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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1204

11 december 2012

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland.

Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

www.gerja.nl

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 dinsdag 18 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

Er komen al veel reacties binnen via de contact button van de website 
www.dorpsbladheraut.nl. 
Deze kan ook gebruikt worden voor meldingen dat er geen Heraut is bezorgd. Tevens kunt u 
hiervoor bellen na 17.00 uur naar 0229-551411.

Bij overlijden of verhuizing is het niet nodig het adres af te melden. De Heraut is een huis-aan-
huis blad dat gratis tegen vrijwillige bijdrage verspreid wordt.

Denkt u erom dat de volgende kopij op DINSDAG 18 DECEMBER VOOR 17 UUR ingeleverd 
moet zijn!!! 
Wij komen dan uit op maandag 24 december.
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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. 



4

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  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
2012 
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  
Oudejaarsviering*
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2013
06 jan  10.00 uur Avenhorn  Mw. ds A.J. Kraak
13 jan  10.00 uur Ursem   Ds M. Camarasa
20  jan  10.00 uur Berkhout  Ds K.D. Goverts
27  jan  10.00 uur Avenhorn  Dhr. C. van Lenten

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.
Voorganger is Ds G. Toes Organist is Dhr. G. van der Velden
Kerkdienst + Kerstliederen + Kerstsfeer + Koffie / Thee na de dienst 
Aanvang: 21.30 uur

De Kerkdienst op Oudejaarsavond wordt gehouden in de Hervormde Kerk Ursem
Op 31 dec., dus op de laatste dag van het jaar 2012, wordt op traditionele wijze de 
Oudejaarsviering gehouden. Voorganger is Ds G. Toes  Organiste is Bets Conijn
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 20 dec.
We bestuderen de Openbaring van Johannes. Momenten van bezinning en verwondering. 
Locatie: Consistoriekamer Hervormde 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”. 

KERSTMIS VIEREN IN DE ROZENSTAETE
Net zoals andere jaren willen we u er op wijzen dat de kerstviering in de Rozenstaete op de eerste 
plaats bedoeld is voor de bewoners van Rozenstaete.
De plaatsen die dan nog over zijn worden gereserveerd voor de vaste bezoekers van de vieringen 
in de Rozenstaete. Deze plaatsen zijn beperkt, de veiligheidsnormen van de brandweer moeten 
worden gehandhaafd. De bewoners van Rozenstaete krijgen hierover bericht en krijgen 
de toegangskaarten via Ans Sneek. De vaste bezoekers van de vieringen kunnen een kaartje 
reserveren bij koster Annie Luitjes. De kerstviering wordt gehouden op 24 dec. om 16.00u.
Pastor Nico en Tineke de Boer zullen voorgaan, het dameskoor zal zingen.
 

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

16 december ds. Birke Rapp Beets
23 december ds. B.J. Stobbelaar Kwadijk
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24 december ds. Birke Rapp Beets
22.00 uur Kerstnachtdienst
25 december ds. Birke Rapp Oudendijk
kinderkerstspel
30 december ds. J. Moens Kwadijk
31 december ds. Birke Rapp Kwadijk
19.00 uur Oudejaarsdienst

KERST SING-IN  ST. BAVOKERK TE URSEM  
Zondag 16 december bent u allen van harte welkom 
op de Sing-In Kerst middag in de St.Bavokerk, te Ursem.
Het koor ‘Eigen Wijs’ brengt u samen met het  kinderkoor ‘Bavokids’,  
‘Bavo koor’ en de fanfare een afwisselend kerstprogramma, een mooie 
gelegenheid voor u om alvast in kerstsfeer te komen.
Vanaf 14. 00 uur starten we het programma. 
De entree is gratis!

Het programma:

Kerk open: 13.45 uur, 
muzikale binnenkomst met fanfare

14.00 uur: opening

Samenzang  met de fanfare, koren en publiek.
Koor Eigen- Wijs     
Kinderkoor Bavokids
Bavokoor
Fanfare

Pauze koffie, thee en koek verkrijgbaar.

Fanfare
Bavokoor
Koor Eigen-Wijs
Samenzang met de fanfare, koren en publiek.

Sluiting 16.30 uur

U komt toch ook even luisteren en/of meezingen?

Met vriendelijke groet,
‘Bavo kids’ , ‘Bavokoor’,  Fanfare Ursem  ‘Eigen- Wijs’.  

 
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2013
“Ik ging met dubbele gevoelens naar Lourdes. Al 
die vieringen, ik zag ze niet zitten. Ik ben niet zo’n 
kerkganger. Gelukkig was er die vrijheid dat je nergens 
toe verplicht was. 
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Op één viering na, heb ik aan alles meegedaan, zonder me ook maar één moment verplicht te 
hebben gevoeld. Het heiligdom had voor mij een magnetische aantrekkingskracht...ik wilde er 
steeds weer naar toe. Ik kon de laatste dag geen afscheid nemen...wonderlijk, al die ongekende 
gevoelens die bij me loskwamen. Een indrukwekkende reis, die ik nooit zal vergeten.” (Deelnemer 
Westfriese Lourdes Vliegreis 2012).
 
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2013 – 23 t/m 28 september – is een groepsreis met medische, 
pastorale en reisbegeleiding. De reis is ondergebracht bij VNB te ’s-Hertogenbosch en staat 
open voor jong en oud, gezond en ziek, mensen met een handicap, gelovig en niet gelovig, 
buitenkerkelijk en andersdenkend. Via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan brengt 
de touringcar u naar Eindhoven Airport. Na ca. anderhalf uur landt het chartervliegtuig op Tarbes. 
De gereedstaande bus zet u in vijftien minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en 
kennismakingsavonden, in juni en september, dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de 
reünie in november krijgt u het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2013 
met ons mee? Neem dan contact op met Harry Vet 0228-514040 / ham.vet@quicknet.nl

De pelgrims verblijven in hotel Croix des Bretons. Degenen, voor wie (enige tijd) lopen en/
of staan (te) vermoeiend is en daardoor van een rolstoel gebruik (willen) maken – kan zonder 
kosten worden geleend – moeten zelf een rolstoelbegeleider meenemen; de rolstoelduwer 
dient de rolstoeler de hele reis te (kunnen) duwen! Beschikt men niet over begeleiding, dan 
is zorghotel Gloria Avenue de aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/
of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door 
vrijwilligers onder wie ook Westfriezen. Alle vrijwilligers worden door VNB aangesteld.

VNB, sinds 1883, is een non-profit organisatie (zonder winstoogmerk) die Lourdesreizen op 
diverse data en met verschillende vervoermiddelen organiseert: per vliegtuig, TGV, bus, VNB 
Lance (bus geschikt voor pelgrims met zorg) en in juli 2013 ook weer een gesponsorde 
fietstocht. VNB organiseert voorts reizen naar pelgrimsplaatsen en landen met een rijke 
christelijke traditie als Assisi, Fatima, Griekenland, Israël, Jordanië, Polen, Rome, Santiago de 
Compostella, Turkije. Zie: www.vnbreizen.nl

Is er een jubileum of (bijzondere) verjaardag op komst? Een cadeaubon voor een Lourdesreis 
is de opmaat naar betekenisvolle ontmoetingen! Info: Harry Vet 0228-514040 / 
ham.vet@quicknet.nl

JAN VRIEND STOPT ALS 
WETHOUDER VAN KOGGENLAND
Wethouder Jan Vriend heeft vandaag officieel bekend gemaakt dat 
hij aan het einde van dit jaar stopt als wethouder van Koggenland.  
Al eerder had Vriend aangegeven dat dit zijn laatste periode zou 
zijn als wethouder. Doordat hij nu onverwachts een nieuwe baan 
heeft aangeboden gekregen en deze niet te combineren is met zijn 
wethouderschap,  is dit moment eerder aangebroken. Wethouder 
Vriend stopt per 1 januari 2013.

Wethouder Jan Vriend is bijna 14 jaar wethouder geweest,  eerst in 
Wester-Koggenland en later in Koggenland.
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EEN OUD VERHAAL

‘t Beurde temet al vóór tweiduizend jare,
dat twei jonge mense, een man en een vrouw
een kind kregge moste, en ok al heêl gauw,
toedat ze op weg nei een volkstelling ware.

Ze vonde gien onderdak, hadde gien geld ....
och, ‘t verhaal is zo oud en zo heêl veul verteld ..

En tóch wul om deuze toid iederien hare
hoe of ‘t dat stel in die toid is vergaan

zo veer bai d’r huis en femilie vandaan.
We wete: d’r kindje dat is deer geboren
en engele zonge van “Vrede op aard”.

Wat is dat verhaal déuze toid nou nag waard?

Meskien as we heêl diep van binnen gelave
dat vrede en vriendskap nag altoid bestaan

al hewwe we d’r zelf soms maar woinig an daan,
meskien komt er den weer wat hoop bai ons boven.

En zien we de waarde deervan tóch weer in,
heb ‘t vieren van Kerstmis ok zeker weer zin!.

Siem de Haan, Heerhugowaard
Uit Skroivendevort

KERSTSMART 15 
DECEMBER 2012.

Het belooft wederom een 
hele leuk avond te worden 
.
Berkensmart heeft weer 
diverse nieuwe liederen 

in het repertoire, zoals Ik heb vannacht in mijn 
dromen een engel gezien, Eenzame kerst enz.

Als gast hebben we dit jaar het brug orkest van 
Kunst naar Kracht, dit is een jongeren orkest 
met veel kwaliteit het is naar het schijnt een van 
de beste orkesten van Noord Holland.

De aanvang zal zijn 20.00 uur.

Locatie ± café De Ridder, Kerkebuurt, Berkhout
De zaal is open om 19.30 uur, entree € 7,50 en 
kinderen tot twaalf jaar € 4,00.
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KBO DE GOORN PRESENTEERT “RONDJE IJSSELMEER “
En de nieuwsgierigheid van onze KBO leden was geprikkeld.
Ja die kabbelende golfjes daar zijn we als echte Westfriezen heel erg trots op.
“We lusten er wel pap van “ zoals de volksmond zegt.
Maar deze middag werden wij op hele andere bezienswaardigheden 
getrakteerd.
Daarvoor moest ons hoofd 180 graden om eens een hele andere kant op 
te kijken. Deze middag werden we getrakteerd op de prachtige pitoreske 

plaatsjes  die tegen ons IJSSELMEER aanleunen. Dhr Soues, onze gast van vanmiddag, liet  via 
een diapresentatie ons door deze plaatsen heen wandelen.  En dat was een schot in de roos! Wie 
wil dat nou niet, soms wat slecht ter been en je toch in Volendam of Monnikendam te wanen. Ja, 
zelfs Friesland werd aangedaan, met zijn o.a Gaasterland, Makkum, en  Hindelopen. Maar dat 
was niet alles! Onze gast wilde zijn passie met ons delen en dat zijn Gevelstenen, die onopvallend 
tegen de muren van de huizen geplakt zijn. Dhr Souer heeft ons er veel laten zien op ons  “Rondje 
IJsselmeer “ via zijn dia’s. En onze oren moesten ook nog aan het werk om de betekenis van deze 
stenen te begrijpen. Zo word je ieder keer weer wijzer en dat wil iedereen toch ?
Al met al een leuke, interessante middag, die onze voorzitter Ko Schouten in  goeie banen wist 
te leiden. Ook dank aan de vrijwilligers die voor het inwendige van de mens hebben gezorgd.
Het bestuur wenst een ieder een gezellige decembermaand toe met veel licht puntjes in deze toch 
wel donkere maand

Ria Lenting 

WIE HELPT MEE…
Voor het 2e jaar heb ik nu gelopen met de collecte bus voor het Nationaal 
MS  Fonds. Jammer genoeg is het tot nu toe nog niet gelukt om meer dan 2 
collectanten  voor heel de Goorn te vinden.  Wie gaat ons hierbij versterken 
zodat we in 2013 een groter bereik krijgen om geld op te halen voor dit 
goede doel. Ruim van te voren is bekend wanneer deze collecte word 
gehouden, meestal rond week 47, dus kun je er tijdig rekening mee houden. 

Multiple Sclerose, een fonds waar ik graag voor wil lopen als wanneer het mezelf zal treffen!
Neem nu al een goed besluit voor het nieuwe jaar en geef je op bij de collecte coördinator!

Marry Imming
Collecte coördinator ; Sjoerd van  Brugel,  Obdam. Tel; 0226- 453352 
       

SCROOGE KOMT NAAR DE GOORN
Voorzitter Bob Koning vroeg mij een keer 
om een kerststuk. Nou dan ligt het verhaal 
van Scrooge erg voor de hand. De kerst van 
Ebenezer Scrooge is echter geen toneelstuk 
maar een verhaal. 
Charles Dickens schreef het en ging naar 

zijn publiek om het voor te dragen. Later is er een toneelstuk van 
gemaakt voor gewoon, klein toneel. Het verhaal daarin is beperkt 
tot één scène, met een beperkt aantal personen. Om het hele verhaal 
recht te doen heb ik er daarom een bewerking van gemaakt. We 
wandelen door het leven van Scrooge. Zijn verleden, zijn heden en 
zijn toekomst worden uitgebeeld.
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Daar zijn heel veel scènes voor nodig met heel veel spelers en ook veel kinderen. Nieuw Leven 
mag best trots zijn dat ze dit allemaal zelf kunnen bezetten. Het wordt een echt kerstspektakel 
met zangkoortje, straatorkest en figuratie. Alles is in het werk gesteld om dit tot een succes te 
maken. Ik hoop dan ook van harte dat u ervan zult genieten.

Chris van Saarloos
regisseur

“KIND OF KONING” 
Kind of Koning is een muzikale kerstvertelling op muziek 
gezet door Frank Hoebe en van teksten voorzien door Tineke 
Hauwert. De eerste uitvoering van dit bijzondere kerststuk heeft 
plaatsgevonden in 2002. Nu tien jaar later is het verhaal hetzelfde 
gebleven (uiteraard), Maar de muziek is ingrijpend veranderd en 
het koorstuk is nu voorzien van een theatrale regie, waardoor het 
niet alleen voor het oor een genot is, maar ook zeer aangenaam is 
om naar te kijken. Frank Hoebe staat bekend om zijn schitterende 
meerstemmige zangmelodieen en een zeer afwisselend muzikaal 
repertoire. 
Op 14 en 15 december aanstaande zal Hoebe Muziekprojecten 
deze vernieuwde productie uitvoeren in Middenmeer en Spierdijk. 
Met een koor, een gevarieerd instrumentaal ensemble en solisten 
is dit een voorstelling om niet te missen. 

De solisten zijn: Mirelle van der Veer als Maria en Nico Hoogenboom als Jozef. Er zijn 4 jonge 
vertelsters die u op bijzondere wijze door het verhaal heen loodsen. Ook de herders, de engelen en 
de wijzen uit het Oosten zullen niet ontbreken. Heel bijzonder is ook dat bijna alle solisten vanuit 
het koor komen. De levendige uitbeelding maakt dit stuk uitstekend geschikt voor kinderen, het 
maakt het echt een familievoorstelling! 
De helft van de opbrengst van deze voorstellingen komt ten goede van de betreffende kerken. En 
voor Spierdijk met name ten goede van de actie “verwarm de kerk” 
De voorstellingen zijn: 
14 december om 20:15 uur in de RK Kerk Maria, Sterre der Zee te Middenmeer 
15 december om 20:15 uur in de RK Kerk St. Georgius te Spierdijk 
Kaarten zijn 9 euro in de voorverkoop (10 euro aan de kerk) en zijn te bestellen via de website 
http://www.hoebeprojecten.nl 
of af te halen bij: 
S Hoebe-Koeman tel. 0229-563430, M ter Schure-Hoebe tel. 0229-563193 
En voor Middenmeer bij: A. Meijerink Brugstraat 36 tel 581906

GOED VOORNEMEN: MEEDOEN AAN DE MULDER-OBDAM-POLDERLOOP  24 
FEBRUARI 2013
In het nieuwe jaar meer (buiten) in beweging? Goed plan. Je kunt in je misschien nog lege 
agenda voor 2013 dan vast 24 februari reserveren voor deelname aan de Polderloop. Een mooi 
doel om naar toe te trainen. Hieronder vast wat informatie.

Wat houdt de Polderloop in? 
Een wedstrijdloop (1, 3, 5 of 10 km) en wandeltocht grotendeels op verharde wegen in de omgeving van  
Obdam. Start en finish bij de accommodatie van ARO’88. Deelname staat open voor jong en oud 
en alles daartussenin.
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Algemeen
Het sportcomplex van Victoria O is gelegen tegenover het NS-station van Obdam.
Parkeerplaatsen zijn er bij het station en omgeving. 
Adres: Sportcomplex Victoria O 
Stationsweg 8 
1713 HE  Obdam 
 
De inschrijving en de prijsuitreiking zijn in de ‘De Konkel’, de kantine van het sportcomplex.

Afstanden.
Wedstrijdloop : 1 km – 3 km – 5 km – 10 km.
Wandeltocht : 10 km

Programma: 
9.00 uur: inschrijving open.  
9.00 – 10.00 uur: start 10 km wandeltocht.  
10.00 uur: start 1 km.  
10.25 uur: start 3 km.  
10.30 uur: start 5 km wedstrijdloop.  
10.30 uur: start 10 km wedstrijdloop.  
11:00 uur: prijsuitreiking van de 1 en 3 km. 
12:00 uur: prijsuitreiking van de 5 en 10 km.

Binnenkort nadere informatie over wedstrijdloop, scholierencompetitie  en wandeltocht in 
een volgende editie van dit blad.

EHBO VERENIGING ST. VERONICA 
De Goorn e.o. website: www.ehbodegoorn.nl
Op 17 december 2012 is er weer een herhalingsavond Reanimatie + bediener 
AED voor degenen die hun certificaat weer willen verlengen. 
De avond begint om 19.30 en duurt tot 21.30 en wordt gegevens in gebouw 
Koperblazer in de P. Grootstraat. De kosten bedragen 5 euro en dienen 
contant betaald te worden

 
KERSTMARKT ZUIDERMEER 
VOOR SERIOUS REqUEST!
Dinsdag 18 december van 17.00 uur tot 18.30 uur is er een 
kerstmarkt op de Bernadetteschool in Zuidermeer. De opbrengst 
van deze kerstmarkt is voor de 3FM actie Serious Request. 
Met 3FM Serious Request zet 3FM zich, in samenwerking met 
het Rode Kruis, ieder jaar in voor een stille ramp. Dit jaar staat de 
actie in het teken van de allerkleinste onder ons: Miljoenen baby’s 
die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. 
Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes 
maakt en het gevolg is van gebrek aan medische zorg en 
begeleiding. 
In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie DJ’s van 
3FM zich zes dagen lang op in een glazen studio. 



13

Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te volgen. 
Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen en er worden door heel het land 
acties gehouden. Zo ook in Zuidermeer, waar u terecht kunt voor een hapje, drankje en een 
heuse kerstmarkt: door kinderen en voor kinderen georganiseerd. U vindt er o.a. kerstbomen, 
appelflappen en kerstdecoraties, gemaakt door onze leerlingen. 
Met uw inbreng helpt u de allerkleinste op onze wereld: kom ook en beleef een gezellige 
kerstmarkt!
Alle kinderen en het team van de Bernadetteschool
 

DISTRIPORT IN 2012 EN 2013
In deze laatste Heraut van 2012 blikken wij terug op de gebeurtenissen rond Distriport in het 
afgelopen jaar en kijken we vooruit naar 2013. 

Terugblik op 2012
In april keurde de Raad van State het bestemmingsplan Distriport gedeeltelijk goed. Een kleine 
30% van het plan werd afgekeurd. In het resterende deel mogen geen hoge kantoren komen, 
geen detailhandel zoals bijvoorbeeld een IKEA of tuincentrum, moet er op grotere afstand van 
de windmolens worden gebouwd en komt er geen waterberging waardoor de grond voor de 
aan te leggen geluidswallen moet worden aangekocht. Door deze ingrepen staat de financiële 
haalbaarheid van het bedrijventerrein nog meer onder druk. Een belangrijk punt in de uitspraak 
is dat het exploitatieplan dat onlosmakelijk bij het bestemmingsplan hoort, is afgekeurd. In dat 
plan staan de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaars over de verdeling van de kosten. 
De Raad van State heeft in de uitspraak de omwonenden als belanghebbenden aangemerkt bij dat 
exploitatieplan. De gemeente moet dus een nieuw exploitatieplan maken dat alle inspraakronden 
en eventuele juridische procedures opnieuw moet doorlopen. 

In mei deed de rechtbank Haarlem een tussenuitspraak in de discussie tussen de provincie en 
de projectontwikkelaars over de eigendom van de gronden. De rechtbank stelde de provincie 
in het gelijk: de gronden zijn nu dus in het bezit van de provincie. In september 2012 werd een 
einduitspraak van de rechtbank verwacht, waarin de financiële afwikkeling van deze discussie 
beslecht zou worden. Deze einduitspraak lijkt er echter nog steeds niet te zijn.  Daardoor is 
onduidelijk met wie de gemeente het nieuw te maken exploitatieplan moet afsluiten. Met de 
provincie? Met de ontwikkelaars waarmee de contracten zijn gesloten, dus Zeeman Vastgoed, De 
Peyler Ontwikkeling en het Ontwikkelingsbedrijf NHN? Of met een andere ontwikkelaar? Maar 
het college van B&W heeft zich al met handen en voeten gebonden aan Zeeman en De Peyler / 
Ooms Vastgoed en die contracten tussen ontwikkelaars en gemeente zijn nog steeds geldig. 
In oktober werd oud-gedeputeerde Hooijmaijers voor de rechter gedaagd. Hij was in 2007 
en 2008 betrokken bij de ondertekening van een side letter en diverse andere contracten over 
Distriport. Het NHD berichtte dat uit de tenlastelegging blijkt dat gedeputeerde Hooijmaijers 
59.500 euro heeft ontvangen als ‘provisie voor het regelen van de financiering van de gronden 
Jaagweg 1 te Koggenland’.  Smeergeld rond Distriport voor een provinciale bestuurder? 

Later in oktober presenteerde de commissie Schoon Schip haar onderzoek naar de bestuurscultuur 
bij de provincie Noord-Holland. In dat rapport gaat zij onder andere in op Distriport. 
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De commissie oordeelde dat de besluitvorming op provinciaal niveau, met name over de 
ondertekening van de geheime side letter, te snel en niet voldoende zorgvuldig is verlopen. 
In oktober gaf de provincie ook groen licht aan de financiële dekking voor de Westfrisiaweg. 
Het project Distriport moet nog steeds 6,5 miljoen euro – en na indexering zelfs zo’n 8 miljoen 
- bijdragen aan die Westfrisiaweg. Distriport is een stuk kleiner geworden, maar de bijdrage aan 
de Westfrisiaweg is niet veranderd en de inwoners van Koggenland staan nog steeds garant voor 
de betaling.
In november gaf de gemeenteraad van Koggenland opdracht aan de rekenkamercommissie 
om onderzoek te doen naar de besluitvorming rond Distriport op gemeentelijk niveau. Vooral 
de verklaring in juni 2007 door B&W dat de gemeente en haar organen medewerking zullen 
verlenen aan de ontwikkeling en realisatie van Distriport, roept vragen op. B&W bonden zich 
daarmee aan de projectontwikkelaars terwijl de inspraakprocedure nog moest beginnen. Had de 
wethouder daarvoor wel toestemming van de gemeenteraad? In dezelfde verklaring verplicht 
de gemeente zich om een onteigeningsprocedure in te zetten als Zeeman, De Peyler en het 
Ontwikkelingsbedrijf NHN daarom verzoeken.  Dat kan zelfs leiden tot de vreemde constructie 
waarin de gemeente in opdracht van de ontwikkelaars de gronden die nu in bezit van de provincie 
zijn, moet onteigenen. Een andere vraag waar de rekenkamercommissie zich wellicht over gaat 
buigen is of de gemeenteraad er wel vooraf van op de hoogte was dat het plan Distriport vlak 
voor de zitting bij de Raad van State in twee delen werd opgeknipt en dat ter zitting uit naam 
van de gemeenteraad werd gesteld dat er al voor 35 ha belangstelling zou zijn voor het terrein?
Verder kondigden burgemeester Sipkes in september en wethouder Vriend in november hun 
aanstaande vertrek aan. Maar dat vertrek ontslaat hen natuurlijk niet van hun verantwoordelijkheid 
voor de besluiten van de afgelopen jaren, ook over Distriport.

Vooruitblik naar 2013
De kwestie Distriport zal in 2013 op vele punten een vervolg krijgen:
- De rechtszaak tegen gedeputeerde Hooijmaijers zal plaatsvinden. Wij zijn benieuwd of dat 

nieuwe feiten over Distriport gaat opleveren. 
- De rekenkamercommissie gaat zich buigen over de besluitvorming rond Distriport in de 

gemeente Koggenland. Wij vertrouwen erop dat zij dat grondig en onafhankelijk zullen doen.
- Gedeputeerde Staten hebben toegezegd dat de provincie het dossier Distriport, zodra het in 

Haarlem opnieuw aan de orde komt, extra zorgvuldig gaat bekijken. Wij wachten af wat dat 
in de praktijk betekent. 

- Wellicht komt er in 2013 een nieuw exploitatieplan voor Distriport. Als dat zo is, zullen 
wij, samen met andere omwonenden, dit plan nauwkeurig bekijken en er zo nodig opnieuw 
beroep tegen aantekenen. 

- Koggenland krijgt een nieuwe wethouder en burgemeester. Wij zijn benieuwd wie deze 
opvolgers worden. Als de wethouderspositie wordt ingenomen door een huidig raadslid, 
zullen wij deze persoon zeker vragen hoe hij of zij die nieuwe verantwoordelijkheid in lijn 
brengt met  de kennis over de door B&W in 2007 ondertekende verklaring en de bewering 
bij de Raad van State namens de gemeenteraad over de belangstelling in de markt van 35 ha 
die al genoteerd zou zijn. 

Ook in 2013 zullen wij u via de Heraut op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond 
Distriport. Dat wordt ons door sommige raadsleden niet in dank afgenomen en ook bestuurders 
betichten ons soms van insinuaties. Wij gaan echter zeer zorgvuldig met de feiten om en vragen 
iedereen het direct bij ons te melden als wij het niet bij het rechte eind hebben. Dank voor al uw 
steun in 2012, wij stellen dat erg op prijs.  Tot slot wensen wij u allen plezierige feestdagen en 
veel transparantie en integriteit in 2013. 

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood
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HET BESTUUR MELDT
Als ik dit schrijf staan de kranten en websites vol met berichten over de 
dramatische gebeurtenis waarbij een grensrechter als gevolg van zware 
mishandeling is overleden. Een zwarte bladzij in de geschiedenis van het 
amateurvoetbal. Hoe kunnen jeugdige voetballers zo ontsporen, waar is 
het fout gegaan en kunnen we meer van dit soort excessen verwachten ?  
Opvoeding thuis, op school en bij de vereniging moeten in elkaars verlengde 
liggen. Normen en waarden dienen door iedereen gerespecteerd te worden 

en we moeten niet schromen elkaar op doordachte wijze te corrigeren. Het moet voor al die 
vrijwilligers de moeite waard zijn, zij dienen gerespecteerd te worden en te kunnen genieten 
van hun hobby. De KNVB heeft besloten om al het amateurvoetbal in het weekend van 8 en 9 
december af te gelasten en verenigingen aan te moedigen om bijeenkomsten te organiseren om 
aandacht te schenken aan het geweld (verbaal en fysiek) op de velden en in het bijzonder gericht 
tegen scheids- en grensrechters.
Ook dit jaar kennen we een natte herfst en worden er helaas veel wedstrijden afgelast, het is 
dan altijd maar weer de vraag of de hele competitie kan worden uitgespeeld. Wellicht dat er op 
avonden op het kunstgras kan worden ingehaald.
Rond 5 december hebben ca 300 vrijwilligers/medewerkers het vertrouwde presentje met rijm 
van de Sint ontvangen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe trots en blij wij zijn met al die 
mensen die belangeloos hun energie en tijd willen steken in onze vereniging.
Alle spelers en speelsters hebben in december een brief ontvangen  inzake het kledingfonds. 
Zoals al eerder kenbaar gemaakt was er een noodzaak ontstaan om een geldelijke bijdrage te 
vragen voor het door de club verstrekte tenue. Ik vraag vanaf deze plek nogmaals begrip voor 
deze maatregel en vertrouw erop dat de opbrengsten ten goede van onze vereniging komen.
De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. In economisch opzicht is de zon nog zeker niet 
doorgebroken. Helaas zijn er ook binnen de RKEDO familie mensen die geconfronteerd worden 
met de gevolgen van ontslag, reorganisatie of bezuiniging. Laten we proberen met zijn allen 
positief te blijven , elkaar waar mogelijk te steunen en ons vooral te realiseren wat we met elkaar 
hebben en daarvan te genieten.

Op zondag 6 januari houdt RKEDO vanaf 16.00 uur haar nieuwjaarsreceptie. Alle leden, 
vrijwilligers en supporters zijn van harte uitgenodigd. Tijdens die bijeenkomst zal de verbouwde 
kantine officieel in gebruik worden genomen.

Ik wens jullie allemaal een warm kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Met sportieve groet,
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO

VRIJDAG 14 DECEMBER HET GROTE KERSTKEEZEN 
TOERNOOI
Deze week is het al weer zover. De gezelligste keez-avond van het jaar: 
Kerstkeezen bij RKEDO. Al jarenlang een groot succes. 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? 
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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

Uit: Skroivendevort
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MOSIGN MEILINK SUPERKABOUTER NAJAAR 2012
Zaterdag 24 november 2012 was het vanaf 09:15 een spektakel op het 
sportcomplex De Krom van RKEDO. Tijdens de champions league 
wedstrijden van de kabouters, kwamen er zwarte pieten. Deze zwarte 
pieten hebben meegedaan met de wedstrijden. Tevens hebben de zwarte 
Pieten voorgedaan hoe penalty’s moeten worden genomen. Rick Booij 
was de keeper en voor de zwarte Pieten ging de bal op de penaltystip 
(=11 meter). Daarna gingen de kabouters zelf aan de gang met het 
nemen van penalty’s voor de Superkabouter najaar 2012. Jan Beuling 
was de titel verdediger en zat ook deze ronde bij de finalisten samen 
met Inge Laan, Jesper Overman, Damian Kaldenbach, Wessel Koning, 
Myron Smit, Ciske Gilling en Sterre Buis. 
Na een mooie reeks penalty’s bleek Jesper Overman de SUPER 
KABOUTER en winnaar van de Superkabouter najaar 2012.

Zoals de naam van de sponsor al doet vermoeden kreeg Jesper Overman een schitterende bokaal. 
Daarnaast kregen alle kabouters van de zwarte pieten een aardigheidje mee naar huis.

In het voorjaar gaan de kabouters weer penalty’s nemen voor de Superkabouter voorjaar 2013 en 
ook dan is er weer een schitterende bokaal te winnen.

Blijven oefenen en tot in het voorjaar, 

Penalty commissie
Nico en Nancy

SEIZOEN 2012-2013:  30 NIEUWE LEDEN VOOR 
KWIEK ‘78.
Het seizoen 2012-2013 heeft voor Kwiek ‘78 een 
prachtige start gehad. Naast de sportieve successen bij 
de diverse categorieën,  zijn er ruim 30 nieuwe leden 
ingeschreven.  De jongste leden ontvingen op zaterdag 
24 november een welkomst geschenk: een shirt, bedrukt 
met hun eigen naam.

Om de faciliteiten op ons prachtige complex optimaal te benutten, zijn we op zoek naar nog meer 
enthousiaste voetballers en voetbalsters.
Dit seizoen staan wij in direct contact met de Ajax Academy over de te voeren trainingswijze bij 
de jeugd. Wij starten hier al mee bij de F-pupillen.
Op de zaterdagen spelen we bij de Mini’s een 4 tegen 4 competitie. We spelen dan meerdere 
wedstrijdjes van 10 minuten, waarbij het plezier 
hebben in het voetbal natuurlijk voorop staat.
Wil je al een keer ‘proef’ trainen dan kan dit altijd. Op 
woensdag trainen we van 18.00 tot 19.00. 

Voor meer inlichtingen kunnen jullie contact opnemen 
met :
Marco Groot                              0229 - 542344 
Doetie de Vries                         0229 - 541822  

Of stuur een mail naar jeugd@kwiek78.nl. 
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SINT MAARTEN JEUGDRECREATIE VERENIGING ‘T GILDE!!
Afgelopen 11 november was het weer zo ver, het altijd gezellige Sint Maarten 
feest bij ‘t Gilde. Je kon op de Buitenroede, natuurlijk na een mooi liedje 
gezongen te hebben, een lekker broodjes worst en een zakje chips halen.
We hebben de mooiste lampionnen gezien. Van Angry Birds tot Woezel 
en Pip lampionnen. Daarom hebben we ook nog prijzen uitgeloot voor de 
mooiste lampion. Die zijn dit jaar gegaan naar:
Jesper Laan & Pleun (helaas geen achternaam opgegeven)

 
Jullie kunnen de prijzen op ma, di & vrijdag tussen 19:00-20:15 ophalen

 
Groeten

Jeugdrecreatie vereniging ‘t Gilde

BESTE KOGGENBEWONERS
GAAN WE MENS-WORK-OUT WEER OPSTARTEN ? 
We kregen de vraag waarom Men’s Work-out was gestopt, en of 
het mogelijk was het weer te starten.  Het was gestopt omdat het 
onrendabel was, maar als er genoeg animo is willen we deze les 
weer starten.  We hebben tot nu 4 aanmeldingen gekregen. Zijn er 
nog meer liefhebbers ? 

Wat is Men’s work-out ?
Met deze sportieve mannen wordt de les gevuld met een warming-up d.m.v. lopen waarna er 
staande oefeningen gedaan worden met elastieken/gewichten waarna er doorgegaan wordt met 
bijvoorbeeld matoefeningen, volleybal en circuit. Deze enthousiaste en gezellige work-out  is 
geschikt voor iedere man.
Geïnteresseerd ?  Welke avond ? Laat het ons weten via  info@edogym.nl
Wedstrijdverslag 
Afgelopen zaterdag 2 december heeft Lisa Snel de eerste competitie wedstrijd van dit seizoen 
geturnd.  Zij kwam uit in de 3e divisie categorie Senioren. Lisa heeft een prima wedstrijd gedraaid. 
Voor het eerst heeft zij een schroefsalto gesprongen op vloer en een nieuwe oefening laten zien. 
Met 43.15 punten is Lisa 6e geworden. Op naar de volgende wedstrijd.
Penningmeester gezocht !
Het bestuur is nog steeds dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.  Onze penningmeester 
stopt per 31 december, dat is nog maar 3 weken. 
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.

NIET ZOMAAR EEN TONEELSTUKJE,
Hallo allemaal,  het is bijna zover, aanstaande donderdag, vrijdag,zaterdag 
en zondag hopen wij Toneelvereniging Nieuw Leven,  samen met het 
kinderkoor van Nieuw Leven en fanfara Cresendo u een fantastische avond/
middag te geven in het Pronk Theater te Avenhorn.
Wij gaan dan namelijk “Scrooge” ten tonele brengen, het bekende 
kerstverhaal van Charles Dickens.

Daar wij alle medewerking kregen van de familie Pronk ( een pluim voor hun ) is er in hun hal 
aan de Julianastraat een waar Dickens dorp verschenen, de decorploeg heeft er heel wat uurtjes 
aan besteed maar het resultaat is prachtig.
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Wij de spelers , het kinderkoor en de fanfare hebben er erg veel zin in en wij hopen u ook. Het 
wordt een prachtige toneel avond / middag vol romantiek, dramatiek, muziek en show. Een 
spektakel in kerstsfeer waar u gewoon bij moet zijn. 
De repetities zijn in volle gang en als je dan het kinderkoor hoor zingen en de spelers ziet  acteren 
denk je toch wat prachtig ( gewoon kippenvel) . Dat gaat hem straks helemaal worden allemaal 
gehuld in een prachtig kostuum wonend in dat mooie Dickensdorp.
Waar??? In het speciale PRONKTHEATER aan de Julianastraat te Avenhorn.
Op: Do. 13 – Vr. 14- en Za. 15 december om 20.00 uur.
       Zondagmiddag 16 december om 15.00 uur.

Toegangsprijs: volwassenen 15 euro, jeugd t/m 12 jaar 10 euro.
Kaarten Kopen?? Kijk op WWW.NIEUW-LEVEN-DE-GOORN.NL

Voorverkoopadressen:
De Goorn/Avenhorn: Jeans4All  winkelcentrum  Vijverhof
De Goorn: Fietswereld Keizer aan de dorpsstraat
Ursem: Witte Wielsport aan de Walingsdijk
Obdam: Kapsalon Immink aan de dorpsstraat

Wij hopen u te ontmoeten in ons PRONKTHEATER
Groetjes toneelvereniging Nieuw Leven

Bob Koning

SNERT-WINTERWANDELINGEN IN DE POLDER
VAN HET WERELDERFGOED BEEMSTER
Op zondagmiddag 9, 16, 23 en donderdag 27 december 2012 organiseert eetcafe Les Deux Ponts 
in Oudendijk NH, weer de sfeervolle SNERT-Winterwandelingen.
Struinen door het schitterende winterlandschap en genieten van de oostenwind laten de gidsen de 
mooiste plekjes van de polders Beetskoog en Werelderfgoed  Beemster zien.
U loopt over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets. Onderweg kijkt u naar wintergasten, 
o.a. smienten, koperwieken, kramsvogels, wintertalingen, grutto’s en kleine zwanen (deze 
komen uit Rusland)  die in het Veenweidegebied de polder Beetskoog overwinteren. Vervolgens 
loopt u langs het oudste stukje land van de Beemster, de veenpolder Kruisoord, vroeger een 
schiereilandje in het Beemster-   meer en over de Noorddijk terug naar Oudendijk, waar een 
heerlijke grote kop erwtensoep met roggebrood en katenspek op u staat te wachten.
 
TIP !!  Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoenen 
aan.
*honden niet toegestaan
 
Start         :       14.00 uur 
Plaats   :       Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte     :       6,5 kilometer 
Duur       :       2,5 uur 
Kosten       :       € 8,50 p.p. en kinderen tot 12 jaar € 7,00 incl. erwtensoep 
                                     met roggebrood en katenspek. 
                                     zonder soep € 3,50 en kind. € 2,00 ( reserveren gewenst!! )

Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275 www.lesdeuxponts.nl of met Theo Neefjes 
van IVN Westfriesland , tel. 0229-553183 
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KBO DE GOORN
SINTERKLAASJE KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT !!
Niet te geloven…maar bij KBO De Goorn gebeurde het echt.
Na koffie en banket…kwam de goedheiligman met zijn Piet aangezet
En met het rode boek onder zijn armen,
Zo koud als hij was, kwam hij zich bij de KBO wat verwarmen.
Gespannen werd er afgewacht
Wat de Sint naar ons toe had gebracht.

Al gauw, na wat uitgerust te zijn,
Werd het rode boek opengeslagen, en daar begon de gein.
Sinterklaas had zijn huiswerk goed gedaan,
En zag je al gauw Siem Groen en Bertus Loos voor hem staan.
De Sint wist het veel van hen te vertellen,
Bertus de vroegere muzikant en Siem had het erg  met zijn mollen te stellen!!
Zo zag de goedheiligman ALI B in de zaal,
Sinterklaas wordt dement dachten wij toen allemaal !!
Maar de Sint keek ons bestraffend aan……
Omdat hij ALIE BELKOM in zijn boek had staan!
En zo ging dat een tijdje door,
De klos waren nu Mevr Kooter en van Kooten van het smartlappenkoor.
Zij zongen voor de Sint en Piet een smartlaplied,
Maar dan wel geassisteerd, door een voor velen bekende, bleekscheetpiet.
In de pauze kwam er een lekkere borrel op tafel te staan,
En zag je bleekscheetpieten met hapjes langs de tafels gaan.
De Sint wilde nog lang niet gaan,
Hij had nog zakken vol kadootjes staan!
Wat stond ons te wachten, vol verwachting klopte ons hart,
Zwarte Piet kiepte de zakken over de tafels leeg, en een spel ging toen van start.
Zo kwam aan deze prachtige middag een happy end,
En werden allen met wel twee kadootjes verwend
In de namiddag stapten de Sint en zwarte Piet weer op, het viel ons zwaar,
“Maar ik kom terug beloofde hij…volgend jaar”   

Ria Lenting 

DONDERDAG 20 DECEMBER VOORSTELLING 
‘EINDEWERELDCONFERENCE’ 
DOOR ROP JANZE IN DE BIBLIOTHEEK DE GOORN.

Wordt 2012 een rampjaar omdat de Maya-kalender ophoudt? Vergaat de 
wereld zoals sommige wetenschappers beweren? Of krijgen spirituele 
mensen gelijk en gaan we over naar de vijfde dimensie; een paradijselijke 
situatie van liefde, liefde en nog een liefde. Wat staat ons te wachten op 21-

12-2012. Eindewereldconferene is een vrolijk programma over angst en hoop, leven en dood, 
haat en liefde, eerste levensbehoeften en laatste wensen. Rop rapt, grapt, drinkt, dicht en verhaalt 
in deze hilarische en ontroerende interactieve voorstelling over verlegen lokhomo’s , Ali B, 
biodanze, laatste glaasjes, hiphopschapen en passieve teckels. De voorstelling begint donderdag 
20 december om 20.00 uur. Toegang € 5,00 voor leden en € 7,50 voor overigen.
Aanmelden kan via 0229- 541565, degoorn@webbibliotheken.nl of via 
www.westfriesebibliotheken.nl
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KOORLEDEN VOOR REMEMBER GEZOCHT
Remember is een van de vier koren van de parochiekerk van De Goorn, elk met eigen muziekkleur. 
We zijn een mooi klinkend koor, maar voor een nog betere  balans willen we graag meer alten 
en mannenstemmen hebben.
Al 14 jaar zorgen wij  voor muzikale begeleiding tijdens avondwakes  in de kerk van De Goorn. 
Daarnaast zingen wij (1 maal per 6 weken) ook tijdens vieringen in het weekend en op feestdagen, 
zo ook de komende kerstnacht op 24 december om 23.00  uur. 
Wij repeteren elke woensdag van 19 tot 20 uur. 

We zoeken dus nieuwe leden, die ons koor willen komen versterken.
U hoeft daarvoor geen lid te zijn van onze kerk, maar dient wel affiniteit te hebben met kerkelijke 
muziek. 
Wilt u horen hoe we klinken? Kom dan in de kerstnacht om 23 uur naar de kerk in De Goorn.
Wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onderstaande.

Jos Braas
Tel. 0229-542741

HEEFT U OOK GENOTEN VAN KOGGE KLASSIEK?
 “De vreugde van het zingen staalt er van af”. Dit schreef het Noord-
Hollands Dagblad over Kogge Klassiek na het concert dat gehouden werd 
op zondag 25 november in de Sint Victorkerk in Obdam. Velen waren 
gekomen en hebben kunnen genieten van een enthousiast zingend koor, 
dat na afloop werd beloond met een daverend applaus. Ook de koorleden 
zelf hebben erg genoten van het optreden. De muziek van Verdi klinkt 
de meesten bekend in de oren en is een feest om te zingen, maar dirigent 

Meeuwis Rebel heeft ook kunnen laten horen dat de muziek van Brahms lichtvoetig, vrolijk en 
mooi kan zijn. De sopraan Anke van de Kooij werd na de vertolking van enkele liederen van 
Brahms en het La Vergine degli Angeli  uit La Forza del Destigno van Verdi beloond met een 
stormachtig applaus. Met daarbij de prachtige begeleiding van Hans van Beelen op piano en de 
bijzondere presentatie van Michael Abspoel, werd het een zeer geslaagd optreden waar Kogge 
Klassiek met vreugde op terug kijkt. Wanneer u denkt hier zou ik misschien wel bij willen 
zingen, dan bent u van harte welkom om eens kennis te komen maken. Het koor repeteert op de 
woensdagavond om 20.00 uur in de Groene torenkerk aan het West in Avenhorn 
Er staat weer nieuwe muziek op het repertoire, dus een goede periode om in te stappen. In 2013 
wordt het eerste lustrum gevierd en laat Kogge Klassiek weer van zich horen.  

LOF VAN DE JURY MET 91 PUNTEN VOOR 
“KUNST NAAR KRACHT” OP NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Brassband “ Kunst naar Kracht” onder leiding van Erik Kluin heeft op de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Martini Plaza in Groningen 
met 91 punten en lof van de jury een derde plaatst behaald in de eerste 
divisie. De 7 brassbands die in deze divisie streden speelden allemaal één 
verplicht werk, dat beoordeeld werd door internationale juryleden die in een 
geblindeerde box zaten. Zij kunnen de bands niet zien en op een scherm kan 

het publiek lezen welk orkest er speelt. Het technische zeer lastige muziekwerk ´Time Machine´ 
dat speciaal voor dit kampioenschap is gecomponeerd werd door “Kunst naar Kracht” zeer 
muzikaal gespeeld, zo schreef de jury. Nog nooit werd er op deze kampioenschappen door onze 
band zoveel punten gehaald. 
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De 7 deelnemers waren aan elkaar gewaagd, zo vertelde de jury na afloop. De uitslag in de eerste 
divisie is als volgt. Kampioen: Zuidwolde 93 pnt, Wijk en Aalburg 92 pnt “Kunst naar kracht” De 
Goorn 91 pnt, Zalk 90 pnt, Heerenveen 89 pnt, Bakkeveen 88 pnt, Breukelen 87 pnt.
Nederlands kampioen in de Kampioensdivisie was voor de derde opeenvolgende keer de 
brassband uit Schoonhoven. De volledige uitslagen kunt u vinden op brassinfo.nl
Met 37 brassbands uit alle streken van ons land was het weer een hele happening, met vele 
brassbandliefhebbers bij elkaar.
KERSTMIS
Na 23 jaar te hebben meegewerkt aan het kerstconcert zal het A-orkest dit jaar geen kerstconcert 
geven in de RK kerk in De Goorn. Aangezien er een groot aanbod van concerten is in deze 
periode, is besloten dit jaar een Valentijnsconcert te geven rond 14 februari. Wij houden u hiervan 
op de hoogte.
BRUGORKEST en BERKENSMART
Wel zal dit jaar op 15 december om 20.00 uur het Brugorkest samen met het koor Berkensmart 
een kerstconcert geven in De Ridder te Berkhout.
KINDJE WIEGEN met C-ORKEST
Ook het C-orkest zal rond kerstmis weer van zich laten horen. Zij zullen spelen in de Rozenstaete 
en bij het “Kindje wiegen” op 25 december om 14.30 uur in de RK Kerk in De Goorn. Hierbij 
zijn álle ouders met kleine kinderen uitgenodigd om de mooie kerststal te komen bekijken en 
mee te zingen bij de brassband. 
Maar eerst zal het C-orkest op 15 december nog spelen op het jeugdfestival in Opperdoes, waar 
ze rond 11.30 zullen spelen in het Dorpshuis de Torenschouw.

MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
Namens Volharding heb ik een grote verrassing voor 
iedereen die graag  muziek luistert:
Het kerstoptreden dat eerder dit jaar op 16 december 
op de planning stond, wordt nog feestelijker, 
afwisselender en unieker uitgevoerd dan we ooit 
hadden bedacht! Sowieso is de datum veranderd 

naar zaterdagavond 22 december en de locatie zal café de Ridder zijn, in Berkhout. Omdat er 
naast ons optreden ook een kerstverhaal aan de jeugd verteld wordt en er na onze muziek ook nog 
een gezellig avondprogramma op de planning staat in de Ridder, is er voor iedereen een goede 
reden te verzinnen waarom het een goede keuze is om op 22 december te komen luisteren! 
Houd de site van café de Ridder in de gaten over de planning die start om ongeveer 19:00 uur: 
www.cafederidder.eu 

Het leerorkest zet momenteel de puntjes op de i om bij het festival in Opperdoes weer een 
onvergetelijk optreden achter te laten. Als u ook zo benieuwd bent naar hun mooie klanken, kom 
dan gerust even luisteren in de Torenschouw in Opperdoes op zaterdagavond 15 december vanaf 
19:00 uur. 
Namens de muziekvereniging willen we ook graag een paar mensen bedanken die na het lezen 
van ons vorige stukje in de Heraut gelijk aan de bel trokken, want zij hadden oud ijzer over! Een 
grotere glimlach is er soms niet te toveren op een gezicht, daarbij gaf het gelijk weer het goede 
vertrouwen dat er vast nog wel meer oud ijzer gebracht gaat worden bij de container op het 
terrein van Koeman in Berkhout op het Westeinde 72.

Als je er vragen over hebt, bel gerust even naar Hans Krijnen op 0229551236
Graag tot de 22ste en een muzikale groet namens muziekvereniging Volharding
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SANTA RUN?!?
Het gonst al even in de Gemeente Koggenland. Wat is dat toch: ‘Santa Run’? Een ding staat vast, 
nog nooit eerder snelden er zoveel Kerstmannen, Kerstvrouwen en Kerstkinderen door de straten 
van De Goorn en Avenhorn.
Rotary Club Koggenland i.o. organiseert op zaterdag 22 december deze ludieke sponsorrun. 
Iedereen kan meedoen: klein, groot, snel, langzaam, het maakt niet uit in welke tijd je de afstand 
van ruim 3km uitloopt. Je mag rennen, lopen, kruipen…. het gaat om het meedoen. 
Rotary Club Koggenland i.o. steunt met de opbrengt de Guusje Nederhorst Foundation. Deze 
stichting zet zich in voor kinderen tot 8 jaar die noodgedwongen verblijven in onpersoonlijke, 
sobere opvangcentra. Zij knapt hun leefruimte op tot een vrolijkere omgeving, waar ze bij kunnen 
komen op weg naar een betere toekomst. 
Deelname bedraagt 10 euro, dit bedrag komt rechtstreeks ten goede aan het goede doel. Bij 
deelname ontvang je van ons een Kerstman/vrouw -kinderpak, een startnummer, een versnapering, 
lekkere soep, een leuke middag en ... je steunt óók nog een goed doel! Je kunt jezelf, je familie, 
je vrienden of je team, aanmelden voor de Santa Run. Dat doe je via de site: http://koggenland.
rotarysantarun.nl of je stuurt een mail naar koggenland@rotarysantarun.nl. 

Hoe ziet de dag eruit?
Vanaf 13.00u is er bij Eetcafé 70 in De Goorn, voor degene die zich niet hebben ingeschreven 
nog de mogelijkheid om dit alsnog te doen. De deelnemers krijgen dan bij inschrijving direct 
de kerstoutfit en het startnummer. Nadat iedereen is uitgedost, start de warming up. Eerst in de 
vorm van een ‘warm bakkie’ thee of koffie en voor de Kerstkinderen is er uiteraard limonade, 
daarna om 14.00u, een fysieke warming-up, onder leiding van Bianca, die speciaal voor deze 
gelegenheid een swingend kerstnummer heeft uitgezocht.
Vervolgens zal boer Henk uit Obdam (wie kent hem niet) met zijn, via het televisieprogramma 
‘Boer zoekt Vrouw’ gevonden nieuwe liefde Fiona om 14.30u het startsein geven om de funrun 
te starten.
Het parcours wordt lopend, rennend of wandelend afgelegd en loopt door Avenhorn en De 
Goorn. Na de run ‘finishen’ alle deelnemers weer bij Eetcafé 70, alwaar de medailles worden 
uitgereikt en waar de lopers, soep en glühwein krijgen aangeboden. De band FEM, zal live 
muziek verzorgen.
Rond 15.45u is het moment waarop dat we samen met boer Henk en Fiona een mooie cheque 
zullen overhandigen aan de Guusje Nederhorst Foundation. 
We willen iedereen oproepen om mee te doen aan de Santa Run 2012. Met z’n allen voor het 
goede doel,...als dit geen mooie kerstgedachte is!?!

We kijken ernaar uit jullie te verwelkomen op 22 december in Eetcafé 70. 

Rotary Club Koggenland
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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:

Inschrijven:
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HET KAMPIOENSCHAP DRIEBANDEN IN DE ROZENSTAETE
Het kampioenschap driebanden in de Rozenstaete.
Het is alweer de 13de keer dat het toernooi gespeeld is.
We zijn met 20 personen gestart, verdeeld over 4 poules van 5 personen.
Na vele spannende en minder spannende wedstrijden, van mensen die niet verder kwamen dan 1 
driebander) kwamen uiteindelijk de 4 poule winnaars uit de bus.
Dit waren de volgende personen: poule A. Jan Bakker met 7 wedstrijd punten, poule B. Jan 
Schrekker met 8 wedstrijd punten, poule C. Nico Rood met 11 wedstrijdpunten
En in poule D. was Ab Bakker de winnaar na 4 gewonnen partijen, allen binnen de 20 beurten, 
dus 12 wedstrijdpunten
Bij het vaststellen van de halve finalese kwam aan het licht dat de winnaar van poule A
Jan Bakker was verdwenen, daar voor in de plaats is de nummer 2 uit de poule in gevallen (Cees 
van Etten). In de halve finale speelden Cees tegen Jan en Nico tegen Ab.
In de halve finale tussen Cees en Jan, was Jan zijn zenuwen duidelijk beter de baas dan Cees,
Want na 20 beurten had Jan 5 punten en Cees is niet van de nul afgekomen:.
De andere halve finale was spannender, na 20 beurten had Ab zijn 9 driebanders gehaald en Nico 
is blijven steken op 4 i.p.v. 6.
Om de derde en vierde plaats werd dus gestreden tussen Cees(5) en Nico (6) driebanders.
In deze wedstrijd was Cees de zenuwen beter de baas want in 14 beurten had hij zijn 5 puntjes 
binnen en Nico bleef weer op 4 steken. Cees is dus 3de geworden en Nico 4de.
Dan de grote finale tussen Jan en Ab. 2 Mannen die mooi wilde biljarten maar ook graag wilde 
winnen. Jan begon overweldigend na 2 beurten had hij reeds 4 punten binnen van de 7 en Ab 
stond toen nog op 0. Maar Ab gaf de moed niet op en na 7 beurten was de stand gelijk getrokken 
allebei 5 punten. Na 11 beurten had Jan 6 punten en stond Ab nog 5.
Maar in de 13de beurt heeftAb toegeslagen Jan stond nog op 6 punten en Ab maakte in de 13de 
beurt een serie van 4 punten en had toen zijn 9 punten binnen. Dit was dus het einde van de 
partij en de Kampioen was bekend. Ab heeft een uitstekend toernooi gespeeld door zowel in de 
voorronde als in de finales alle partijen te winnen.

Het is bij ons een goede gewoonte dat de 
kampioen van het vorige jaar de beker 
overhandigd aan de nieuwe kampioen. Na-
dat Jan Mulder de beker 1 jaar in zijn bezit 
heeft gehad heeft hij deze met veel genoegen 
overhandigd aan de nieuwe kampioen.
Na de spelers te hebben bedankt voor sportieve 
strijd, is na 2 middagen het driebanden 
toernooi weer geëindigd. We kunnen terugzien 
op een goed en gezellig toernooi.

Met vriendelijke groeten van de 
wedstrijdleider,

Nico Koning
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ZWARTE PIETEN GYMMEN MET 
GYMVERENIGING VOORWAARTS
Wij hadden de zwarte pieten uitgenodigd om een keer 
met de kinderen mee te gymmen om te laten zien hoe zij 
over de daken lopen, pakjes in de schoorsteen gooien, op 
schuine daken klimmen en hoe lenig ze zijn. De kinderen 
in de gymzaal in Grosthuizen vonden het erg leuk om met 
de pieten te gymmen. Samen gingen ze ook dansen en 

lieten hun nieuwste sinterklaasliedjes horen. Er was voor iedereen lekker strooigoed en na afloop 
kreeg ieder kind een chocolade sint lolly mee. Ook gingen de kinderen nog op de foto met de 
pieten. Het was een geslaagde middag en hopelijk komen de pieten volgend jaar weer. 

 Namens het bestuur, Els Veldhuisen. 

WAT EEN PECH
Rijd ik, als arme studente van 18 jaar, 14 november s’ avonds om ong. 19.45 uur MET  licht 
voor en achter op mijn fiets bij café de Ontmoeting in De Goorn. Er staat een auto stil, achter 
de haaientanden, toen ik midden op de kruising fietste, mijn hand uitstekend, begon deze te 
rijden en knalde zo tegen mij aan. Een vrouw draait har raampje open en zegt: ‘O sorry ik zag 
je niet. Gaat het?’ ‘Weet ik veel, je rijdt tegen mij aan….’ Zei ik geschrokken. De mevrouw gaf 
vervolgens gas en weg was zij. Nou daar stond ik met mijn kromme wiel en flink geschrokken, 
midden op de kruising. Ik wilde die mevrouw, op deze manier, nog even vriendelijk bedanken 
dat zij mij zo achter heeft gelaten. Ik heb geen gegevens van haar, niks.
Ik mocht zelf maar zien thuis te komen en ook zelf voor de schade opdraaien….

Koggenlanders in de pen
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BESTE HONDENBEZITTERS VAN DE BOBELDIJK
Een hond is hartstikke gezellig en leuk, maar ja, die moet je ook uitlaten.
De berm langs de Bobeldijk is erg smal en als de honden daar poepen en iedereen laat het daar 
liggen lopen de honden en de baasjes alleen nog maar in poep.
Als wij het nu allemaal gewoon opruimen, blijft de berm mooi schoon en heeft niemand meer 
vieze schoenen!

Alvast bedankt van een hondenbezitter!!

Fijne Feestdagen en een goed 2013!

Agenda      
 
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 

Di 11 dec 19.00 uur D’Ontmoeting KVG – kaartavond 
Do 13 dec 14.00 uur Rozenstaete KBO – creatieve middag 
Do 13 dec 20.00 uur De Ridder Berkhout Vrouwen van Nu – 
    Kerstavond 
Do 13/14/15/16 dec Pronktheater
   Julianastr 21a Nieuw Leven  - Scrooge 
Vr 14 dec  De Goorn EDO Kerst keezen 
Vr 14 dec 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout – 

klaverjassen 
Za 15 dec. 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

Rietvoornlaan 
Za 15 dec. 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 15 dec. 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Za 15 dec. 20.00 uur Oudendijk Kerk Oudendijk – Gospel zanggroep 

Azalee – Kerstconcert 
Za 15 dec 20.00 uur De Ridder Berkhout Kerstsmart van Berkensmart met 
    brugorkest Kunst naar Kracht 
Za 15 dec.. 20.00 uur De Goorn RKEDO – Kerst koppelkeezen – 

klaverjassen 
Zo 16 dec. 14.00 uur Oudendijk Snert winter wandeling in de 

Beemster 
Ma 17 dec 19.30 uur De Goorn EHBO herhalingsavond reanimatie + 

bediening AED 
Di 18 dec Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Di 18 dec  De Goorn KVG / kerstavond 
Wo 19 dec 14.00-15.00 Bibliotheek Berkhout Activiteiten programma voor 

60-plussers 
Do 20 dec. 14.00 uur D´Ontmoeting KBO – Kerstmiddag met zanggroep 

Melancholie uit De Goorn 
Do 20 dec 20.00 uur De Grost Grosthuizen Vrouwen van Nu / Kerstavond 
Do 20 dec 20.00 uur Bibliotheek De Goorn “Eindewereldconference” door Rop 

Janze 
Vr 21 dec. 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen 
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Za 22 dec. 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 22 dec. 19.00 uur De Ridder Berkhout Muziek vereniging Volharding
Za 22 dec. 14.00 uur Oudendijk Rotary Santa Run
Zo 23 dec. 15.00 uur Kerk De Goorn Kerstconcert van Evergreen with Friends
Zo 23 dec. 14.00 uur Oudendijk Snert winter wandeling in de Beemster
Di. 25 dec. 14.30 uur Kerk  De Goorn Kindje wiegen + KNK C orkest

Activiteiten/Evenementen planner   
Datum Tijd Plaats Activiteit

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 toernooi De Goorn
3 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
4 januari 20.00 uur RKEDO Keezen Koppelkeezen Klaverjassen
6 januari Vanaf 16.00 uur De Goorn Nieuwjaarsreceptie 

RKEDO
10 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema - Brandwondenstichting
11 januari 19.45 uur Kantine VVBerkhout Klaverjassen Voetbal Vereniging 

Berkhout
17 januari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO filmavond
17 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Bingo
18 januari 20.00 uur TV De Berk Keezen
24 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Klaverjassen
25 januari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
31 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Filmmiddag – natuurfilm
1 februari 20.00 uur De Goorn RKEDO  Kantine – Keezen – 

Klaverjassen
8 februari 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout – 

klaverjassen
2/9 februari 17.00 uur De Grost Grosthuizen Rederijkerskamer Elena – 

Familievoorstelling “Het is groen en 
……..”

3/10 februari 16.00 uur De Grost Grosthuizen Rederijkerskamer Elena – 
Familievoorstelling “Het is groen en 
……..”

7 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Jaarvergadering met na afloop
    Ina Broekhuizen-Slot
14 februari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO Meerzicht, vertelling over de 

reddingsboot van Wijdenes
15 februari 20.00 uur TV De Berk Keezen
22 februari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
24 februari   Mulder Obdam Polderloop
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Familieberichten

Dankbetuiging
Een hand, een kaart, een groet doen zo goed
Als je iemand waar je veel van houdt
Zo ineens missen moet

Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling na het overlijden van onze lieve moeder en oma 

Nelly Ferwerda-Bakker

Uw kaarten, telefoontjes, bloemen of komst naar de begrafenis waren voor ons een grote 
steun en zullen in dankbare herinnering blijven.

 Kinderen en kleinkinderen.

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen 
t.g.v. ons 50 jarig huwelijk.

 Sjors en Wil Weel-Knol

Nu de feestdagen weer naderen, wens ik de hele familie, bewoners en personeel, ook vooral 
onze zusters en de koks van de Rustenburcht en vrijwilligers, een heel fijn en warm Kerstfeest 
en een goed en dankbaar uiteinde. 

En voor 2013 hopelijk een gezond, voorspoedig en vredig nieuwjaar.

P.S. Allen bedankt voor de hele condoleance kaarten (broer Bertus)
Baaf Bisschop,

Rozenstaete 135
Kantbeugel de Goorn



30

Tenslotte
Weet u dat:
Er van 4 tot 6 januari 2013 een weekend is speciaal voor mensen die alleen zijn. Info bij Coos en 
Nel Imming, 0229-542488 imming@quicknet.nl of www.encounter.nl

Te huur:
Een kantoorruimte van 4x10 m.  
 0229-551850

Te koop:
Volautom. Wasmachine z.g.a.n. (mei 2012) wegens familieomstandigheden. Merk LG type 
F1391QD; A** direct drive laadvermogen 7 kg. DD motor 10 jr. Garantie.
Prijs € 235,00.
 Tel. 0229-543196

Te koop:
Een 2 zitsbank z.g.a.n. blauwe stof bekleding prijs € 100,00.
 Tel. 0229-542119

Op zaterdag 15 december geeft Gospelgroep AZALEE een kerstconcert in het kerkje van 
Oudendijk dit begint om 20.00 uur. De groep zingt eigentijdse, swingende uptempo nummers, 
gevoelige ballades en natuurlijk kerstliederen.

Zie ook www.kerkoudendijk.nl

Bent u iemand die van naaien houdt of heeft u van naaien gehouden? En heeft u restlapjes stof 
over of knopen die u niet meer gebruikt dan zou u mij daar heel erg blij mee maken. 
Ik volg namelijk een creatieve opleiding en kan die materialen heel goed gebruiken, u kunt mij 
bereiken via mijn 06 of u kunt mij een mailtje sturen en dan kom ik het graag bij u ophalen!

 06-52044255, a.keizer@hotmail.nl

Wie is zijn D.O.M. sleutel verloren.
Gevonden langs de weg tegenover de kerk. 
U kunt hem afhalen bij Angela Mul,  0229-543305.

Gevraagd:
Gratis computer om te gebruiken voor mijn opleiding ICT omg. Avenhorn, De Goorn, Berkhout, 
Ursem, Oudendijk, Spierdijk.
 Tel. 0229-751748

Gevonden:
Rond 20 oktober heb ik een gouden dames armbandje gevonden in de Vijverhof.
Bent u het verloren, bel me even.
 Tel. 06-30184200

Heeft u geen Heraut gehad?
Stuurt u dan een mailtje via de website www.dorpsbladheraut.nl of bel naar verspreidingscoördinator 
Dick Snoek, 0229-551411 na 17.00 uur.
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“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 dinsdag 18 december 2012 vòòr 17.00 uur via 
de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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gelegenheidsdrukwerk | printen | vormgeving / ontwerp | drukken | full colour | relatiegeschenken 

 
online bestellen? www.gerjashop.nl

Drukkerij Gerja 
Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland

 T 0226 421520, F 0226 421550, E drukkerij@gerja.nl

Gerja Print & Media 
Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen

 T 0226 393610, F 0226 3914 48, E printenmedia@gerja.nlwww.gerja.nl www.gerjaprintenmedia.nl

Familiedrukwerk 
•	geboortekaartjes
•	huwelijkskaarten
•	jubileumkaarten
•	rouwkaarten
•	eigen ontwerp

periodieken 
•	 dorpsbladen
•	verenigingsbladen
•	historische magazines 
 
apps
•	Android
•	Apple 
 

handelsdrukwerk  
•	briefpapier 
•	visitekaartjes 
•	enveloppen 
•	documentatiemappen
•	folders en brochures 
 
boeken 
•	paperbacks
•	luxe harde kaften 
 
webdesign 
•	standaardsite, 
•	webbly
•	standaardsite lite  
 

Fotofun  
•	tegeltjes 
•	mokken
•	muismatten 
•	rompertjes
•	t-shirts
•	beertjes 
 
papicolor
•	papier
•	kaarten
•	enveloppen 
 
senseView 
•	beeldschermreclame 

p r i n t  &  m e d i a

s t u d i o

vaste lage prijs • sterk grafisch ontwerp

werkt op alle browsers • eenvoudig onderhoud 

gratis helpdesk • zoekmachine vriendelijk 

 modulair uit te breiden • gratis statistieken 

continue doorontwikkeling

           DRUKKERIJ GERJA:
              DRUKwERK En mEER

ook voor uw website 
 en webshop kunt 
u bij gerja terecht!


