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Donderdagavond 24 januari 2013 een avond met burgemeester L. Sipkes. Waarom en wat zijn 
haar werkzaamheden in onze Gemeente Koggenland. Wij hopen hiermee een beter idee te krijgen 
over haar werkzaamheden. Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur in Hotel Café Avenhorn.  

Voor vrouwen uit de Gemeente Koggenland die ook interesse voor deze avond hebben zijn van 
harte welkom. U kunt vrijblijvend twee avonden bezoeken. U bij de vereniging aansluiten kan 
natuurlijk ook. 
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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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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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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. 



5

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 

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

13 januari  ds. Birke Rapp en pastoor Luis Weel Beets
 Dienst van de Eenheid der Kerken
20 januari ds. J. Blankert  Kwadijk

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 11 T/M  18 JANUARI  2013

Vrij. 11 jan. 19.00u    Viering van meeleven m.m.v Remember
Zat. 12 jan 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed en Communieviering
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Zon. 13 jan. 10.00u   Woord-, Gebed en Communieviering m.m.v  het Dominicuskoor
           12,5 jarig huwelijk van Frank en Jose van Leerdam-Dekker
 19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 25 JANUARI  2013

Zat. 19 jan. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 20 jan. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v “Shaloom”
           Viering rond de levensboom
 19.00u   Rozenkransgebed

Overleden: Niek Buijsman, 84 jaar

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

KERKBALANS 2013 “WAT IS DE KERK MIJ WAARD”
Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan en de kerk is er één van. 
Een plaats waar iedereen welkom is. Daarom willen we ook in 2013 de actie Kerkbalans warm bij 
u aanbevelen. Uw bijdrage is namelijk hard nodig. Als basis voor de geloofsgemeenschap, maar 
ook voor praktische zaken als onderhoud aan het gebouw, personeelskosten, het organiseren van 
speciale vieringen en ondersteuning van minder bedeelden. Uw gift maakt het mede mogelijk dat 
de kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende 
waarde!!
In de week van 14 tot 20 januari vindt u een acceptgirokaart in de deur waarop u uw gift kan 
invullen. Deze acceptgiro’s worden dezelfde week nog bij u opgehaald. Zondag 20 januari is de 
actiedag in de kerk. De mensen die voor ons gelopen hebben komen deze dag tussen 11.00 en 
12.00 uur hun spullen inleveren. Maar ook u bent welkom voor een kopje koffie en een praatje en 
de kinderen worden ook niet vergeten. Zij kunnen een kleurplaat kleuren en er staat iets lekkers 
voor ze klaar!

We zien u graag op 20 januari!

 Comité Kerkbalans

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN 23 JANUARI 2013 OBDAM
OBDAM - 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar met C/D/E rijbewijs en overige 
automobilisten, die een rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 23 januari 2013 terecht 
bij Regelzorg in De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te 
maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl  
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met 
grootrijbewijs.
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ORGELCONCERT BRAKENKERKJE
Op zondagmiddag 27 januari 2013 organiseert ’t 
Brakenkerkje:
Zijn 1e Koffieconcert op het gereviseerde Spanjaardorgel.

Dit unieke optreden zal vanaf 14.00 tot 16.00 uur duren.
Eindelijk zult u de klanken van het nieuw gerestaureerde 
orgel kunnen horen met al zijn mogelijkheden.
Dit Spanjaardorgel is ruim 50 jaar niet bespeeld geweest en 
het klink nu volgens de kenners weer als nieuw. In totaal zijn 
alle 600 pijpen schoongemaakt door Hans Martin.
Wij zullen blij zijn als u daarbij kunt zijn om met ons deze 
heropening te beluisteren.
Het klassieke koffieconcert zal door 2 personen 
gegeven worden. Naast de organist (Wouter Borgers uit 
Heerhugowaard) op het kerkorgel, zult u de saxofonist (Lex 
Lubbers) daarbij horen. Zij hebben eerder orgelconcerten in 
het land gegeven.

De toegangsprijs is: Euro 5,00 per persoon. 
Koffie: Euro 1,00
De kerk is vanaf 13.30 uur open en dan kunt u alvast iets 
vooraf nuttigen. 
U kunt reserveren via onze website; 
www. Brakenkerkje.nl
Onder de button Activiteiten vindt u de activiteit 
Koffieconcert via de button “Reserveer” uw boeking kunt 
vastleggen. Heeft u geen internet, dan kunt u bellen naar: 
Nico Konijn tel nr. 06-15828084.

De overige activiteiten 2013 kunt ook op de website bekijken en direct reserveren.
Tot ziens in het mooie en gezellige Brakenkerkje aan de Braken.
Adres: Dorpsstraat 38, te Obdam.

Het bestuur van ’t Brakenkerkje.

 Zuidermeer, december 2012

Beste vrienden van pater Kees Spil,

Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van de 
stichting en de ontwikkelingen in Uganda.
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Buswale
In juli 2011 is een doorstart gemaakt met het soft development programma, met van onze kant 
een financiële bijdrage van 6.825 euro. Hierbij gaan lokaal getrainde ontwikkelingsmedewerkers 
de dorpen in en verzorgen voorlichting op het gebied van duurzame landbouw, hygiëne en 
sanitaire voorzieningen. Bijzonder hierbij is dat er een samenwerking op touw is gezet tussen 
ontwikkelingswerker Joseph Mangeni, de nieuwe parish priest Richard Kizito Okau en Paul 
Bateeze, het vroegere hoofd van het ontwikkelingsbureau van het bisdom Jinja.
Het project heeft een lange aanloop nodig gehad, met veel discussie onder de betrokkenen, om 
alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. Er doen veel dorpen mee en daar moest allemaal 
mee gesproken worden. Vervolgens ging men aan de slag.
Afgelopen juli ontvingen we bericht vanuit Buswale. Het betrof een verslag van Joseph Mangeni 
over hoe het project is verlopen en hoe het met het geld is gegaan. Verder een toelichting van 
Paul Bateeze, met zijn commentaar op het project. Uit de rapporten en tussentijds ontvangen 
berichten maken wij op dat het goed is gegaan. Er gebeuren natuurlijk altijd dingen die je niet 
wilt, zoals in een bepaald dorp waar de geiten zich tegoed hebben gedaan aan de net geplante 
bananenboompjes of in een ander dorp, waar men vergat de jonge aanplant van voldoende water 
te voorzien, maar over het algemeen zijn we tevreden met de gang van zaken.
Het verloop van dit doorstartproject is voor ons voldoende aanleiding om door te gaan op 
de ingeslagen weg. Tegelijk met de in juli ontvangen rapportage ontvingen we het ‘Buswale 
integrale ontwikkelingsplan 2012- 2013’, dat onder leiding van Paul Bateeze is opgesteld. Op 
grond van de behaalde goede resultaten hebben we besloten dit vervolgproject met 10.000 euro 
te ondersteunen. 

Kiyunga, Technische school
Afgelopen maart ontvingen we rapporten en enige foto’s betreffende de bouw van een 
slaapgelegenheid (boarding section) voor de studenten van de technische school. Het is een mooi 
gebouw geworden en direct in gebruik genomen.
Boarding sectien Boarding sectien Behalve in gebouwen zijn we natuurlijk bovenal geïnteresseerd 
in de resultaten. 
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Wij vragen naar instroom- en uitstroomcijfers, naar vooropleidingen van studenten en naar 
vroegtijdige schoolverlaters (ja, ook dat komt in Uganda voor!) met als doel een doorlopende 
aandacht bij leiding en docenten voor kwaliteit te bewerkstelligen. Het schooljaar in Uganda 
loopt van februari t/m december. Dit schooljaar zijn er 24 eerstejaars studenten en 21 tweedejaars.

Kiyunga, Middelbare meidenschool
In 2011 heeft de stichting 8.000 euro aan sr. Prima overgemaakt. Daarmee heeft zij de examenhal 
afgebouwd en verder ingericht, het schoollaboratorium bepleisterd, geschilderd en van meer 
spullen voorzien, klaslokaalvloeren opnieuw laten betonnen en boeken voor de bibliotheek 
gekocht. Ook is er een computer en printer voor de schooladministratie aangeschaft. En is er 
geïnvesteerd in zonenergie voor de slaapzaal. Al met al mooie ontwikkelingen waar we blij mee 
zijn. Ook hier houden we vinger aan de pols over de behaalde resultaten. In de eerstvolgende 
nieuwsbrief hopen we daar meer over te berichten.

Activiteiten van de stichting in 2011
De stichting heeft in 2011 weer bijdragen ontvangen uit diverse acties: ‘Een Vissie voor de Missie’ 
in De Weere, ‘Heitje voor Karweitje’ in Spierdijk, de sponsorloop van de St. Bernadette school 
in de Zuidermeer, de sponsorloop van de stichting 40MM te Venhuizen, de fietssponsortocht van 
de Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland en ‘Hart voor Uganda’ in Zuidermeer. Daarnaast 
werden we verblijd met een gift van de jagersvereniging, een gift naar aanleiding van een 
bedrijfsjubileum en verder vele grote en kleine individuele bijdragen. Door dit alles is in 2011 
het mooie bedrag van 22.859 euro op de rekening van de stichting bijgeschreven. Naar Uganda 
is 31.825 euro overgemaakt, terwijl we 258 euro aan kosten kwijt waren (27 euro contributie 
Kamer van Koophandel en 231 euro bankkosten).

Dan nog even het volgende: Op 17 maart 2013 organiseren wij voor de tweede keer het 
evenement ‘Hart voor Uganda’ in Zuidermeer. Het zal weer een speciale middag worden, gewijd 
aan Uganda en aan de projecten die de Stichting Uganda daar financiert. Het programma staat 
nog niet precies vast, maar zet de datum alvast in uw agenda!
Ten slotte wil ik u bedanken voor de steun die we al jaren van u mogen ontvangen. Mocht 
u na het lezen van deze brief een geldelijke bijdrage overwegen, dan graag overmaken op 
bankrekeningnummer 14.85.15.169 van de Stichting Uganda.

Namens de Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater Kees Spil, met een hartelijke groet,
Nico Vriend, voorzitter

TENDANCE
Ben je tussen de 11 en 16 jaar en verveel je  je op vrijdagavond? Dat hoeft 
nu niet. We zijn elke vrijdagavond open 20:00 tot 23:00 uur. We doen 
dan allemaal leuke dingen om jullie te vermaken. Op 18 januari gaan we 
LASERGAME. Om 19:00 moet je aanwezig zijn, en we vertrekken om 19:30 
bij Tendance. Vervoer 
word geregeld. 11 
januari moet je je 

opgeven voor het lasergamen. Dat kan dan 
van 20:00 tot 22:00 uur. De kosten zijn 3 
euro. Het is in Tendance Buitenroede 4 in 
Avenorn. 
We hopen jullie allemaal te zien!
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NIEUWE PRINS DER TEMPELIERS 
Hallo Leuterianen, de kerst en oud op nieuw is inmiddels achter de rug, 
2013 is aangebroken. Voor ons carnavalsvereniging De Tempeliers is er 
dus weer werk aan de winkel want in februari moet er weer een fantastisch 
carnavalsfeest komen. Afgelopen jaar zwaaide Prins Pep Pep Aarie de septer 
en onder aanvoering van Pep Pep hebben we er weer een waar carnavalsfeest 
van gemaakt. Prins Pep Pep Aarie namens iedereen hartelijk dank voor je 

fantastische inbreng. En dan de nieuwe prins der Tempeliers, tijdens de playbackshow op 1 
januari werd hij bekend gemaakt. De OPC had het lied Mooi Man van Mannenkoor Karrenspoor 
uitgekozen om de nieuwe prins te onthullen, de nieuwe prins stond daar als boertje te zingen. Dat 
was echt Mooi Man. Wie zou het zijn?????? En het was;
“Prins BASSIE de Leste” of te wel Bas van der Veen.
Wij denken dat we wederom een kanjer in huis gehaald hebben en gezien het enthousiasme in de 
zaal gaat dat zeker goed komen. 
Wij de OPC wensen prins Bassie en de carnavalsvereniging De Tempeliers dan ook een 
fantastisch spetterend carnaval toe. Alleen om het carnavalsfeest te doen slagen hebben wij jullie 
Leuterianen ook nodig, want zonder jullie gaan we het niet redden. Hoe het carnavalsweekend 
eruit gaat zien horen jullie nog maar natuurlijk is er weer een kinderplaybackshow,optocht, 55+ 
middag en een spectaculaire verrassingsavond. Natuurlijk wordt Prins Bassie weer bijgestaan 
door zijn lieftallige hofdames Linda en Carolien. Wij hopen dat jullie allemaal meedoen, door 
een leuke creatie te maken of door gewoon te komen carnaval vieren in onze Leutbunker.
Tot ziens in onze Leutbunker Dollebrug, in het weekend van 9-10 en 11 februari.
“Laat werken die creatieve geest, dan wordt carnaval weer een feest”
Wij, carnavalsvereniging De Tempeliers wensen jullie een onwijs gezellige voorbereiding toe op 
het komende carnaval en hopen jullie allemaal te begroeten in het tweede weekend van februari.
Alaaf – Alaaf – Alaaf

Carnavalsvereniging De Tempeliers
Sponsbob

CARNAVALSOPTOCHT IN LEUTDRECHT (DE GOORN – 
AVENHORN) AANGEVULD MET PRAAL-SKELTERS
Nog enkele weken en het is weer carnaval in De Goorn, ook dit jaar weer 
met carnavalsoptocht met een prinsenwagen, muziekwagen, prachtige praal 
wagens en verkleedde kinderen.

Wil je meedoen met de carnavalsoptocht in Leutdrecht (De Goorn – Aven-
horn), maar mag je nog niet op een gemotoriseerde tractor rijden of past 

dat niet in de schuur. Dan heb je dit jaar de mogelijkheid om met je SKELTER (eventueel met 
aanhanger) mee te doen met de carnavalsoptocht. Er komt een categorie met aparte prijzen voor 
de origineelste, mooiste, grappiste, leukste, muzikaalste, versierde of verbouwde SKELTER. 
Dus stof je SKELTER af, maak deze tot een prachtige praal-skelter en rij mee de carnavalsop-
tocht op zondag 10 februari 2013.

Alaaf Alaaf, Alaaf tot zondag 10 februari 2013
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HET BESTUUR MELDT
Ik wens vanaf deze plek alle leden, medewerkers, supporters en sponsoren 
die niet op de Nieuwjaarsreceptie waren een gezond, gelukkig en sportief 
2013 toe. Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en met vertrou-
wen aan het nieuwe jaar begint (voornemens zijn aardig, initiatieven zijn 
beter).
De tweede helft van het seizoen begint in het weekend van 12 en 13 januari. 
We hopen dat de velden snel herstellen zodat we geen afgelastingen krijgen 

en de competitie uit kunnen spelen, voor je het weet is het alweer mei. Ons Eerste heeft het niet 
makkelijk in de Zaanse competitie maar we hebben er alle vertrouwen in dat er punten gepakt 
gaan worden. Dames 1 speelt weer voor promotie, we zullen er alles aan doen om de KNVB te 
bewegen Dames 1 volgend seizoen in een “normale” competitie te laten spelen. Bij de jeugd zijn 
er vele teams die kampioen kunnen worden, we hebben, ondersteund door het Jeugd Opleidings 
Plan, de opgaande lijn te pakken, een goede mix tussen plezier en prestatie.
Het Gerard Schaap toernooi was weer erg geslaagd, ca. 1.200 spelers en speelsters hebben ver-
deeld over 4 dagen, gestreden voor de prijzen. St. George werd eerste, RKEDO tweede en Victo-
ria derde. Ik wil de organisatie en in het bijzonder Gerard Schaap danken voor hun inzet.
Nu de verbouwde kantine klaar is gaan we verder denken over de renovatie van de oude (1974) 
kleedkamers. Dit zal in nauwe samenwerking moeten met de Gemeente en moet passen binnen 
het nog vast te stellen accommodatiebeleid. Het is waarschijnlijk dat een deel van de verbou-
wingskosten voor rekening van de vereniging komt. Om dit te bekostigen komt de al eerder 
genoemde sportveiling weer in beeld.

Veel voetbal plezier toegewenst

Koos Knijn
Voorzitter RKEDO

ZVV AVENHORN ORGANISEERT HAAR 10E MJT

Het weekend van 12 en 13 januari 2013 organiseert zvv 
Avenhorn alweer haar 10e Multimate Jeugdtoernooi. Za-
terdagavond beginnen we met de B1 van 18.00 t/m 21.00 
uur en de zondag worden de wedstrijden gespeeld van 
11.00 t/m 17.00 uur en er zullen totaal 15 jeugdteams 
meedoen in 3 verschillende leeftijd categorieën. 

De tegenstanders komen dit keer uit Heiloo, Wervershoof, Hoogkarspel, Ursem, De Goorn, Sint 
Pancras, Hem en Tuitjehorn.
De wedstrijdschema’s kunt u terug vinden op onze website www.zvvavenhorn.info

Dit jaar verkopen we ook weer loten aan de toeschouwers voor onze loterij waar leuke prijzen 
mee zijn te winnen. Deze prijzen zijn deels weer mogelijk gemaakt door de sponsors van zvv 
Avenhorn.   

U bent van harte welkom in sporthal de Koggenhal in De Goorn, thuisbasis van Zvv Avenhorn 
waar zaterdag 12 en zondag 13 januari de Koggenhal alweer voor 10e keer het strijdtoneel is van 
het Multimate jeugdtoernooi.
Wij hopen dat u zult genieten van het toernooi en wensen alle deelnemers een sportief toernooi 
toe.
 Zvv Avenhorn 

Zaalvoetbal Vereniging Avenhorn
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FEEST IN OUDENDIJK
IJsclub Oudendijk bestaat komend jaar 125 jaar.
Dit is een vooraankondiging van het jubileumfeest. De receptie wordt in het 
voorjaar gehouden.
Dit jubileum willen we op zaterdag 2 februari 2013 met alle leden vieren in 
de kerk van Oudendijk, houdt deze datum dus vrij in uw agenda. 
Uiteraard hopen wij u ook winterse evenementen te kunnen aanbieden, 
eventueel op de ijsbaan op het erf van de familie Dik.

Daarnaast heeft de jarige IJsclub het 
Nederlandse kampioenschappen schoonrijden 
toegewezen gekregen.
Bij voldoende ijs gaan wij dat dus hier in ons 
dorp organiseren, dit zou geweldig zijn.

We hopen jullie op het ijs te zien en natuurlijk 
op 2 februari om 17.00 uur in de kerk.

Veel ijspret en een gelukkig 2013

Het bestuur van IJsclub Oudendijk.

FANCY FAIR 2 & 3 MAART
SPULLEN OPHALEN

25 januari
Hallo allemaal!

De Fancy Fair van het Gilde komt er weer aan. Ook dit jaar zal het Rad 
van Avontuur weer het hele weekend draaien. Daarbij hebben wij uw steun 
nodig. Heeft u nog leuke, grappige en mooie spullen voor de Fancy Fair, dan 

komen wij deze graag bij u ophalen. Dit gebeurt op vrijdag 25 januari tussen 18.30 uur en 
20.30 uur. 
Wij doen ons uiterste best om bij iedereen langs te komen. Maar omdat onze buurt steeds groter 
wordt en de kinderen die ons helpen omstreeks 20.30 weer thuis moeten zijn, is het vaak moeilijk 
om dit waar te maken. Daarom komen wij ook dit jaar niet in Berkhout en Grosthuizen langs. 
Wij vragen uw begrip hiervoor. 
Zijn wij niet bij u langs geweest of bent u deze avond niet thuis, dan kunt u de spullen ook komen 
brengen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 18.45 en 20.30 zijn er altijd mensen 
aanwezig bij het Gildegebouw op Buitenroede 8 in Avenhorn. Zij nemen uw spullen graag in 
ontvangst.
Verder willen wij u er op attenderen dat de Fancy Fair géén rommelmarkt is, dus de mee te geven 
spullen moeten in goede staat verkeren en bruikbaar zijn. Misschien wilt u bij etenswaren even 
naar de datum kijken en liever géén wijn en meubilair meegeven. 
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groeten,
 Het Fancy Fair comité van Stichting Jeugdrecreatie het Gilde
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BESTE KOGGENBEWONERS
Het bestuur en de leiding van EDO gym wenst iedereen een 
gezond en sportief 2013. 

De Grote Clubactie 2012
De Grote Clubactie was wederom weer een succes. De leden 
hebben erg hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te verkopen. 

Er is een bedrag van circa € 1.600,- opgebracht. Heel erg bedankt daarvoor ! De drie beste 
verkopers hebben inmiddels hun prijs in ontvangst mogen nemen. 
 

Op de foto staan Maroussia (36 loten), Megan (42 loten) en Emma (104 
loten). 
Zij ontvingen voor hun inzet een Vijverhof-bon. Volgend jaar doen we 
zeker weer mee en rekenen dan weer op jullie inzet!

Goede voornemens?
Heb je jezelf voorgenomen om (meer) te gaan sporten? Kom dan eens 
kijken bij één van onze lessen. Of beter nog, probeer het eens een paar 
keer! Voor iedere leeftijd is er wat te doen. Van tevoren aanmelden is niet 

nodig, sportschoenen en gemakkelijke kleding wel. 
Je kunt altijd twee lessen vrijblijvend meedoen, voordat je besluit om lid te worden. 

Wij bieden de volgende recreatieve lessen aan:
Dinsdag
09.00 – 10.00 uur Aerobics Marja Koggenhal
19.00 – 20.00 Aerobics Mireille gymzaal Avenhorn
20.00 – 21.00 Aerobics Mireille gymzaal Avenhorn

Woensdag
09.00 – 10.00  Sportfit 35+ Rina Koggenhal
14.00 – 15.00 Gym groep 3 en 4 Jolanda Koggenhal
15.00 – 16.00 Gym groep 5 en 6 Jolanda Koggenhal
16.00 – 17.00 Gym jongens Jolanda Koggenhal
17.00 – 18.00 Gym groep 7, 8 en ouder Jolanda Koggenhal

Donderdag
09.00 – 10.00  Sportief Bewegen 30+ Anja Koggenhal
10.30 – 11.30  Ouder/kind gym Anja Koggenhal
13.00 – 14.00  heren en dames Galm/Sportief bewegen 50+ Anja Koggenhal
14.30 – 15.30 Senioren in Beweging 60+ Anja Vijverstate
15.45 – 16.45 Kleutergym Anja Koggenhal
20.00 – 21.00  Zumba (vanaf 17 januari) Pascal gymzaal Avenhorn

Men’s Workout
Bij voldoende deelname willen we de Men’s Workout weer opstarten. Wil je meedoen, laat het 
ons dan weten via info@edogym.nl. De teller staat nu op zeven mannen, kom op, meld je aan 
en laat de groep van start gaan. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat je twee lessen vrijblijvend mee 
kan doen.

Kijk op onze website www.edogym.nl voor meer informatie over de vereniging. Ook vindt u 
daar het inschrijfformulier.
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OLYMPIA ON THE MOVE 
Op zondag 3 februari a.s. van 10.30 - ± 12.00 uur laat Olympia zich weer 
zien in Olympia on the move! Op deze zondagochtend kunt u de jeugd 
van Olympia in de gymzaal in actie zien om een indruk te krijgen van wat 
zij in de les zoal doen, ieder op zijn eigen niveau. De dansgroepen van 
Manon gaan een dans doen, de gymnastiekgroepen en de turnmeiden van 
Ebooyka laten hun kunsten zien op een aantal toestellen. Ook kunt u de 
nieuwe musicalgroep in actie zien. We nodigen hierbij alle ouders, broertjes 

en zusjes van harte uit om te komen kijken!
 Het bestuur van Olympia

TREKKING SINT/KERST AKTIE 15-12-2012
Naam Adres Prijs
Schoenmaker  Kathoek 11 Avenhorn  kunstbloemen onder stolp
J. Pronk  Kolblei 119 Avenhorn  windlichten
J.N. Dekker  Beatrixlaan 10 Avenhorn  slagersbon
C. Smal  Bonkelaar 57 Avenhorn  cosmetica
B. Knijn  Noorddijkerw. 59 Ursem  fischer price set
St. Pater  Noorddijkerw. 44 Ursem  schaatsen

Trekking Sint/Kerst aktie 22-12-2012
Naam Adres Prijs
Nico Blaauw  Korte Verlaatysweg 4 Spierdijk  boek 400 jr. Beemster
Griebing  Kolblei 35 Avenhorn  drank pakket
G. Pennekamp  de Leet 59 de Goorn  drogisterij pakket
Mirjarn Koot  Oost Mijzerdijk 6 Schermerhorn ketting
A. Koning  A. Schoutenstraat 5 de Goorn  tas
Danielle Aker  Kolblei 20 Avenhorn schoenenbon
J. Lindeboom  A. Schoutenstr. 22 de Goorn bakkerijbon

KERSTCONCERT DOOR EVERGREEN & FRIENDS 
23 DECEMBER 2012 
Een top kerstconcert in de fantastisch versierde en tot concertzaal 
omgetoverde RK. kerk van De Goorn. Dat het goed zou worden voelden 
we allemaal van Evergreen wel .Een concert , onder leiding van dirigent 
Patrick Rus, en met begeleiding van : op piano onze vaste pianist Ted 
Knijn, op basgitaar Marcel van der Gulik en op drums Kees Heddes. Maar 
dat het zo goed zou worden …………………Ik werd na afloop van het 

concert aan mijn jasje getrokken, en daar stonden al mensen die vroegen : ‘kunnen we al kaarten 
voor volgend jaar bestellen?’ Zij waren nu al bang dat het concert van volgend jaar –uitvoering 
2013—uitverkocht zou raken. Ze hadden er zo van genoten, nou zeg ik ’wij ook’. Een volle 
kerk, weer meer bezoekers dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we als gasten op het podium, het 
kinderkoor Kogge kidz. Dit jaar weer een verrassend optreden van getalenteerde leerlingen van 
muziekschool “Koggenland”, van Patrick Rus. Evergreen begon dit concert heel sterk met, It’s 
beginning to look like Christmas en wist het hoge niveau tot het eind toe vast te houden. Via 
Hallelujah, Ding dong merrily on high, Joy to the World, Santa Claus is coming to town, Angels, 
en Man in the mirror, kwamen we terecht bij de talenten van de muziekschool. 
Zij wisten de kerk heel stil te krijgen. Eerst speelde Maartje Koning het nummer ‘Vrij’ van Nick 
en Simon. 
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Na Maartje kwam Fiërre Aker, met ‘All I want for Xmas van Mariah Carey, en als laatste voor 
de pauze zong Mandy Kruijer met het Ave Maria van Byonce. Een kippenvel moment. Zelfs 
Maria in de kerststal stond daar met kippenvel………. Tijdens de pauze was er voor bijna 
iedereen gratis koffie/thee of frisdrank………Na de pauze weer een optreden van de talenten, 
eerst Annelie Smits met een fantastische uitvoering van ‘Xmas was a friend of mine van Fay 
Lovsky, met begeleiding van Ted Knijn op contrabas en Patrick Rus op gitaar, een super trio. 
Hierna Femmy Appelman en Iris Koning met ‘My grown up Xmas list van Kelly Clarkson en tot 
slot een optreden van de Koggenlandmuziekschool band: ‘Jamm’….. met Cold Cold Christmas 
van Dana. Nu was Evergreen weer aan de beurt. Swingend, op ‘Oh Happy Day van achteruit de 
kerk onder groot applaus richting het podium. Het eerste nummer na de pauze was ‘Do you hear 
what I hear’ weer ijzersterk neergezet. Glory of love, een nummer van Peter Cetera, niet echt 
een kerstnummer maar het paste prima in het programma. Het al oude kerstnummer van ‘Slade’ 
Merry Chistmas everybody doet het altijd goed, lekker swingend en dit nummer werd ook voluit 
mee gezongen. Verder in het programma stonden nog de nummers ‘O Holy Night’ met een 
viertal” solisten”, nl. Harm- Tom- Susanne en Karin,--[zij willen ook graag met hun naam in de 
Heraut], en na Christmas time van Brian Adams en I’ll be there van Michal Jackson kwamen we 
aan het slotnummer van Evergreen ‘Merry Christmas Everyone’van Shakin’Stevens. Maar het 
feest was nog niet afgelopen. De band ‘Jamm’ kwam nog een keer terug voor een toegift, en wat 
voor een. Deze jongelui wisten de Evergreen gasten nog een keer te trakteren met enkele niet te 
makkelijke nummers. En dan die zangeres hé van de band, MIlena Appelman, wat een talent, 
een echte rockchick. Anouk moet oppassen, haar opvolgster is bekend en zingt in De Goorn bij 
Patrick Rus.
Maar op de vraag, of er al kaarten besteld konden worden, voor het concert van volgend jaar, hier 
heb ik geen antwoord kunnen geven. Ik denk dat jullie de Heraut tegen die tijd goed in de gaten 
moeten houden……. jullie zullen niet de enige zijn.
 Hans Feld

VERSLAG VROUWENVAN NU AFDELING 
BERKHOUT/BOBELDIJK 13 DECEMBER 2012
De avond begon eerder dan gebruikelijk omdat wij 
onze leden wat langer de tijd wilde geven om de 
kerstavondviering in te gaan. Het bestuur en menig lid 
had zich gekleed in de tijd van Dickens.
Onze gasten ‘de groep Kooriander’ bestond uit 10 
personen geheel gekleed in oud Engelse stijl. 

Vrouwen van NU hebben geen behoefte meer aan de zware kledingstoffen dat was in die tijd 
heerlijk, want de tijden waren stukken kouder en het speelde zich allemaal buiten af, gewoon 
in de straatjes. Het samen zingen gaf de mensen warmte, het zingen over vrede en de geboorte 
van de verlosser gaf ook warmte en deze warmte maakte de mens gelukkiger. Want er was hoop 
voor de mensen op een betere toekomst. Het samen zijn en samen dingen doen geeft ook in 
deze tijd warmte. De avond was een warm samen zijn, 
iets wat dus nog steeds belangrijk is. De groep zong 
op zo’n aangename manier dat wij onze aandacht echt 
aan hen konden geven. Een van hen vertelde in drie 
delen, het verhaal van Scrooge. Onze tuinclub had 10 
mooie kerstcorsages gemaakt. Deze werden op een 
mooie fles met kaars gehangen die aan het einde van 
de avond aan de koorleden werden meegegeven.
Al onze leden kregen een speciale kerstgroet, gemaakt 
door drie leden, mee naar huis.



17

De avond is echt in kerstsfeer gevierd. Mede door de bijdrage van onze uitbaters Alex en Elleke. 
Nogmaals melden wij u dat onze verenigingsnaam officieel is veranderd in Vrouwenvan NU per 
oktober 2012. Zie het landelijke ledenblad oktober 2012.
Ook hebben wij een nieuwe website zie adres: http://vrouwenvannu.nl
Deze nieuwe website heeft veel meer mogelijkheden om met u te communiceren.
Onze afd. Berkhout/Bobeldijk heeft ook weer een eigen stukje site ( onderdeel van de landelijke/
provincialensite ) die onze webmaster gaat beheren. Lijkt het u leuk om de site te beheren/
bewerken laat het ons dan weten! Een ieder met een computer kan het leren.

Onze volgende avond is donderdag 10 januari 2013 in Café de Ridder aanvang 20.00 uur.
Het is onze gasten- en herenavond met als gastspreker Mr. J. Salman van Actus Notarissen over 
o.a. erfrecht, erf belasting, schenkingen, levenstestament , dus kom en stel uw vraag.
Wij hebben ter kennismaking eenmalig een 4 ritten kaart voor €10,= geldig voor het voorseizoen 
of het naseizoen. 
Er zijn 8 avonden per jaar. Daarnaast worden er diverse cursussen of evenementen georganiseerd.
Wij wensen al onze leden en hun gezin een gezond en gelukkig 2013.

 Namens het Bestuur Tine Weernink

STICHTING KERSTACTIE WEST-FRIESLAND 28/12/12
Ongeveer 200 gezinnen uit West-Friesland die in een moeilijke financiële situatie zitten, hoeften 
met Kerstmis niet op een houtje te bijten.
Dankzij Stichting Kerstactie West-Friesland konden zij worden verrast met een prachtig feestelijk 
kerstpakket. Naast basis levensmiddelen was ieder pakket aangevuld met artikelen als kaarsen 
en servetten, lekkere koekjes, een kerststol en zelfs kleine cadeautjes voor de kinderen. Eén van 
de voorwaarden waaraan de gezinnen die zich inschreven namelijk moeten voldoen, is dat er 
minimaal 1 kind onder de 14 jaar thuis woont.
Begin november begon de Stichting met het inzamelen van producten en uiteindelijk resulteerde 
dit in ruim 6000 levensmiddelen. Intussen verzorgde het bestuur van de stichting een prachtige 

website en werd de Facebook pagina bijgehouden. 
Hierop konden de volgers zien welke artikelen in de 
plaatselijke kranten kwamen en dat er opnamen waren 
gemaakt voor RTV Noord-Holland.
Ruim 50 enthousiaste vrijwilligers hebben geholpen aan het 
project. 
Naast het inzamelen van de spullen moesten de pakketten 
in de avonduren worden samengesteld en deze zijn met 20 

auto’s rondgebracht bij de gezinnen.
Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers en naar de 11 sponsoren die bereid waren om de actie 
te ondersteunen. Daarbij waren de grootste sponsors merQ Zonwering die zijn loods beschikbaar 
heeft gesteld, Groot conserven met 200 blikken 
smack en 200 blikken knakworsten, Triple It 
en Leegwater Houtbereiding BV met een grote 
financiële bijdrage. Ook hebben 12 scholen 
uit de regio producten ingezameld waarmee 
in totaal ruim 60 pakketten konden worden 
gevuld.
Kortom, het bestuur van Stichting Kerstactie 
West-Friesland kan ontzettend trots zijn op wat 
er dit jaar allemaal bereikt is!
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AFD. AVENHORN/OUDENDIJK 
SEC. INEKE DE VRIES - KRAMER 
TEL 0229-218697
Donderdagavond 24 januari 2013 een avond met 
burgemeester L. Sipkes. Waarom en wat zijn haar 
werkzaamheden in onze Gemeente Koggenland. Wij 
hopen hiermee een beter idee te krijgen over haar 

werkzaamheden. Aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur in Hotel Café Avenhorn. Vrouwen uit 
de Gemeente Koggenland die ook interesse voor deze avond hebben zijn van harte welkom. U 
kunt vrijblijvend twee avonden bezoeken. U bij de vereniging aansluiten kan natuurlijk ook.

AVENHORN/OUDENDIJK
Weer is er bijna een jaar voorbij en traditiegetrouw vond 
het kerstdiner plaats in de Grost, dit keer op 20 december 
jl. 
Het was een jaar met veranderingen en ook verdrietige 
momenten, voor de meeste onder ons bekent……. Er 
waren bestuurswisselingen, het VOWK houd op te 
bestaan, het logo en naamsverandering en….. een nieuwe 

eigenaar/kok van de Grost. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen, zou Martin (de 
nieuwe eigenaar) aan de verwachtingen kunnen voldoen? Na zoveel jaren Peter en Jeanette 
gewend te zijn, was het toch even anders en dat is logisch een ieder heeft zijn eigen wijze van 
koken en presenteren. Het eten was goed en smakelijk en gelukkig, Martin had het dessert (de 
Kaiserschmarrn) wat eigenlijk sinds 2 jaar een vast ritueel is geworden niet veranderd!

Ook het kerstprogramma 
voor deze avond was wat 
anders dan we gewend 
waren.
A-capellakoor Sweet and 
Low uit Monnickendam 
verzorgde het muzikale 
gedeelte, bestaande 
uit 12 dames en heren. 
Wonderbaarlijk wat deze 
mensen met hun stemmen 
kunnen bereiken, ieder 
nummer werd vooraf 
ingeleid door de dirigente, 

zij vertelde over de componist en oorsprong van het zangstuk, “humde/neuriede” wat en dan viel 
het zangkoor in. 
Het zangkoor zong van “oud” Nederlands tot Russisch, soms wat zwaar maar…….nogmaals 
ontzettend knap om zo te kunnen zingen.
Nog even en het is 2013, ik wil alvast daarom iedereen een heel goed en gezond nieuw jaar 
wensen……. De eerste activiteit staat op donderdag 10 januari a.s. gepland, voor de leden is er 
een nieuwjaarsbijeenkomst in de Grost aanvang 14.00 uur.
Op 24 januari in Hotel Avenhorn komt Leonie Sipkes onze burgemeester van Koggeland ons uit 
de doeken doen wat zij allemaal doet in de gemeente.
Heel graag tot een volgende keer,
Namens het bestuur met vriendelijke groet,
 Patricia van den Heuvel 
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KBO DE GOORN
KERSTMIDDAG “OP Z’N WESTFRIES “ MET MELANCHOLIE
Melancholie….. nog nooit van gehoord, zie ik U denken ! Nou, wij van 
de activiteitencommissie van ons KBO ook niet, totdat Ria Stet ons erop 
attent maakte, dat het de moeite waard zou kunnen zijn om erop af te gaan. 
Zo gezegd, zo gedaan, en dat het ook de nieuwsgierigheid van de leden 
prikkelde bleek wel uit de opkomst, die verrassend hoog was.
Om half twee begon de zaal met de mooi versierde kersttafels vol te lopen, 

en om twee uur meteen maar te beginnen met een lekker bakkie koffie of thee en een “taartje 
“Perry de uitbater van de Ontmoeting had op “deze grijperige dag” de kachels lekker warm 
opgestookt, wat bij binnenkomst een toepasselijk gevoel van WELBEHAGEN gaf.
Na de opening van Ko Schouten, die met zijn woorden het ultieme kerstgevoel bij ons allen wist 
aan te wakkeren, stonden zij daar dan!! Melancholie…..jawel uit ons eigen de Goorn.
En wie kent ze nou niet ?? De Koedooders, die hun muzikale kwaliteiten al meer dan eens bewezen 
hebben! Ton, zijn vrouw Tiny, en Gre Koedooder hebben hun kwaliteiten samengebundeld om zo 
een prachtig muzikaal team te vormen. En dat we kwaliteit in huis gehaald hadden bleek wel uit 
de reacties van onze gasten na afloop van de middag.
En deze keer op zijn Westfries en dat sprak menigeen aan. De liederen werden vertolkt door 
Gre en Tiny, die door hun perfekte stemmenmix, tot volle glorie kwamen. Begeleid door Ton 
met zijn gitaar en wat “onzichtbare ondersteuning” van Wil Luiken, was het een lust voor het 
oor. Na het eerste gedeelte van hun optreden hadden we natuurlijk een niet te versmaden pauze. 
Wij werden verrast op glühwein of wat anders, vergezeld van zoutjes en een warm hapje in 
de vorm van een bittergarniuur, en dit alles gratis !! Het tweede gedeelte van het optreden van 
Melancholie bestond, net als in hun eerste sessie, niet alleen uit liedjes, maar brachten zij ook 
prachtige gedichten passend in de kerstsfeer ten gehore, en wist Ton met zijn one-man show de 
lachers op zijn hand te krijgen.
 Ja hij had goed naar Kees Stet gekeken, en vertolkte in Westfriese kledij, zo met zijn eigen droge 
humor, menig westfriese mop. Ook gaf Ton twee gitaarsolo’s weg. Deze gehoorzaamde feilloos 
aan zijn geoefende vingers, en werden er prachtige serene muzikale hoogstandjes te voorschijn 
getoverd. Maar de tijd ging door en de avondschemering begon in te vallen. Aldus besloot onze 
voorzitter Ko Schouten, in zijn afscheidswoordje, Melancholie op passende wijze te bedanken 
en de gasten een wel thuis toe te wensen na nog een overheerlijke kersenbonbon in ontvangst te 
hebben mogen nemen.

Tot in 2013, wij gaan ervoor….U toch ook ????

Ria Lenting

KERSTVIERING KVG DE GOORN, AVENHORN
Dinsdag 18 december hebben we met 70 dames weer een gezellige 
kerstavond gehad.
(De zaal zou om 18.30 open zijn maar dat ik kwam om 18.15, waren de 
eerste dames er al.)
Met de kerststukjes op tafel, een stukje gezelligheid wat het bestuur jullie 
alle jaren met plezier aanbiedt, begonnen we de viering.

We hadden lekker een gebakje bij de koffie. Om in alle feestelijkheid te beginnen.
Na de kerstviering hadden we een duo dat ons een eigentijds kerstverhaal ten gehore bracht.
De gebroeders Wagemaker uit de Schermer.
Hun vertelling werd “gekleurd”door kikker, Boudewijn de Groot, klein orkest, Herman van Veen 
… en vele andere met bekende songs om het verhaal aaneen te rijgen.
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Diverse meezingers en mooie luisterliedjes maakte deze avond tot een verrassende maar zeker 
een geslaagde.
Weer een mooie afsluiting van dit kalenderjaar.
De eerste kaartavond is op dinsdag 8 januari.
De zaal is open om 19.00 Het kaarten begint om 19.15
Na Nieuwjaar zullen de nieuwe jaarkaarten weer worden gebracht om iedereen op de hoogte te 
stellen van de al geplande activiteiten.
Tot gauw weer…..

Agenda 

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Di 8 januari 19.15 uur d’Ontmoeting KVG - kaartavond
Do 10 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – thema – brandwondenstichting
Do 10 januari 20.00 uur De Ridder Gasten/Herenavond ACTUS notarissen
   Berkhout
Vr 11 januari 19.45 uur Kantine VV Klaverjassen Voetbal 
   Berkhout Vereniging Berkhout
Za 12 januari 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan
Za 12 januari. 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 12/13 jan Dorpshuis De Kogge Westerkoggenland toernooi tafeltennis
   Grosthuizen
Za 12 januari 18.00-21.00  Koggenhal ZVV Avenhorn 10e Multimate jeugdtoernooi
Zo 13 januari 11.00-17.00  Koggenhal ZVV Avenhorn 10e Multimate jeugdtoernooi
Ma 14 januari 19.30-21.00  Koperblazer EHBO ver. St Veronica Reanimatie + 
   P. Grootstr. bediener AED 
Wo 16 januari Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Do 17 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – bingo 
Do 17 januari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO filmavond 
Vr 18 januari 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen 
Za 19 januari 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Zo 20 januari 11.00-12.00 Kerk De Goorn Actiedag
Di  22 januari 19.45 uur D’Ontmoeting KVG jaarvergadering + Bingo

PROGRAMMA 2013 Vrouwenvan NU afdeling Berkhout/Bobeldijk:
Donderdag 10 januari 2013: gasten/herenavond ACTUS Notarissen 
Donderdag 14 februari 2013: Jaarvergadering en oud(er)’worden wil iedereen! 
Donderdag 21 maart 2013: Modeshow samen met afd. Avenhorn/Oudendijk in Partijencentrum 
Avenhorn Het Hoog 1
Donderdag 11 april 2013: mondschilderes Hanneke Boot
Zomerstop.
Donderdag 12 september 2013: Spiritueel Andrea Groen
Donderdag 10 oktober 2013: Hr. Willem Vriend; Andalusië 
Donderdag 14 november 2013: Eendagsbestuur
Donderdag 12 december 2013: Webtheater verzorgt kerst-toneel
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Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
23 januari Obdam Rijbewijskeuring
24 januari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Klaverjassen
24 januari 19.30 uur Hotelcafé Avenhorn Vrouwen van Nu afd. Avenhorn/Oudendijk
    Avond met burgemeester L. Sipkes
25 januari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
25 januari 18.30-20.30 Avenhorn Het Gilde – spullen ophalen voor Fancy 

Fair
28 januari 19.30-21.30 Koperblazer EHBO ver. St Veronica
   P. Grootstraat 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
2 februari Oudendijk Jubileumfeest 125 jaar IJsclub Oudendijk
3 februari 10.00-20.00 Koggenhal De Goorn Westerkoggeflora
3 februari 10.30 uur Berkhout Olympia on the move
2/9 februari 17.00 uur De Grost Grosthuizen Rederijkerskamer Elena – 
    Familievoorstelling “Het is groen en ......”
9/10/11 februari Leutbunker Dolleburg CARNAVAL
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
7 februari 13.30 uur De Ridder Berkhout ANBO jaarvergadering en film over
    Spectaculaire scheepsberging
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
16 februari 20.00 uur Kerk De Goorn Valentijnsgroet KNK
21 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – keezen
22 februari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
24 februari  Mulder Obdam Polderloop
2/3 maart  Avenhorn Het Gilde Fancy Fair
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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Familieberichten

Dankbetuiging 50 jarige huwelijk.
Hierbij willen we iedereen bedanken die ons met een erepoort, zang, bloemen, persoonlijke 
felicitaties en een overweldigend aantal kaarten, hebben verrast. Dit heeft ons goed gedaan 
en we genieten er nog steeds van, wij wensen ieder nog een gezond 2013 toe. 

 Bauke en Maartje Drost-Berkhout

Wij willen iedereen bedanken die ons 50 jarig huwelijksfeest onvergetelijk hebben gemaakt, 
kinderen, kleinkinderen, familie, buren en vrienden en de vele kaarten en bloemen.
Het was prachtig.
 Gert en Alie Groot-Leeuw

Wat hebben we, naast de persoonlijke felicitaties, ongelooflijk veel bloemen, kaarten, tele-
foontjes en zelfs mails ontvangen vanwege ons 50-jarig huwelijk.
Heel veel dank en voor een ieder een goed 2013 gewenst.
 Bart en Gré Bouw

Bij gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest hebben wij heel veel felicitaties en kaarten 
ontvangen, met mooie gedichtjes en woorden daarvoor onze hartelijke dank.
Het was grandioos.
 Gert en Juul Roskam-Bakker

Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij moch-
ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zoon, onze broer, zwager en 
oom

Piet Dekker

Het heeft ons zo goed gedaan te mogen ervaren dat hij bij zovelen geliefd was.
Verder wensen wij u alle goeds voor het nieuwe jaar 2013.
Januari 2013 Mevr. Dekker-Mul
 Kinderen en kleinkinderen
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Energy Saving Solutions 

Zonnepanelen Aktie
Schone energie voor iedereen …

U ziet uw stroommeter liever terugdraaien dan vooruit …
Uw investering met een maximaal groen rendement…

Met € 650,-  subsidie 

Compleet geïnstalleerd:
12 zonnepanelen  3000 kWh  Prijs:   € 4.850,-                                                               
14 zonnepanelen  3500 kWh  Prijs:   € 5.750,-  

 22 zonnepanelen  5000 kWh  Prijs    € 8.600,-   
 44 zonnepanelen 10000 kWh Prijs  € 16.000,-  

Voor grote bedrijven of particulieren vanaf 10000 kWh
Offerte en besparing-berekening op aanvraag

Compleet gemonteerd op uw pannendak                                                               
ESS Poly kristalijn paneel 275 Wp 

Delta solivia converter
Scheidingsgroep en kabels 

10 jaar volledige garantie. En 25 jaar Leverings garantie
EIA belasting aftrekbaar 50 % eerste jaar voor bedrijven

Energy Saving Solutions heeft haar nieuwe site gereed:
Ga nu naar: www.energyss.nl

info@energyss.nl
0031- (0)624920951

Made in germany
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Tenslotte
Te huur:
Kantoorruimte v.a. 70 m2.
 Tel. 06-53934303

Met belangstelling zie ik weer uit naar de ‘religieuze’ kerstkaarten die in mijn verzameling 
passen. Er zullen ongetwijfeld weer hele mooie bij zijn. Mede door u heb ik inmiddels ruim 
10.000 verschillende kaarten en heb ik meer dan 200 kerstboeken en ruim 150 kerststalletjes.
Ook mogen alle postzegels (ruim uitscheuren) bij mij gebracht worden. Deze gaan naar goede 
doelen. Alvast heel hartelijk bedankt en alle goeds voor 2013.

 Tinie Schouten-Mol, 
 Kolblei 8, 1633 DN Avenhorn
 Tel. 0229-542569

Gratis af te halen:
Guppen.
Bel na 18.00 uur. 0229-542098

Gevonden:
Op 7 december j.l. is bij ons in Bobeldijk een zwarte kater ca. 6-12 maanden oud komen 
aanlopen. Hij is erg lief en rustig, maar onze twee eigen katten (van bijna 17 jaar oud) vinden 
extra gezelschap niet zo leuk.
Wie mist deze zwarte kat, met paar haartjes wit op de borst?

 Bel na 18.30 uur tel. 551823.

“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht” € 4,- 
Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender. 
Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht om 
een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties 
dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 16 januari 2012 vòòr 17.00 uur via 
de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


