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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  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 
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 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  !!!! 
Op Drie Koningen wordt de kerkdienst gehouden in Avenhorn Mw. ds A.J. Kraak is o.a. 
predikante in Opperdoes.  In samenzijn kunnen we het Nieuwe jaar inluiden.
U bent van harte welkom!

Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden 

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 22 T/M 28 DECEMBER  2012
Ma. 24 dec.  KERSTVIERNGEN; 
  16.00u   Rozenstaete: Eucharistieviering met het Dameskoor
  19.00u   Eucharistieviering met “Shaloom”  GEZINSVIERING
  21.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met het Dominicuskoor
  23.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met Remember

Din. 25 dec. 10.00u   EERSTE KERSTDAG
    Eucharistieviering m.m.v. RiKoDeGo
   50 jarig huwelijksjubileum van Gert Roskam en Juul Roskam-Bakker

Woe. 26 dec. 10.00u  TWEEDE KERSTDAG
                 Eucharistieviering m.m.v Mosaiek
   50 jarig huwelijksjubileum van Sjon Dekker en Sjaan Dekker-Blank

Don. 27 dec. 13.30u   50 jarig huwelijksjubileum van Cees en Loes Pronk

Zat. 29 dec. 16.30u  Rozenstaete: OUDE JAARSVIERING Eucharistieviering

Zon. 30 dec. 10.00u  GEEN VIERING
  19.00u  Rozenkransgebed

Ma. 31 dec. 19.00u  OUDE JAARSVIERING
                            Eucharistieviering met het Dominicuskoor  
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Overleden: Henk Koning 
       Pe Blom

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.

KEES KOK OPENT HET NIEUWE JAAR IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 6 januari 2013 om 11.00 uur in de 
Protestantse Kerk te Wognum. 
In deze viering spreekt Kees Kok (1948) over “De oorlog bespot” een onderdeel uit het boek 
Richteren dat dit jaar het jaarthema is van de Westfriese Ekklesia. Kees Kok is coördinator  
projecten  op gebied van leerhuis en liturgische muziek in De Nieuwe Liefde te Amsterdam.  
Hij is lid van het Liturgisch team van de Amsterdamse Studentenekklesia en redacteur van  het 
tijdschrift “Nieuwe Liefde magazine”
Het jaarthema Het boek Richteren: we spiegelen ons aan het boek Richteren (of Rechters): wat 
heeft het ons te zeggen in tijden van crisis, en in een wereld die velen doet twijfelen over haar 
toekomst?  Het boek biedt geen historisch verslag over een tijdperk zonder koningen, maar 
verbeeldt, in spannende verhalen vol ‘special effects’ en mythologische motieven, de totale 
verloedering van een samenleving.  De Richteren / Rechters brengen met daden van bevrijding 
het land voor een korte periode tot rust en dan begint de onrust weer.  Het boek eindigt met een 
burgeroorlog. De laatste zin luidt: ‘Geen koning was er in die dagen, ieder deed wat recht was 
in zijn ogen.’ 
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies 
Cock en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er 
koffie en thee en gelegenheid om met de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij 
hopen u 6 januari 2013 a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  

EHBO VERENIGING ST. VERONICA 
De Goorn e.o. 
website: www.ehbodegoorn.nl

Op maandag 14 januari 2013 en maandag 28 januari  zijn er weer een 
herhalingsavonden  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 dient contant betaald te worden.
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VAN OUD OP NUUW

Deer staan je den om twalef uur.
Wat zei ‘t nuwe jaar ons bringe?

Wordt ‘t een verdrietig jaar
of van lache en van zinge?

‘t Ouwe jaar had heêl veûl moois,
dage met een gouwen randje.

‘n Deêl dage ware d’r ok
met ‘n akelig zwart kantje.

Iedere dag ‘n are kleur,
d’r bin róze, gêle, gouwen.
leder jaar ok meistal wel

‘n paar van guiten en van rouwen.
Van de ien op d’are tel
staan je in ‘t nuwe jaar.

‘k Hoop met heêl veûl mooie dage
voor jou en moin en allegaar.

Bep Oud-Laan, Akersloot
Uit Skroivendevort

TREKKING SINT KERST AKTIE 1-12-2012
NAAM Adres Prijs
Bruinsma Troffel 26, Bovenkarspel etagère
Scheringa Westhem 143 W. Beemster kapsalon bon
Al Zomerdijk 6, Oudendijk parfum pakket
J. Smit Patrijs 4 baby pakket
Paulien Bel Dr. Bloemstraat 54 Spierdijk horloge 
P. Bakker-Groot De Goorn 21a droogbloemen onder stolp

TREKKING SINT/KERST AKTIE 8-12-2012
Naam Adres Prijs
Karin Eggers Dr. Bloemstraat 55 Spierdijk dekbed overtrek
Netty Insing Pinksterblomstr. Schermerhorn bon 4everkidz
E. van Vuuren Reigrlaan 15 Ursem drankpakket
Elles Wit Zd. Spierdijkerweg 8 De Goorn bon bakkerij
Fam. Smal Rietsikken 21 De Goorn zonnebril
Ans Voorsluis Het Veer 105 Avenhorn kapperspakket
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TAFELTENNISTOERNOOI 

 
 
 

TAFELTENNISTOERNOOI 



10

APPELBEIGNETS
,,Bukken, nu!” Verschrikt duikt het hele gezin Sylvester achter de bank 
en onder tafel. Het is 31 december en al dagen hoor je het knallen van 
vuurwerk in de Koggendorpen. Soms schrikt de hele buurt wakker door 
een doffe dreun. Het lijkt wel of ze midden in de nacht carbid schieten. 
Sommigen bakken ze wel erg bruin dit jaar, maar goed, daar is het 
oudjaar voor.
Door Jaap Heemskerk

Het commando werd gegeven door vader Arie. Verschrikt liet zijn vrouw de champagnefles, 
die ze net koud wilde zetten voor vanavond op de plavuizen vallen. Vloekend dook ze met haar 
handen op haar oren tussen de scherven. Ze had niet door dat ze flink bloedde, een scherf had 
haar onderarm opengehaald. De bloeddruppels mengde met de mousserende wijn tot een soort 
rosébier, wat haar witte broek gulzig absorbeerde. Ook de twee kinderen hadden hun handen 
over hun oren geslagen en keken beangstigend naar hun vader. En toen kwam het geluid: ding 
dong. De jongste wilde opstaan en naar de voordeur lopen maar zijn vader siste ,,blijven liggen!” 
Nogmaals werd er aangebeld. Na een minuut gaf vader Arie het sein dat ze konden opstaan. 
Door het voorraam zagen ze een busje wegrijden bij de buren. ,,Maar, maar, maar dat is het 
busje van Huiberts stamelde de oudste”, nog niet bekomen van de schrik, ,,en achter het stuur 
zit Nick,  die is leider bij ‘t Gilde.” Vader knikte en zei: ,,Dat klopt, ik zag ze aankomen”. ,,Maar 
waarom moesten we dan bukken?” vroeg  de oudste. ,,Ze kwamen oliebollen verkopen, en die 
wisselen de laatste jaren nogal van kwaliteit. Soms zijn ze heerlijk maar als je pech hebt zijn 
ze met geen champagne weg te spoelen”, zei Arie. ,,Nu zijn we er mooi onderuit gekomen”. 
,,Nou mooi is dat”, mopperde zijn vrouw, die de schade opnam van de stukgevallen fles, haar 
bloedende onderarm en haar natte bevlekte broek. ,,Als je nog eens wat weet”. Vlug pakte zij 
haar portemonnee en sommeerde haar jongste naar het busje te gaan. ,,Koop maar drie doosjes.” 
Stomverbaasd keek Arie haar aan. ,,Wat doe je nu?”
,,Stichting jeugdrecreatie ‘t Gilde organiseert veel voor onze kinderen”, begon ze haar man te 
vertellen. ,,Dus wat geeft het als de kwaliteit niet altijd even goed is geweest. Bovendien verkopen 
ze dit jaar appelbeignets, heb je De Heraut niet gelezen?. Om het tij van de drastisch teruglopende 
oliebollenomzet te keren, hebben ze de samenwerking gezocht met een ander Gilde.” ,,Een ander 
Gilde?” Arie, snapte er niets van. ,,Ja, het bakkersgilde. Die stelt de bakkerij beschikbaar en onder 
leiding van Leander Koning bakken de gildeleiders Koninklijke appelbeignets die vervolgens 
worden verkocht langs de deur.  Verser kan niet, en betere appelbeignets zijn er niet te krijgen. 
Creatief en slim van ’t Gilde. Dus flik me dit niet nog een keer Arie”, lachte zijn vrouw, anders 
moet jij de volgende keer bukken!”
De Appelbeignets worden oudejaarsdag verkocht in doosjes van vier stuks. In De Goorn en 
Avenhorn komt ’t Gilde langs de deur. Bedrijven kunnen hun bestellingen doorgeven via 
0229-541967. Dan worden de appelbeignets vers bezorgd. De opbrengst wordt gebruikt voor 
het realiseren van sport- en spelactiviteiten voor de jeugd van heel gemeente Koggenland.

MUZIEK OP SCHOOT: BOEKSTARTACTIVITEIT IN DE 
BIBLIOTHEEK OBDAM OP VRIJDAG 18 JANUARI 2013

Op vrijdag 18 januari is in de Bibliotheek Obdam de  BoekStartactiviteit: Muziek op schoot – 
Zingen en gebaren maken met uw baby door Ellis Bell. 
Met uw kind op schoot, gaat u samen met Ellis Bell van Gebarenliedjes.nl liedjes zingen. Ellis laat 
zien hoe leuk het is om samen met een kind bewegingen en gebaren bij liedjes te gebruiken. Zelfs 
knuffeldieren zingen mee tijdens de activiteit. Tijdens de ochtend kunt u samen luisteren naar 
geluiden van kleine muziekinstrumenten en andere dingen zoals een xylofoon en ritselboekjes.
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De activiteit is geschikt voor kinderen van 8 maanden tot 1,5 jaar.
De activiteit start op vrijdag 18 januari 2013 om 10.00 uur.
Toegang: € 5,00 voor Boekstartkinderen samen met hun ouder(s) en
 € 7,50 voor niet Boekstartkinderen met hun ouder(s).
Aanmelden kan via mbremen@webbibliotheken.nl of via www.westfriesebibliotheken.nl

HEEFT U OOK GOEDE VOORNEMENS VOOR 
2013 ?
Kom dan eens kennis maken met onze gymvereniging. 
Wij geven les in de gymzaal van Dorpshuis de Kogge in 
Grosthuizen. Kom gezellig eens langs om mee te doen 
met een sportief uurtje sporten. Ook voor uw kind hebben 
wij leuke lessen. De eerste twee keer zijn gratis, daarna 
schrijft u zich in bij onze vereniging. 

Wij hebben de volgende lessen voor U of voor uw kind
DAG                   TIJD              GROEP         LEIDING                 
Maandagmiddag 15.00 – 16.00 uur   gym 3/4/5 jarige   Mandy         
Maandagmiddag 16.00 – 17.00 uur    gym 6/7/8 jarige   Mandy          “
 
Woensdagochtend   9.00 – 10.00 uur   zumba volw.       Judith           “
Woensdagavond 20.00 – 21.00 uur   dames/heren fit    Judith           “
Donderdagavond 19.15 – 20.15 uur   zumba volw.            Judith           “

Wij hopen U te begroeten in onze gymzaal in Grosthuizen
.
Heeft u nog vragen: Els Veldhuisen tel. 543102 of Harmina ter Schure tel. 541214

Het Bestuur van 
Gymvereniging Voorwaarts, 

wenst iedereen een 
gezond en sportief 2013.

KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK SPEELT ‘BAJESBONJE’
Toneelvereniging Kunst naar Kracht Bobeldijk speelt zaterdag 9 februari 
om 20.00 uur en zondag 10 februari om 14.30 uur het blijspel ‘Bajesbonje’ 
in De Ridder in Berkhout. Het stuk is geschreven door Mart Moors en de 
regie is in handen van Heleen Peetoom. Vier mensen die elkaar niet kennen, 
worden gearresteerd op verdenking van een bomaanslag en vervolgens 
samen in één cel opgesloten. In afwachting van hun proces maken ze 
kennis met een tirannieke directrice, een louche advocaat en maffe 

cipiers. Als er dan ook nog een inspecteur van de overheid langskomt en een levensgevaarlijke 
psychotische patiënt wordt binnengebracht, is de chaos compleet.  Kunst naar Kracht is met maar 
liefst 13 spelers al enige tijd druk bezig om dit hilarische stuk in te studeren en het belooft nu al 
een ‘geweldige’ avond te worden. 
Wij zien u graag op 9 en 10 februari 2013 in het theater van Café De Ridder in Berkhout. 
Kijk trouwens ook eens op www.kunstnaarkrachtbobeldijk.nl  

Namens het bestuur,
Annette Bouma-Vlaar
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DE KERKEBUURT IN 1925
In de boerderij rechts woont thans de familie Stam.
In het midden zien we de reeds lang geleden gesloopte boerderij van Kuiper.
In de verte staat een old-timer geparkeerd.
Dit en meer is te zien op ansichtkaartenberkhout.nl 

Co Beemsterboer.

NIEUWJAARS SNERT-WINTERWANDELING IN DE POLDER 
VAN HET WERELDERFGOED BEEMSTER
Op zondagmiddag 6 januari 2013 organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk 
NH, een echte oud-hollandse Nieuwjaars Snert-Winterwandeling. Struinen door het 
winterlandschap en genieten van de oostenwind laat de gids de mooiste plekjes van 
de Noordelijke Beemsterringdijk in de polder van het Werelderfgoed   Beemster zien. 
Onderweg loopt u langs Het Troontje, een veeneilandje in de Beemsterringvaart bij Avenhorn. 
Misschien zien wij nog verschillende roofvogels w.o. een buizerd en valk.                
Dit is een bijzonder natuurgebiedje en in deze tijd van het jaar een rustplek voor doortrekkende 
wintergasten, o.a. smienten, koperwieken en kramsvogels.
Vervolgens loopt u via de Beemsterdijk met rechts uitzicht over de Mijzenpolder naar de 
Mijzerweg en 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.
 
Start                        :       14.00 uur 
Plaats                      :       Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
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Lengte                     :       5,5 kilometer 
Duur                        :       2 uur 
Kosten                     :       € 8,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 7,00 
                                        inclusief  erwtensoep met roggebrood en katenspek. 
                                        zonder soep  € 3,50, kind. € 2,00    (reserveren gewenst!!) 
  
Voor meer informatie: bel naar  
tel. 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl   
of met Theo Neefjes van IVN Westfiesland, tel. 0229-553183 
 

NATUURLIJK PAVILJOEN TIJDENS DE WESTERKOGGEFLORA 
Voor de 32ste keer wordt van vrijdag 1 tot en met zondag 3 februari 2013 
bloemententoonstelling de Westerkoggeflora georganiseerd. Dit jaar staat de 
show in het teken van de natuur en de mogelijkheden die de natuur ons biedt. 
De bloemenshow wordt gehouden in sporthal De Koggenhal te De Goorn. 

Natuurlijk Westerkoggeflora!
Bezoekers zullen dit keer zien op welke manier de natuur ons omringt 
met haar schoonheid. Naast de duizenden prachtige tulpen komen deze 
natuurlijke elementen op subtiele wijze terug in de show. Een bijenhouder 
toont zijn imkerij en zelf geproduceerde honing. Er wordt getoond hoe 
manden gevlochten worden en welke type kaas ons West-Friesland rijk is. 
‘Natuurlijk’ bij de Westerkoggeflora!

Paviljoen van de toekomst
Sinds dit jaar start de Westerkoggeflora met een paviljoen van de toekomst. Jonge 
bloembollenkwekers (tot 20 jaar) tonen dit jaar een eigen tulpeninzending en worden in een 
aparte categorie gejureerd. De toekomst van het bloembollenvak ligt in de handen van deze 
jongens. Ook nog mee willen dingen voor deze nieuwe beker? Meld je aan bij Patrick Smal 
(patrick-smal@live.nl). 

Open dag bloembollenbedrijf
Ter gelegenheid van de Westerkoggeflora opent bloembollenkwekerij Firma P. Spruit & Zn. op 
zaterdag 2 februari haar deuren voor publiek. Altijd al eens willen zien hoe die mooie bos tulpen 
uiteindelijk bij u in huis komt? Het gehele traject van bol tot bloem wordt die zaterdag getoond. 
Geïnteresseerden kunnen een bezoekje brengen aan dit bloembollenbedrijf aan de Wogmeer 51 
te Hensbroek. De open dag is van 13.30-17.00 uur.

Locatie en openingstijden 
Locatie: Sporthal ‘Koggehal’, Dwingel 4, De Goorn 
 
Openingstijden: 
vrijdag 1 februari  2013 van 10.00-22.00 uur 
zaterdag 2 februari  2013 van 10.00-22.00 uur 
zondag 3 februari 2013 van 10.00-20.00 uur
€ 3,00 volwassenen
€ 2,50 65+
€ 4,00 doorloopkaart voor hele weekend 
Meer informatie? Neem binnenkort een kijkje op de nieuwe website van de Westerkoggeflora: 
www.westerkoggeflora.nl. 
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NUWJAARSDAG

Ouwe, kouwe óliebolle
koike stil en onbewogen
met ‘r zwarte krente-oge

jóós, wie lust ‘r nag ‘n paar?”
‘t is nuwjaar.

Ofgestoken vuurwerkpoile
hewwe hullie koppe stóten

rotjes, weer we van verskóte,
legge buiten bai mekaar

‘t is nuwjaar.
‘’An der schönen blauen Donau”

kè-j’ op têlevisie hore
vióle strêle onze are

d’ hoge springskans staat al klaar:
‘t is nuwjaar.

Heêl veul hoil en zegen wense
lekk ‘re lessies ete en drinke
en nag ien keer samen klinke

in je hoofd voelt ‘t vreemdig raar
‘t is nuwjaar.

En kelenders worre wisseld:
‘t meiste staat nag leeg en open
hoe zou ‘t deuze rois weer lope

twaalef maande legge klaar
in ‘t nuwjaar.

Ina Broekhuizen-Slot, Wognum
Uit: Skroivendevort

HET BESTUUR MELDT
In het weekend van 15 en 16 december hebben we stilgestaan bij het 
overlijden van Richard Nieuwenhuizen. Houdt het daarmee op? Ik verwacht 
het niet, kort na het overlijden van Richard Nieuwenhuizen is er weer iets 
voorgevallen.  Normen en waarden dienen door iedereen gerespecteerd te 
worden, we moeten iedereen daarop aan kunnen spreken. Op de website 
staan reacties van Jan en Jaap, lees ze eens door. 

Het Kerst-keezen was ondanks de concurrentie van de toneelavond goed bezocht. Zo’n 40 
koppels hebben in vier rondes gestreden voor de eer en het mooiste cadeau. Vrijdag 4 januari 
kunt u weer aanschuiven voor de normale keez- en klaverjasavond.
De trainingen voor de jeugd liggen stil van 21 december  tot en met 6 januari 2013. In deze periode 
wordt het Gerard Schaap jeugdzaalvoetbaltoernooi gehouden, deze begint op 27 december en 
eindigt op 30 december. Kijk voor het programma op de website van RKEDO.

Het weekend van 15 en 16 december waren er weer veel afgelastingen, na een korte vorstperiode 
kwam er veel regen. 
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Op dit moment hebben we ook nog te maken met een slechte afwatering van een deel van het 
B veld. Ergens zit een verstopping in de drainage, waardoor een strook in het veld nat blijft. De 
gemeente is bezig met het doorspuiten maar tot heden zonder succes. Mogelijk zullen we wat 
moeten schuiven met aanvangstijden van de wedstrijden.
Zondag 6 januari houden we vanaf 16.00 uur de traditionele nieuwjaarsreceptie. De verbouwde 
kantine zal op deze dag officieel in gebruik worden genomen en de opbrengst van de grote 
clubactie met de beste lotenverkoper wordt bekend gemaakt.
De E- en F pupillen gaan zondag 3 februari weer de duinen in. De kinderen krijgen in januari 
hiervoor de informatie door.
Een delegatie van RKEDO is woensdag 16 januari bij het AZ seminar “Eén lijn in opleiden”. 
Hierbij staat een vraag centraal: “Hoe ontwikkel je een visie en een plan en zorg je dat dit 
in de praktijk wordt uitgevoerd door je medewerkers en vrijwilligers?”. Dit seminar wordt 
georganiseerd door het AZ talentenplan.
Op 12 en 13 januari 2013 is er weer een programma, in een volgende Heraut kunt u het eerste 
programma van 2013 lezen. Op de website kunt u de stand van ieder team nalopen.

Ik wens u prettige feestdagen toe en een gezond en sportief 2013.

Groet, Kees Floris
 Secretaris
Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

ZONDAG 27 JANUARI 2013 GEEFT POPKOOR BACK IN TIME HAAR JAARLIJKSE 
EIGEN CONCERT
Back in Time is in 1985 opgericht in Obdam en bestaat uit ongeveer 50 zangers en zangeressen. 
Zoals de naam al doet vermoeden zingt het koor een gevarieerde mix van popnummers door 
de jaren heen. Het koor wordt hierbij begeleid door een enthousiast combo bestaande uit een 
pianiste, dwarsfluitiste, drummer, gitarist, basgitarist en saxofoniste. Het geheel staat onder 
professionele leiding van Frank Hoebe.
Op 27 januari zingt het koor een aantal oude bekende nummers waaronder Somebody to love, 
Mr. Blue Sky en Dansen op de vulkaan. 
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Er wordt echter ook een groot aantal nieuwe nummers gepresenteerd dus ook voor de trouwe 
fans een interessant aanbod. Nieuw zijn nummers van Ilse de Lange, de Poema’s, Marco Borsato 
en the Alan Parsons Project. 
Het concert begint om 14.30 uur en vindt plaats in de Hervormde kerk te Wognum. De kerk is 
geopend vanaf 14.00 uur.
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via popkoorbackintime@gmail.com of telefonisch via 
0229 – 57 50 80. 
De kaarten kosten € 7,50 en daarvoor krijgt u ook nog een kopje koffie of thee in de pauze. 
Wacht niet te lang met reserveren, u wilt dit concert toch niet missen!

Al genoteerd? Mulder-obdAM-PolderlooP  24 februAri 2013
Je hebt hem vast al op je nog nieuwe kalender voor 2013 gezet: zondag 24 februari, de Polderloop. 
Of je in de mist zult lopen, door storm en regen, in een prachtig besneeuwd landschap, moet je 
nog maar afwachten. We kunnen je wel garanderen dat het een leuk evenement wordt, geschikt 
voor jong tot oud en voor zowel beginnende als ervaren hardlopers.

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.

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. 

In het nieuwe jaar nadere informatie over wedstrijdloop, scholierencompetitie   en 
wandeltocht in een volgende editie van dit blad.
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KBO KLAVERJASSEN OM DE PAUL JONG BEKER
Voor 6 december stond ronde 6 op het programma. De weerberichten waren 
niet te best. Het leek te gaan winteren. De Zonnebloem organiseerde een 
middagje naar De Boet en aangezien dat slechts eenmaal per jaar voorkomt, 
kostte dat ons “klanten”. Uiteindelijk 14 tafels, met dank aan de familie 
Schouten die kaartend en tappend weer zorgde dat alles goed kon verlopen. 
De tafel van T.Bakker-Groot/S.Veldboer en A.Mes-Sijs/G.Pronk leverde in 
de eerste 4 spellen 4 x 162 op, 3 keer nat en een mars, dus een aanmerkelijk 

verschil in resultaat: 162-486 (buiten de roem en de premie voor de mars). In ronde twee heb ik 
geschreven voor de heren Knijn en De  Nijs en de dames Schuitemaker en Kunis. En jawel, de 
dames haalden een klinkende overwinning: 2099-1113. 
Voor de bijzondere uitslagen kwamen het gelijkspel 4242 van T. Beemsterboer, doortellen 5657 
van T. Negenman, terugtellen 1817 van de heren De Hertog en Pronk en het omkeerbare getal 
4884 van V. Houtenbos in aanmerking. 
Voor de verrassingsprijzen gold ..20, vanwege het overlijden van mijn schoonmoeder, 20 jaar 
geleden.
We hadden deze middag te maken met een primeur, want bij mijn weten heeft nog nooit iemand 
alle drie keer boven de 2000 gescoord.
De prijswinnaars:
1 T.Schaap-Hoogewerf  6361 12 R.Pronk-de Lange (4720)  4720
2 H.Horstman  5677 13 J.Vreeker (4620)  4621
3 T.Negenman-Koning  5657 14 A.Mes-Sijs (4520)  4528
4 T.Ursem-Keizer  5546 15 P.Knijn (4420)  4434
5 M.Ruiter-Kunst  5533 16 W.Borst (4320)  4314
6 R.Timmerman  5328 17 R.van Schagen-Mes (4220)  4218
7 M.Schuitemaker-Koning  5279 18 B.Veldboer-Blank 4120)  4126
8 C.Bos  5254 19 S.Veldboer (4020)  4009
9 R.de Lange-Conijn  5158 20 C.Weel-van Langen (3920)  3951
10 J.Laan-Smits  5141 21 R.Laan-van Stralen (3820)  3812
11 A.Luitjes-de Lange (4820)  4802 22 T.Braas-Ridder  3674

In de topvijf wisselden J.Pronk en T.van Diepen van plaats.R.Timmerman steeg met stip van 13 
naar 5 en C.van Weerdenburg zakte naar plaats 6.

1 G.Smits-Karsten 29841
2 T.van Diepen-Braas 28841
3 J.Pronk-Belkom 28788
4 R.van Schagen-Mes 28752
5 R.Timmerman 28258

Tot de volgende keer.
Jaap van Diepen

KERSTKOLVEN EN FINALE NEL VOS BOKAAL  
12-13-14 DECEMBER 2012
Dit jaar was ons kerstkolven één groot succes! In de prachtige 
Kerstversierde kolfbaan van Café de Ridder namen 46 deelnemers deel 
aan deze wedstrijd.
Er werd om de eer gestreden per klasse en om mooie prijzen.
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De hoogste partijen werden gespeeld door: Tini Bregman, Volkert Nobel en Mieke van Loon 
ieder 52 punten in 5 klappen. Nico Praat wist zelfs 2 partijen van 51 punten te noteren.
Toch werden er ook veel poedels geslagen….van de plm. 860 klappen werden er 159 poedels 
genoteerd. Veel dus…….voor één speler met de meeste poedels leverde dit een mooie prijs op. 
Gerda Koeman mocht deze prijs mee naar huis nemen.
De eerste prijzen per klasse waren voor:
Super Annie Beemsterboer 166  
1e klas Wil Vet   175   Cees Wonder  120 
2e klas Ciska de Wit  152  Klaas Vos  161
3e klas Tine Root  154  Cees Bijman  126
4e klas Jeanne van Beem  105  Willem Jong  133

Op de slotavond van deze drie dagen kolven speelde we om de fel begeerde Nel Vos Bokaal. De 
12 finalisten hadden allemaal kans om deze beker te winnen!
Verrassend was dat 2 spelers voor het eerst in deze finale speelde en een grote kans maakte om 
te winnen. Paul Kreetz had vanuit de voorrondes 168 pnt. en Willem Jong stond zelfs bovenaan 
met 186 pnt. 
Willem Jong, Cees Bijman en Mieke van Loon speelde als laatste. In de eerste ronde wisten 
ze redelijke partijen te slaan. Maar Marth Bot, Cees Wonder en Hein van Beusichem naderde 
gevaarlijk……Marth sloeg in haar eerste partij maar liefst 53 punten. Cees 44 en Hein 47. In de 
tweede ronde waren de hoogste partijen voor Mieke van Loon, Ciska de Wit, Volkert Nobel en 
Marrie Raap. Willem sloeg in zijn slotserie helaas 3 poedels. Tot en met de zevende plaats was 
het ontzettend spannend, elke klap moest goed gespeeld worden!
Twee barrages waren er nodig ….en ook die waren spannend tot de laatste klap. 
De eindstand werd als volgt:
1. Ciska de Wit    260
2. Mieke van Loon   260    
3. Cees Wonder   258
4. Marth Bot   258
5. Marrie Raap   257
6. Hein van Beusichem  254
7. Willem Jong   253
8. Paul Kreetz   244
9. Cees Bijman   243
10. Truus Loos   241
11. Volkert Nobel   238
12. Cees Schagen   237
Met de blinde toto, waren de 3 hoofdprijzen voor Alex Haagsma, Ans Snoek en Rob Blom.
Alle markeurs, schrijvers en Mieke, Marth, Truus voor de prachtige prijzentafel,    Alex – Elleke 

voor jullie gastvrijheid, bedankt  
allemaal….. het was weer top !! 
Voor 2013 wensen we iedereen 
een gezond en sportief nieuwjaar 
toe.
In 2013 starten we in januari 
weer met 5 gratis lessen voor 
beginnende kolvers, kijk verder 
in deze heraut naar onze 
flyer…….en wellicht zien we je 
dan ook op onze kolfbaan. 

Ina Jong
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KOLFVERENIGING 
  RSJ BERKHOUT
StArt 5 leSSen

Voor beginnerS d/H

 

waar:          Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout
wanneer:     VRIJDAGAVOND 11, 18, 25 januari,  1 en 8 februari 2013 

tijd:   vanaf 19.00 uur
info:      email:  kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

     Ina  tel. 0229 - 553178   Marrie  tel. 0229 - 551556

DANSGROEP AVENHORN
De laatste les van dit jaar hebben we gezellig met elkaar nog even koffie 
gedronken met gebak. 
We wensen iedereen fijne Kerstdagen en een Gelukkkig Nieuwjaar .
Woensdag   9 januari   gaan we weer beginnen met dansen, na al die 
feestdagen is het weer tijd om de om de spieren weer soepel te maken. Door 
de ritmische beweging van  het dansen gebruik je al je spieren ,en daar door 
verbrand je ook heel wat calorieën.

Dus dames en heren, trek schoenen aan die lekker zitten en kom met ons mee dansen .
De muziek waar op we dansen is heel divers en ook line dance.
Er is ook altijd even een kleine pauze om even wat te drinken en wat te kletsen.
We dansen woensdag middag van 13.30 u tot 14.30 u. In de gymzaal  aan Het Veer 88, achter 
Peuterspeelzaal het Hummeltje.

Tot ziens.

Bel voor inlichtingen 0229 542616 
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ANBO MD. BERKHOUT-BOBELDIJK 
ORGANISEERT SINTER-CLAUS-BRUNCH
Zondag 9 december 2012. Buiten is het guur. Regen 
en wind teisteren onze omgeving. Toch is het druk bij 
de Ridder. Veel mensen komen op eigen gelegenheid. 
Sommigen worden met de auto gebracht. Er is vast wat 
te doen bij de Ridder. En dat klopt. De ANBO organiseert 
een brunch. Wat een geweldig initiatief om Sinterklaas en 

Kerst om te smeden tot een Sinter-Claus-Brunch. En dat dit de mensen aanspreekt blijkt wel uit 
het feit dat er 86 mensen op afkomen. Een vrolijke ontvangst in de hal door het draaiorgeltje van 
Pien, een zogeheten “Barrel” brengt de mensen direct in opperbeste stemming. Daar werkt het 
gelijknamige hondje ook aan mee (wat een voorbeeldig beestje).
Daarna stapten we een fantastisch geheel in kerstsfeer versierde zaal binnen. Wat zag het er 
gezellig uit. Een compliment voor Alex, Elleke en hun team. Na bet welkomstwoord door de 
voorzitter Dirk Koning werd de microfoon overgedragen aan het gezelschap van die dag: Pien 
en Hannes Knijn, onder de artiestennaam “De Barrels”. Wat een geweldige sfeer kunnen die 
oproepen. En terwijl wij na de ontvangstkoffie aan de heerlijke brunch begonnen, werden we 
overspoeld door grappen en grollen. Alles in ons Westfriesche dialect, wat ook door diegene 
die buiten de Westfriesche Omringdijk zijn geboren, intussen heel goed kunnen verstaan. De 
lachsalvo’s bulderden door de zaal’ en bij sommigen rolden zelfs de tranen over de wangen. De 
sketches werden afgewisseld door een liedje, wat weer werd begeleid door het orgeltje van Pien. 
En als je dan met zoveel mensen lekker zit te smikkelen van allerlei lekkere dingen, dan begrijp 
je dat het heel terecht is als de voorzitter aan het einde van de bijeenkomst in zijn dankwoord 
aangeeft dat deze Sinter-ClausBrunch een groot succes was en voor herhaling vatbaar. 
Na iedereen prettige feestdagen en een goed Nieuwjaar te hebben gewenst, ging een ieder 
tevreden huiswaarts.
En dat is wat het bestuur en vrijwilligers van de ANBO afdeling Berkhout-Bobeldijk ook u 
wensen.

Hele f ijne K erstdagen en een goed en gezond 2013.

HALLO ALLEMAAL,
Hier een stukje van Berkensmart.
We kunnen terug kijken op een prachtig kerstconcert.
De sfeer in café De Ridder was geweldig en het zag er prachtig uit en 
gymzaal  was  er na veel inspanning  ook “Kerst” geworden, met dank aan 
de inzet van onze leden  =en = sponsor van = een paar Kerstbomen om de 
zaal aan te kleden.
Het brugorkest van Kunst naar Kracht opende met  Berkensmart gezamenlijk 

het concert met het nummer :
‘Wij komen tezamen’ een indrukwekkend begin, waarna Kunst naar kracht vervolgde met ‘White 
Christmas’ zo vervolgde het concert met vele kerstliederen van beide verenigingen.
Alex en Elleke, hun mensen, hartelijk dank voor de goede verzorging.

Verder rest mij u allen  

F ijne kerstdagen en een vooral gezond muzikaal 2013 toe te wensen.
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BESTE KOGGEBEWONERS,
Hebben jullie ons gezien tijdens de Sinterklaas intocht in 
De Goorn? Wij jullie wel! Heel veel kinderen hebben een 
super leuk potloodpietje gemaakt, wel 109 kinderen en 155 
kinderen hebben er een gekregen. Hopelijk tot volgend jaar!
Inmiddels zijn we in kerstsfeer beland. Op alle locaties zijn 
we hier mee bezig en staan mooie versierde bomen.
Bij Pinokkio worden alle kinderen op de foto gezet, voor de 
inmiddels traditie geworden  persoonlijke kerstbal! Er is bij 

Pinokkio ook een levensgrote kerstboom van wc rollen gespot, en alle kinderen helpen mee met 
het versieren hiervan. 
Bij de Krekel staan echte kerstbomen te stralen, samen met de kinderen versieren en natuurlijk 
na de kerst weer leeghalen.
De tuin aan de Buitenroede is helemaal klaar, met bomen, struiken en een prachtig zand-water 
gedeelte, zodat de kinderen hier met heel veel plezier kunnen spelen. Zijn jullie benieuwd hoe 
het geworden is, kom gerust eens langs.
Bij Figaro zijn de kinderen van de Pumbagroep nog steeds bezig met de boomtrollen, er zijn 
er ondertussen al een paar bijna klaar en het ziet er echt geweldig uit. De kinderen vinden het 
ook heel erg leuk om er aan te werken. Ouders hebben ons al gevraagd of zij er ook een mogen 
maken. Misschien gaan we wel een workshop boomtrollen maken organiseren. 
Het nieuwe thema is FEEST, de decembermaand staat er helemaal vol van. De kinderen bedenken 
met elkaar allerlei activiteiten voor deze gezellige periode.
De brede school komt ook steeds dichterbij, de aannemer is bekend en de oude gebouwen zijn 
weg. We zijn laatst met de kinderen langs ons “oude” plekje geweest om eens een kijkje te nemen 
hoe het er nu uitziet. Er is nog niet heel veel te zien, alleen maar heel veel prut. De eerste paal 
gaat er nog vóór Kerstmis in. Op 21 december wordt dit op feestelijke wijze met alle kinderen, 
ouders en belangstellenden uitgevoerd. Kinderen krijgen hier ook een rol in. 
Gepetto is tijdens de kerstvakantie gesloten, alle kinderen komen  deze week gezellig naar de 
Krekel. 
In de kerstvakantie is SKiK één week gesloten, te weten vanaf 25 december tot 2 januari. De 
andere week zijn er bij de buitenschoolse opvang gezellige binnen activiteiten en hopen we ook 
op heel veel sneeuw, misschien zelfs wel wat schaatspret, zodat we ook veel naar buiten kunnen.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en heel veel SKiK in 2013

Met vriendelijke groeten,
SKiK

!!!!! SCROOGE EEN DAVEREND SUCCES !!!!!

Hallo toneelliefhebbers,
Het zit er helaas weer op, de voorstellingen van Scrooge zijn achter de rug en 
wat hebben we met zijn allen genoten.
Na het succes van “Wie temt de Feeks”, zochten we een nieuwe uitdaging 
en kwamen we uit bij het kerststuk “Scrooge” van Charles Dickens. Onze 
regisseur Chris van Saarloos heeft het stuk opnieuw bewerkt, want de kerst 

van Ebenezer Scrooge is eigenlijk geen toneelstuk, maar een verhaal. Chris heeft ons meegenomen 
door het leven van Scrooge, zijn verleden, zijn heden en zijn toekomst, Chris bedankt daarvoor! 
Het was geweldig in elkaar gezet.
Door de vele scènes waren er veel spelers nodig. Gelukkig konden we een beroep doen op de 
eigen spelers, die van het jeugdtoneel en enkele gastspelers. 
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Het straatkoor klonk prachtig er werden zelfs wat traantjes weggepinkt, Margreth Koning en 
fanfare Crescendo (uit De Weere) bedankt voor jullie muzikale omlijsting.
Het decor zag er weer prachtig uit, aangevuld met de meubels van Lekx was het weer een echt 
meesterwerk wat door onze decorploeg in elkaar is gezet. En dan die geweldige kostuums van 
Agaath Pronk die iedereen in de Charles Dickens stijl gestoken had. Het was gewoon een perfect 
plaatje mede door het fantastische grime- en kapsterswerk. Ook de licht- en geluideffecten waren 
weer top, vanaf hun troon hadden Koos en Harm een pracht uitzicht op het toneel, bij gestaan 
door onze toneelmeester die perfect de rookmachine bediende en zorgde dat alles op tijd klaar 
stond. En dan al die andere vrijwilligers die voor ons klaar stonden om Scrooge tot een succes te 
maken, duizendmaal bedankt.
Ook wil ik onze voorverkoopadressen bedanken voor hun inzet en ook natuurlijk al onze trouwe 
sponsors, altijd kunnen we weer een beroep op jullie doen, sponsors bedankt.
En dan  natuurlijk jullie, ons trouwe publiek, in grote getallen zijn jullie naar het Pronktheater 
gekomen om samen met ons het warme kerstgevoel te delen Wat hebben we samen genoten, 
waar een klein dorp groot in kan zijn. Dan ben je eigenlijk toch wel een beetje trots dat we dit 
met z’n allen bereikt hebben.
En dan natuurlijk een grote pluim voor de familie Pronk, waar we ons direct thuis voelden (in ons 
Pronktheater), ze hielpen ons bij alles en waren zo enthousiast, het was gewoon overweldigend, 
een groot applaus voor deze mensen. We kregen zelfs nog een mooie bos tulpen van hun, chapeau  
daarvoor.

Nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen en we wensen jullie fijne feestdagen en toi-toi-toi 
voor 2013.

Toneelvereniging Nieuw Leven, Bob Koning

VOOR SCROOGE  IS DE CRISIS VOORBIJ.
NIEUW LEVEN  is uit haar dak gegaan, afgelopen weekend. Wat een succes 
en wat een belangstelling is er geweest voor de kerstvoorstellingen in het 
Pronktheater. Wat een goed gevoel geeft het als je acteurs en mini acteurs 
zie schitteren op het toneel. Als je een prachtig mooi kinderkoor de mooie 
kerstliedjes hoort zingen. Prachtige types, als een gierige Scrooge en zijn 
klerk, alle geesten en de verdere gezinsleden, op  de toppen van hun kunnen  

zie acteren. U mag niet denken dat dit alles zo maar even is ontstaan. Daar is echt heel veel werk 
voor verzet. Prachtig daarom dat u al deze mensen met uw bezoek heeft beloond. De Goorn – 
Avenhorn mag best trots zijn op zo’n toneelvereniging in hun dorp. Zo’n belevenis  is goed voor 
alle leden en in het bijzonder voor de jeugd. Zij zullen zich dit nog lang herinneren. 
 Chris van Saarloos

Regionale Campagne goede maatjes
GEZOCHT: MAATJES VOOR MENSEN MET DEMENTIE
Directeur Walter de Wit van Jan de Wit Group en Community Manager 
Myrna Kleinen van Tata Steel dragen symbolisch de eerste van 10 
touringcars met bestickering over aan projectleider Hanneke Bonfrer van 
het Platform Dementie Noord-Holland Noord. 

De bussen rijden dagelijks door de regio voor het vervoer van personeelsleden 
naar en van Velsen-Noord.  Jan de Wit Group stelt in nauwe samenwerking met Tata Steel 
de bussen beschikbaar als uithangbord van de campagne ‘Goede Maatjes’, die het Platform 
Dementie is gestart om vrijwilligers te werven voor mensen met dementie. 
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Het aantal mensen met dementie zal de komende decennia fors stijgen: alleen al in het gebied 
Noord-Holland-Noord zal het aantal toenemen van circa 10.000 duizend patiënten nu tot meer 
dan 19.000 duizend in 2030. Het overgrote deel van hen woont, in tegenstelling tot wat vaak 
wordt aangenomen, gewoon thuis. De behoefte aan vrijwilligers om mensen met dementie in hun 
eigen omgeving te ondersteunen, wordt dan ook steeds groter. 

Het vinden van vrijwilligers voor mensen met dementie is echter niet eenvoudig. Veel mensen 
vinden de aandoening ‘eng’ of confronterend. Of ze weten niet wat je nog met iemand met dementie 
zou kunnen ondernemen. Daarom is het Platform Dementie Noord-Holland Noord de campagne 
‘Goede Maatjes’ gestart. Deze campagne moet duidelijk maken dat vrijwilligerswerk bij mensen 
met dementie niet alleen nuttig en waardevol is, maar ook leuk en afwisselend kan zijn. Voor 
de campagne werkt het Platform Dementie samen met een groot aantal vrijwilligersorganisaties 
en (thuis)zorginstellingen in de regio. Ook Tata Steel en Jan de Wit Group dragen de campagne 
‘Goede Maatjes’ een warm hart toe.

In tegenstelling tot een ‘gewone’ vrijwilliger komt een maatje komt niet om de zorg over te 
nemen, of als oppas, maar om iets leuks te gaan doen met de persoon met dementie: wandelen, 
koken, muziek maken, of gewoon een kopje koffie drinken. De normale, alledaagse dingen, die 
juist voor mensen met dementie heel waardevol zijn. Zo blijven ze actief en kunnen ze zo lang 
mogelijk hun gewone leven voortzetten. En voor het maatje is het fijn dan hij of zij iets kan doen 
waar hij zelf ook plezier aan beleeft, en zelf kan bepalen hoe vaak en op welke tijdstippen hij 
zich beschikbaar stelt. 

Maatjes in spé vinden meer informatie en voorbeelden op de speciale campagne-website 
www.goedemaatjesdementie.nl, die vanaf 21 december live is. Daar kunnen ze zich ook 
aanmelden. Ook mantelzorgers die mogelijk een maatje willen aanvragen voor hun naaste, 
kunnen hierover op de website informatie vinden. Flyers met informatie over de campagne en 
posters zijn op de te vragen bij het bureau van het Platform Dementie: 072-575 36 40.

AAN ALLE NON-PROFITORGANISATIES
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 2013 is het weer zo ver! NL DOET 
wordt ook dit jaar in West-Friesland georganiseerd door Vrijwilligerspunt. 
Heeft u zich al gemeld met uw klus?
Opgeven kan op twee manieren:
Optie 1: Via het Oranjefonds: www.nldoet.nl. Hier moet u een klus 
aanmelden als u ook in aanmerking wil komen voor een financiële 

bijdrage van het Oranjefonds (van maximaal €450,-) en NL DOET promotiemateriaal. Indien 
u uw klus aanmeldt vóór 1 februari 2013 kunt u in aanmerking komen voor deze financiële 
bijdrage. Het Oranje Fonds kan voor uw klusmaterialen een bijdrage leveren van maximaal € 
450,-. Voorbeelden hiervan zijn verf, kwasten, aarde, plantjes en timmerhout. Organiseert u 
een dagje uit, dan kan u bijvoorbeeld de entreegelden en vervoerskosten hiervan betalen. Het 
Oranje Fonds heeft hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar en op=op! Heeft u advies nodig bij het 
aanmelden van uw klus laat ons dat dan weten. Deze informatie vindt u ook op de NL DOET site. 
Optie 2: Via de website: www.vrijwilligerspunt.com. Hier vindt u meer informatie over NL 
DOET en contactgegevens van de intermediair. Doe dit zo spoedig mogelijk!
Als u zich inschrijft via de NL DOET site (optie 1) laat ons dat dan ook weten zodat wij direct 
op de hoogte zijn van de klus: NLDOET@vrijwilligerspunt.com 
Bij vragen kunt u bellen met Vrijwilligerspunt op 0229-216499, en u kunt mailen via 
NLDOET@vrijwilligerspunt.com 

Met vriendelijke groet, 
Vrijwilligerspunt  Anne van Leeuwen  Maelsonstraat 20 1624 NP Hoorn 0229-216499
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(S)COOL ON WHEELS BEZOEKT SCHOLEN IN 
WEST-FRIESLAND
(S)Cool on Wheels is een landelijk voorlichtingsproject van het Fonds 
Gehandicaptensport. In Noord-Holland wordt het project uitgevoerd 
door Sportservice Noord-Holland. Rabobanken Hoorn-Midden 
Westfriesland en Westfriesland-Oost hebben er gezamenlijk aan 
bijgedragen dat meer dan 500 leerlingen in de regio West-Friesland 
kennis kunnen maken met (S)Cool on Wheels. 

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject voor het basis- en voortgezet onderwijs met 
als doel een positieve beeldvorming te creëren ten aanzien van mensen met een beperking in 
onze maatschappij. Twee sporters met een beperking bezoeken de scholen. Tijdens de theorieles 
krijgen de leerlingen inzicht in de verschillende beperkingen die er zijn, daarna vertellen de 
gastdocenten hun persoonlijke verhaal hoe het komt dat ze gehandicapt zijn geraakt en wat dat 
met hen doet in het dagelijks leven. De les wordt ondersteund met divers beeldmateriaal en wordt 
afgesloten met een stukje respect ten aanzien van mensen met een beperking.

Na een theorieles, volgt de praktijk. De leerlingen kruipen in de huid van de gehandicapte door 
in de rolstoel of geblinddoekt te sporten. Tijdens het sporten ligt de nadruk op dat wat mogelijk 
is. Dat is het uitgangspunt! Zo worden de serieuze onderwerpen verbonden met een lach. Dankzij 
de ondersteuning van de Rabobank maken kinderen van Enkhuizen tot Opmeer kennis met deze 
tak van sport en met mensen met een lichamelijke beperking. 

Wilt u meer weten over (S)Cool on Wheels? Neem dan een kijkje op de website 
www.aangepastsporten.info of neem contact op met de projectcoördinator van Sportservice 
Noord-Holland, Loes Boetes, (06) 16 10 43 91 (dinsdag) of per e-mail: 
lboetes@sportservicenoordholland.nl.
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Activiteiten/Evenementen planner
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
10 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Thema - Brandwondenstichting
11 januari 19.45 uur Kantine VVBerkhout Klaverjassen Voetbal Vereniging 
    Berkhout
12 en 13 januari Dorpshuis ‘De Kogge’ Westerkoggenlandtoernooi
   Grosthuizen tafeltennis
14 januari 19.30-21.30 Koperblazer P. Grootstraat EHBO ver. St Veronica
    Reanimatie + bediener AED
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
22 januari 19.45 uur D’Ontmoeting KVG Jaarvergadering + Bingo
24 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Klaverjassen
25 januari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
28 januari 19.30-21.30 Koperblazer P. Grootstraat EHBO ver. St Veronica
    Reanimatie + bediener AED
31 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Filmmiddag – natuurfilm
1 februari 20.00 uur De Goorn RKEDO  Kantine – Keezen –  
    Klaverjassen
1, 2 februari 10.00-22.00 Koggenhal De Goorn Westerkoggeflora
3 februari 10.00-20.00 Koggenhal De Goorn Westerkoggeflora
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
8 februari 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout – 
    klaverjassen
9 februari 20.00 uur De Ridder Berkhout Toneelvereniging Kunst naar Kracht
    Blijspel “Bajesbonje”
10 februari 14.30 uur De Ridder Berkhout Toneelvereniging Kunst naar Kracht
    Blijspel “Bajesbonje”
14 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
14 februari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO Meerzicht, vertelling over de 
    reddingsboot van Wijdenes
15 februari 20.00 uur TV De Berk Keezen
21 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – keezen
22 februari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
24 februari   Mulder Obdam Polderloop
15/16 maart   Oproep NL DOET
20, 21 en 22 april De Goorn Kermis
27, 28 en 29 april Avenhorn Kermis
4, 5 en 6 mei  Berkhout Kermis
11, 12 en 13 mei Spierdijk Kermis
19, 20 en 21 mei Ursem Kermis
7, 8 en 9 juni  Zuidermeer Kermis
6 en 7 juli  Grosthuizen Kermis
27, 28 en 29 juli Wogmeer Kermis
17, 18, 19 en 20 aug. Obdam Kermis
31 aug, 1, 2 en 3 sept Hensbroek Kermis
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Agenda     
 
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 25 dec 14.30uur Kerk De Goorn Kindje wiegen + concert Kunst naar 
    Kracht
Do 27 dec 14.00 uur Oudendijk Snert winter wandeling
Vr 28 dec 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Vr 28/29 dec Koggenhal Biljart toernooi De Goorn
Za 29 dec. 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan
Za 29 dec. 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 29 dec. 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Ma 31 dec  De Goorn/Avenhorn Appelbeignets verkoop ‘t Gilde
Wo 2 januari Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Wo 2/3/4/5 jan Koggenhal Biljart toernooi De Goorn
Do 3 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
Vr 4 januari 20.00 uur De Goorn RKEDO – Keezen Koppelkeezen 
    Klaverjassen
Za 5 januari 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Zo 6 januari Vanaf 16,00 De Goorn RKEDO – Nieuwjaarsreceptie
Zo 6 januari 14.00 uur Oudendijk Nieuwjaars Snert-Winterwandeling in de 
    Beemster
Di 8 januari 19.00 uur D’Ontmoeting KVG - kaartavond
    

Familieberichten

Wij bedanken iedereen hartelijk voor de belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van 

Riki  van der Bijl-Boekholt

Uw steun heeft ons goed gedaan.
Mede namens kinderen,

klein- en achterkleinkinderen,
Geert van der Bijl

december 2012

Wij danken u hartelijk voor alle aandacht, lieve woorden, bloemen en kaarten. 
Na het overlijden van mijn lieve man, pap en opa

Wim Smal

Mede door u zijn het onvergetelijke dagen geworden. Aan deze herinneringen kunnen wij 
ons nog lang ‘warmen’, vooral in deze dagen voor de Kerst.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2013.
Truus Smal-Schilder

Kinderen en kleinkinderen.
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Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling in welke vorm dan ook, na het over-
lijden van 

M. Groot-Schouten

Kinderen en kleinkinderen

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor de mooie herinneringen.

23 december 1927 28 oktober 2012

Hartelijk dank voor al uw blijken van medeleven in welke vorm dan ook, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder en oma

Alie Ruiter-Dol

Het was voor ons een grote steun.
Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Fam. Ruiter
West 4, Avenhorn

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis, 
voor alle kaarten/bloemen/bezoek/aandacht die ik van jullie heb ontvangen.
Ook namens Willem, het heeft ons erg goed gedaan en stellen dit zeer op prijs.
Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en ‘n gezond 2013 toe.
 Willem en Tineke Oudes

Wat een feest! 

Bij gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum hebben wij heel veel felicitaties ontvan-
gen op kaarten, met woorden en bloemen. Wij zijn verrast.
Daarvoor onze dank. Wij zijn blij om in deze gemeenschap te wonen.

Nico en Tessi Blankendaal

“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 2 januari 2012 vòòr 17.00 uur via de 
e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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Tenslotte
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 R 16 91 H
Is geschikt voor Audi A3/A4 en VW Passat.
Deze complete set voor de prijs van € 250,00.
 Tel. 0229-551367 of 06-23999151

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

Verloren:
‘s Avonds 7 december verloren ‘n brede, lange, gemeleerde damessjaal bij winkelcentrum 
‘Vijverhof’.
Graag terug bezorgen op West 87A Avenhorn of tel. 0229-543609 (dan haal ik het bij u op).

Dhr. Wijnand Schouten, uit de Rozenstaete wenst alle vrienden en bekenden fijne feestdagen en 
een gezond 2013.

Oppas Oma (56) heeft weer tijd voor kindjes vanaf 2 jaar.
 Tel. 06-45952291

Per 17-12-2012 op te halen 4 Japanse meeuwtjes. Uitgebroed in de huiskamer.
 0229-542321 / 06-42590511

Te koop aangeboden: Viking klapschaatsen, maat 44 vraagprijs € 150,00, gekocht in 2001 tel. 
06-10654383

Verloren:
Heeft iemand misschien mijn telefoon gevonden? Het is een zwarte Samsung Gio smart phone 
met zwart beschermhoesje. Ik ben hem verloren op vrijdag 14 december 2012 rond 13.00-13.30 
uur van school naar huis. Tussen Berkhout bij de kerk en De Goorn.
 Tel. nr. 0229-542998

Te koop:
Super mooie Gazelle Lausanne gold line damesfiets. 27 versnellingen en zeer licht van gewicht. 
Lage instap en rijdt fantastisch.
Voor meer info en foto’s nicorood@quicknet.nl

Lieve mensen,
Wie heeft er voor ons oude tegels? Liefst fel gekleurd om te mozaïeken met kinderen. Wij zijn 
hier erg blij mee en komen ze graag bij u ophalen.
 Tel. 06-40415962

Langs deze weg willen wij, iedereen fijne Kerstdagen toewensen en een goed en gezond 2013.
Truus Ursem-Keizer

Bets de Graaff-Keizer


