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Redactieleden, inleveradressen kopij:
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 5 december 2012 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
Gisteren is de boekenuitverkoop in de bibliotheek begonnen dus u kunt 
voor weinig geld weer veel leesplezier beleven!
Verder staan er veel uitvoeringen en bijeenkomsten van diverse vereni-
gingen staan komende tijd op het programma voor gezellig samenzijn in 
deze donkere dagen. Zie voor meer informatie verderop in deze Heraut.
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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 

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

KERKDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTEN

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
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De kerkdienst in Avenhorn 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 iedereen gratis van mag genieten.
Kerkdienst + veel muziek en zang + brunchen + in gezamenlijkheid met elkaar !
Aanvang: 10.00 uur

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.
Kerkdienst + Kerstliederen + Kerstsfeer + Koffie / Thee na de dienst 
Aanvang: 21.30 uur

De Kerkdienst op Oudejaarsavond wordt gehouden in het Witte Kerkje van Ursem
Op 31 dec., dus op de laatste dag van het jaar 2012, wordt op traditionele wijze de 
Oudejaarsviering gehouden. Prachtige orgelklanken met kerkzang zullen het oude jaar uitluiden.
Aanvang half acht  i.p.v. zeven uur  !!!! 

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 1 T/M  7 DECEMBER  2012

Zat. 1 dec. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon.  2 dec. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 14 DECEMBER  2012
Zat. 8 dec. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 9 dec. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v Moziek
   40 jarig huwelijksjubileum Nico en Tessi Blankendaal
  19.00u  Rozenkransgebed
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Overleden:  Piet de Wit         75 jaar 
                     Jan Floris           69 jaar
                     Alie Ruiter-Dol    85 jaar

Kennisgeving bij geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt.

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

2 december ds. L. Schutten  Beets
  1e Advent – Avondmaal
  9 december ds. Birke Rapp  Kwadijk
  Kerstmarkt
16 december ds. Birke Rapp  Beets

GEVEN EN DELEN IN HET LICHT VAN SINT MAARTEN
Zondag 11 november was er de gezinsviering met het thema: geven en delen in het licht van 
Sint Maarten. Tijdens het openingslied liepen er vele kinderen de kerk binnen met hun mooie 
zelfgemaakte lampionnen. Boven het altaar werden de lampionnen opgehangen en dat was een 
prachtig gezicht! Het werd een “stralende” viering, Leon las het volgende gedichtje voor:

Het licht is het tegenovergestelde van donker
Het licht is iets
Iets wat wij betrouwbaar vinden
Iets waar wij ons goed bij voelen
Licht geeft vrede
Met dit licht willen wij geven en delen

Wij hebben met veel plezier aan deze viering meegewerkt.

Namens de ouders van Ties, Leon, Ryan en Anouk

MARIA SING-IN  
Op Roet heeft goed geluisterd naar de vraag, om een mooie 
Maria bijeenkomst waarin iedereen mee kan zingen. Nou, 
dat kan op: vrijdagavond  7  december om 19 00 uur  is de 
“Sing – in“ gezongen door  : Remember  : parochie kerk 
De Goorn. Onze Lieve Vrouw van de  Heilige Rozenkrans.
Thema van deze  bijeenkomst is  “ HOOP  “
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DECEMBER
Zo aan het einde van dit jaar kijken we niet alleen  achterom maar ook vooral vooruit ,naar het 
nieuwe jaar. Wetende dat het niet voor iedereen een gemakkelijke tijd is, korte dagen- donkere 
dagen- akelig weer , en terwijl iedereen druk is met de komende  “feest “  dagen  staan wij stil 
bij de mensen  waar dit juist de moeilijkst tijd van het jaar voor is. En wie kan je daar o.a. mee 
helpen? Juist Maria, met een  weesgegroetje of een kaarsje, of een schiet gebedje of  een mooi 
Marialied. 
Alles komt voorbij  op deze avond, en wij hopen u te inspireren, samen zoeken naar hoop en 
steun. We steken een kaarsje aan, op zoek naar licht en warmte. En we zullen niet vergeten om 
de rozenkrans te bidden, dus niet vergeten om die mee te nemen! We sluiten af met een koppie.

OP ROET, GAAT OP ZOEK NAAR HOOP, LICHT EN WARMTE
Komt u helpen zoeken  dan sluiten we samen het jaar van 

INSPIRATIE, HOOPVOL af !

Graag tot 7 december  om 19 .00 uur, kerk open 18.45 uur. Op Roet: op zoek naar geloof en in-
spiratie, maar wel met veel  volgers. Deze persoon in het nieuwe logo is Op Roet met de  rugzak 
en in die rugzak komt de bagage van onze groep, maar ook van iedereen die wij op onze weg 
tegenkomen op zoek naar geloof en inspiratie! Dan gaan wij samen op pad,  da’s  net zo gezellig. 

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

AKTIE VOOR DE VOEDSELBANK WEST-FRIESLAND
Beste mensen,
De feestdagen komen er weer aan!
Voor ons dan….

Een heleboel gezinnen onder ons, ervaren de komende tijd helemaal niet feestelijk, maar als 
een moeilijke periode. Door welke situatie dan ook, zijn zij in zwaar weer gekomen, en een 
hele opgave voor hen om daar weer uit te komen! Naast de nodige zorgen over allerlei andere 
noodzakelijke voorzieningen, is er de zorg of er gegeten kan worden, of er een maaltijd op tafel 
kan worden gezet…
Zij hebben, in tegenstelling tot velen van ons, nauwelijks leefgeld, en zij zijn blij met alle steun 
van buitenaf. Zij zijn afhankelijk van wat hun wordt aangeboden…
En dat is wat wij voor hun kunnen betekenen, wat wij voor hun ‘over’ hebben. En wij samen, 
kunnen het verschil maken!

Tijdens de vieringen in het weekend van 1 en 2 december, besteden we aandacht 
aan de voedselbank.
Een organisatie die deze gezinnen iedere week van een voedselpakket voorziet. 
Achter in de kerk staat er dan een kraam met houdbare produkten die door u 
gekocht kunnen worden, om meteen weer te doneren aan de voedselbank. Als 
steun voor onze medemens… Een prachtig gebaar, als een Sinterklaaskado, een 
steuntje in de rug voor allen die het heel erg hard nodig hebben.

Mogen wij op u rekenen?
Wg Dienen/PCI

Parochie de Goorn
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CEES TROMP IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 december 2012 om 11.00 uur in 
de Protestantse Kerk te Wognum. 
In deze viering spreekt Cees Tromp  over “De roeping van een onderduiker”  uitgaande van 
Gideon, Richteren 6.  Cees Tromp heeft zich breed verdiept in de vroeg christelijke kunst;  hij 
geeft cursussen en voordrachten over o.a. Byzantijnse, Romaanse en Ottoonse kunst; schreef 
een bijbelmethode “Naderen om te horen” en bracht samen met Lex Koot een leeswijzer over 
Genesis uit. Over hem wordt door Maartje Tromp ( geen familie ) gezegd: “Cees: veel beeld, 
weinig tekst.”
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 ver-
beeldt, in spannende verhalen vol ‘special effects’ en mythologische motieven, de totale verloe-
dering 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 burgeroor-
log. 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, bestuursleden of de andere aanwezigen in 
gesprek te gaan. Wij hopen u 2 december  a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  

NIEUWS VAN ZUSTER EDMUNDA UIT INDONESIë
Hoewel zuster Edmunda (Truus van der Lee) de reis naar Nederland waarschijnlijk niet meer 
kan maken vanwege haar hoge leeftijd, is het nog zeker niet: uit het oog, uit het hart. Onlangs 
nog was een neef bij haar op bezoek met de laatste berichten en ook de familie heeft natuurlijk 
nog contact.  

Zr. Edmunda (88) en haar rechter hand en beoogd op-
volgster zr. Alberta

Ze is nog altijd actief met haar adoptiekinderen bezig. 
Maar het gebouwtje waar de kinderen nu hun maaltij-
den krijgen, gaat gebruikt worden voor de uitbreiding 
van de polikliniek. Er is echter op het terrein van de 
zusters een andere plek gevonden om de adoptiekinde-
ren op te vangen. Daar zijn echter geen sanitaire voor-
zieningen en er moet ook een nieuwe keukenruimte 
komen.

Adoptiekinderen die thuis onvoldoende te eten krij-
gen, genieten in de schoolpauze van een gratis maal-
tijd
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U begrijpt dat dit weer handen vol met geld gaat kosten, zodat we weer een beroep willen doen 
op uw vrijgevigheid. Er zijn al zoveel mensen die een kind (of meer kinderen) hebben geadop-
teerd. Maar er zijn gelukkig nog veel meer mensen in ons dorp, die van harte dit mooie werk 
van zuster Truus willen ondersteunen. Een mooi gebaar, nu de kerst er weer aankomt en we toch 
ook aan de minderbedeelde kinderen willen denken. De kinderen en zuster Truus zullen u heel 
dankbaar zijn voor uw bijdrage en meeleven. Graag zien we uw goede gaven tegemoet op rek.
nummer 58.65.15.712 t.n.v. stichting Edmunda in De Goorn. Bij voorbaat hartelijk dank!
Alle giften voor zuster Edmunda zijn aftrekbaar voor de belasting.

Met vriendelijke groet, Ada Bakker-Dukker voorz. stichting Edmunda

ROZENSTAETE
Kantbeugel 19
1648 HR  De Goorn
0229-541627
In Rozenstaete is een steunpunt ouderenzorg gevestigd dat zorg- 
en dienstverlening levert in de woonzorgzone in De Goorn.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT, VRIJWILLIGERS GEZOCHT, VRIJWILLIGERS GE-
ZOCHT 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zijn dringend op zoek naar 2 mensen: vrien-
dinnen, vrienden of echtpaar, die het leuk vinden om met de oudere mens om te gaan. De bedoe-
ling is om op de derde zondag van de maand van ongeveer kwart voor 12 tot ongeveer kwart voor 
2 in de Rozenstaete de tafel te dekken voor ongeveer 40 mensen, het eten uit serveren, en na de 
maaltijd alles weer op te halen en de tafels schoon te maken.
Er is voor u ook een heerlijke kop soep.
De sfeer is gezellig, zeker op zondag, er is altijd extra hulp van zusters, indien nodig. Kortom, 
een zinvolle bezigheid, als u op zondag niet zoveel om handen heeft. En mocht die derde zondag 
een keer niet uitkomen, dan kunt u altijd ruilen met andere serveerkoppels van de zondag. En wat 
betreft de zondag: “Wat u de minste der Mijnen hebt gedaan, heeft u Mij gedaan.” zegt Jezus in 
het Evangelie. Met dank namens de gasten van de Rozenstaete!
We heten u graag welkom om eens te komen kijken of kennis te maken.

Ada Bakker
Tel.0229 542552  

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN 28 NOVEMBER OBDAM
OBDAM - 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige automobi-
listen, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 locaties in Nederland terecht 
bij Regelzorg. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbu-
reau, telefoon: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl 
 
Keuringen vinden plaats in:
Locatie: De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam.                
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs. 
Data 2012: 28 november, 19 december en vervolgens eens per maand.

Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of con-
tactlenzen en het huidige rijbewijs.
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KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
Op 15 november was men voor de vijfde keer in de gelegenheid mee te doen met 
de klaverjascompetitie. Met 64 deelnemers was de zaal royaal gevuld. Elly en 
Lineke namen de honneurs waar voor de “bevoorrading”, waardoor W.Groot en 
T.Schaap de 64 vol konden maken. Ook het echtpaar Schouten was multifuncti-
oneel inzetbaar. Het echtpaar Van Schagen speelt dit keer niet samen, maar tegen 

elkaar: hij 1654, zij 1378. Bij het echtpaar Schouten gaf Ko Trees de voorrang: 1043 tegen 1909. 
Van verschillende kanten vernam ik dat het een warme middag was, maar ik heb geen idee hoe de 
temperatuur in de zaal enigszins getemperd zou kunnen worden. Na twee ronden tekenden zich 
al grote verschillen af: 1871-4174, een “verschilletje” van 2303. Twaalf deelnemers scoorden al 
boven 3500. Ook nu weer opmerkelijke uitslagrn: gelijkspel 1818 van de dames De Lange-Ots/
Negenman, doortellen 4647 van W.Borst, terugtellen 1211 van de dames Komen/Timmerman, de 
omkeerbare getallen 1331 van de dames Veldboer/Ruiter, 1661 van T.Negenman/J.van Weerden-
burg, 3993 van R.Pronk en 4004 van M.Vermeulen en natuurlijk de 4000 pecies van B.Veldboer. 
Voor de verrassingsprijzen gold 94, de leeftijd die mijn moeder 16 november heeft bereikt.

De prijswinnaars:
1 T.van Diepen-Braas 5725 12 R.Pronk-de Lange (3994) 3993
2 D.Pronk-van der Lee 5613 13 T.Schaap-Hoogewerf (4094) 4092
3 C.van Weerdenburg-

Andriessen  5438 14 D.Koster (4194)  4200
4 P.Knijn   5245 15 G.Komen-Swart (4294) 4309
5 T.de Lange-Ots  5132 16 R.Laan-van Stralen (4394) 4386
6 M.Knijn-Beemsterboer 5106 17 T.Kooter-Vriend (4494) 4491
7 E.Dekker-Tromp  5103 18 A.de Nijs (4594)  4594
8 G.Smits-Karsten  5074 19 C.Bos (4694)  4699
9 A.Mes-Sijs  5061 20 N.Bakker-Smits (4794) 4787
10 M.Kunis-Oud  5045 21 C.Otter (4894)  4904
11 M.Ruiter-Kunst(3894) 3870 22 S.Groen   3011
De topvijf wordt na 5 wedstrijden nog steeds aangevoerd door G.Smits-Karsten en de rest is flink 
door elkaar geschud.
1 G.Smits-Karsten   25535
2 J.Pronk-Belkom   24597
3 R.van Schagen-Mes  24534
4 T.van Diepen-Braas  24387
5 C.van Weerdenburg-Andriessen 24137

Tot de volgende keer.
Jaap van Diepen

HUTTENDORP DE GOORN – 
AVENHORN EDITIE 2013
Met nog steeds het euforische gevoel van het 
Huttendorp De Goorn – Avenhorn in ons lijf 
zijn we inmiddels alweer begonnen met de 

voorbereidingen voor de editie van 2013. Wie gaat wat doen? Wat wordt het thema? Wat kan 
er beter/anders ten opzichte van de eerste keer? Allemaal zaken waar we ons op tijd mee bezig 
moeten houden om het Huttendorp ook komend jaar weer tot een groot succes te kunnen gaan 
maken. Het eerste besluit is inmiddels genomen: Noteer allemaal alvast week 28 (de week van 
8 tot en met 12 juli) in de agenda, want net als de afgelopen keer gaan we het Huttendorp in de 
eerste week van de zomervakantie organiseren. 
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Hoe, wat en welke dagen is op dit moment nog niet bekend, 
maar daarover zullen we ruim op tijd gaan communiceren. Het laatste nieuws is overigens altijd 
op onze site (www.huttendorpavenhorn.nl) te vinden. Daarnaast zijn we ook via Twitter te vol-
gen op @huttendorpAvenh.

Tot slot willen we alle sponsoren die ons afgelopen zomer 
hebben geholpen nogmaals hartelijkbedanken. Zonder 
jullie was dit geweldige evenement dit jaar niet mogelijk 
geweest. Alle ondernemers die ons hebben geholpen om 
het Huttendorp spektakel tot een succes te maken zijn 
vermeld op de website. Om van de komende editie weer 
een onvergetelijk spektakel te maken, rekenen we weer 
op onze lokale ondernemers die eerder heel enthousiast 
hun hulp hadden aangeboden in de vorm van: transport, 
geld, hout, brood, textiel, materieel, hekwerken, zonne-
brandcrème, fruit, spijkers, mankracht, petten, hapjes, 
container, beleg en nog heel veel meer.

 
Vrolijke timmergroet en tot snel!

Huttendorp De Goorn – Avenhorn

NIEUWS VAN DE HISTORISCHE KRING BERCKHOUT-BOBEL DYCK
Weet u het nog? Die gezellige middag in april in De Ridder waar het jaarboek 2011 werd uitge-
reikt. Maar liefst 280 leden kwamen zelf het boek ophalen. Er waren jaren 50 koekjes (echte ber-
kenblaadjes), drankjes, kapucijners met spek. Het mooiste meisje uit de jaren 50 van Berkhout 
was aanwezig en ontving het eerste exemplaar uit handen van oud bakkersknecht Jan Vrieze.

Noteert u vast de tweede zaterdag van april 2013 in uw agenda. Dan wordt het jaarboek 2012 
gepresenteerd. Wij hopen tot in een lengte van jaren ons jaarboek op de tweede zaterdag van april 
te presenteren in Café De Ridder in Berkhout.

Volgend jaar staan de jaren 70 centraal. Het thema van de expositie en boekpresentatie sluit 
hierop aan. U voelt het al aan, wij willen van alle soorten materiaal (daar vallen ook herinnerin-
gen onder) dolgraag gebruik maken voor onze expositie. 

Cadeau-idee
Niets mooiers dan een jaarboek van de HKBB als sinterklaas- of kerstcadeau. Kijk op onze 
website (www.hkbb.nl) of neem contact op met Geertje Smit, 0229-551773. De boeken kosten  
€ 10, - per stuk, excl. verzendkosten.

Mysterieuze dorpsfilm
Een enkeling heeft de film gezien, meerdere mensen weten dat de film bestaat. We hebben het 
over de dorpsfilm uit 1954. Wie oh wie, kan ons een hint geven waar de film is gebleven? Of ligt 
ie ergens op een zolder te verstoffen, te wachten op herontdekking. Laat het ons weten!

Neem contact op met de secretaris: Gerrit Schuijtemaker, 0229-553075 of mail naar 
secretaris@hknn.nl . 
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GROSTHUIZEN IN 1948
Zo vlak na de oorlog was Grosthuizen flink 
smaller dan nu. Het paard heeft het een en 
ander achter gelaten op het wegdek. In de 
verte zien we de klucht bij de Slimdijk/Kat-
hoek. Dit en meer is te zien op ansichtkaar-
tenberkhout.nl

Co Beemsterboer

VRIJDAG 14 DECEMBER HET GROTE 
KERSTKEEZEN TOERNOOI
Over en paar weken is het al weer zover. De 
gezelligste keez-avond van het jaar: Kerstkee-
zen bij RKEDO. Al jarenlang een groot suc-
ces. 5 jaar lang gesponsord door Jan Schrekker 
en alleen dat gaat veranderen!
De avond ziet er nu als volgt uit. Iedereen die 

mee wil doen geeft zich per koppel op via de  mail of telefonisch . Als je geen maatje kan vinden 
zoeken wij er 1 voor je. Je koopt een kado van minimaal 5 euro en pakt die in.(dus 2 per koppel!) 
Er zal deze avond geen inschrijfgeld zijn. Als iedereen een kado mee heeft gaat ook iedereen met 
een kado naar huis. Hoe leuk is dat? 
Er kan ook worden geklaverjast. Voor de kaarters onder ons gelden dezelfde regels, maar je moet 
je wel als koppel opgeven. RKEDO zorgt voor koffie/ thee, hapjes en 3 prijzen voor de beste 
keezkoppels en natuurlijk de poedelprijs voor de grootste pechvogel van de avond.
Gezien het succes van voorgaande jaren raden we iedereen aan zich snel op te geven. 

Wij hebben er zin in, Tonny en Ruud
Opgeven; tonny_mars@quicknet.nl   of 543217

HET 12E TREFPUNT BILJARTTOERNOOI
Het 12e Trefpunt biljarttoernooi is weer gespeeld. Ook dit jaar was het weer een supergezellig 
en leuk toernooi. Met 43 deelnemers in 8 poules gingen we op maandag 5 november tot en met 
vrijdag 9 november van start in Café ’t Trefpunt om te strijden voor een plek op de finaledag die 
op zaterdag was. De finaledag begon met 24 biljarters in 8 poules waarvan er 1 speler per poule 
overbleef, na een spannende dag met veel zweetdruppels speelden Wim van Breemen en Jan 
Bronder voor de 3e en 4e plaats en Ronald Smal en Peter Bierhaalder 1e en 2e plaats.
1e Ronald Smal
2e Peter Bierhaalder
3e Wim van Breemen
4e Jan Bronder
Uiteraard was de verzorging in Café ’t Trefpunt weer perfect voor elkaar Gerke en Rina bedankt 
daarvoor, ook willen wij alle sponsors bedanken die het toernooi mede mogelijk maakte.
Iedereen hartelijk dank voor het gezellige en sportief Trefpunt Biljarttoernooi en graag tot vol-
gend jaar.

Arie Rotteveel en Marcel van der Ploeg
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VEEL HULP EN ALLEEN MAAR BLIJE GEZICHTEN!
De Sint is in het land, en dat is de meesten van u niet ontgaan. Met veel 
hulppieten kwam hij aan bij de haven in Avenhorn. Het Brug en C- orkest 
van brassband 
´Kunst naar Kracht´ hebben de goedheiligman in een muzikale optocht 
naar de Koggenhal begeleid, waar hulpdirigent Jan Kok met het orkest nog 
een aantal sinterklaasliedjes voor alle toehoorders heeft gespeeld.
Jan is al een aantal jaren de hulpdirigent bij deze gelegenheid en zo kon 

het A-orkest met dirigent Erik Kluin werken aan de muziek voor de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen die op 1 december in Groningen plaatsvinden. U kunt onze prestatie live 
volgen via internet. In de agenda van onze website www.bbknk.nl vindt u de livestream die u 
kunt aanklikken. De precieze tijd van optreden wordt bij loting bepaald en zal zijn op zaterdag-
middag 1 december.  

De herfst is altijd een drukke periode voor de Brassband, maar vele handen zijn de afgelopen 
weken uit de mouwen gestoken voor de jaarlijkse speculaasactie. Ook dit jaar is deze actie weer 
prima geslaagd, ook dankzij u. De nieuwe speculaas is door u heel goed ontvangen en daar maakt 
u ons heel blij mee. Wij danken u en ook de bedrijven die hebben meegedaan, door onze koek te 
kopen. Al deze hulp is onmisbaar om de vereniging in stand te houden. 

FINALE OPEN WORMER 4 NOVEMBER 2012
Een Open wedstrijd voor alle kolvers van Nederland ! Van onze vereni-
ging waren er 2 heren in de finale. Joop Komen speelde nog een mooie 
partij van 47 punten en met vanuit de voorronde 102 punten werd hij 2de 

van de heren met een totaal van 149 punten. Hein van Beusichem had 
vanuit de voorronde 93 punten, maar was in de finale niet zo gelukkig. 
Met maar…. 26 punten moest hij genoegen nemen met de 12 plaats van 
119 punten. Winnaar van deze Open Wormer 2012 was Simon Kreuk uit 

Hoogwoud met153 punten . Een derde plaats was er voor Ad Visser uit Opmeer met 148 punten.

Sportieve groet, Ina Jong
Kolfver. RSJ Berkhout

KVG  -- EENDAGSBESTUUR
Dinsdagavond 13 november was het zover het ééndagsbestuur. 83 Leden 
hadden zich opgegeven en een cadeautje van 2 euro meegenomen. Het een-
dagsbestuur had gekozen voor: “Ik hou van Holland” een Quiz met vragen. 
U kent het misschien wel van tv, met Linda de Mol. Nou wij hadden ook 6 
Linda’s. Lize Reus, Ina Klaver, Anja de Lange, Margret Buysman, Marléne 
Schaap en Ria Besseling.

Allen prachtig gekleed, en de zaal zag er ook gezellig -  op zijn Hollands  - uit. De zaal was in 
tweeën gedeeld, een oranje kant en een rood, wit, blauwe kant. Doormiddel van lootjes werden 
er steeds 4 mensen, van beide kanten naar voren geroepen, dus oranje tegen rood,wit,blauw. Er 
werden drie rondes voor de pauze gespeeld. Elke ronde met nieuwe mensen uit de zaal. In de 
pauze kregen we een vel met jeugd foto’s van het ééndagsbestuur, met de vraag wie is wie.
Na de pauze mocht het bestuur naar voren komen om de verjaardagsronde te spelen. Daarna 
nog een ronde, en we sloten af met het rad, hoger of lager. Uit eindelijk won de oranje kant. De 
cadeautjes werden uitgedeeld, te beginnen aan de winnende kant. Eendagsbestuur bedankt voor 
deze gezellige avond.
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VERSLAG NBVP VROUWEN VAN NU AFDELING 
BERKHOUT/BOBELDIJK  
8 NOVEMBER 2012:
Onze verenigingsnaam is officieel veranderd in Vrouwen 
van NU per oktober 2012.
Zie het landelijke ledenblad oktober 2012.
Ook krijgen wij een nieuwe website zie adres: 
http://vrouwenvannu.nl

Deze nieuwe website heeft veel meer mogelijkheden om met u te communiceren.
Onze afd.Berkhout/Bobeldijk  krijgt ook weer een ei-
gen stukje site ( onderdeel van de landelijke/provinci-
alensite ) die onze webmaster  gaat beheren. Lijkt het 
u leuk om de site te beheren/bewerken laat het ons dan 
weten! Een ieder met een computer kan het leren.
Wij hebben dit jaar 5 jubilarissen en dat vieren wij op 
deze avond!
Mevr. Catrien Worp-Naber en mevr. Aaf Wonder-de 
Jong 60 jaar lid. 
Mevr. Annegré Silver- Berkhout 55 jaar lid, Mevr. Ida 
De Jong-Zwagerman 50 jaar lid,
Mevr. Ans De Boer - Koopman 25 jaar lid.

Na de huldiging kon onze avond verder van start.
Onze gast Corina Sas heeft wel een heel speciale hobby, sieraden maken van lichtverzilverde 
bestekken. De bewerking die eerst moet gebeuren alvorens het zich laat buigen is een verhitting 
op het  gasfornuis. Daarna afkoelen en dan kan het feest beginnen. Natuurlijk hebben wij ge-
vraagd om een workshop, maar zo eenvoudig is het niet. De dia’s lieten zien welke bewerkingen 
het metaal nodig  heeft  om uiteindelijk na polijsten een mooie sierlijke armband, ring, hanger en 
zelfs een kettingriem te verkrijgen.
Als je goed keek dan zag je nog de vorm van het bewerkte deel van het bestek erin.
Het was een leuke avond en de sieraden konden worden gekocht en bewonderd.

Onze volgende avond is donderdag 13 december  in Café de Ridder inloop vanaf 19.15 uur!!.
Het is onze kerstviering. Het Kerstkoor  Kooriander komt  in “Charles Dickens” stijl onze avond 
vullen. Wij nodigen onze leden uit, eventueel in Engelse stijl, hierbij aanwezig te zijn tegen een 
vergoeding van € 7,50 i.v.m. speciale consumpties. Opgave bij Willeke Feld, tel: 0229551929 of 
via de mail: cnm.feld@quicknet/nl

Namens het Bestuur Tine Weernink

BINNENKORT! FAMILIEVOORSTELLING MET ETEN DOOR ELENA
“Het is groen en.....................” het is geen Shrek, maar “wat” het wel is houden we nog even 
geheim! Wat we wel laten weten is dat we op 2, 3, 9 en 10 februari een ontzettend leuke fami-
lievoorstelling spelen. Het belooft iets spectaculairs te worden! De hele zaal van café de Grost 
zal omgetoverd worden tot één groot toneel, zodat u letterlijk middenin het toneelstuk zult zit-
ten. Bovendien zal tijdens elke voorstelling een diner geserveerd worden. Binnenkort zult u hier 
kunnen lezen wanneer u de kaartjes in de voorverkoop kunt bestellen (leuk als kado voor de 
feestdagen!). Zet de data vast in de agenda en kom in februari gezellig met het hele gezin kijken 
naar “Het is groen en................”
Tot gauw!

De spelers van Rederijkerskamer Elena
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UITNODIGING
Hierbij wil ik jou samen met al je familieleden, kennissen en vrienden Heel 
graag uitnodigen om mij te komen bewonderen in het geweldige kersttoneel-
stuk Scrooge. 
Op 13, 14, 15 (20.00 uur) en 16 december 2012 (15.00 uur) kun je genieten 
van deze gezellige voorstellingen in het Pronk Theather.

 
Pronktheater
Julianastraat 21A
1633JL Avenhorn

Scrooge is het verhaal van een oude gierige vrek die in kerstnacht drie geesten ontmoet... Zal 
Scrooge zijn leven kunnen beteren? Komt dat zien!
Kaarten bestel je gemakkelijk en snel via onze website of bij één van de voorverkoopadressen 
(Jeans4all, Fietswereld Keizer in De Goorn, Kapsalon Imming in Obdam of Witte Wielsport in 
Ursem).

De kosten voor een kaartje zijn slechts €15,- voor volwassenen €10,- voor kinderen.
Wees er snel bij, want op=op!
Meer informatie: www.nieuw-leven-de-goorn.nl
Ik zie je graag bij één van onze voorstellingen in het Pronk Theater!

Groetjes Nové

Scrooge, het unieke sintcadeau om te krijgen of te geven!

SCROOGE KOMT NAAR DE GOORN
Als je een toneelstuk op wil voeren met alleen acteurs kom je niet ver. Je hebt 
daarnaast hulp nodig van veel mensen. Dit keer willen wij u voorstellen aan 
de mensen achter de scene. De attributen en de effecten moeten geregeld wor-
den. De grime en het kapwerk is een enorme klus. Dat vergt veel voorberei-
ding. Nieuw Leven heeft daar prima mensen voor. Monique Meerveld regelt 
de grime, Magda Zuurveen organiseert al het haarwerk en Hans Schilder is 

de man van de attributen en de effecten. Scrooge is een oud- engels stuk  dus dat eist nogal wat. 
Reken maar dat ze het daar druk mee hebben. Het resultaat wordt zeer de moeite waard, komt 
dat zien komt dat zien.

www.nieuw-leven-de-goorn.nl 

Hans Schilder, attributen Monique Meerveld, grime Magda Zuurveen, haarwerk
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DORCAS DINER IN ‘DE BUIZERD’ LEVERT 
EURO 2.200,00 OP
Op woensdagavond 31 oktober organiseerden Marcel 
en Suzanne Bark van Hotel Restaurant “de Buizerd” 
in Noord Scharwoude in samenwerking met Dorcas 

een exclusief vijfgangen diner. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het “Adopt a 
Student” project van Dorcas. Via dit project kunnen veelbelovende studenten uit Oost Europa 
of Afrika,  wier ouders hun studie niet kunnen betalen, toch een vervolgstudie doen. Zij hebben 
hierdoor zelf uitzicht op een betere toekomst, maar ze kunnen ook een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van hun land. 
Rond 19.00 uur heette Adri Wijnker, voorzitter van de Dorcas werkgroep Noord Holland Noord, 
de aanwezigen in de sfeervol aangeklede zaal van harte welkom. Ondertussen werd er in de 
keuken door Marcel Bark en Nanning Ketelaar en hun team hard gewerkt om de gasten kennis 
te laten maken met wat Hotel Restaurant “de Buizerd” op culinair gebied te bieden heeft. In het 
restaurant werden de prachtig opgemaakte gerechten door ploeg van Dennis Huisman op de 
smaakvol aangeklede tafels geserveerd. Dit alles gebeurde in de gastvrije en gemoedelijke sfeer, 
die zo kenmerkend is voor Hotel Restaurant “de Buizerd”.
Tussen de gangen door werd er opgetreden door de “Meiden van Pater” uit Waarland. Met hun 
prachtige close harmony zang brachten zij easy listening muziek waarnaar door de aanwezige 
gasten ademloos geluisterd werd. De combinatie van kwalitatief hoogstaande gerechten, afge-
wisseld  met prachtige zang maakte van deze avond een compleet avondje uit.  
Aan het einde van de avond kon Marcel Bark aan Joeke van der Mei, directeur van Dorcas, een 
check ter waarde van Euro 2.200,00 overhandigen. Een welverdiend applaus van alle aanwezi-
gen was er ten slotte voor Marcel en Suzanne Bark, Nanning Ketelaar, Dennis Huisman en hun 
team, die zich deze avond geheel belangeloos hebben ingezet om dit culinaire evenement tot een 
succes te maken.
Belangstellenden zijn volgend jaar rond deze tijd weer van harte welkom in Restaurant “de Rijd” 
in Nieuwe Niedorp waar het Dorcas Diner 2013 zal plaatsvinden.

COMPLIMENTE

Een profeet, zo zoit een spreekwoord,
wordt in oigen plaas niet eerd,
dat heb ieder deur de jare
in ‘t leven a; wel leerd.

As een mens nou echt talent heb,
een gewône man of vrouw,
zegge wai den op z’n hoogst ‘rs:
“Och, die kén dat ienmaal nou.”

Maar is ientje overleden,
lees je, en dat is wel kras
d’rect in alle advertenties
wat voor beste vent ‘t was.

Hai kregt allegaar complimente,
de waardering is groôt,
maar de man die dat verdiende,
hoort ‘t niet, want die is doôd ...
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Deermee wul ik enkeld zegge,
want ik weet niet hoe of ‘t gaat:
heêl wat goedbedoelde woorde
die gebruikte we té laat.

Dat geeft ientje die in ‘t leven
heêl wat goeie dinge doet,
zomaar ok en keer een boogie,
want dat geeft weer nuwe moed.

‘t Leven is voor niemand makkelijk,
het is meistntoids een stroid,
maar een simpel schouderkloppie 
dat doet wonderen op z’n toid.
 Siem de Haan, Heerhugowaard

KBO BUSTOCHT
Op uitnodiging van de Bank Giro Loterij is de KBO met 44 mensen vrijdag 9 
november j.l. met de speciale Museum Plus Bus een bezoek gaan brengen aan het 
museum  Valkhof te Nijmegen. Na een hartelijk welkom door onze gids Dolly 
van de Berg, nam Paul Jong de honneurs over. Dus dat werd zingen en vragen 
beantwoorden, die natuurlijk te maken hadden met Nijmegen. De stemming zat 

er goed in. In het museum werden we ontvangen met een heerlijk kopje koffie en werden we in 3 
groepen verdeeld. Onder leiding  van een gids, gingen we het museum bekijken. Een belangrijk 
deel is de gevarieerde collectie archeologie die iets vertelt over de Prehistorie, Romeinse tijd en 
Middeleeuwen in Nijmegen en Gelderland.
Na een uitstekende lunch van heerlijke tomatensoep en 2 broodjes, karnemelk/melk en koffie/
thee konden we op eigen houtje het museum verder bekijken Er is een omvangrijke collectie 
schilderijen, zilver en middeleeuwse beelden, dat ook weer de geschiedenis vertelt van Nijmegen 
en de regio.
Er was ook een extra POP-ART tentoonstelling, wat een prachtig tijdsbeeld geeft van diverse 
bekende personen uit de politiek, de filmindustrie, televisie, materiaal, muziek enz.. Alles de 
moeite waard om te bekijken. We konden ook in de museum-winkel nog wat kopen als men dat 
wilde.  Om 15.30 uur stond de bus weer klaar om ons naar Noord-Holland te brengen. Ook de 
terugreis verliep voorspoedig. De winnaars werden bekend gemaakt van de puzzelquiz en kregen 
een welverdiend prijsje. De chauffeur en Dolly werden ook bedankt voor de goede begeleiding. 
Een prachtig initiatief om het museum naar de mensen te brengen en zeker naar diegene die door 
omstandigheden daar niet zo goed meer voor in staat zijn.
We hebben genoten en hopen dat de KBO weer een kans zal krijgen om op deze wijze een 
bezoek te mogen brengen aan een van de 12 museums die zich hiervoor hebben aangemeld.

Lineke Chervet.

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 econo-
mische winter door te komen. 
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In Berkhout en Bobeldijk wordt er bij u door één van de leden aangebeld tussen 1 en 11 novem-
ber. 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 achterla-
ten 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 waarin we een kerstconcert geven op 16 december en een donateursconcert 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

Ik werd vorige week al heel snel gebeld door Arie Langereis, hij herkende zichzelf op de flora-
wagen, waarvan ik vorige week een foto in de Heraut had geplaatst. Maar gelijk vertelde hij dat 
het geen florawagen was maar een wagen uit de feestelijke optocht om de bevrijding te vieren. 
In de toekomst wil ik daar graag in het boek van de Historische Kring van Berkhout aandacht 
aan schenken.
Wie heeft nog meer foto’s van de bevrijdingsfeesten?
Ik hoor het graag! Annet Wood, tel. 553007

BESTE KOGGENBEWONERS
Pietengym nieuws
Ook dit jaar komen de zwarte pieten weer langs bij  
EDO gym, en deze keer komen zij op de leukste dag 
van het jaar en dat is op woensdag 5 december 2012!

We hebben hiervoor het rooster aangepast. Deze ziet er als volgt uit:
Groep 3,4, 5, 6 en jongens:
gymmen van 14.00 uur tot 15.00 uur
Groep 7 en 8:
gymmen van 15.00 uur tot 16.00 uur
Veel plezier!!! 

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.

HET BESTUUR MELDT
Vrijdag 16 november  was er een sponsoravond een kleine 50 belangstellenden 
hebben een interessante en gezellige avond meegemaakt. Richard heeft als voor-
zitter van de sponsorcommissie het maatschappelijk belang van sponsoring en 
het belang voor RKEDO geschetst. Tim heeft het Jeugd Opleidings Plan (JOP) 
gepresenteerd, waarna Koos de plaats van RKEDO binnen de gemeenschap heeft 

gepresenteerd. In de huidige economische omstandigheden zal sponsoring een steeds prominen-
tere plaats krijgen en dit zullen we ook in het aantal uitingen van reclame gaan zien. 
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De notulen van de jaarvergadering staan inmiddels op de website van RKEDO. Hebt u geen 
toegang tot de website maar wilt u de notulen wel nalezen dan hoor ik dat graag dan ontvangt u 
een papieren exemplaar.
 
Inmiddels zijn er al weer 2 opleidingen achter de rug. De scheidsrechter commissie heeft samen 
met Kwiek ’78 9 nieuwe scheidsrechters opgeleid en voor de AED is er weer een herhaling 
geweest.

Op vrijdag 14 december vindt het grote KerstKeezen/klaverjas toernooi plaats.
De avond ziet er nu als volgt uit: Iedereen die mee wil doen geeft zich per koppel op via de  e-
mail of telefonisch . Als je geen maatje kan vinden zoeken wij er 1 voor je. Je koopt een cadeau 
van minimaal 5 euro en pakt die in.(dus 2 per koppel!) Er zal deze avond geen inschrijfgeld zijn. 
Als iedereen een cadeau mee heeft gaat ook iedereen met een cadeau naar huis. Hoe leuk is dat?
Er kan ook worden geklaverjast. Voor de kaarters onder ons gelden dezelfde regels, maar je moet 
je wel als koppel opgeven.
RKEDO zorgt voor koffie/ thee, hapjes en 3 prijzen voor de beste keezkoppels en natuurlijk de 
poedelprijs voor de grootste pechvogel van de avond. Opgave bij Tonny Mars 0229543217

Voor heren 1 was er op 18 november wel succes, na het verlies tegen De Rijp was dit een be-
langrijke wedstrijd om van Sporting Krommenie wel te winnen. Volgens de verslagen was het 
met een beetje geluk, ik heb het zelf niet gezien want ik moest de loopgroep Avenhorn vertegen-
woordigen in Nijmegen.

De groep van de kabouters bestaat inmiddels uit 30 spelers, sinds kort spelen ook een drietal 
meisjes mee. Er zijn nog wel nieuwe kabouters te plaatsen want als je profvoetballer wilt worden 
moet je bij de kabouters beginnen. De kabouters spelen tot het eind van het jaar buiten, na een 
winterstop spelen ze de maand februari in de zaal en in maart spelen ze dan weer buiten. 

Groet,
Kees Floris

Secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

Hieronder het thuisprogramma, er kunnen altijd wijzigingen komen. Kijk voor het actuele pro-
gramma en uit programma op de website.

zaterdag 1 december
10:45   RKEDO D1 KGB D1
12:30   RKEDO D3 Spartanen D4
10:45   RKEDO E2 Always Forward E5
10:45   RKEDO E3 Spartanen E5
10:45   RKEDO E5 Always Forward E14
14:30   RKEDO MD1 Always Forward MD2
12:30   RKEDO C2 ST Opperdoes/TSV Twisk C2
14:30   RKEDO C3 Medemblik C3
9:30   RKEDO F2 Always Forward F7
9:30   RKEDO F3 Westfriezen F4
9:30   RKEDO F5 DESS F1
9:30   RKEDO F7 Strandvogels F3M
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zondag 2 december
14:30 13:00 Hercules Zaandam sc 1 RKEDO 1
12:00   RKEDO 3 Always Forward 8
14:00   RKEDO 5 SVW 27 15
10:00   RKEDO 6 Woudia 5
9:45   RKEDO VE2 Twisk TSV VE1
13:00 12:00 Andijk VR1 RKEDO VR2
14:00   RKEDO A2 Spirit’30 A2
11:45   RKEDO B1 Limmen B1
10:00   RKEDO B2 Purmersteijn B2
12:00   RKEDO MB1 SDZ MB1

zaterdag 8 december  
12:30   RKEDO D2 Victoria O D2
10:45   RKEDO E1 Westfriezen E1
10:45   RKEDO E4 DWB E2
14:30   RKEDO MC1 Blokkers De MC2
14:30   RKEDO C1 Reiger Boys C3
9:30   RKEDO F1 Alkmaarsche Boys F1
9:30   RKEDO F4 Vrone F7
9:30   RKEDO F6 Rijp (de) F5
10:45   RKEDO ME2 Zouaven De ME1
 
zondag 9 december
14:00   RKEDO 1 SVA 1
11:30   RKEDO 2 HSV Sport 1889 2
10:00   RKEDO 4 Always Forward 6
9:45   RKEDO VE1 Bergen VE1
11:45   RKEDO VR2 Grasshoppers VR2
14:00   RKEDO VR3 HSV Sport 1889 VR1
11:30   RKEDO A1 Rijp (de) A1

MEYSAM VAN SYTYCD GAF WORKSHOP BIJ  DANSSCHOOL DE STREETS!!
Dinsdag 6 november hadden alle leden van dansschool De streets een druk programma voor de boeg. 
Er waren 5 workshops te volgen van 5 verschillende docenten met 5 verschillende dansstijlen.  
Zo kon je workshop stijldansen, zumba, streetdance en hiphop volgen, maar de klapper was die 
dag natuurlijk Meysam vorig jaar finale kan-
didaat bij het populaire tv dansprogramma So 
you think you can Dance.
Sommige leden gingen voor 5 uur dansen! Dat 
waren de echte dans fanaten, maar ook leden 
van 6 jaar die 3 uur dansen vol hielden. De 
sfeer zat er goed in! 
De leden gaan zich nu voorbereiden voor 9 
maart 2013 er staat dan een grote voorstelling 
genaamd Xtreme   in theater Cool Te Heer-
hugowaard gepand. Wil je als nieuw lid nog 
met deze voorstelling meedoen, kom dan 2 gra-
tis proeflessen volgen! (Dansschool De Streets 
werkt niet met inschrijfgeld of opzegtermijnen) 



22

Dansschool De Streets 
Pietergrootstraat 17 De Goorn
informatie: destreets.hyves.nl 

Dinsdag: reguliere les 1 uur p.w    Donderdag: demonstratie teams 2 uur les  
      pw + meerdere optredens  
15:30 tot 16:30 uur 4,5 tot 6 jaar streetdance in het jaar.  
16:30 tot 17:30 uur 7 tot 9 jaar streetdance  16:00 tot 18:00 uur 7 tot 12 jaar 
17:30 tot 18:30 uur 10 tot 12 jaar streetdance 18:30 tot 20:30 uur  13 tot 16 jaar 
18:30 tot 19:30 uur 12 tot 16 jaar streetdance in de laatste leeftijdscategorie kunnen wij  
19:30 tot 20:30 uur 12 tot 16 jaar ballet   wel wat versterking gebruiken!

KIND OF KONING; EEN MUZIKALE KERSTVERTELLING
Het is weer bijna Kerstmis, misschien heeft u een diner gepland of gaat u 
naar de nachtmis.Zou het niet mooi zijn om dit jaar daarnaast ook op een 
bijzondere manier stil te staan bij het kerstverhaal waarmee het allemaal   
begon? Dan hebben wij de perfecte gelegenheid! Op zaterdag 15 decem-
ber  zal Frank Hoebe zijn volledig vernieuwde voorstelling “Kind of Ko-
ning”  opvoeren   in de kerk van Spierdijk. Met een koor, een gevarieerd 
instrumentaal ensemble en solisten is dit een voorstelling om niet te missen. 
Frank staat bekend om zijn schitterende meerstemmige zangmelodieen en 
een zeer afwisselend muzikaal repertoire. 

De solisten zijn: Mirelle van der Veer als Maria en Nico Hoogenboom als Jozef.Er is een groepje 
vertellers en ook de herders, de engelen en de wijzen uit het Oosten zullen niet ontbreken. De 
levendige uitbeelding maakt dit stuk uitstekend geschikt voor kinderen, dus kom met de hele 
familie!Kaarten zijn 9 euro in de voorverkoop (10 euro aan de kerk) en zijn te bestellen en af te 
halen bij: S Hoebe-Koeman tel. 0229-563430, M ter Schure-Hoebe tel. 0229-563193 en bij de 
pastorie van Spierdijk. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de actie “verwarm de kerk”. 
Wilt u meer weten? Ga naar de website; www.hoebeprojecten.nl. We zien u graag op zaterdag 15 
december in de kerk van Spierdijk. Aanvang 20.15u

G-SCHAATSCLINIC MET BARBARA DE LOOR
Vrijdag 30 november a.s. organiseert de Schaatstrainingsgroep Solid Aqua een schaatsclinic 
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Nederlands oud-langebaanschaats-
ster Barbara de Loor zal de clinic met enthousiasme verzorgen.

STG Solid Aqua schaatst op maandag (17.15-18.15u) en vrijdag (15.30-16.30u) met een groep 
kinderen met een verstandelijke beperking. Deze trainingen zijn sinds enige jaren een groot suc-
ces en wordt begeleid door meerdere vrijwilligers. Omdat de afgelopen jaren een aantal kinderen 
is doorgestroomd naar het reguliere schaatsen of gekozen hebben voor een andere sport is er 
weer plek voor nieuwe leden!

De schaatsclinic op 30 november is van 14.30-16.00 uur op de ijshockeybaan van IJsbaan de 
Westfries in Hoorn. Wil jij ook proberen of schaatsen iets voor jou is? Meld je dan snel aan voor 
de clinic bij Anita Kerkhof via de mail: kerk0664@planet.nl.

Wilt u meer informatie over andere sportmogelijkheden met een beperking kijk dan op www.
aangepastsporten.info of neem contact op met Sportservice West-Friesland, Mariska Bakker, 
telefoon (0229) 28 77 04 of via e-mail: mbakker@sportservicewestfriesland.nl. 
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Q&A ACTIE ‘KLUISGEHEIMEN’ EN ‘NO-OR-GO’
A. Algemene vragen
1. Wie voert de actie ‘Kluisgeheim?
2. Over de game ‘No or Go’
3. Wat is het doel van No-or-Go en actie Kluisgeheim?
4. Waarom hebben VWS en OC&W hiervoor opdracht gegeven? 
5. Wie is/zijn de doelgroepen?
6. Wat is seksuele gezondheid? 
7. Wat is grensoverschrijdend gedrag?
8. Wat zijn de negatieve gevolgen van grensoverschrijdend gedrag?
9. Waar bestaat de campagne nog meer uit?
10. Heeft het effect?

A. Algemene vragen en antwoorden
1. Wie voert de actie ‘Kluisgeheim?
De actie wordt gevoerd door Soa Aids Nederland en Rutgers WPF in samenwerking met de 
GGD’en. De ministeries van VWS en OC&W zijn opdrachtgevers van de actie. De actie Kluis-
geheim is onderdeel van de campagne Maak Seks Lekker Duidelijk. Via actie Kluisgeheim wor-
den jongeren aangemoedigd de online game ‘No or GO’ te spelen. 

2. Over de game ‘No or Go’
No or Go is een online game waarmee jongeren aangeven wat ze zouden doen in specifieke situ-
aties. Wat doe je bijvoorbeeld als je aan de bar staat en iemand een hand op je billen legt? Of  als 
je date wel erg hard van stapel loopt? Na het aanmaken van een kort profiel over geslacht, leeftijd 
en seksuele voorkeur ‘loop’ je met een eigen avatar door het spel.  Na afloop van het spel ontdek 
je wat voor type je bent: een coole player, een kalme afwachter, een directe diva, een charmante 
casanova of nog een van de andere twaalf types. Bovendien ontdek je in welke situaties jij kwets-
baar bent en wat je anders had kunnen doen. 

No or Go kan worden gespeeld via www.sense.info.  Jongeren kunnen elkaar ook via Facebook 
uitnodigen om het spel te spelen door een boodschap achter te laten op het profiel van een vriend 
(‘Bas vindt jou een extreme flirt! Ontdek het zelf!’). Daarnaast kunnen jongeren, als ze weten 
welk profiel het beste bij hun past, verder oefenen met lastige situaties in het spel Can you fix it 
(www.canyoufixit.nl) of chatten met Sense verpleegkundigen via www.sense.info. 

3. Wat is het doel van No-or-Go en actie Kluisgeheim?
Doel van het spel is om jongeren weerbaarder te maken tegen grensoverschrijdend gedrag. Uit 
onderzoek blijkt dat alle jongeren het onacceptabel vinden als je wordt gedwongen om seksuele 
handelingen te verrichten. Toch vinden ze ook dat sommige vormen van grensoverschrijdend 
gedrag, zoals ongewenst aangeraakt worden, ‘erbij horen’. Rutgers WPF en Soa Aids Nederland 
willen jongeren op een positieve manier laten zien hoe zij hun wensen en grenzen kunnen aan-
geven.

4. Waarom hebben VWS en OC&W hiervoor opdracht gegeven? 
VWS en OCW vinden het noodzakelijk om de seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen. 
Het gaat er ook om het seksuele welbevinden van jongeren te verbeteren: minder seksueel grens-
overschrijdend gedrag, minder seksueel geweld en minder seksuele dwang, zodat jongeren geen 
fysieke en emotionele beschadiging oplopen in hun jeugd.  18% procent van de meisjes en 4% 
van de jongens is wel eens gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied. (Bron: 
De Graaf et al, 2012 Seks onder je 25e). 
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84% van de meisjes heeft sinds haar 14de te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (zowel fysiek als niet fysiek). Bij de jongens is dit percentage 66%. (Bron: Kuyper et al, 
2011 ‘Laat je nu horen!’). 

5. Wie is/zijn de doelgroepen?
De doelgroep zijn jongeren, met name laagopgeleid, in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. 

6. Wat is seksuele gezondheid?
- Het voorkomen van hiv en soa’s bij jezelf en anderen.
- Het voorkomen van ongewenste zwangerschap bij jezelf of anderen.
- De afwezigheid van morele en fysieke dwang.
- Het vermogen om te genieten van seksualiteit.
- De afwezigheid van emotionele belemmeringen bij seks, zoals schaamte en schuldgevoel.
- De afwezigheid van seksuele disfuncties.

7. Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Er is grensoverschrijdend gedrag met en zonder dat er sprake is van fysiek contact. Bij grensover-
schrijdende seksuele ervaringen met fysiek contact wordt iemand die geen seks wil overgehaald, 
gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen om toch seks te hebben of fysieke seksuele handelin-
gen uit te voeren. 18% procent van de meisjes en 4% van de jongens is wel eens gedwongen om 
iets te doen of toe te staan op seksueel gebied. (Bron: onderzoek Seks onder je 25ste). 

Bij seksuele ervaringen zónder fysiek contact wordt iemand ongevraagd geconfronteerd met 
seksuele opmerkingen, seksuele bewegingen, masturberen voor een webcam, het toegestuurd 
krijgen van porno, enzovoort (Laat je nu horen). 84% van de meisjes heeft sinds haar 14de te ma-
ken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag (zowel fysiek als niet fysiek). Bij de jongens 
is dit percentage 66%. (Bron: onderzoek ‘Laat je nu horen!’)

8. Wat zijn de negatieve gevolgen van grensoverschrijdend gedrag?
Als meiden seks tegen hun zin toelaten, komt dit omdat zij hun partner niet willen kwetsen of 
omdat ze niet weerbaar genoeg zijn om er iets van te zeggen. Meiden die langdurige of terugke-
rende ervaringen hebben met ongewenst seksueel gedrag hebben hier veel last van. Ze hebben 
gevoelens van angst, boosheid, schaamte, zelfverwijt en wantrouwen naar mannen. (Bron: on-
derzoek ‘Niet zomaar seks’). 
- Vrouwen die ooit zijn gedwongen tot het uitvoeren of ondergaan van seksuele handelingen 
verkeren in een slechtere psychische, lichamelijke en seksuele gezondheid dit effect is sterker 
naarmate een vrouw meer dan eens gedwongen is tot seks. (Hobcraft, J. & Kiernan, K. (2001). 
Childhood poverty, early motherhood and adult social exclusion. British Journal of Sociology 
52:3, 495-517).
- Op maatschappelijk niveau heeft grensoverschrijdend seksueel gedrag als gevolg dat er hogere 
gezondheidskosten worden gemaakt, vanwege medische zorg, abortushulpverlening, soa- en hiv-
zorg, traumabehandeling. Ook worden er hogere kosten gemaakt door politie en justitie.

9.  Waar bestaat de campagne nog meer uit?
Tegelijkertijd met de actie Kluisgeheim start een online campagne om jongeren aan te moedigen 
No-or-Go te spelen. Hiervoor wordt Facebook, YouTube kanalen, vloggers, populaire jongeren-
community’s ingeschakeld.  

De game Can you fix it? is vernieuwd en deze maand live gegaan. Naast aanpassingen aan de 
look and feel en de gameplay (op basis van evaluatieonderzoek), zijn er twee nieuwe video’s 
toegevoegd: www.canyoufixit.nl. De seriousgame ‘Can you fix it?’ is ontworpen in 2010 en is 
inmiddels bezocht door 180.000 bezoekers. De game bestaat uit 14 video’s waarin situaties naar 
voren komen die dreigen verkeerd af te lopen als je niet op tijd ingrijpt.
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Voor ouders en professionals is er de website www.uwkindenseks.nl, waar ouders voorbeeld-
films, tips en tools vinden voor de seksuele opvoeding van hun pubers.

10. Heeft het effect?
De campagne loopt al twee jaar en heeft in die tijd 43% van de jongeren bereikt. Effecten zijn 
dat jongeren zich meer bewust zijn geworden van hun wensen en grenzen. Door het spelen van 
Can You Fix It willen we jongeren daarnaast ook meer inzicht geven in hoe ze grenzen kunnen 
stellen en ze laten oefenen daarmee, zodat ze vaardigheden opdoen. Universiteit Maastricht voert 
op dit moment een effectstudie uit. 

RUILBEURS “DE VERZAMELAAR” 1 DECEMBER IN DE WEERE
De ruilbeurs van 1 december staat in het teken van Sinterklaas.  Jacqueline had bij de eerste de-
cember beurs aan pepernoten gedacht.  Zo is een traditie geboren, geen koekjes maar pepernoten 
bij de koffie en thee. Aan enthousiasme geen gebrek, op verzoek en met hulp van een bezoeker 
gaan we vanaf januari 2013 een Opruimmarkt (max. 3 kavels) organiseren.

Zaterdag 1 december staat van 13.00 tot 16.00 uur de volgende 
beurs in het Theresiahuis op de planning. Jong of oud iedereen is 
welkom. Het adres is de Vekenweg 2 te De Weere. Iedereen betaalt 
voor  een kleine bijdrage in de kosten en een bakkie koffie/thee 
€ 1,- (leden) of € 2,- voor (niet-leden). Wilt U meer weten over 
de ruilbeurs? Loop dan gerust even binnen of bel van tevoren met 
beurshouder Tiny Koopmans, tel:0229-582544.

€10.000 SUBSIDIE VOOR UW VERENIGING?
De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbie-
ders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen 
om meer mensen te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit 
het ontwikkelen en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen die niet of 
nauwelijks sporten en bewegen. Ook uw vereniging kan gebruik maken van 
de Sportimpuls.
Wilt u snel weten of uw vereniging in aanmerking komt voor een subsidie 

van minimaal € 10.000? Kom dan naar de Sportimpuls  informatiebijeenkomst bij u in de buurt. 
Vanuit het landelijke Sportimpulsteam wordt de regeling aan u gepresenteerd. Daarnaast geeft 
Sportservice West-Friesland u toelichting op de ondersteuningsmogelijkheden die zij bieden bij 
het opstellen een aanvraag. 

Bijeenkomsten
De Sportimpulsbijeenkomsten worden georganiseerd op 26 november 2012 in Avenhorn, 27 
november 2012 in Obdam, 3 december 2012 in Medemblik, 10 december 2012 in Hoogkarspel, 
11 december 2012 in Enkhuizen. De bijeenkomsten starten om 19.30 uur. Meer informatie en 
locatiegegevens zijn te vinden op www.sportservicewestrfriesland.nl. 

Aanmelden
Wilt u een bijeenkomst bijwonen? meldt u aan bij Sportservice West-Friesland via de website, 
een mail naar info@sportservicewestfriesland.nl of  telefonisch op 0229-287707. In Opmeer 
heeft al een bijeenkomst plaatsgevonden op 10 oktober 2012. Heeft u deze bijeenkomst gemist of 
bent u verhinderd voor de bijeenkomst in uw gemeente, dan kunt u ook een andere bijeenkomst 
bezoeken of rechtstreeks contact opnemen met Jantine Kloppenburg of Cindy Koopman van 
Sportservice West-Friesland voor meer informatie of een individuele afspraak.
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INDOOR MODELVLIEGWEDSTRIJD DE GOORN
Op zondag 9 december organiseert de Koninklijke Nederlandse Ver-
eniging voor Luchtvaart (KNVvL) de 2e wedstrijd voor het Nederlands 
kampioenschap indoor kunstvlucht modelvliegen in de Koggehal in De 
Goorn.
Er wordt gevlogen met zeer lichte vliegtuigjes die radiografisch be-
stuurd een kunstvluchtprogramma vliegen binnen in de sporthal!
Een jury bepaald wie de winnaar is per klasse varierend in moeilijk-

heidsgraad. Een voor het publiek zeer aantrekkelijke klasse is de zogenaamde Aeromusical, 
waarbij vliegtuigen op de maat van de muziek een vrij programma vliegen, vaak ook nog ver-
gezeld van lichteffecten.Tussen de wedstrijdrondes door zullen er ook demonstraties gegeven 
worden met andere vliegende objecten.
Iedereen is welkom om te komen kijken vanaf de tribune en de entree is gratis. 
Tijd : 9 december van 10.00 tot 17.00. Adres: Koggehal,  Dwingel 4 , 1648 JM De Goorn 

 

Zondag 9 december 2012
Aanvang: 11.00u   (1,6 km)
  11.20u   (4,2 km)
    11.30u   (8,2 km)
Inschrijving bij sportvereniging

St. George te Spierdijk
Tevens de finale van het KNAU

Roele De Vries Cross Circuit.
Voor meer (web)info:

www.spierdijkatletiek.nl 

ST GEORGE CROSS SCHERPRECHTER VAN HET CROSSCIRCUIT!
Het Roele De Vries Crosscircuit begint zo langzamerhand zijn ontknoping te naderen en hoewel 
inmiddels al een aardige tekening in de strijd is ontstaan, zal pas op zondag 9 december defi-
nitief gaan worden wie van de honderden veldatleten zich tot de absolute topper in zijn of haar 
klassement mag laten kronen. Bij de mannen is na drie wedstrijden de spanning nog altijd om te 
strijden, want kort achter koploper Yunis Abu Sittan (Noordkop) doen ook Ferdy van der Heiden 
en Wogmeerder Marten Korfage nog volop mee in de strijd om het goud. Daarnaast heeft ook 
Michiel de Ruiter nog goede papieren voor een fraaie positie in de eindrangschikking, want re-
latief gezien staat deze Heraan er zelfs nog het beste voor. Bij de vrouwen is er aanzienlijk meer 
duidelijkheid, want de Helderse Charissa Czech lijkt hard op weg om na haar zilver in 2011 
de titel weer eens voor zich op te eisen. Toch moet Talisa van der Fluit nog allerminst worden 
afgeschreven, want de achterstand is nog zeker te overbruggen. Daarnaast liggen er natuurlijk 
nog vele anderen op de loer om de kroning van de huidige koplopers in het honderd te sturen 
en daarvoor biedt de roemruchte St. George Cross in Spierdijk een uitstekende gelegenheid. Op 
zondag 9 december zal dan ook de rust op de dijk en de landerijen van de Wogmeer weer wreed 
worden verstoord door de regionale atletiekwereld, want daar zullen dan de laatste punten voor 
het crosscircuit moeten worden verdiend. Maar ook als de kans op een prijs in het circuit niet 
meer in het verschiet lijkt te liggen, dan nog is de St. George Cross de moeite van een bezoek 
dubbel en dwars waard. Zo zijn er talrijke interessante dagprijzen te verdienen en ligt er voor elke 
deelnemer een alleraardigste, sfeervolle herinnering in het verschiet. Verder is er vast wel een 
concurrent aanwezig die nog eens moet worden afgetroefd en anders is het lopen van een knappe 
tijd of het genieten van het fraaie landschap ook een goede reden om naar Spierdijk te komen. 
Bovendien biedt de St. George Cross een perfecte voorbereiding voor de Spanbroeker Kerstcross 
en de Oudejaarsdijkenloop (Aartswoud). Niet alleen voor de iets ouderen (11.30u), maar zeker 
ook voor de junioren (11.20u) en de pupillen (11.00u). 
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Kortom het gras van de Wogmeer zal op die 9e december weer als een atletische scherprechter 
gaan fungeren! Dus graag tot dan in Spierdijk! 

Programma: 11.00u   1,5km   Categorieën:  t/m 9 jr. + 10 t/m 12 jr. 
  11.20u 4,2km    t/m 15 jr. + 16 t/m 19 jr. 
  11.30u 8,2km    5-jaarsgroepen vanaf M35/V35

En inschrijven doe je in de kantine van sportvereniging ‘St. George’!

Organisatiecomité St George Cross

(verdere info: www.spierdijkatletiek.nl)

PRIMEUR: 
EEN NIEUW EVENEMENT IN KOGGENLAND
Schrijf je in voor de Rotary Santa Run op 22 december! 
Op zaterdag 22 december gaat Rotary Club Koggenland i.o. 
de Rotary Santa Run organiseren in de Gemeente Koggen-

land. De Santa Run is een kerst FUN-loop van ruim 3 kilometer ten behoeve van het goede 
doel welke je rennend of lopend gaat afleggen door De Goorn/Avenhorn. Alle deelnemers gaan 
gekleed in dezelfde outfit, het prachtige rode kerstmannenpak dat je van ons ontvangt bij  in-
schrijving.

Voor slechts 10 euro steun je het goede doel en kun je deelnemen aan dit unieke evenement. Je 
krijgt van ons bij deelname een startbewijs, een kerstmannen- of vrouwen- of kinderpak en een 
medaille en een versnapering na afloop.

Wanneer: zaterdag 22 december 2012
Waar: start in Eetcafé 70 
Hoe laat: 14.00 uur
Wie: jong en oud is

Ga naar de site www.koggenland.rotarysantarun.nl nieuwe evenement tot een succes!!

Voor informatie kun je ook bellen met telefoonnummer 06-81944339

ARO’88 IN DEZE KOUDE MAANDEN
Ondanks de donker en vooral natte dagen, zijn de leden van ARO’88 nog 
gewoon te vinden op en rond onze atletiekbaan.

ARO-jeugd
Vanaf 1 november start het winterprogramma. Er zijn dan al een aantal jeugdleden dat aan de 
eerste wedstrijd van de Roele de Vries crosscompetitie hebben meegedaan. Ook de Boerenkool-
loop is al geweest. Met de nieuwe ronde baan op de accommodatie kunnen ook jeugdleden volop 
blijven trainen voor alle crossen die op het programma staan.
Ook worden tijdens het winterseizoen weer een aantal Indoorwedstrijden georganiseerd waarvan 
de indoorwedstrijd in het sportpaleis in Alkmaar er een van is.
Daar we ook in sporthal de STAP trainen, is dit een prima voorbereiding voor deze wedstrijden.
De pupillen trainen op de maandag en de junioren op de vrijdag in deze zaal. 
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Op maandag en dinsdag wordt er op de accommodatie buiten getraind.
In de maand november wordt er bij ARO’88 training gegeven aan een groep kinderen van de 
basisscholen uit de gemeente Koggenland en Opmeer. De kinderen hebben zich hiervoor aange-
meld voor de jeugd Sport Pas bij Sportservice West-Friesland.
Heb jij ook interesse in hardlopen of alle andere onderdelen van ATLETIEK kom dan vrijblij-
vend kijken en meetrainen bij ARO’88.

Start to Run en vervolg…
De start to run is al een paar weken aan de gang op onze nieuwe atletiekbaan in Obdam. Dat de 
loopsport populair is in Koggenland bewijst het aantal atleten: 55 enthousiaste deelnemers had-
den zich aangemeld en 10 weken lang wordt er getraind op de donderdagavond. Met een gevari-
eerd programma worden de deelnemers getraind in het hardlopen. Hierin wordt techniek, kracht  
en uithoudingsvermogen op een rustige manier opgebouwd. Iedereen traint op zijn of haar eigen 
nivo. Na afloop gaat een ieder dan ook met een goed gevoel huiswaarts.
Als afsluiting staat een looptest van 5 km op het programma.
Na de cursus wordt de uitdaging aangeboden om door te trainen voor de kerstcross in Opmeer, 
wat altijd een prachtige loop is.
ARO’88 bied een ieder die zich wil voorbereiden op de kerstcross de mogelijkheid om zich bij 
deze groep aan te sluiten. Uiteraard kunnen dit geen starters zijn, maar lopers met ervaring!
Dit is een prima gelegenheid om op een goede manier samen met professionele trainers toe te 
werken naar een wedstrijd.
Voor meer informatie over dit aanbod bij Marcel Konings: 06-51551609

Bezoek voor informatie over ARO’88 onze website op  www.aro88.nl

WINTERFAIR EN GOSPEL IN DE KERK VAN OUDENDIJK
Op zondag 9 december 2012 staat het kerkje van Oudendijk weer bol van de kerstsfeer.

In het kerkje gezellige kramen, met kerst stukken, decoratie, sieraden, vilt, brocante, jam, chut-
neys, handgeschilderd servies, fotokaarten, etherische oliën, zilverklei sieraden, cadeau doosjes, 
zeepkettingen, gebak en nog veel meer andere cadeau ideeën. Eigenlijk te veel om op te noemen. 
Buiten wordt u al verwelkomd met de heerlijke geur van oliebollen en ... Kortom een prachtig 
moment om alvast in kerststemming te komen.
De winterfair is op zondag 9 december van 11:00 tot 16:00 uur en de entree is gratis.

Om het kerstgevoel nog langer vast te houden, geeft de gospel zanggroep Azalee, op zaterdag 15 
december een kerstconcert. 

“Azalee” is een close harmony zanggroep en betekent in het Afrikaans ‘Zij zingt’. Ze zingen 
eigentijdse, swingende up-tempo nummers, gevoelige ballads en natuurlijk kerstliederen. Zoals 
Give Me A Star, Mary’s Boy Child, Hark The Herald Angels Sing, Have Yourself A Merry Little 
Christmas en nog veel meer.

Kaarten kosten 10,- en zijn te bestellen via de website www.kerkoudendijk.nl.
Het kerstconcert begint om 20:00 uur en de kerk is open vanaf 19:30 uur.
Op de website www.kerkoudendijk.nl vind u alle informatie van onze activiteiten.
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IN DE KERK VAN
OUDENDIJK

ZATERDAG 15 DECEMBER
20:00 UUR 

KERK OPEN VANAF 19:30

ENTREE € 10,- 
TE BESTELLEN VIA:  WWW.KERKOUDENDIJK

KERSTCONCERT

AZALEE
GOSPEL ZANGGROEP
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IN DE KERK VAN
OUDENDIJK
Winterfair

ZONDAG 
9 DECEMBER 2012
VAN 11:00 TOT 16:00 UUR. 

ENTREE GRATIS
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Agenda 
Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Wo 28  nov 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma  
    60-plussers
Wo 28 nov  De Brink Obdam Rijbewijs keuringen
Do 29  nov. 14.00 uur Rozenstaete KBO – Sinterklaas middag
Do 29  nov. 20.00 uur Bibliotheek De Goorn Theater voorstelling Nieuw  
    Licht
Vr 30 nov. 19.45 uur De Ridder Berkhout De Ridder Sint Joris 
    Klaverjassen
Vr 30 nov.   
Za 1 dec. 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen
    Naamsloot en Rietvoornlaan
Za 1 dec. 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 1 dec.  Kerk de Goorn Viering tbv voedselbank
Zo 2 dec.  Kerk de Goorn Viering tbv voedelbank
Wo  5 dec. Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Do 6 dec. 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
Vr 7 dec. 19.00 uur Kerk De Goorn “Sing-In” gezongen door  
    Remember
Za 8 dec 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 8 dec. 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za Tot 8 dec   Bibliotheek De Goorn Boeken verkoop
Zo 9 dec. 11.00 uur Spierdijk St George Cross
Zo 9 dec. 11.00-16.00 Oudendijk Kerk Oudendijk Winterfair
Zo 9 dec. 10.00-17.00 Koggenhal Indoor model vliegwedstrijd

Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
11 december 19.00 uur D’Ontmoeting De Goorn KVG – kaartavond 
13 december 20.00 uur De Ridder Berkhout Vrouwen van Nu – Kerstavond
13 december 14.00 uur Rozenstaete KBO – Creatieve middag
14 december  De Goorn EDO kerstkeezen
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 Oudendijk Kerk Oudendijk – Gospel zang-

groep Azalee – kerstconcert
15 december 20.00 uur De Goorn RKEDO Kerst koppel keezen kla-

verjassen
15 december 20.00 uur De Ridder Berkhout Kerstsmart  van Berkensmart met 

brugorkest van Kunst naar Kracht
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 zang-

groep Melancholie uit De Goorn
20 december 20.00 uur De Grost Grosthuizen Vrouwen van Nu – Kerstavond
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21 december 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen
22 december 19.00 uur De Ridder Berkhout Muziek vereniging Volharding
22 december 14.00 uur Oudendijk Rotary Santa Run
23 december 15.00 uur Kerk De Goorn Kerstconcert van Evergreen with 

Friends
28 december 19.45 uur Berkhout Ridder Sint Joris – Klaverjassen
28/29 dec  Koggenhal Biljart  toernooi De Goorn
2,3.4.5 januari  Koggenhal Biljart toer-

nooi De Goorn
3 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
4 januari 20.00 uur RKEDO Keezen Koppelkeezen Klaverjas-

sen
10 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema - Brandwonden-

stichting
11 januari 19.45 uur Kantine VVBerkhout Klaverjassen Voetbal Vereniging 

Berkhout
17 januari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO filmavond
18 januari 20.00 uur TV De Berk Keezen

Familieberichten

Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor de kado’s, bloemen, kaarten, telefoontjes bij 
ons 60-jarig huwelijksfeest. Het was voor ons een onvergetelijke dag!

Arie en Annie Langereis-Groot
Schuitenmaker 20

Berkhout

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht,
lieve woorden en vele kaarten en bloemen

na het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

Corrie Schuffel-van der Zijpp

Het is goed te weten dat zij bij zoveel mensen geliefd was.
Dat maakt het gemis niet minder,

maar zorgt er voor dat we ons gesteund voelen
in het verwerken van dit verlies.

Jaap Schuffel
Klaas Wim, Irene, Rob en Janneke
Bart, Caroline, Femke en Nienke

Annemiek, Patrick, Lotte en Milou
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Hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling in welke vorm dan ook, bij het af-
scheid van onze lieve man, vader en opa

Piet de Wit

De vele kostbare momenten zijn voor ons een blijvende herinnering.

Berkhout,  Tiny de Wit
november 2012 en kinderen

Tenslotte

2 gezellige Pieten met ervaring!
Wij zijn 2 gezellige pieten met een aantal jaren ervaring… en daarom hebben wij toe-
stemming gekregen van Sinterklaas om ook dit jaar weer de kinderen blij te maken 
door niet alleen de schoentjes te vullen maar ook even een bezoekje bij hun te brengen.
Mocht u het leuk vinden dat wij bij u thuis, uw bedrijf of vereniging langskomen, dan 
horen wij dat graag van u. Wij hebben nog verschillende data vrij. 
Voor info bel snel met  06-42580714.

Wilt u ook veilig rijden deze winter?
Wij hebben voor u te koop;
Set winterbanden inclusief stalen velgen met VW-wieldoppen. Merk: Vredestein Snowtrac 3, 
profieldiepte 4-5 mm, maat 205/55 R16 91H. Is geschikt voor Audi A3/A4 en VW Passat. Deze 
complete set voor de prijs van: € 250,00. 
 Tel. 0229-551367 of 06-999151

Te koop
Winterbanden 205/55/R16
2x Vredestein snowtrack 3
2x Hankook Winter Icept
1 seizoen gebruikt
Vraagprijs € 325,-
Af te halen Bobeldijk 40 B
 Tel: 0620146876

Te koop Peugeot 207 CC Cabrio, zwart
16V THP 150 PK Sport, mei 2008, ‘nieuw kenteken’: 10-GBP-9
Superpittige cabrio met lage kilometerstand, 34.000 km. Zeer complete auto o.a.: climat control, 
17” lichtmetalen velgen, sportuitvoering, windstopper, bandenspanningscontrolesysteem per 
band, btw-auto
€13.500,- (incl. Btw)
 06-22460919

Te koop
In hoogte verstelbare kinderbox + kleed €10,-
Baby wipstoeltje €10,-
 Tel. 0229-543452
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Een Hint van de Sint
Koop een kaartje van “Scrooge” voor de toneeluitvoering van Nieuw Leven.
Dan gaat u in het PRONKTHEATER een fantastische avond/middag beleven.

Gevonden
Portemonee op de Julianastraat vlakbij het Pronktheather met daarin toegangskaartjes voor die 
fantasche “Scrooge” voorstelling van toneelvereniging Nieuw Leven.

Verloren
Wie heeft mijn winterjas gevonden? Verloren op 20 november, ergens tussen Barbeel, Goud-
winde, Meerval, Rietvoornlaan. Het is een jongensjas, mt. 146, kleur zwart met groene en witte 
streep.
Graag bellen met  0229-505860 ’s avonds

Heeft u psychische of lichamelijke klachten of wilt u gewoon lekker ontspannen?
Voor mijn studie aan het HGU in Utrecht (www.hgu.nl) zoek ik een aantal mensen die een 
energetische behandeling willen ontvangen (soort magnetiseren). Dit tegen kleine onkostenver-
goeding.
Voor info: bel Angéle op  06 144 145 81
Zie ook mijn advertentie elders in dit blad voor ontspanningsmassage.

Te koop
4 spijkerbroeken Miss Etam m. 52 € 40,-
Voor de liefhebber Pfaff 230 Naaimachine 1958 in meubel weinig gebruikt t.e.a.b.
 Tel 542765

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

Te huur:
Sint en piet kostuums.
Tevens te koop: 
2 zwarte pieten pakken mt 52 á €25,-
 0229-543152

Al meer dan 30 jaar, 
hetzelfde paar,
dus doe uw kinderen geen verdriet,
en bestel hen vlug deze Sint en Piet
 Info 0229-543152

Wij zijn Bente en Denise; 2 leuke, lieve en gezellige meiden van 14 jaar en wij zijn opzoek naar 
een oppasadres in de buurt van Avenhorn/De Goorn.
 Tel: 0229-544077/0229-543545
 Mail: bentevreeker@hotmail.com
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Gevonden 
Op de Jacob Bakkerstraat: Axa fietssleutel
 Tel. 0229-541626

Gevonden 
Nabij de Jozefschool: Puma kinderschoentje (wit/blauw)
 Tel. 0229-541626

Te huur
250 m2 opslagruimte met overheaddeur (3,7x3,7)
Ook in delen te huur.
 Tel: 06-20707977

Te koop
2 zitsbank stoof
Uit 2010
T.E.A.B.
 Tel. 0229-543132

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

ZIE GINS

Zie gins komt de stoomboôt uit Spanje weer an.
An dek staan een peerd en een stokouwe man.
Ze hewwe dat knol van m’n buurman te lien.
Die ouwe is zeeziek, dat ké je zo zien.

Hai staat wat te zaaien en leunt op zn stok. 
Woi staan tóch te wachten, dat woi zwaaie ok.
“t Stikt van de knechte, een heêl pilleton.
Die lagge, an ‘t zien, veûls te lang in de zon.

Zie gins loit de stoomboôt uit Spanje an wal.
De zalle d’r uit en ‘t peerd weer op stal.
‘t Feist is weer weest, kedootjes bewonderd.
De handel tevreden, de kluit weer bedonderd.
 Kees Ruiter, Bovenkarspel
 Uit: Skroivendevort
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Loop zaterdag 22 december mee voor de Guusje Nederhorst 
Foundation. Start vanaf 14.00 uur , verzamelen bij Eetcafé 70.
Een ± drie km lange fun-kerstloop in en rond het centrum van 
Koggenland. Deelname voor jong en oud. Alle deelnemers lopen 
verkleed als kerstman het eenvoudige parcours door Koggenland. 
En... je loopt voor het goede doel! Schrijf je snel in en loop mee!

Voor informatie/inschrijven zie: 
www.koggenland.rotarysantarun.nl

Schrijf je in en ren mee!Zo doe je mee:

Inschrijven minimaal e10.- p.p. 

 

Na inschrijving ontvang je

direct je kerstpak. 

Keuze uit twee maten.

K O G G E N L A N D  I . O .

Heel Nederland loopt 
mee voor het goede doel!

WAALWIJK

HOEKSCHE WAARD

AALSMEER

Guusje Nederhorst Foundation

Hoofdsponsor:


