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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 21 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
Na 6 jaar penningmeester te zijn geweest gaf Arjan Frerichs onlangs aan te willen stoppen met 
zijn werkzaamheden voor De Heraut. Erg jammer voor de stichting Dorpsnieuws Wester-Kog-
genland, want Arjan heeft zijn werk altijd prima gedaan en was een prettig persoon om mee 
samen te werken in het bestuur. Maar we respecteren zijn besluit en gingen op zoek naar een 
nieuwe penningmeester. En dat is gelukt!
We zijn erg blij dat Anton Knijn uit Berkhout een deel van zijn vrije tijd wil benutten om de 
financiën te gaan beheren. Met zijn zakelijke achtergrond en prettige persoonlijkheid hebben we 
er alle vertrouwen in dat Anton een waardige opvolger is.

Arjan, nogmaals bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.
Anton, welkom in het bestuur en we wensen je veel succes. 
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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.

Mededeling praktijk dokter van Bemmel, De Goorn:
De praktijk en de apotheek zijn wegens een nascholing waar wij allemaal heen gaan 
gesloten op Woensdag middag 28 november vanaf 15.00 uur!!

Waarneming voor apotheekzaken en spoedgevallen:
Dr Sturris en dr Bergmeijer

Kerkebuurt 166, Berkhout. Tel. 0229 551264
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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 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
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 Kerstnachtdienst*
25 dec 10.00 uur Berkhout Ds. H.A. van Olst
31 dec 19.30 uur Ursem Ds. G. Toes

De kerkdienst met adventsbrunch was vorig jaar een groot succes.
Op 9 dec zal het koor Samen uit Spierdijk o.l.v. Dieuw Schuijtemaker ook weer optreden.
Na de kerkdienst staat de Adventsbrunch voor u klaar waar u gratis van mag genieten.

De Kerstnachtdienst wordt dit jaar gehouden in de kerk van Avenhorn.
Op 24 dec zal Gerda Govers met begeleiding van Wil Luiken ook weer optreden.
In verband met de restauratie van de Berkhouterkerk is deze dienst in Avenhorn. 

De Bijbelkring wordt o.l.v. Emeritus Ds K.D. Goverts voortgezet !.
Zeer leerzaam en gezellig. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op 29 nov.
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 17 T/M 23 NOVEMBER 2012
Zat. 17 nov. 16.30 uur Rozenstaete; Eucharistieviering
 
Zon. 18 nov. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
 12.30 uur Doopviering, gedoopt worden: Joey Beuling, Tycho Jonker en
 Nora Weel
 19.00 uur Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 24 T/M 30 NOVEMBER 2012
Zat. 24 nov. 16.30 uur Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
 
Zon. 25 nov. 10.00 uur Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
 19.00 uur Rozenkransgebed
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Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt.

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & 
OUDENDIJK
predikant: ds. Birke Rapp Stetwaard 150 1824 VG Alkmaar 
 06 22647589
scriba: W. Koole IJsselmeerdijk 4 1474 MX Oosthuizen
 0299 403894

18 november ds. B. Helmers Kwadijk
25 november ds. B. Rapp Oudendijk
 laatste zondag kerkelijk jaar –herdenking van de overledenen
 2 december ds. L. Schutten Beets
 1e Advent - Avondmaal

HOE ZIT HET NU MET GELD VOOR DE HERVORMDE KERKEN??
In Berkhout hoor je veel geluiden, de kerk wordt opgeknapt, alleen met geld 
dat 25 jaar door de gemeenschap van Berkhout bij elkaar is gespaard.
Waarom betaalt de kerkelijke gemeente niet mee?
Allereerst is het gebouw eigendom van de stichting Berkhouterkerk en huurt 
de Hervormde gemeente Wester-Koggenland dit gebouw om erediensten te 
houden.
De kerk in Avenhorn is bezit van de Hervormde gemeente Koggenland, maar 

wordt beheerd door de stichting “de Groene Toren”. Het onderhoud van dit gebouw is dus wel 
voor de kerkelijke gemeente , maar de exploitatie is in handen van de stichting.
De kerk in Ursem is bezit van de Hervormde gemeente Wester-Koggenland en ook de exploitatie 
is in handen van de Hervormde gemeente Wester-Koggenland.
Dit over de drie kerken.

Wij hebben in de Hervormde kerken te maken met de Kerkvoogdij en de Diaconie.
De Kerkvoogdij behartigt de financiële belangen van de kerkelijke gemeente. De salarissen, de 
gebouwen en de inventaris. De financiële inkomsten komen uit de Kerkbalans, de collecten en 
eens in de twee jaar een bijdrage uit de Kerkenveiling Ursem. 

De Diaconie is wat men vroeger noemde de armenkas.
De Diaconie heeft bezittingen waaruit pachten en huuropbrengsten komen. Collecten zijn ook 
een bron van inkomsten. Dit geld wordt besteed aan de sociaal economisch zwakkeren in de 
samenleving in binnen- en buitenland.

Dit zijn de geldstromen van de Hervormde gemeente, de Kerkvoogdij en de Diaconie zijn 
landelijk verplicht verantwoording af te leggen over het gebruik van de gelden.
Ook wordt er verantwoording afgelegd aan de kerkenraad en liggen de stukken ter inzage voor de 
lidmaten. Bekendheid hieraan wordt gegeven aan haar leden via het Kerkblad Contact.

Landelijk gezien kampen alle kerkgebouwen met het probleem van terugloop van lidmaten en 
kerkbezoek bij erediensten, onderhoud en behoud van gebouw en inventaris. 
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Het is heel jammer dat de opbrengsten uit de bezittingen van de Diaconie niet gebruikt mogen 
worden, voor salarissen,inventaris en onderhoud van de kerkgebouwen.
Dit zijn vastgestelde normen.
Ik hoop dat dit stukje duidelijkheid verschaft. Wij begrijpen uw gevoelens, maar wij moeten ons 
houden aan de regelgeving.

De gelden voor het behoud van de kerk in Berkhout kunnen dus alleen verkregen worden 
door subsidies,acties en giften. Gelukkig heeft de stichting een groot aantal vrienden die in de 
afgelopen jaren een groot bedrag bij elkaar hebben gebracht.
De restauratie schiet op, in het voorjaar van 2013 hopen wij op een feestelijke opening. De datum 
is nog niet bekend, maar zodra de datum vast staat hoort u van ons. 
Nu maar werken aan een goede exploitatie.

Gerra Klaij

Kerkenraadslid van de Hervormde Gemeente Wester-Koggenland
Vrijwilliger bij de “Stichting Berkhouter Kerk”
November 2012

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 20.00 uur in de Jozefschool 

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

zondagochtenden om 20.00 uur 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)
 

OPBRENGST COLLECTE KANKER BESTRIJDING 2012
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) heeft in Berkhout, De Goorn,
Bobbeldijk en Spierdijk € 3614,84 opgebracht.
Wij bedanken dan ook 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! 
Heeft u de collectant gemist dan kunt u alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van 
KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. 

!
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Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken: minder 
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
Denkt u nu ik wil ook wel volgend jaar collecteren meldt u zich dan aan bij onderstaand 
contactpersoon afdeling Berkhout, Heleen Rijpkema, Oosteinde 108a, 1647 AG Berkhout of 
Rijpkema1@quicknet.nl 

Voor meer informatie over KWF kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 
0800-0226622 (ma-vr. 9.00-18.00)

Vriendelijke groeten,
Heleen Rijpkema en Ria Laan,

Contactpersoon afdeling Berkhout en Penningmeester

BOEKVERKOOP IN DE BIBLIOTHEEK DE GOORN 
VAN MAANDAG 26 NOVEMBER TOT ZATERDAG 8 
DECEMBER
Op maandag 26 november start de boekverkoop in de Bi-
bliotheek De Goorn en duurt tot zaterdag 8 december.

Kom snel naar de Bibliotheek De Goorn en sla uw slag.
Boeken per stuk: € 0,75 en 3 boeken voor € 2,-. Een pakket tijdschriften (8 stuks) kost € 2,00. 
Ook kunt u zelf een tas vullen met boeken á € 7,50.

Ook de bibliotheken Obdam en Ursem houden een boekverkoop in deze 2 weken.
Zie voor de openingstijden op www.westfriesebibliotheken.nl.

WIE KAN MIJ MEER VERTELLEN OVER DEZE FLORAWAGEN?
De foto komt uit de nalatenschap van een overleden tante. Ik bezit 3 verschillende foto’s en wil 
graag weten wie er op de foto’s staan en wanneer de foto is genomen

Annet Wood-de Haas
0229 553007



11

BILJARTTOERNOOI DE GOORN
Beste biljartliefhebbers ook dit jaar worden weer de open kampioenschappen van De Goorn 
georganiseerd in de Koggehal te De Goorn.
We starten met de voorrondes op 28 en 29 december, dan knallen we even het nieuwe jaar in om 
op 2, 3, 4 januari verder te gaan met voorrondes. 
De finaledag spelen we op zaterdag 5 januari om +/- 14.00 uur om zo rond 21.00 uur de finale 
te hebben gespeeld.

Opgave is mogelijk tot 7 december 2012. (minimaal moyenne 0.75 ) bij de Koggehal, op de 
opgave lijsten in de Rozenstate en vijverstate, telefonisch bij Charlie Bos 0229-561900 of via 
Email: ton@tonlaan.nl. 

SCROOGE KOMT NAAR DE GOORN 4
Waar een klein dorp groot in kan zijn. Nieuw Leven brengt u een prachtige 
toneelavond, vol romantiek, dramatiek, muziek en show.
Ruim veertig mensen staan klaar om u een prachtige avond te bezorgen. Dit 
wordt een spektakel in kerstsfeer waar u zeker bij moet zijn. U krijgt vier 
maal de kans om dit mee te maken. Op 13 – 14 – 15 december om 20.00 uur 
en op zondagmiddag 16 december om 15.00 uur. 
Waar?? In het speciale PRONKTHEATER aan de Julianastraat. Kaarten 

kopen? Kijk op WWW.NIEUW-LEVEN-DE-GOORN.NL 

U kunt ook bellen: Marjan Wit 0229-541496 of Bert Meerveld 0229- 542487
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DANSGROEP AVENHORN 
Ons vorige bericht niet gelezen dan nogmaals een oproep voor nieuwe 
leden. Heeft je lijf behoefte aan wat 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 

ONDERZOEK NAAR DISTRIPORT GAAT DOOR 

Geen enquête …
De gemeenteraad besprak op 5 november 2012 het voorstel van de Oké-partij om een onderzoek 
te laten uitvoeren naar het besluitvormingsproces rond Distriport. Raadslid Mollet had namens de 
Oké-partij voorgesteld dat in de vorm van een enquêteonderzoek te gieten, waarin betrokkenen 
onder ede kunnen worden gehoord. De raad vond zo’n onderzoek nu echter een te zwaar middel. 
Bovendien heeft de gemeente nog geen verordening om zo’n enquêtecommissie te kunnen 
instellen. Het voorstel van de Oké-partij werd dan ook afgewezen. 

… wel een onderzoek
Wel ging de raad akkoord met een ‘lichter’ onderzoek, uit te voeren door de rekenkamercommissie 
van Koggenland. Deze rekenkamercommissie moet de rechtmatigheid van de besluitvorming 
rond Distriport onderzoeken. Ook zal een verordening worden voorbereid om later eventueel een 
enquêteonderzoek te kunnen instellen. 

Gedegen …
Wij hopen dat de rekenkamercommissie dit onderzoek gedegen en onafhankelijk zal uitvoeren. 
Het kan een goede eerste stap zijn in de reconstructie van het besluitvormingsproces rond 
Distriport. Als de rekenkamercommissie de feiten zorgvuldig uitzoekt en helder op een rij 
zet, kan dit een opmaat zijn voor een enquêteonderzoek waarin betrokkenen alsnog onder ede 
gehoord worden. 

… en onafhankelijk?
De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden: drie externe leden en twee raadsleden, 
mevrouw De Boer (CDA) en de heer Van der Roest (GB). Wij hopen dat de aanwezigheid van 
twee raadsleden die eigenlijk ‘het eigen vlees moeten keuren’, geen beletsel vormt voor het 
onafhankelijk opereren van de gehele commissie. 
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Feiten blijven overeind
Opvallend was dat de raadsleden geen inhoudelijk commentaar hadden op de onderbouwing 
van het verzoek van Mollet. Dat geeft ons vertrouwen voor het onderzoek. Kennelijk zijn de 
feiten die aanleiding geven voor het onderzoek, niet te ontkrachten. De verklaring die B&W in 
juni 2007 hebben ondertekend voor het ‘verlenen van publiekrechtelijke medewerking aan de 
ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein’ blijft staan. Het feit dat een nut-en-noodzaak-
rapport jarenlang werd achtergehouden, blijft overeind. Het feit dat de wethouder waarschuwde 
voor claims van de ontwikkelaars als het bestemmingsplan niet of gewijzigd zou worden 
vastgesteld, wordt niet bestreden. 

Wij zien het onderzoek met veel belangstelling tegemoet en houden u op de hoogte. 

Annet Wood
Woordvoerder Berkhout is Boos!

SINTERKLAAS KOMT NAAR OUDENDIJK
Op zondagmiddag 25 november a.s. om 15.00 uur komt 
Sinterklaas met de Hoofd Piet, Wegwijs Piet, Coole-, Muziek- 
en Pakjes Pieten en met de enige echte!! 
Pakjesboot 11 naar eetcafé Les Deux Ponts en wordt welkom 
geheten door Burgemeester Jan Salm.

P.s. de kinderen mogen met hun ouders de Pakjesboot 11 van 
Sinterklaas bekijken

Op zaterdag 24 november kunnen alle kinderen tussen 16.30 en 18.30 uur in het eetcafé hun 
schoentje bij de haard zetten, waar ook de Verstrooide Pieten zijn.
Ouders help de Sint!! hij heeft graag briefjes met een verhaal over de kinderen met de naam, 
leeftijd, de school, hun juf of meester, sport, hobby of iets leuks.
Sinterklaas heeft gezegd dat alle kinderen welkom zijn !!

Sint-commissie Oudendijk en Omstreken
 

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 vanaf 4 jaar. 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.

BEWEGEN MET REUMA
Aandacht voor bewegen met chronische aandoeningen
Van 9 tot en met 16 november werd de landelijke ‘week van de chronisch 
zieken’ georganiseerd. Sportservice Noord-Holland grijpt de week aan 
om de aangepaste sportmogelijkheden in de regio onder de aandacht te 
brengen, en bewegen met reuma in het bijzonder. Daarmee haken we aan 
bij de campagne van het Reumafonds ‘Bewegen helpt bij reuma’ met de 
speciale site www.bewegenmetreuma.nl.

Bewegen kan de klachten bij reuma verminderen. Het houdt de gewrichten soepel en spieren 
en botten sterk. Minder pijn en minder stijfheid kunnen de gevolgen zijn van een goede 
beweegactiviteit. Kleine aanpassingen in het dagelijks leven kunnen al tot meer bewegen leiden 
zoals fietsen i.p.v. met de auto en de trap nemen i.p.v. de lift. Naast de fysieke verbeteringen is 
veelal ook een verandering te zien op het mentale en sociale vlak. Soms geeft de aandoening 
te veel beperkingen om aan te kunnen sluiten bij reguliere sportverenigingen. Speciaal voor 
deze doelgroep is er sportaanbod op lagere intensiteit. Positief sportadvies van huisarts of 
fysiotherapeut kan u het vertrouwen geven om in actie te komen. 

Wandelen en fietsen zijn activiteiten die met reumatische aandoeningen zelfstandig mogelijk 
zijn. Maar bewegen in groepsverband is motiverend en gezellig. In West-Friesland zijn er ruim 75 
sportactiviteiten met een aangepast sportaanbod voor deze doelgroep. U kunt hierbij denken aan 
zwemmen in verwarmd water zoals aquafitness of aquaspinning, badminton, tafeltennis of yoga. 
Ook gymverenigingen hebben veelal een aanbod voor diegene die op een wat rustiger tempo 
oefeningen en spelvormen willen doen. Tevens zijn er diverse fitnesscentra en oefengroepen in 
de regio met speciale aangepaste trainingsprogramma’s. 

Onze website www.aangepastsporten.info geeft het volledige sportaanbod in de verschillende regio’s. 
De activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een chronische aandoening worden aangegeven 
met het icoontje van een vlinder. Wanneer een activiteit specifiek op een bepaalde aandoening is 
afgestemd wordt dat aangegeven. Voor persoonlijk contact kunt u bellen of mailen met Mariska 
Bakker, regiomedewerker aangepast sporten, telefoon: (0229) 28 77 04 of e-mail: mbakker@
sportservicewestfriesland.nl.
Ook verenigingen die een 
beweegactiviteit hebben 
of willen hebben voor 
chronisch zieken, kunnen voor 
ondersteuning terecht bij de 
regiomedewerker. We vullen 
dat graag aan op de website 
zodat potentiële sporters 
kunnen doorstromen naar uw 
beweegactiviteit.



15

Sunterklaas
Oôs kloinkind zet heur skoentje klaar,

al met ‘n bloie toet,
ze zingt ‘n lied voor Sunterklaas

heêl zacht en doet zuks goed.
Van meester ‘n nuw liedje leerd,

we kenne ‘t gien van twei,
maar de boskip is: bloif vooral zoet,

den neemt die Sint wat mee.

Ze gelooft nag hoilig in die man,
ze het ‘t heêls niet deur
dat alle Sinte ziene aars,

elk pak ‘n are kleur.
De beerd met krulle, soms ‘n slag,

want ‘t is ‘n ouwe man.
Z’n stem klinkt ok aars elke keer,

zai het gien weet deervan.

Wat is zuks mooi as ‘n kloin kind
zo’n man uit Spanje ziet

as grooste kindervriend op aard,
elk knechie die hiet Piet.

Oôs kloinkind koikt ok nei ‘t nuws
op televisie-buis,

want die Goedhoiligman, ‘t is nôselijk,
die het gien plaas, gien huis ...

Wai, grôte mense speule mee,
ooit ware we ok kloin.

En oh, we wete dat nag goed,
je skoen zette was foin.

Maar komt de stoomboot deer weer an,
en Sunt staat op de plecht,

den kroig ik kriebels in m’n buk
want hai bestaat den écht!

Uit Skroivendevort
Aaf de Vries-Lub, Enkhuizen

HET BESTUUR MELDT
De jaarvergadering van 2 november werd door zo’n 50 belangstellenden 
bezocht, in verband met de viering van Allerzielen werd iets later gestart. De 
aanwezige konden gelijk het nieuwe kozijn bewonderen die donderdag ervoor 
was geplaatst, weer een stap naar de afronding van de kantine verbouwing. 
Het verslag van de jaarvergadering zal binnenkort op de website komen. 
Tiny Laan en Ton Snijdewind zijn door het bestuur benoemd als leden van 
verdiensten. Tiny voor haar o.a. schoonmaakwerk en Ton voor zijn werk als 

notulist en verenigingsarchivaris. 
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Tijdens de vergadering is het resultaat van de discussieavond gepresenteerd, op 5 stellingen werd 
in mei gediscussieerd het resultaat staat op de website. Een aantal genoemde ideeën worden 
inmiddels uitgevoerd. 
Marion heeft het idee om te komen tot meer vrijwilligers toegelicht, we hebben wel veel 
vrijwilligers maar op een paar plaatsen komen we in de problemen, denk aan de vaste 
kantineploeg, de gastheer/vrouw en de scheidsrechters. Deze actie is in voorbereiding u zult hier 
vast meer over lezen.
Gelukkig hebben de drie bestuursleden waarvan hun zittingstermijn afloopt te weten Koos, Jan 
en Peter te kennen gegeven zich opnieuw beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn, Helaas 
hebben Koos en Jan wel aangegeven de termijn niet vol te maken en een opvolg(st)er te zoeken. 

Op 28 november en 19 december worden weer reanimatie/AED avonden gegeven, Er is plaats 
voor 12 cursisten per avond, dus totaal 24 plaatsen. De cursus wordt gegeven in de kantine en 
is van 19 uur tot 22.30 uur. Wil je meedoen geef je op. Onze vrijwillige medewerkers hebben  
voorrang! Graag een bericht naar Marion Bakker, vrijwilligerscoördinator RKEDO. 

De penaltybokaal gaat ook weer van start op de website leest u wanneer welke team wordt 
verwacht voor de voorronde. Denkt u als sponsor nog aan de sponsoravond van vrijdag te 16e ?

Groet,
Kees Floris

Secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl
Hieronder het thuisprogramma, er kunnen altijd wijzigingen komen. Kijk voor het actuele 
programma op de website.

Zaterdag 17 november 
10:45 RKEDO D1 SEW D1
12:30 RKEDO D3 DESS D1
10:45 RKEDO E2 KSV E4
10:45 RKEDO E3 SSV E1
10:45 RKEDO E5 GSV E1
14:30 RKEDO MC1 Grasshoppers MC1
14:30 RKEDO MD1 VVS 46 MD1
9:30 RKEDO F2 Medemblik F3
9:30 RKEDO F5 Westfriezen F6
9:30 RKEDO F7 MOC F3
9:15 Champions League 1 Champions League 2

Zondag 18 november
14:00 Sporting Krommenie 1 RKEDO 1
12:00 RKEDO 4 Hollandia 6
14:00 RKEDO 5 Limmen 7
10:00 RKEDO 6 Blokkers De 6
9:45 RKEDO VE1 Berdos VE1
14:00 RKEDO VR1 KGB VR2
11:45 RKEDO VR2 Westfriezen VR2
14:00 RKEDO VR3 SEW VR2
11:45 RKEDO B1 Purmerland B1
10:00 RKEDO B2 Purmerland B2
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zaterdag 24 november
10:45 RKEDO D1 Foresters de D2
10:45 RKEDO E1 Reiger Boys E1
10:45 RKEDO E2 KSV E4
10:45 RKEDO E5 Victoria O E6
12:30 RKEDO MC2 Westfriezen MC1
14:30 RKEDO C1 Spartanen C1
9:15 Champions League 1 Champions League 2

zondag 25 november
14:00 RKEDO 5 Kwiek 78 5
14:00 RKEDO VR1 Apollo 68 VR1
12:00 RKEDO MB1 Always Forward MB2

HALLO GILDEKIDS, AANSTAANDE LEDEN OF NIEUWS-
GIERIGEN NAAR ’T GILDE!

Vanaf 17 november tot en met 23 november gaat er een gierende gillende 
gilde week plaatsvinden. Wat houdt het in:

•	 Ieder gildelid mag in die week op zijn/ haar groepsavond of ochtend twee introducés meenemen. 
Dat kunnen vriendjes of vriendinnetjes zijn, maar ook een buurjongen of meisje, een nichtje, 
een neefje, noem maar op. 

•	Op de groepsavonden of ochtend gaan we er een gildefeestje van bouwen! 
•	Sport & spel en creativiteit zullen net als op iedere ‘gewone’ groepsavond centraal staan, maar 

die week gaan we dat met een grotere groep (hopelijk ook vele aanstaande nieuwe gildeleden) 
beleven. 

•	Voor alle kinderen is er limonade en iets lekkers. 
•	Op woensdag 21 november is er vanaf 19:30 uur tot ongeveer 20:30 uur een informatie avond 

voor ouders/ verzorgers van leden, aanstaande leden en overige geïnteresseerden die algemene 
vragen of verbeterpunten voor of over ’t Gilde hebben.

DUS.... ben jij al lid of ken jij iemand die op ’t Gilde zit en wil je graag een keer proeven aan de 
sfeer en het plezier van ‘t Gilde beleven.... Kom met elkaar naar de 
GIERENDE GILLENDE GILDE WEEK!!!!!
Wij hebben er zin in! 

Groetjes de Leiding van ’t Gilde

Voor extra informatie over ’t Gilde verwijzen wij u naar de internetsite: www.hetgildeavenhorn.nl 

BEUKIEMIDDAG OP 24 OKTOBER
Deze keer werd op woensdag middag in de herfstvakantie de beukiemiddag georganiseerd. De 
belangstelling was weer enorm, maar liefst honderd kinderen leverden hun strookje in om er bij 
te kunnen zijn. Het werd een bijzondere middag, want er was maar liefst 85 kilo lego gestort in 
de gymzaal! Dan knipper je wel even met je ogen.



18

Aan de andere kant van de gymzaal stond van alles om je eigen jurk, robot etc. te ontwerpen en te 
realiseren. De gymzaal stond vol met stoffen, wc rollen, pvc rollen, kranten, stukjes kant, doppen 
enz. enz. Voor sommige kinderen was het zoveel dat ze even hulp nodig hadden om op gang te 
komen, maar de meeste kinderen vonden al snel hun weg. Er waren ook voorbeelden opgehangen 
van jurken en tasjes dus daarmee werd aan de slag gegaan, en hoe! Er woont veel talent in het 
dorp want er werden complete bruidsjurken incl. bruidegom en bruidsmeisjes ontworpen.
Aan de legokant werden prachtige gebouwen gemaakt voor piraten en een arena uit de Romeinse 
tijd. Om half vier moest er gestopt worden zodat we alvast wat op konden ruimen en...geshowd!
De bouwsels stonden als een tentoonstelling op de banken en er kwam een heuse modeshow op het 
podium! Het was echt weer een geweldige middag en wat werd er hard gewerkt. Complimenten 
voor de kinderen met het opruimen, dat was echt top! Alle lego was al weg voordat de show 
begon!

Een woord van dank gaat naar het Dorpsvertier, van wie wij een mooie bijdrage kregen om deze 
geweldige middag te kunnen realiseren.
En last but no least een woord van dank voor Alex en Elleke Haagsma, de uitbaters van het 
kloppende hart van Berkhout, die altijd voor Beukie klaarstaan!

BESTE KOGGENBEWONERS,
De herfst is in volle gang en daar maken we bij SKiK goed gebruik van. 
We spelen heerlijk buiten , tussen de buien door natuurlijk. En knutselen 
met al het moois wat de herfst ons biedt! Leuke spinnenwebben met een 
hart van kastanje, knutselen met bladeren die van de bomen zijn gevallen 

en we zorgen ook goed voor de vogels met pindakransen die we samen met de kinderen maken. 
Voor de sportievelingen bij de Krekel was er een clinic streetdance. 
Gedurende vier weken wordt er dan steeds met eenzelfde groep kinderen die zich voor de clinic 
hebben opgegeven, gedanst.
De open middag op 6 oktober van BSO de Krekel was een groot succes! De kinderen konden 
cupcakes versieren, een sleutelhanger maken van wol en natuurlijk springen op het luchtkasteel. 
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Voor de ouders was er informatie over SKiK, dagopvang en buitenschoolse opvang, er was koffie 
en thee. Er stond ook een echt schaap in de achtertuin en de kinderen mochten raden hoe het 
schaap heette, uiteindelijk was de naam niet geraden. We hebben de meest origineelste namen 
uitgekozen en deze hebben inmiddels een prijs gekregen. De naam van het schaap was Lambert!
Bij Pinokkio zijn we nog steeds met het thema kriebelbeestjes bezig. Er zijn lampionnen gemaakt 
van kriebelbeestjes; spinnen en lieveheersbeestjes lampionnen . De pedagogisch medewerkers 
hebben geoefend met de lampionnen . In de laatste week hebben de groepen iedere dag bij elkaar 
gezongen en een snoepje gehaald. De kinderen vonden het prachtig!
Op Gepetto zijn de kinderen druk met het maken van de mooiste creaties van wol, papier en 
karton. Het thema herfst en heksen is dan ook duidelijk te zien op de groep. Wist u dat het op 
deze locatie ook mogelijk is dat de pedagogisch medewerkers de kinderen naar een sport brengen 
en halen, zo kunnen de kinderen evengoed een sport beoefenen op de bso-dagen. 
Bij Figaro op het kinderdagverblijf zijn er prachtige paddenstoelen geknutseld. Buiten is er ook 
veel te doen nu het herfst is, zoals kastanjes zoeken en lekker met je voeten door de blaadjes 
lopen, dat klinkt heel gezellig, ritselend. We halen ook leuke boekjes bij de bibliotheek over de 
herfst. Voor Sint Maarten hebben we heel mooie vlinderlampions gemaakt en veel geoefend met 
het zingen van de liedjes.

Bij de Baloe groep (4-8jr) gaat de logeerbeer weer met de kinderen mee naar huis. De beer 
mag dan met een kindje mee naar huis, de kinderen mogen de beer verzorgen en beleven soms 
spannende avonturen. Van deze avonturen kunnen ze een foto maken en deze in het dagboekje 
van de beer plakken. Veel kinderen hebben aan een kleurwedstrijd meegedaan met het thema 
herfst. Er zijn echt weer prachtige tekeningen ingeleverd en ook prijzen gewonnen. De eerste 
prijs is door Sien gewonnen de 2e prijs door Daan en de 3e prijs door Yan. 
De Pumba kids (8-12jr) zijn met zelfdrogende klei boomgezichten en paddenstoelen aan het 
maken, dit is een project dat meerdere weken duurt. Het is ook een heel erg precisie werkje, een 
activiteit van een hoog niveau. Van dit soort activiteiten willen we meer gaan doen, de kinderen 
vinden dit soort dingen heel erg leuk.
In de herfstvakantie was het thema ook hier kleuren. En er is een blauwe smurfenkwarktaart 
gemaakt, en met wolvilt zijn er kleurige bloemen gemaakt. 

Met vriendelijke groeten,
SKiK

STICHTING UGANDA
Werkvoortzetting Pater K. Spil
Beste vrienden van pater Kees Spil,
Het was afgelopen 9 oktober precies 50 jaar geleden dat Uganda onafhankelijk werd van Groot-
Brittannië. In de daarop volgende jaren passeerden verschillende presidenten, waaronder Mutesa, 
Obote en Amin. Vervolgens twee korte regeerperiodes die geen stabiliteit in het land brachten, 
daarna weer een regeerperiode van Obote en tenslotte Museveni die nog steeds de huidige 
president is. Honderdduizenden mensen verloren onder de verschillende dictaturen hun leven en 
het land, ooit door Winston Churchill De Parel van Afrika genoemd, verloor veel van zijn glans.

De stichting Uganda is vanaf 1988 actiefin de dorpen Buswaleen Kiyunga. Dat is bijna de helft van 
voormelde 50 jaar. We hebben dan ook, door onze contacten, de gevolgen van deze wisselingen 
kunnen ervaren in negatieve en positieve zin. Contacten die juist in het begin via de Mill Hill 
priesters verliepen, immers, zij werkten daar en stonden aan de basis van veel ontwikkelingen.
U heeft al een tijdje niets van ons gehoord maar achter de schermen gingen de contacten en de 
vergaderingen
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gestaag door. Tijdens één van die vergaderingen heeft Ageeth van der Hulst te kennen gegeven 
dat zij i.v.m. haar werkzaamheden en studie niet langer ruimte kon vinden om de taken die ze 
binnen het bestuur had, goed te kunnen volbrengen. Aan de zijlijn en tijdens acties zult u haar in 
de toekomst echter nog wel tegenkomen.

Dit betekent dat de stichtingsbestuur open staat voor een jong iemand met affiniteit voor Afrika. 
Iemand die het werk van de stichting óók als een ideaal ziet en daar graag tijd en energie in wil 
steken. We horen het graag als u interesse heeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
voorzitter. (zie ook onze website www. stichtinguganda.nl)

Vanaf het begin van de stichting bent u gewend elk jaar een uitnodiging voor de herdenkingsviering 
te ontvangen. Vorig jaar is dat voor het eerst veranderd in onze dag “Hart voor Uganda”. Samen 
met het Jambokoor, de wereldwinkel, het dorpshuis Zuidenneer en de vele vrijwilligers is het 
een groot succes geworden. Ditjaar is er wederom geen herdenkingsviering, maar organiseren 
wij op 17 maart 2013 de dag “Hart voor Uganda”. Tegen die tijd wordt u hier uitgebreid over 
geïnformeerd.
Tot zover deze kleine up-date. In een volgende nieuwsbrief zullen wij uitgebreider op de diverse
ontwikkelingen ingaan.

Namens de stichting Uganda Werkvoortzetting 
pater K. Spil, Vronie Spil- Konijn.

Voorzitter: Ing

PIETENGYM BIJ GYMVERENIGING ‘’VOORWAARTS’’

WAAR: Gymzaal dorpshuis de Kogge, Grosthuizen 76a

WANNEER: Maandag 26 november 2012

HOE LAAT EN VOOR WIE: 15.00 uur tot 16.00 uur voor 3 en 4 jarige kinderen.
Of van 16.00 uur tot 17.00 uur voor 5 en 6 jarige kinderen.

WAT GAAN WE DOEN?
We gaan met de zwarte pieten over de daken klimmen, de cadeau ’s 
in de schoorsteen gooien, over hele smalle bruggetjes lopen, door 
tunnels kruipen en nog veel meer. Ook gaan we natuurlijk zingen 
en dansen!

WAT NEEM JE MEE? 
Natuurlijk je gymkleren en schoenen en een ingepakte lege doos.

Voor iedereen is er wat lekkers. 
En neem je vriendje/vriendinnetje mee!!

INLICHTINGEN:
Harima ter Schure: 541214
Els Veldhuisen: 543102 
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KENNISMAKING MET HANDBIKEN
Sportservice West-Friesland organiseert zondag 25 november a.s. een 
kennismakingsdag met de handbikesport op de wielerbaan in Hoorn. 
Vanuit de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie zijn twee trainers 
aanwezig en stelt EmCart Sport een adviseur en enkele handbikes 
beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden. 

Een toenemende behoefte naar handbike trainingsmogelijkheden heeft 
ertoe geleid dat Sportservice West-Friesland wederom een kennismaking organiseert met de 
handbikesport. Op zondag 25 november van 10.00-11.30 uur bent u van harte welkom op de 
wielerbaan van HRTC, Holenweg 14d te Hoorn waar vanaf 09.30 uur de kantine geopend is. 

Op dit moment zijn er geen georganiseerde trainingsmogelijkheden meer voor handbikers in Noord-
Holland. Handbikers zijn sporters die zich voortbewegen in een rolstoel met aankoppelhandbike 
of een soort ligfiets waarbij de armen de trapbeweging maken. Vanuit het samenwerkingsverband 
aangepast sporten wordt getracht een trainingsgroep te vormen voor geïnteresseerde handbikers. 
Daarvoor worden geïnteresseerden van de handbikesport uitgenodigd zich aan te melden voor 
de handbikeclinic. Ook de mensen die vorig jaar aanwezig zijn geweest bij de clinics kunnen 
zich weer aanmelden. Voor hen is het een gezellige terugkomdag waar ervaringen uitgewisseld 
kunnen worden en met elkaar gefietst kan worden. 

De Wielren Unie en EmCart Sport zullen zorgen voor enkele handbikes voor diegene die nog geen 
eigen bike hebben. Aanmelden voor deze clinic is noodzakelijk, mede i.v.m. de reservering van de 
bikes, vóór 21 november a.s. Dit kunt u doen per e-mail bij mbakker@sportservicewestfriesland.
nl of telefonisch bij Mariska Bakker. Geeft u daarbij naast uw contactgegevens aan of u in het 
bezit bent van een handbike. Voor aanvullende informatie kunt u bellen met (0229) 28 77 04.

Sportservice-Noord-Holland’’.
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KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
Alweer ronde 4 op 1 november. En weer 60 deelnemers, dus geen gesjouw 
met tafels en stoelen. Vaste nr. 7, Loura, was elders klaverjassen, o.a. met 
R. de Lange. Dus werden de financiën naar M. Knijn doorgeschoven en 
schreef K. Schouten de loopbriefjes. Trees Schouten stond ingeschreven, 
maar stond haar plaats af aan J. Kruyer, die wat aan de late kant was. Bedankt! 
Ineke heet van der Poel van de rijke tak en W. Borst is nieuw uit Spierdijk, 
maar naar eigen zeggen van de arme tak. A. Luitjes wenst als winnaar van de 

“Truzendag” toch niet als Truus te worden aangesproken. 
Het gebrek aan pennen is door een aantal deelnemers opgelost. Hoelang zullen we er deze keer 
mee toe kunnen? 
Wat opviel deze middag: Het is blijkbaar een hele toer om een lekkende buitenkraan af te sluiten.
Als je 69 noteert in plaats van 96 komt de optelling niet meer uit. Het echtpaar van Weerdenburg 
speelde in ronde 2 tegen elkaar: hij 1318, zij 1554. Er waren 12 mannen die meespeelden. Dat is 
nog niet één per tafel. In ronde 3 was de verdeling echter: 2 tafels met 2 mannen tegen elkaar, 1 
tafel waar 2 mannen samen speelden, 1 tafel met 2 mannen samen tegen een derde en nog 3 tafels 
met 1 manspersoon. Dat betekent dat er 8 tafels overbleven waar de dames het volledig voor het 
zeggen hadden. Natuurlijk vielen ook het gelijkspel 1919 van de heren Houtman en De Hertog en 
het terugtellen 1514 van de dames Mes en Van Weerdenburg en de 4847 van P. Knijn op. 
Voor de verrassingsprijzen had ik niet tevoren de kalender nagekeken op verjaardagen en 
huwelijksdata. Maar de datum 01-11-12 (samen 24) kon prima dienstdoen.

Dan nu degene die uit de goedgevulde prijzentafel van C.Bos hun keuze mochten maken:
1 G. Smits-Karsten  5609  12 R. van Diepen-Bakker  (4724) 4740
2 E. Dekker-Tromp  5508  13 D. Pronk-v.d.Lee  (4624) 4600
3 R. Pronk-de Lange  5360  14 T. Kooter-Vriend  (4524) 4538
4 S. Groen  5319  15 N. Bakker-Smits  (4424) 4426
5 T. van Baar-Schaafsma  5308  16 M. Ruiter-Kunst  4324) 4339
6 T. van Diepen-Braas  5236  17 M. Knijn-Beemsterboer  (4224) 4223
7 T. Visser  5179  18 J. Kruyer-Schipper  (4124) 4098
8 A. Belkom-Abbekerk  5082  19 T. de Jong-Beemsterboer  (4024) 4038
9 P. Houtman  5060  20 I. van der Poel  (3924) 3874
10 R. Timmerman  4976 21 G. Kluft-Schouten  (3824) 3829
11 J. Pronk-Belkom  (4824) 4836  22 A. Zuidervaart-Braas  3455

In de topvijf enige verschuivingen. De eerste man staat op nummer 6.
1 G. Smits-Karsten  20461
2 R. van Schagen-Mes  20008
3 J. Pronk-Belkom  19570
4 G. Komen-Swart  19519
5 T. Ursem-Keizer  19342

Tot de volgende keer, Jaap van Diepen

KOGGE KLASSIEK BEZINGT “HET LEVEN” IN EEN MUZIKAAL 
VERHAAL OP 25 NOVEMBER IN SINT VICTOR KERK IN OBDAM 
Het is het koor “Kogge Klassiek” gelukt een bijzondere presentator aan te 
trekken voor haar concert in Obdam waarin de muziek van Verdi en Brahms 
centraal staat. Michael Abspoel is zanger, theatermaker en de stem achter 
het tv programma ’Man Bijt Hond’. 
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Dit keer geen koele aankondigingen van de te zingen koormuziek, maar met zijn karakteristieke 
spreekstem zal Michael Abspoel het programma als een vertelling over “Het leven” voordragen 
en hiermee een bijzondere aanvulling aan het concert geven.
Met de operamuziek van Verdi en een aantal zigeunerliederen van Brahms, zullen alle emoties 
van het leven muzikaal naar voren worden gebracht door Kogge Klassiek. Dit alles onder de 
enthousiaste leiding van dirigent Meeuwis Rebel. 
In oktober van 2013 wordt de 200ste geboortedag van Verdi gevierd en meer dan ooit wordt 
de muziek van Verdi gewaardeerd en door z´n toegankelijkheid graag gezongen door klassieke 
koren. Kogge Klassiek heeft de afgelopen maanden met heel veel plezier aan de invulling van 
dit programma gewerkt. Als tegenhanger van de muziek van Verdi is in het programma voor de 
verfijnde muziek van Brahms gekozen .
De sopraan Anke van der Kooij zal naast de rol van Leonora in het prachtige La Vergine degli 
Angeli uit “ La Forza del Destino” nog enkele solo´s zingen. Hans van Beelen zal met zijn 
virtuoze pianospel weer voor de begeleiding zorgen en dat is op zich al een lust voor het oor. Voor 
opera liefhebbers zal er veel te genieten zijn op deze muzikale reis door het leven.
De aanvang van het concert is 15.00 uur. 
De Sint Victor kerk aan de Dorpsstraat 149 is open vanaf 14.30 uur .
Toegangskaarten kosten € 8,00 Kinderen tot 14 jaar hebben gratis entree.
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. 
U kunt reserveren via info@koggeklassiek.nl of tel:06 54297438

VERSLAG NBVP VROUWEN VAN NU AFDELING BERKHOUT/BOBELDIJK 13 
OKTOBER 2012
Onze avond ging over een voettocht om de berg Anna Pura in NEPAL.
Gastspreker was Tjalling James die zelf de tocht met 5 andere personen heeft gemaakt in 2010.
Hij geeft ons wat informatie over hoe en wat er op de berg gebeurde en toonde ons daarna een 
prachtige film die ons de mooiste beelden van dit stukje aarde toonde.
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Het fascinerende was dat de hoogte van Anna Pura ruim 5000 meter, vroeger een zeebodem is 
geweest! De aardschollen zijn dus wel langzaam maar toch met enorme kracht opgestuwd.
Door het geloof hindoeïsme (85%) van de bevolking hingen, waar mensen wonen of waren 
geweest gebedsvlaggen en gebedsrollen. Dit alles was zeer vrolijk.
Het was een adembenemende tocht welke wij in 2 uur tijd mochten meemaken. 
 
Nieuwe leden zijn welkom. 
Wij hebben een 4 ritten kaart voor € 10,=,zodat u het kunt uitproberen.

Namens het Bestuur Tine Weernink

NOG EEN PAAR MAANDEN EN DAN IS HET ALWEER KERSTMIS
Een gezellig familiefeest dat samengaat met veel en vooral lekker eten. Helaas is dat laatste 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door de aanhoudende economische crisis leven steeds 
meer gezinnen onder de armoedegrens of zijn afhankelijk van de voedselbank. Voor hen geen 
kerstkransje bij de koffie, uitgebreid ontbijt of kerstdiner, laat staan een cadeautje onder de 
kerstboom.
Om gezinnen in West-Friesland met financiële problemen tijdens de kerstperiode een hart onder 
de riem te steken, hebben drie enthousiaste vriendinnen in 2011 een actie opgezet. Met behulp 
van een grote groep vrijwilligers werden vele producten ingezameld waarvan ruim 100 goed 
gevulde kerstpakketten konden worden samengesteld. Rond de feestdagen zijn deze pakketten 
bezorgd bij gezinnen in West-Friesland, zodat ook zij een leuk kerstfeest konden vieren. Sommige 
mensen mochten voor het eerst sinds jaren een kerstpakket ontvangen en de reacties waren dan 
ook hartverwarmend. 
 
Zo’n succesvolle actie vraagt wat de groep vrijwilligers betreft om een vervolg, en daarom is 
begin 2012 de Stichting Kerstactie West-Friesland opgericht. De stichting hoopt ook dit jaar 
weer zoveel mogelijk gezinnen blij te kunnen maken met een kerst-levensmiddelenpakket. Op 
dit moment zijn de vrijwilligers al begonnen met het inzamelen van producten. Hiervoor worden 
onder andere kratten geplaatst op basisscholen en sportverenigingen om producten in te zamelen. 
Bent u na het lezen van dit stukje enthousiast geworden? Alle bijdragen zijn van harte welkom in 
de vorm van (liefst lang houdbare) producten of sponsoring. Of misschien wilt u overwegen om 
uw eigen kerstpakket af te staan. Kijk ook eens in uw kast of er nog cadeau- of waardebonnen 
liggen die u niet gebruikt. Hiermee kan de stichting artikelen aanschaffen of bijvoorbeeld mensen 
verrassen met een avondje bioscoop!

Voor meer informatie of vragen over Stichting Kerstactie West-Friesland verwijzen wij u naar 
onze website, www.kerstactiewestfriesland.nl

HOE GOED IS UW VOEDING?
Zondagmiddag 18 november 2012 is er in De Goorn (NH) een interactieve lezing over voeding, 
gezondheid en balans door nationaal lezinggever Mike Donkers uit Nijmegen. 

Waarom hebben zoveel mensen kanker of één van de andere huidige ziektes: diabetes, 
overgewicht, allergiën, ADHD, astma, autisme, depressies, hart- en vaatziekte, alzheimer…….. 
En wat hebben deze ziektes met elkaar gemeen? Zou dat de voeding kunnen zijn? 
Om 13.00 uur start de kennismiddag met Mike, vanaf 12.30 uur bent u van harte welkom.
Mike deelt zijn uitgebreide kennis met ons over wat volgens hem de juiste voeding is om gezond 
te worden en/of te blijven. Hij gaat uitgebreid op uw vragen in. 
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U zult zien dat het relatief eenvoudig is om via goede voeding uw gezondheid te verbeteren. 
Er is een proeverij van: kefir van rauwe melk en rauwmelkse kaas.
NEEM UW GEZONDHEID (WEER) IN UW EIGEN HANDEN!

Kijk op www.voedingisgezondheid.nl voor meer informatie.

TONEELAVONDEN SINT GENESIUS ZUIDERMEER 2012 
23 + 24 NOVEMBER 2012 20.00 UUR
Sint Genesius speelt ook dit jaar weer een blijspel van Ton Davids.
Op 23 + 24 november vanaf 20.00 uur is in het dorpshuis van Zuidermeer het stuk “Verliezers” 
te zien. De laatste jaren weten steeds meer liefhebbers van buiten ons kleine dorpje de weg naar 
ons te vinden en niet voor niets. Als u ook eens met eigen ogen wilt zien waarom wij zo populair 
zijn bij een groeiend aantal toeschouwers, bent u van harte welkom.
Met spelers uit Zuidermeer, Wognum, Spanbroek en zelfs Friesland zijn we geschikt voor een 
breed publiek. Een korte inhoud van het stuk:
De familie van Gorp speelt al jaren mee met de postcodeloterij en net op het moment dat moeder 
heeft besloten, tegen pa’s nadrukkelijke wens in, eens iets anders te proberen, valt hun postcode 
in de prijzen. Het splijt het gezin in twee kampen, met alle voor de hand liggende emoties als 
gevolg. Dit is te volgen voor heel Nederland, want een ideaal onderwerp voor de zoveelste real-
life soap. De wel miljonair geworden buren doen ook een duit in het zakje en ook opa en oom 
Bob de advocaat proberen op hun manier te helpen. Of het de problemen van het gezin oplost 
valt te bezien, het is wel prachtige TV (of toneel in dit geval).
Als alle stofwolken zijn opgetrokken, wordt de balans opgemaakt en mag het publiek concluderen 
wie de winnaars en wie de verliezers zijn. Zij horen zelf in ieder geval bij de eerste groep, zeker 
als de avond wordt afgesloten met een gezellig verblijf in ons sfeervolle dorpshuis. Voor de 
entreeprijs hoeft u het niet te laten, die is zoals u van ons gewend bent slechts € 5,-.
We verwelkomen u graag,

Toneelvereniging Sint Genesius
Zuidermeer

Wie: leden Kolfver. RSJ
Wat: wedstrijd 3-tallen
Wanneer: zondag 28 oktober 2012
Waar: café de Ridder Berkhout

Tien teams verdeeld over 3 poules speelde voor de 1e, 2e en 3e plaats.
Elk team speelde 3 keer 3 klappen. 
Tot de laatste klap was het spannend, welk team in de finale mocht spelen. 

De 3 winnende teams streden nog 1 keer voor de eer! De spelers stonden geconcentreerd in de 
baan en gaven elkaar geen strobreedte toe! 
Het 3-tal Aaf Wonder, Reinier Bakker en Tini Bregman wisten deze wedstrijd van 2012 te 
winnen met 8 matchpunten!

Nico Praat, Truus Loos en Ad de Lange werden 2e met 6 matchpunten
en Cees Wonder, Wil Hageman en Dave van Diepen werden 3e met 4 matchpunten.

Nico Praat was de enige speler die persoonlijk de volle winst wist binnen te halen met de 
maximum matchpunten. Gefeliciteerd !!
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Met het sjoelen was Ank Vondrach de winnaar en met het hamertjes -spel ging Reinier Bakker 
met de prijs naar huis.
De wedstrijdcommissie Klaas, Hein, Marrie en Mieke reikten de prijzen uit en Ina bedankte hen 
voor de goede organisatie van deze weer gezellige en spannende wedstrijd.
De wedstrijd werd onderbroken met een fantastische lunch, verzorgd door Alex en Elleke van 
Café de Ridder. Alle winnaars gefeliciteerd met de sportieve prestatie van dit weekend!!
Volgende week gaan we naar de Open Wormer! 
Kijk voor meer info op de site van ‘Open Wormer’ , Kolfbond of Café de Ridder.

Sportieve groeten, Ina Jong

MOSIGN MEILINK PENALTY BOKAAL 2013
Alle pupillen van RKEDO opgelet, de eerste ronde van de penalty bokaal 
2013 is weer begonnen. Er zijn over het gehele voetbal seizoen twee voor-
rondes, een halve finale en een knallende finale. Na de voorrondes gaan de 
twee beste pupillen, per team, door naar de halve finale. En ook dit jaar wor-
den de penalty’s genomen voor een groot doel en met een volwassen keeper. 
Ook de kabouters doen dit jaar weer mee. Zij kunnen direct strijden voor de 
Superkabouter bokaal najaar 2012. Let goed op wanneer je moet penalty’s 

schieten en wees ruim op tijd. Zorg er voor dat je coach de teamballen mee neemt.

F1 dinsdag 13 november 18:15 na de training
F2 zaterdag 17 november tussen 10:30 – 11:00 na de wedstrijd 
F3 dinsdag 13 november 18:30 speciaal hier voor naar het RKEDO complex komen 
F4/MF1 zaterdag 10 november tussen 10:45 – 11:15 na de wedstrijd
F5 zaterdag 17 november tussen 10:30 – 11:00 na de wedstrijd
F6 zaterdag 10 november tussen 10:45 – 11:15 na de wedstrijd
F7 zaterdag 17 november tussen 10:30 – 11:00 na de wedstrijd

E1 zaterdag 10 november 10:00 voor de wedstrijd
E2 zaterdag 17 november 12:00 na de wedstrijd
E3 zaterdag 17 november 10:00 voor de wedstrijd
E4 zaterdag 10 november 10:15 voor de wedstrijd
E5 zaterdag 17 november 10:15 na de wedstrijd

D1 zaterdag 17 november 12:15 na de wedstrijd
D2 zaterdag 10 november 11:15 ruim voor de wedstrijd van 12:30
D3 zaterdag 17 november 11:45 voor de wedstrijd

meiden
MF1/F4M zaterdag 10 november tussen 10:45 – 11:15
 na de wedstrijd
ME1 zaterdag 10 november 09:45 voor de wedstrijd
ME2 dinsdag 13 november 19:00 
 speciaal hiervoor naar het RKEDO complex komen
MD1 dinsdag 13 november 19:30 na de training

Tot dan op het RK EDO sport complex de Krom, 
Nico, Nancy en de keepers
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HEEL NEDERLAND LEEST DE DONKERE KAMER
Nederland leest is een nationale leesbevorderingscampagne 
die zich in en om de Nederlandse bibliotheken afspeelt.
Vanaf donderdag 1 november kunnen betalende leden van 
de Westfriese Bibliotheken het boek ‘De donkere kamer van 

Damokles’ van Willem Frederik Hermans gratis bij hun eigen bibliotheek afhalen (zolang de 
voorraad strekt).

Het idee is om zoveel mogelijk Nederlanders op de been te krijgen om naar hun bibliotheek te 
gaan, het boek af te halen en dit in de campagneperiode (tot en met 30 november) te gaan lezen. 
En om er vervolgens met elkaar over te gaan praten. Heel Nederland is dan in de ban van ‘De 
donkere kamer van Damokles’. Een boek dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken. Het 
leest als een spannende thriller, het staat bol van de filosofische vraagstukken, het is één van de 
grootste klassiekers uit de Nederlandse literatuur, het is volkomen tijdloos, spraakmakend en 
voor jong en oud de moeite waard.

Ballonvaart
‘De donkere kamer van Damokles’ van W.F. Hermans is het boek van Nederland Leest 2012 dat 
de Westfriese Bibliotheken in november uitdelen. Leden van de Bibliotheek kunnen in dezelfde 
periode ook meedoen aan een krasactie met aantrekkelijke prijzen, zoals een ballonvaart voor 
twee personen of toegangskaarten voor Ecomare. Bij het gratis boek ontvangen volwassen leden 
een actieboekenlegger met een unieke krascode. Op voordeelmetjebiebpas.nl controleren leden 
of de code in de prijzen valt. Meedoen kan tot 30 november 2012 (zolang de voorraad strekt).

Voorstelling
Op donderdag 29 november is de voorstelling Nieuw Licht in de Bibliotheek De Goorn. 
Nieuw Licht is de literaire theatervoorstelling waarmee Leesgierig dit najaar door Nederland 
toert. Aan de hand van film, voordracht en sketch werpen zij in deze voorstelling nieuw licht op 
Hermans’ klassieker De donkere kamer van Damokles. Deze voorstelling is de perfecte mix van 
spel en inhoud. 
U wordt meegenomen in de wereld van Willem Frederik Hermans: 
een wereld waarin niets is wat het lijkt!
De voorstelling begint op 20.00 uur. Toegang voor leden € 5,00 en overigen € 7,50. Kaarten zijn 
te reserveren op www.westfriesebibliotheken.nl of 0229-541565

DE OPLOSSING VOOR HET VRIJWILLIGERSTEKORT VOOR 
WESTFRIESE SPORTVERENIGINGEN LIGT VOOR HET 
GRIJPEN! 
Sportservice West Friesland presenteert woensdag 28 november om 
19:30 uur de succesvolle methode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. 
Deze cursus, die dé oplossing voor het vrijwilligerstekort is, wordt 
door Sportservice West Friesland gratis aangeboden aan al haar 

verenigingen. Bent u benieuwd hoe u uw vereniging aan een overschot aan vrijwilligers 
kunt helpen? Meld u dan nu aan! Succes verzekerd!

De methode MVKT
De MVKT methode is inmiddels een uiterst succesvolle werkwijze gebleken. Elke andere vorm van 
werving moet het afleggen tegen deze persoonlijk getinte en systematische wervingscampagne. 
Inmiddels hebben ruim 100 verenigingen uit de provincie Noord-Holland de cursus gevolgd, 
hetgeen tot een overweldigend resultaat heeft geleid!
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Gestructureerde aanpak
Vrijwilligerswerk is het fundament van de sport. Daarom hebben bovengenoemde verenigingen 
al hun leden betrokken bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven. Nu krijgt ook u 
deze kans. De sportverenigingen worden bij deze methode met vier workshops procesmatig 
begeleid. Stap voor stap wordt de wervingsactie tot in detail voorbereid. Er is sprake van een 
gestructureerde aanpak waarbij het de sportclubs gemakkelijk wordt gemaakt. Naast de vele 
documenten waarmee gewerkt wordt is er door Sportservice Noord-Holland een software pakket 
ontwikkeld waarmee het wervingsproces wordt ondersteund. De methode, geschikt voor iedere 
tak van sport, is ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Provincie.

Meer informatie en aanmelden
De locatie van de bijeenkomst is het kantoor van Sportservice West-Friesland, Dorpsstraat 84a in 
Nibbixwoud. Voor inhoudelijke inlichtingen en om aan te melden voor de informatie bijeenkomst 
kijk op www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl. Aanmelden kan ook rechtstreeks bij Sportservice 
Noord-Holland, Niels van Weert, nvanweert@sportservicenoordholland.nl. 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2012
Een rozenkrans als ketting van saamhorigheid…
Beste mensen,
Wat het is, weet ik niet. Maar ik heb ondanks drie keer 50 km. 
op de racefiets Lourdes nog niet uit mijn lichaam en geest. Het 

komt door de intense gesprekken -soms tot in de kleine uurtjes-, door de vieringen waar we 
als pastores verantwoordelijk voor waren, door de vele indrukken, door elkaar een week lang 
gezellig en zinvol te ontmoeten. In deze dagen ontvang ik per mail sfeerindrukken, waardoor ik 
weer allerlei positieve beelden van Lourdes zie.
Een pelgrim: “Lourdes moet je voelen, zoals een medepelgrim tegen me zei. En ik weet nu dat ze 
gelijk heeft. Dankbaar ben ik dat ik samen met mijn moeder en zus deze reis, dit avontuur, mocht 
beleven. Zoals ik tijdens de zonnige picknick in de Pyreneeën ook zei: Op reis met gewone 
mensen, die bijzondere mensen worden, met bijzondere verhalen. Verhalen die je eigen leven ook 
weer eens in perspectief zetten. Zoals ik keek naar de mensen tijdens de voorbereidingsavonden 
en zoals ik zondagavond bij terugkeer in Nederland afscheid van ze nam: een wereld van verschil. 
Lourdes kan je zien als een ijkmoment voor jezelf.” 
Vier andere pelgrims: “Ja – we hebben wat met Lourdes!” De medereizigers die bijzondere 
mensen worden door hun verhalen, begrip, luisterend oor. Mensen die met volle rugzakken 
komen en langzamerhand tijdens gesprekken die rugtassen bij en met elkaar stapje voor stapje 
steeds een beetje leger maken. Zo speciaal om met elkaar te bidden, te zingen -tranen- maar 
zeker ook lachen. Het warme gevoel van eenheid met elkaar. Elkaar ‘echt ontmoeten’. Je mag 
er zijn!! Er is in die dagen veel gegeven en oneindig veel teruggegeven. Het is moeilijk om in 
woorden weer te geven. Je moet het beleven. Lourdes… “Samen kerk”. Om te koesteren en nooit 
te vergeten.”
 “Geraakt door alle lieve mensen om je heen en vooral het saamhorigheidsgevoel… Jong en oud, 
iedereen stond voor elkaar klaar en hielp elkaar waar nodig was en de behulpzaamheid voelde 
als een warm bad voor ons.” aldus drie andere pelgrims. 
Wat er uitspringt, is de kruisweg. Met Jezus hebben we onze kruisweg gelopen. Bij de statie 
waarbij Jezus door de soldaten wordt uitgekleed, komen beelden boven van mensen die op dit 
moment door de crisis en door faillissementen worden uitgekleed. In zonder schuld te moeten 
lijden, zoals Jezus, beleven we ons eigen onschuldig lijden bij o.a. ziekte en dood van dierbaren.
In onze groep hebben we een kapotte Rozenkrans heel gemaakt. We wilden als geheelde 
mensen terug. Daardoor deze reactie: “In een warm bad dat klopt voor elkaar, kan alleen maar 
liefdesenergie stromen. Met deze ervaring, die voelt als een warme deken, kunnen we verder.
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Net als het jaarthema van de rozenkrans vormden we een ketting, “een bijzondere rozenkrans”, 
waarin we onze kwetsbaarheid mochten laten zien en elk geheim mochten delen net als in de 
rozenkrans. Luisteren en er zijn voor de ander bracht ons nog dichter bij elkaar.” 
Dankzij collega Mariet, haar man Harry, mijn vrouw Ria, hotelleider Fred, de vrijwilligers in 
het zorghotel en alle medepelgrims, en de grote collegialiteit van onze medepastores ben ik weer 
zeer gemotiveerd om door te gaan met dit prachtig pastoraal werk.

Co Kuin

FANCY FAIR RODE KRUIS SCHARWOUDE
Op 21 november houdt de handwerkgroep van het Rode Kruis te Scharwoude haar 
jaarlijkse fancy fair in de recreatiezaal van Meerzicht te Scharwoude. Er zijn weer 
sokken, schortjes, kaarten, truien, kussens, kerstspulletjes enz. enz. in de verkoop. 
We hebben het hele jaar gewerkt om een heleboel spulletjes bij elkaar te krijgen.

Ook kan er gesjoeld worden en er is een kraaltjes tas, waarvan de kraaltjes geraden moeten wor-
den. Natuurlijk is er weer koffie met koek.
Mocht u thuis nog handwerkmateriaal hebben wat al jaren in de kast ligt, dan gaan wij er graag 
mee aan de slag. Ook met spullen die nog niet afgemaakt zijn weten we raad.
Belt u maar naar Henny Smit (0229 54 21 26), dan kom ik het bij u ophalen.
Graag tot ziens op 21 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in Meerzicht

Henny Smit- van der Veer

JAARGETOIDE
De najaarswind stroikt langs m’n houfd

en speult wat met m’n heer.
‘t Voorjaar is allang verbai,

de zeumer is gien meer.

Nôh mens, wat is die herfst nag mooi,
zô roik, zô roip, zô mild.

Want an de zeumer hew ik moin
toch altemet vertild.

Lenigies-an komt nou de koud,
wat gniepig op ‘n slof

We slane demie de eerste sneêuw
nag dapper van oos of

Maar as ‘t ois den dikker wordt
in slôte en in vaarte,

den geve ouwe mense hier
de poip wel d’rs an Maarten.

De nuwe lente geeft weer hoop
an wie ‘t beleve mag.

En al wat leeft kroigt den weer zin
bai de eerste vinkeslag.

Uit Skroivendevort
Jannie Klaver-Tromp, Aartswoud
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OLYMPIA
Nieuwe Musical les en de Grote Clubactie. 
Juf Manon is begonnen met een nieuw lesuur met alles over Musical. Op 
donderdagmiddag van 17.00-18.00 uur, voor jongens en meisjes vanaf 
groep 4. Deze les is een combinatie van dansen, zingen en toneelspelen. Er 
wordt gedanst op verschillende musicalnummers in de stijl showdance! Er 
worden liedjes gezongen van de verschillende musicals, met z’n allen maar 
ook solo. Het onderdeel toneel is heel divers. Er worden stukjes gespeeld in 

de vorm van een thema, emoties, personages en spel. Denk aan het uitbeelden van verschillende 
emoties als huilen, lachen, verdriet en angstig of boos zijn of het spelen van een typetje. 
Ook worden er in de les improvisatie opdrachtjes gedaan waar de kinderen een eigen invulling 
aan kunnen geven. Tijdens een open les’ (±2 keer per jaar) mogen belangstellenden komen 
kijken naar een kleine voorstelling.
Het bestuur en Juf Manon zijn dolenthousiast over deze nieuwe les en ook de kinderen die er 
al op zitten vinden het heel leuk. Houd je ook van toneelspelen, zingen en dansen of wil je dat 
gewoon een keer proberen. Kom gerust kijken of meedoen. We kunnen nog wel wat nieuwe 
leden gebruiken. 

350 Loten zijn er verkocht door de jeugdleden van gymvereniging Olympia. We willen alle 
kinderen bedanken die huis aan huis de loten hebben verkocht maar ook alle kopers uit Berkhout 
en omstreken. U heeft gul loten afgenomen en uw naam, adres en bankrekeningnummer in het 
lotenboekje gezet, zodat de kinderen niet met geld over straat hoefden te lopen. 
De kinderen die de meeste loten hebben verkocht, hebben al een presentje gekregen van Olympia 
in de vorm van een cadeaubon van een speelgoedwinkel. Dit waren Claudia Braas (39 loten), 
Dena Schoonbeek (29 loten), Merel Reus (24 loten) en Annemarie Kruiswijk (23 loten). 
Vorig jaar hebben we van het geld van de Grote Clubactie een saltogordel aangeschaft. Wat we 
dit jaar van het geld gaan kopen weten we nog niet. Als je een idee hebt, neem gerust contact 
met ons op. 

En nu maar hopen dat er ook mooie prijzen gaan vallen in Berkhout. Op 29 november is de 
trekking. Dus houd vanaf dan uw bankrekening in de gaten. Misschien heeft u wel een prijs 
gewonnen. In dat geval: van harte gefeliciteerd. 

Anita Groot 
namens het bestuur van Olympia

ZWEMDIPLOMA
In het weekend van 3 en 4 november hebben er in het Koggenbad bijna 
200 kinderen afgezwommen voor een zwemdiploma. Natuurlijk zijn al deze 
kinderen geslaagd. Het was druk, maar het was een leuk feest om al die 
gelukkige kindersmoeltjes en trotse ouders het zwembad te zien te verlaten.

De volgende kinderen hebben afgezwommen voor het

A Diploma

Yoeri de Bakker
Thomas Bakker
Luke Visser
Lucia Cogodi
Tobias Dumont

Fabian Steenstra
Ids Houtkooper
Nikki Broers
Sanna Van der Veen
Indy Jongejan

Tess Van der Himst
Daniëlle Klaver
Eva Glorie
Elaine Leffelaar
Ivo Kort
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Kiran Mars
Thomas Kenter
Sven Peters
Isa Post
Adin Huseinovic
Mees Nicolai
Hil Eijking
Yasmin Waaksma
Jelmer Schaap
Syb Van der Helm
Sascha Dekker
Brendon de Lange
Manon de Koster
Bahar Baykara
Melvin Broersen
Ted Floore
Juliette de Lannée-
                  de Betrancourt
Sidney Bron
Imke de Jong
Piotr van Dijk
Jelle Heg
Yentlin Wolters
Maureen Bakkum
Ashley de Lange
Wessel Nibbering
Joep Houtkooper
Dave Lakeman
Robin Blank
Bart klijn Velderman
Christijan Laan

Wietse Westra
Indira Kwakkel
Mila Stevens
Lucie Stevens
Lieke Tip
Nina Arntz
Ciske Niek Giling
Fenna de Haan
Maud Takken
Maarten de Decker
Menno de Decker
Viggo Takken
Leroy Prins
Evy de Wildt
Jet Dekker
Emma Arkesteijn
Sofia Smit
Jiska Mulder
Tjalling Snel
Nadine Krul
Lauren Timmer
Ties de Reus
Merel Lakeman
Anne Vermeulen
Susie Fijma
Alysha Stephenson
Menco Bolt
Joep Konijn
Jurre van Meer
Ruby Weyman
Lieke Van der Kleij

Stijn Spruit
Jort Conijn
June van Zijl
Derek Boots
Teun Van der Wateren
Nina den Bakker
Daan Leek
Paulina Stypka
Max Beers
Mark Boers
Mick Van den Boom
Maud Baltus
Lieuwe Lazet
Danae Bos
Damian de Vries
Renske Butter
Emrach te Riele
Jennifer Pimmelaar
Krista Bakker
Doeke de Valk
Daisy Oud
Ben Van der Ploeg
Tim de Rooij
Sanne Bregman
Lennart Bakker
Thomas Koenen
Esmee Heijnis
Brent Jan Henneke
Wessel Dorland
Younis Al-Jabiry
Samantha Immink

Siyi Hu
Babbette Ketel
Sil Wagenaar
Laura Wagenaar
Maikel Groot
Milou Visser
Foss De Moel
Josh van Putten
Caroline Bakker
Tim Plas
Lynn Bakker
Koen Leek
Zander Van der Slot
Zefanjah de Jong
Wesley Blom
Levi Elbersen
Floor Adriaanse

Joep Kuijper
Mick Elstrodt
Rosanne Groot
Gyula Gregor
Rick Smoor
Camiel ten Dam
Misha Dekker
Thomas Groot
Donna Seuren
Lex Koning
Vadym Vasilewskyy
Patricia Vlaar
Huub Luijt
Dané Luijbe
Hero Veld
Tijs Keuning
Marieke Appel

Oek Kaandorp
Bas Baltus
Eva Zwerver
Kaney Smit
Fleur Baltus
Mila Zuurveen
Jordy Hogetoorn
Milan Groot
Danello Van der Bijl
Wen Borst
Sam Bauer
Jasmijn de Jong
Youri Scheepert
Renske Molenaar
Julian Koops
Priya den Hollander
Youk Zappeij

B Diploma
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Pepijn van Laar
Ruben Bakker
Elise de Jong
Faya de Boer
Merle Doeswijk
Senna Reinderts
David Kramer
Pieter Vlaar
Nikki Groot
Lauren de Hoop
Cemay Dissiz
Emma Karsten

Marieke Koppes
Joey Prins
Ryan van Elk
Fleur Smits
Jay Van der Heide
Erin Telman
Jasper Nieuwenhuizen
Sophie de Groot
Sil Walburg
Timen Kok
Jez de Vreugd
Tigo Lenting

Romana Vial
Roxy Schenk
Donna Lammers
Robbin Haring
Max Smit
Jordi Spruit
Tigo van Tiel
Tom Carper
Julia de Boer
Mirte van Diepen
Mylo Ooteman
Brent Gotte

C diploma

Nikki Griepsma
Johan Stam
Myrthe de Porto
Bram Oudshoorn
Fay Stroet
Sven Schaap
Joran Woerdman
Dylan Keijzer
Julia Schouten
Eric Dolfing
Patrick Kluitenberg
Jasper Kluitenberg

Can Jayden Tanir
Eline van Druten
Milika Knijn
Zoë Van Schagen
Bram Appelman
Merel van Vliet
Milan Rikken
Sarah Braas
Kilian Guyt
Rosa Kuijper
Ber Commandeur
Sil Bakker

Sita Wijte
Fiene Schellevis
Dirk Commandeur
David Jonk
Stijn Blok
Floyd van Schalkwijk
Fabiënne Masselink
Noortje Marieke Houtbeckers
Kaya van Rijswijk
Sarah de Boer

Agenda
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di  13 nov  19.45 uur  De Goorn  KVG – Eendagsbestuur 

Do  15 nov.  14.00 uur  Rozenstaete  KBO – klaverjassen 
Do  15 nov.  19.30 uur  Meerzicht Scharwoude  ANBO – Jan Smit op avontuur met
    beren in Finland 
 
Vr 16 nov.  20.00 uur  Grosthuizen IJsclub Scharwoude/Grosthuizen 
    Jaarvergadering & Kienen voor leden en
    donateurs 
Vr 16 nov.  20.00 uur  TV De Berk Keezen 
 
Za  17 nov.  09.00 uur  Avenhorn  OUD PAPIER tussen Naamsloot
    en Rietvoornlaan 
Za  17 nov.  09.00 uur  De Goorn  OUD PAPIER 
Za  17 nov.  10.00 uur  Oudendijk  OUD PAPIER 
Za  17 nov.   ‘t Gilde Gietende Gillende Gilde Week
 
Zo  18 nov.  12.30 uur  Avenhorn  Sinterklaas intocht 
Zo  18 nov.  13.30 uur  Koggenhal  Sinterklaas feest 
Zo  18 nov.  14.30 uur  ’t Woidt Berkhout  Sinterklaas intocht 
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Wo  21 nov.  14.00-16.00  Meerzicht Scharwoude  Rode Kruis – Fancy Fair 
Wo  21 nov. Vóór 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut 
 
Do  22 nov.  14.00 uur  Rozenstaete  KBO - Thema - Dhr Souers met lezing 
    en dia’s rondje IJsselmeer 
Do  22 nov.  20.00 uur  Avenhorn  Vrouwen van Nu – De Kon. Ned.
    Reddingsmij krijgt deze avond onze 
    aandacht en vertelt hoe deze organisatie 
    werkt 

Vr  23 nov.  19.45 uur  Berkhout  Voetbal Ver. Berkhout – klaverjassen 

Za  24 nov. 09.00 uur  Berkhout/Avenhorn  OUD PAPIER
Za  24 nov. 09.00 uur  Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za  24 nov. 16.30-18.30  Oudendijk  Les Deux Ponts - schoentje zetten 
    Sinterklaas
Za 24 nov. 17.30 uur  D’Óntmoeting De Goorn Nefrotisch Syndroom Gala

Zo  25 nov. 15.00 uur Oudendijk Intocht Sinterklaas met pakjesboot
Zo  25 nov. 15.00 uur S Victor kerk Obdam Concert Kogge Klassiek

Ma  26 nov. tot 8 december  Bibliotheek De Goorn  Boeken verkoop
Ma 26 nov.  vanaf 15.00 uurDorpshuis De Kogge Pietengym “Voorwaarts”

Activiteiten/Evenementen planner
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:

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

29 november  14.00 uur  Rozenstaete  KBO - Sinterklaasmiddag
29 november  20.00 uur  Bibliotheek 
    De Goorn Theater voorstelling 
Nieuw Licht

30 november  19.45 uur  Berkhout  De Ridder Sint Joris - klaverjassen

6 december  14.00 uur  Rozenstaete  KBO - klaverjassen

Tot 8 december   Bibliotheek 
   De Goorn  Boeken verkoop

13 december  20.00 uur  De Ridder Berkhout  Vrouwen van Nu - Kerstavond
13 december  14.00 uur  Rozenstaete  KBO - Creatieve middag

14 december  19.45 uur  Berkhout  Voetbal Vereniging Berkhout - 
    klaverjassen
13,14,15 en 16 december  De Goorn 
   Pronktheater Julianastr 21a Nieuw Leven – ‘Scrooge’ 
15 december  20.00 uur  De Goorn  RKEDO Kerst koppel keezen
    klaverjassen
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15 december  20.00 uur De Ridder Berkhout Kerstmart van Berkensmart met 
   brugorkest van kunst naar kracht 
16 december    Muziekvereniging Volharding
    Kerst concert

18 december  De Goorn   KVG - kerstavond

19 december  14.00-15.00  Bibliotheek Berkhout  Activiteiten programma voor
    60-plussers

20 december  14.00 uur  De Ontmoeting De Goorn KBO – Kerstmiddag met de zanggroep
     Melancholie uit De Goorn
20 december  20.00 uur  De Grost Grosthuizen   Vrouwen van Nu – kerstavond

21 december  20.00 uur  TV De Berk Berkhout  Keezen

28 december  19.45 uur  Berkhout  Ridder Sint Joris – Klaverjassen
28 / 29 dec.  Koggenhal Biljart Toernooi De Goorn
2, 3, 4, 5 jan.  Koggenhal Biljart Toernooi De Goorn

Familieberichten

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en kado’s, die wij
mochten ontvangen t.g.v. ons 60-jarig huwelijk.

Jan en Tini Bregman-Spaans
Oosteinde 17, 1647 AA Berkhout

Het heeft ons goed gedaan om te zien hoeveel mensen er kwamen om samen met ons afscheid 
te nemen van onze vader en opa

Jaap Nat

Teven willen wij u laten weten dat er een bedrag van € 154,50 is overgemaakt aan het KWF.

Bedankt allemaal
Namens kinderen
en kleinkinderen

november 2012

Langs deze weg willen we een ieder bedanken voor de telefoontjes, kaartjes en in welke 
vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het AMC en bij mijn thuiskomst.

Theo - Marian Vreeker
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TENSLOTTE
“Geleend”? 
Wie heeft er tussen zaterdag 13 en donderdag 25 oktober uit het schuurtje aan de Kerkebuurt 190 
onze Stihl bosmaaier en grasmaaier “geleend”?
We zouden het op prijs stellen als hij terug gezet wordt. Tips over individuen die met een 
grasmaaier en bosmaaier aan de wandel waren, zijn ook welkom

Tel. 06-54334953

Te koop: 
Caravan-fietsdrager voor op de dissel (nieuw) € 50,- Caraan trapje alum. € 15,- Koelbox € 5,-

Tel. 06-40448636

Gevonden: 
In nieuwste nieuwbouw, donkerblauwe Raleigh damesfiets met versnelling.

Tel. 0229-543514

Te huur: Tuinvereniging “de Kweker” gelegen achter “Tennisvereniging de Beuk” aan de 
Slagterslaan 35 heeft per 1 januari 2013 een volkstuin te huur, grootte ± 100m2 voor inwoners 
uit Berkhout. Tel. 0229-551206 of email: reinschouten3@quicknet.nl

Zwarte Pieten: Pepito en Carlito
Vorig jaar waren zij er niet bij, daarvan werden zij beiden niet blij.
Dit jaar vroegen zij of ze weer mee mochten, naar het landje waar ze 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: 0229 542687

Kom hij wel, of komt hij niet
Met zijn trouwe knecht zwarte Piet. Sint en Piet bij u aan huis

v.a. € 45,- info tel. 0229-543152

2 leuke, gekke en ervaren Pieten
Deze 2 leuke, gekke en ervaren pieten mogen alweer voor het 5e jaar op pad. Wilt 
u dit jaar een speciale middag/avond laat het ons dan snel weten! Deze pieten zijn 
in voor een leuke actie of verhaal. We zijn nog beschikbaar op zondag 2 dec en 
woensdag 5 dec. 
De kosten bedragen € 30,- voor een half uur. Zien we u dan?

Groetjes zwarte piet tel. 06-50935258

Aangeboden:
Klusjesvrouw: handig, secuur en netjes. Voor kleine reparaties, schilderwerk, tuinwerk, 
verstelwerk, hulp bij grote schoonmaak, bij administratie en e-mail of bij boodschappen, 
begeleiding, kan goed koken ... klusjesvrouw@xs4all.nl.

Hallo! Hier 2 Pieten
Wij zijn twee pieten die binnenkort weer in Nederland zijn!
Op 1 december hebben wij van Sinterklaas vrij gekregen om in Avenhorn, De Goorn en in de 
buurt daarvan op bezoek te komen! Als u dat gezellig lijkt kunt u bellen naar: 0621184672.
Wij komen graag tegen een kleine vergoeding!

Groetjes de Pietjes!
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Zwarte Pieten
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige 
Nederland. We 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!

Adiós (tot ziens),
Marino en Perro {rood en paars pak) Info: 0229-543040

Verloren:
Wie heeft mijn gouden schakel-armband gevonden? Verloren 2 november - 3 november.

Graag een belletje tel. 0229-542079

Te koop:
Een set Michelin winterbanden, één winter gebruikt. Maat banden 205/SOR17 ALPIN PA3 
Xl93V. Profiel diepte van de banden gemiddeld 7mm. 
Af te halen Veldbeemd 12 tegen een goed bod

Tel. 06-25098017

Gevraagd snoeigroen van groenblijvende struiken:
Voor het aankleden en verfraaien van een vogeltentoonstelling ben ik op zoek naar snoeiafval 
van coniferen en andere groenblijvende struiken. Snoeiafval van de klimopplant is ook welkom.
Pluimen van pampasgras zijn ook door ons goed te gebruiken.
Onze tentoonstelling wordt gehouden van 23 tot en met 25 november in Cultureel centrum De 
Huesmolen in Hoorn, deze is voor iedereen gratis toegankelijk. Heeft u snoeiafvalliggen neem 
dan voor 16 november contact op met: Kees Vlaar telefoon 02294542131 of 0622848144 we 
komen het dan bij u ophalen.
Een email sturen kan ook naar het volgende adres cpg.vlaar@kpnplanet.nl

Gratis aangeboden:
Rubberboot voor 5 personen, groen, 2,5 meter lang, in goede staat.

Verder gratis aangeboden: Polly World speelhuis en Little Pet lovin speelhuis, Barbie pony en 
ponywagen, Barbie fiets, diverse Barbies.

Tel. 553212

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


