoude    94
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De prijzen werden uitgereikt door voorzitter Mark Aberkrom van de Koninklijke Nederlandse 
Kolfbond en wethouder en locoburgemeester van Koggenland dhr. Jan Wijnker.
De wisselbeker voor de Nederlands Kampioen werd uitgereikt door Anny Hink uit Oudkarspel 
die de Nederlands Kampioen Kolven 2012 van de dames is. 

Drie hoofdprijzen gingen dit jaar naar 
Oudkarspel driedubbel feest dus voor 
Anny Hink, Jan Blaauw en Gerrit de Groot.

Alle prijswinnaars kregen een medaille, 
bloemen en een geld prijs mee naar huis.
Het WILHELMUS werd gespeeld door 
Harmonie De Volharding en door alle 
aanwezigen gezongen. Met vrolijke muziek 
gingen de winnaars in polonaise door de 
kolfbaan.

De loterij werd gewonnen door P. Brammer, 2e 
werd M. Koster en 3e Marth Bot

Na de prijsuitreikingen werd door voorzitter Ina Jong van Kolfver. RSJ Berkhout ‘het stokje’ 
doorgegeven aan de heren van Onder Ons en de dames van Vrouwenkliek Andijk. Zij organiseren 
in 2013 de volgende 125e Nederlandse Kampioenschappen Kolven. 

Alle sponsors, anonieme gulle gevers en iedereen die met de 30 slagen, van ons de mooie 
wenskaarten of chocolade en tijdens de voorronde loten hebben gekocht bedankt. Zonder 
deze bijdrage is zo’n schitterend toernooi met 350 deelnemers niet te organiseren. Wij kunnen 
terugkijken op een geslaagd N.K. Kolven van 2012 die door veel belangstellende werd gevolgd !! 
Kijk voor de verdere uitslagen op www.kolfbond.nl

Sportieve groet, 
Ina Jong

RUILBEURS “DE VERZAMELAAR” OP 3 NOVEMBER IN DE WEERE
De ruilbeurs in De Weere wordt goed bezocht door postzegel verzamelaars, maar andere 
verzamelaars van b.v. ansichtkaarten, munten etc. bellen regelmatig met de beurshoudster met de 
vraag of er voor hen ook handel is. Zij moet ze dan teleurstellen, maar zondag 18 november van 
9.00 tot 16.00 uur wordt er een grote jaarlijkse beurs in de Spartahal in Schagen georganiseerd 
door de Verzamelaar. Voor inlichtingen : Dhr. Nobel 0226-722920.

Zaterdag 3 november staat van 13.00 tot 16.00 
uur de volgende beurs in het Theresiahuis op 
de planning. Het adres is de Vekenweg 2 te 
De Weere. Iedereen betaalt voor een kleine 
bijdrage in de kosten en een bakkie koffie/
thee E1,00 (leden) of E2,00(niet-leden). Wilt 
u meer weten over de ruilbeurs? Loop dan 
tijdens de beurs gerust even binnen of bel van 
tevoren met beurshouder Tiny Koopmans, tel: 
0229-582544.

Voor een gezellig praatje is ook altijd ruimte.
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Agenda
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Wo 31 okt. 14.00-15.00 Bibliotheek  Activiteiten programma 60-plussers
   Berkhout 
Wo 31 okt. 20.00 uur Oudendijk  IJsclub Oudendijk
   Les Deux Ponts – jaarvergadering
Do 1 nov. 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
Vr 2 nov. De Goorn RKEDO  Ledenvergadering
Za 3 nov. 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot 
    en Rietvoornlaan
Za 3 nov. 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 3 nov. 16.45 uur Oudendijk Halloween wandeling met lampionnen
Za 3 t/m 10 november  SPECULAAS ACTIE BRASSBAND
    KUNST NAAR KRACHT
Zo 4 nov. 14.30-17.00 Rozenstaete Wintermarkt van de Rozenstek
Ma 5 t/m 10 nov. Het Trefpunt Avenhorn Open Avenhornse biljart kampioenschap
Di 6 nov. 19.00 uur De Goorn KVG – kaartavond
Wo  7 nov. Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Do 8 nov. 14.00 uur Rozenstaete KBO – keezen 
Do 8 nov. 20.00 uur De Ridder Berkhout Vrouwen van Nu – Bestek als sierraad
Vr 9 nov. 19.30 uur De Goorn RKEDO – keezen – koppelkeezen – 
    klaverjassen
Za 10 nov. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 10 nov. 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 10 nov. 19.00 uur Kerk De Goorn Taizéviering
Zo 11 nov. De Gildehal Sint Maarten

Di 13 nov. 19.45 uur De Goorn KVG – Eendagsbestuur

Activiteiten/Evenementen planner 
Datum Tijd Plaats Activiteit
15 november 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
15 november 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO – Jan Smit op avontuur met beren 

in Finland
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
18 november 12.30 uur Avenhorn Sinterklaas intocht
18 november 13.30uur Koggenhal Sinterklaasfeest
18 november 14.30uur ’t Woidt Berkhout Sinterklaas intocht
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.

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
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25 november 15.00 uur St Victorkerk Obdam Concert Kogge Klassiek
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 december 14.00 uur Rozenstaete KBO – Creatieve middag
13,14,15 en 16 december De Goorn  Pronktheater Julianastr 21a Nieuw Leven 

– ‘Scrooge’ 
16 december   Muziekvereniging Volharding
   Kerstconcert

Familieberichten

Hierbij willen wij u bedanken voor de belangstelling bij het afscheid van 

Marth Buijsman-Leek

De bloemen, vele kaarten die wij thuis gestuurd kregen, het bezoek door velen bij ons thuis 
en uw aanwezigheid tijdens de uitvaart hebben wij als hartverwarmend ervaren.

Niek Buijsman,
kinderen en kleinkinderen

Wij willen iedereen graag bedanken voor de reacties, in welke vorm dan ook vóór, tijdens en 
na Cees zijn verblijf in het ziekenhuis.

Cees en Ria Vlaar
Serpeling
Avenhorn

Voor de vele blijken van betrokkenheid bij ‘t overlijden van mijn man

Cor Mak

wil ik u, mede namens mijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, bedanken voor de 
kaarten, lieve brieven en woorden, bloemen, en vooral uw aanwezigheid.

Lennie Mak-van Alen
Middenhof 21

1648 JE De Goorn
27 oktober 2012
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Langs deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de kaarten en belangstelling na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Jopie Sneek

Uw belangstelling is voor ons een hele steun geweest.

Jaap Sneek
Kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTE
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 word.
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.
 Avenhorn tel. 0229-543893

Gezocht: 
Een ruimte waarin ik de buitenkant van mijn buscamper kan opknappen.
Wie kan en wil mij hieraan helpen. 
 Tel. 553230

Te koop: 
Wilhelmina biljart
Schuurverkoop alleen op afspraak
2 paards bockmanntrailer paardenkar
Te huur: 
Stallingsruimte voor caravan en boot
(Hem)  Tel. 06-27302950

Portemonnee weg!!!
Op zondag 30 september bezochten wij de voetbalwedstrijd Dynamo-Berkhout, parkeerden 
onze auto (blauwe DEAWOO) in een straat rond het Dynamo Station, maar door een echterlijk 
misverstand bleef de portemonnee op de auto liggen. Toen we terugkwamen (Berkhout 3-2 
verlies) was de portemonnee weg, de auto stond er nog. 

Wie weet.........  Gerrit Schuijtemaker, tel. 0229-553075

Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 1 dagdeel per 14 dagen. Een goede beloning, en je werkt in een 
prettig licht huis. Bellen na 16.00 uur. 
 Tel. 0229-541883
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Gezocht:
Model om te permanenten. Ik doe de kappersopleiding aan het Horizon te Heerhugowaard. De 
datum is 8 en 15 november 2012. De haarlengte moet tussen de 8 en 15 cm zijn.
Bel. z.s.m. naar Jessie. 
 Tel. 06-29146079

Zwarte Pieten: Pepito en Carlito
Vorig jaar waren zij er niet bij, daarvan werden zij beiden niet blij.
Dit jaar vroegen zij of ze ook weer mee mochten, naar het landje waar zij al 
eerder vele kindjes bezochten. Slechts 1 dag zullen zij dit jaar op pad gaan. 
Op 2 december kunnen zij voor u klaar staan! 
 Belt u met Lida Dikstaal tel. 0229-542687

Het is echt waar,
al 30 jaar een paar.
Voor bij u thuis of werk,
maken Sint en Piet zich sterk. 

 v.a. € 45,- info tel. 0229-543152

Wie heeft er op zaterdagavond 6 oktober mijn groene fiets met sleutelbos meegenomen of 
gevonden? Hij stond bij Dolleburg, naast de kerk.
 Graag contact opnemen met 06-37166633.

Zwarte pieten:
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar naar het gezellige 
Nederland. Wij staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis of bij uw 
bedrijf of vereniging.
Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!

Adio’s (tot ziens)
Marino en Perro (rood en paars pak) Tel. 0229-543040

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


