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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1207

22 januari 2013

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland.

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

www.gerja.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A  1633 EK  Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer, Overdorpstraat 52  1648 KH  De Goorn 0229-540535
Marja de Koning Slagterslaan 29  1647 CB  Berkhout  0229-551700
Johanna Vaarkamp Oost-Mijzen 2  1633 WB Avenhorn 0229-541829

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 30 januari voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de 
e-mail.

E-mail: deheraut1963@gmail.com
Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties:  email: drukkerij@gerja.nl  o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 www.dorpsbladheraut.nl  (contactbutton) 
 of bellen  0229-551411 na 17.00 uur.
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland. 
Rabobank Midden Westfriesland 30.76.10.292.

VAN REDACTIEZIJDE
Helaas is in de vorige Heraut iets misgegaan met ons stukje vanuit de redactie. Excuses hiervoor.
Er stond wel een mooie kleurenadvertentie in van de drukkerij met de eerste opzet zoals het 
nieuwe omslag er dit jaar in kleur uit zou moeten gaan zien. Ook komt er een app voor de slimme 
telefoons. Meer hierover in het stuk van de voorzitter Jan Besseling verderop in deze Heraut. 

Wil ik u nog vragen de enveloppen met de tenslottes en geld erin goed DICHT te plakken.
We vinden regelmatig los geld in de brievenbus en dan is de vraag bij welke envelop dit hoort.
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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.



3

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 maandag van 19.00 – 20.00 uur.

De Oude School, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek. 
Elke dinsdag 15.00 – 16.00 uur, tel. 0226-450580

Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Elke 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. 
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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, 1652 CV Zuidermeer. Tel: 0229-561111
Elke dinsdag van 9.00- 10.00 uur.

Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk
Via een van de bovenstaande contactadressen is informatie mogelijk.

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: 
27 jan 10.00 uur Avenhorn dhr. C. van Lenten
 3 feb 10.00 uur Ursem  mw. ds C.E. Janssen-v.d. Berg
10 feb 10.00 uur Berkhout dhr. C. van Lenten
17 feb 10.00 uur Avenhhorn ds K.D. Goverts
24 feb 10.00 uur Ursem  ds H.A. van Olst
 3 mrt 10.00 uur Berkhout dhr. C. van Lenten
10 mrt 10.00 uur Avenhorn mw. ds C.E. Janssen-v.d. Berg
17 mrt 10.00 uur Ursem  mw. ds C.E. Janssen-v.d. Berg
24 mrt 10.00 uur Berkhout ds N. Visser  Palmpasen
29 mrt 19.00 uur ! Avenhorn ds K.D. Goverts  Goede Vrijdag HA
31 mrt 10.00 uur Ursem  dhr. C. van Lenten 1e Paasdag

U bent van harte welkom! Na de kerkdienst is er een kopje koffie of thee.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad “Het 
Contact”. 
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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 26 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2013
Zat. 26 jan  16.30 uur Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

Zon. 27 jan. 10.00 uur Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00 uur Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 FEBRUARI 2013
Zat. 2 febr. 16.30 uur Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

Zon 3 febr. 10.00 uur Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  Maria Lichtmis, Blasiuszegen 
  19.00 uur Rozenkransgebed

Overleden:  Anna Schaap-Leek,
  Henk Koning, 95 jaar
   Pe Blom, 87 jaar
   Piet Dekker, 60 jaar
   Paul Blok, 67 jaar 

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

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

 
 27 januari ds. Birke Rapp  Beets
 19.00 uur Taizé dienst
 3 februari ds. J. Blankert  Oudendijk
 10 februari ds. Birke Rapp  Middelie

Op zondag 27 januari 2013 ‘s avonds om 19.00 uur vindt er in de kerk van Beets weer een 
Taizé-viering plaats. Een Taizédienst is een viering in de geest van de Taizé communiteit, een 
oecumenische broederschap in de Franse Bourgogne. De vieringen in Taizé hebben een heel 
eigen karakter. Het zijn diensten van verstilling, meditatieve inkeer en zingend bidden. Rond een 
aantal korte, eenvoudige (Taizé)liederen, gedichten en Bijbelpassages, gerangschikt rond een 
specifiek thema, heerst heel veel stilte. Dit schept ruimte om zich te openen voor God. Gezien de 
donkere en koude tijd van het jaar, waarin wij ons bevinden is het thema van deze Taizéviering: 
Door het donker heen
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DE HERAUT, BIJNA 50 JAAR JONG.
Op 31 oktober aanstaande is het 50 jaar geleden dat De Heraut voor het 
eerst uitkwam. Daar zullen we in het najaar nog bij stilstaan. Omdat we als 
50-jarige nog vele jaren mee willen gaan en bij de tijd willen blijven, wordt 
De Heraut in een moderner jasje gestoken. In de vorige Heraut heeft u een 
voorproefje kunnen zien in een advertentie van Gerja. 
De omslag wordt moderner met een kleurendruk in plaats van gekleurd 
papier. Ook het lettertype wordt wat eigentijdser. We hebben ervoor gewaakt 

dat de leesbaarheid van De Heraut even goed blijft en het lettertype niet kleiner wordt. Aan het 
eind van een tekst staat een “<” als het stuk afgrond is en “> “ als het doorloopt op een volgende 
pagina.
Naast een modernere uitstraling van de papieren uitgave komt er ook een digitale uitgave door 
Gerja. Dat komt naast onze eigen website: www.dorpsbladheraut.nl . De Heraut is één van de 
dorpsbladen die via een app met de naam ‘WestFries Nieuws’ is te downloaden. Maar de app 
biedt meer mogelijkheden zowel voor u als lezer als voor aanbieders van kopij. Als u bijvoorbeeld 
een filmpje of meerdere foto’s heeft van een gebeurtenis kunt u die ook via de app laten zien. 
Omdat het aanleveren en plaatsen daarvan niet (noodzakelijk) gekoppeld is aan het verschijnen 
van De Heraut zelf, zal dat via Gerja lopen en niet via de redactie. Hopelijk groeit dit tot iets 
moois. Als u niet bij een vereniging zit, maar wel kansen ziet om een bijdrage te leveren mag dat 
uiteraard ook. Gerja zal aangeven hoe ze deze samenwerking wil vormgeven.
Dankzij deze en andere afspraken is De Heraut qua vormgeving en financiën toekomstbestendig. 
In 2012 gaf onze penningmeester Arjan Frerichs helaas aan dat hij wilde stoppen als penning-
meester. We hebben danig op hem ingepraat, en hoewel hij even leek terug te komen op zijn 
beslissing, was zijn conclusie toch dat het niet goed te combineren is met zijn nieuwe baan. 
Gelukkig lukte het om tijdig een opvolger te vinden en kon Arjan zijn werkzaamheden 
overdragen aan Anton Knijn. We hopen dat we met Anton minstens net zo lang én prettig mogen 
samenwerken als met Arjan.
Op naar ons 50 jarig jubileum! En u weet het: 
Nieuws? Plaats het in De Heraut!

Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2013
“Door de Kruisweg heb ik ondervonden dat mijn kruis 
niet de zwaarste is.”  (Deelnemer aan dé Westfriese 
Lourdes Vliegreis 2012).

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2013 – 23 t/m 28 
september – kent een goed gevuld programma, met 
ruimte voor bezinning én gezelligheid. 

We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan 
de lichtprocessie en sacramentsprocessie. Naast de welkomst- en zendingsviering is er de viering 
met handoplegging en de viering aan de Grot. 
Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van de groep Westfriesland met de door 
VNB aangestelde Westfriese pastores Co Kuin en Mariet Vet. Ook een halve of hele dag excursie 
naar de Pyreneeën behoort tot de mogelijkheden. 

Op woensdag 19 juni wordt er een informatie- en kennismakingsavond gehouden; de 
deelnemers ontvangen twee weken van te voren een uitnodiging. 
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Het tarief van de 6-daagse vliegreis (incl. reisverzekering, excl. annuleringsverzekering) 
is € 869,00 (3-sterren-hotel, vol pension), voor het zorghotel (voor hen die zorg en/of 
verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degene die moeilijk lopen en/of staan en geen 
begeleider hebben) € 1150,00. Toeslag eenpersoonskamer € 150,00. Wanneer deelname om 
financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er 
hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet voor informatie 
contact op te nemen met Harry Vet ( 0228-514040 / E-mail ham.vet@quicknet.nl of Anja Broess, 
bureau VNB, 073-6818123 / anja.broess@vnbreizen.nl
 
Dé Westfriese Lourdes Vliegreis heeft inschrijfadressen in 22 parochies: Andijk, (Wester)
Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Enkhuizen, Grootebroek, Hoogkarspel, Hoorn, Lutjebroek, 
Medemblik, Nibbixwoud, Onderdijk, Oosterblokker, Spierdijk, Venhuizen, Wervershoof, 
Westwoud, Wognum, Zuidermeer, Zwaag, Zwaagdijk-Oost, Zwaagdijk-West. Ook van buiten de 
regio zijn mensen welkom! 

De inschrijfadressen helpen bij het invullen van de aanmeldingskaart. Tip: Wacht niet, geef u 
nu op! 
Andijk Emmy Oudeman Notaris Steenpoortestraat 31 0228-592885 
Blokker (Westerbl.) Akke Kuiper Coxlaan 38 0229-230126
Bovenkarspel Vera Buijsman Hoofdstraat 225 0228-516876
De Goorn Anny Bos Pastoor Lemeerstraat 46 0229-541673
Enkhuizen Joke Weijens Langeland 3 0228-314075
Grootebroek Gertruud Koopman Beukenlaan 118 0228-514293
Hoogkarspel Nico Kok Bovenakker 38 0228-564155
Hoorn Harrie Dol Jan Willemszstraat 9 0229-218534
Lutjebroek Harry Vet De Weed 18 0228-514040 
Medemblik Thea Breg Graaf Florislaan 6  0227-541975
Nibbixwoud Ans Spruit Oosterstraat 30 0229-591719
Onderdijk IJda Lakeman Van Velzenstraat 12 0228-583866
Oosterblokker Agnes Slot Oosterblokker 71 0229-262925
Spierdijk Annelies Oud Pieter Koppesstraat 28 0229-551931
Venhuizen Marian Kok Bomenland 11 0228-543171
Wervershoof Ina Wijngaard Olympiaweg 72 06-53693682 
Westwoud Elly Doodeman Wentelaar 6 0228-563267
Wognum Margriet van Diest Bosveen 1 0229-573376
Zuidermeer Mia de Vries Zuidermeerweg 69 0229-561624
Zwaag Corrie Karsten Dorpsstraat 268 0229-261406
Zwaagdijk-Oost Patrick van Diepen De Gracht 1 0228-581003
Zwaagdijk-West Carla Beerepoot Zwaagdijk-West 364 0229-572074

Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2013: 
Pastor Co Kuin 0228-561711, Marijke van den Berg 0228-563189, Monique Bolman 06-
13095442, Ans Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040 (contactpersoon).

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURINGEN 
23 JANUARI OBDAM
OBDAM - 70-Plussers, chauffeurs jonger dan 70 jaar 
met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die een 
rijbewijskeuring moeten ondergaan, kunnen op 225 
locaties in Nederland terecht bij Regelzorg. 
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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

Keuringen vinden plaats in:
Locatie: De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam.
Tarief: € 35,00 voor de B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs.
Data 2013: 23 januari en 27 februari.

Meenemen naar de keuring: Eigen Verklaring, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of 
contactlenzen en het huidige rijbewijs

ARO MULDER OBDAM - POLDERLOOP
Zondag 24 februari 2013

Ook dit jaar kan ieder die graag buiten in beweging is, op 
de laatste zondag van februari meedoen met de MULDER 
OBDAM- ARO- Polderloop. Deze hardloopwedstrijd 
wordt jaarlijks georganiseerd door atletiekvereniging 
ARO’88 uit Obdam en gesponsord door bouwbedrijf 

Mulder Obdam.
Op zondag 24 februari wordt deze loop voor de 26e keer gehouden. Voor de jeugd tot en met 15 
jaar zijn er wedstrijden van 1 en 3 km. Voor de lopers van de 5 en 10 km is er een aantrekkelijk 
parcours uitgezet door het polderland bij Obdam . De 10 km- wedstrijd- en trimlopers maken 
twee keer een ronde van 5 km. Voor de toeschouwers is dit extra interessant, omdat ze zo het 
verloop van de wedstrijd beter kunnen volgen en de lopers vaker kunnen aanmoedigen. Het kan 
dus bij de start en finish op de Noorderbrug een gezellige drukte zijn met deelnemers en publiek.
Ieder jaar doen er rond de 300 deelnemers mee, waaruit wel blijkt dat de Polderloop bij de 
atleten aanslaat. Voor iedere categorie zijn er prijzen te verdienen. En als uit één gezin minimaal 
3 deelnemers meedoen aan de hardloopwedstrijd, maakt dit gezin kans op een heerlijke taart!
Tevens gaat iedere deelnemer huiswaarts met een leuke herinnering.

Wandeltocht   
Het is ook mogelijk om te wandelen. Elk jaar, dus ook deze 
keer, is er weer een andere route van 10 km uitgezet door de 
weilanden, over rustige polderwegen, dijkjes en damhekken. 
Onderweg is er een koffie- of theestop. De deelnemers 
kunnen na inlevering van hun deelnamelabel een herinnering 
ophalen in de sportkantine “ de Konkel”. De inschrijving is 
mogelijk vanaf 9.00 uur in “de Konkel “ op het sportpark 
van Victoria-O in Obdam.

Wij hopen veel hardlopers en wandelaars, van alle leeftijden te mogen begroeten!

Starttijden zijn: 
1 km 10.00 uur
3 km 10.25 uur
5 en 10 km 10.30 uur
Wandelen 10 km van 9 tot 10.00 uur,
eindtijd binnenkomst in de Konkel 13.30 uur.

Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen van ARO’88 : www.aro88.nl 

ATLETIEKVERENIGIN

ATLETIEK
REKREATIEF 
OBDAM
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DE TOID

De toid kin je niet zien en maakt gien leven.
Maar ien ding van die toid is wél een foit:

Al hè-je ‘m niet, toch raakje-n-’m vaak kwoit ...
We zegge den: “Weer is die toid toch bleven?”

De toid dat is niet: woizers op een plaatje.
De toid is niks, maar is d’r wél altoid.

De toid dwingt ok wel tot gehoorzaamhoid,
we dinke soms: “Verrék, die toid ontgaat je!’

De toid heêlt alle wonde; toid is geld.
Gewone toid bestáát niet, wordt verteld.

En den de spreuk “De toid zel ‘t wel lere .. !”

Komt toid, komt reid; we héwwe nooit gien toid ...
Maar wees vooral met deuze toid maar bloid,

de toidgeest kin je tóch niet kere.

Cor Silver, Berkhout
uit Skroivendevort

PUBLICATIE VAN STICHTING VERENIGINGSGEBOUW “BERKHOUT-
AVENHORN”
Stichting Verenigingsgebouw “Berkhout-Avenhorn” is een stichting die al meer dan 50 jaar 
het beheer van gebouwen uitvoert voor diverse stichtingen en verenigingen uit de toenmalige 
gemeenten Berkhout en Avenhorn, met name de dorpen Avenhorn en De Goorn. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door destijds door de gemeenschap bijeengebracht kapitaal.
Doordat we financiële ruimte hebben, wil het bestuur een som geld terug laten vloeien naar de 
gemeenschap die dit destijds ook heeft bijeengebracht.
Het budget is 1500 euro, en kan ook over meerdere aanvragen verdeeld worden. 
Hiernaast willen wij de mogelijkheid bieden om een project, passend binnen de voorwaarden 
voor te financieren. Hierbij nodigen we stichtingen en verenigingen dan ook uit hiervoor een 
aanvraag in te dienen waarna wij hieruit een keuze zullen maken.
Na de sluitingsdatum zullen wij U binnen 1 maand van ons besluit over de aanvraag op de hoogte 
brengen.
De voorwaarden die wij hier aan stellen zijn de volgende:
— De stichting of vereniging die U vertegenwoordigt is gevestigd in Avenhorn of De Goorn, 

staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is van niet (semi)-commerciële aard.
— Het bedrag is niet bedoeld om de begroting sluitend te maken maar uitsluitend voor een 

project of initiatief welke anders niet of moeilijk te realiseren valt.
Het project / de activiteit komt ten goede aan de plaatselijke leden en/ of inwoners.
Wat wij verwachten: Een duidelijke, goede omschrijving van hetgeen U met onze hulp wilt 
realiseren inclusief tijdspad en onderbouwd met offertes en/of degelijke begroting.
Nadat U mogelijk geldelijke ondersteuning hebt ontvangen een terugkoppeling over het verloop 
en realisatie van het plan. U kunt uw aanvraag, voor 1 maart, digitaal insturen naar het volgende 
adres: stichtingverenigingsgebouw@gmail.com. Dit adres kunt U ook gebruiken om nadere 
informatie op te vragen.

Met vriendelijke groeten, Het bestuur 
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SPROOKJESACHTIG SMIKKELEN MET ELENA
Elena speelt en Brasserie de Grost kookt voor de familievoorstelling
“Het is groen en ………..”

In Koninkrijk Sterrenspring lijkt alles goed te verlopen. Maar is dat wel echt zo?? Als er twee 
boze mensen samenspannen om de troon over te nemen wordt het best een beetje spannend. 
En wie/wat is nou dat groene …………..? En welke invloed heeft hij/zij/het op de sfeer in het 
koninkrijk onderaan de Bibelebonseberg?
Het personeel lijkt er weinig van te merken dat er vreemde dingen aan de hand zijn, of toch niet?
Hoe dan ook gaan ze door met het oefenen van een toneelstuk voor de Prinses die gaat trouwen. 
Maar de liefde lijkt plots verdwenen. Hoe dit allemaal afloopt???

U zult het zien, horen en proeven op zaterdag 2, zaterdag 9 of zondag 10 februari. De zaal 
van brasserie de Grost wordt die dagen omgetoverd tot koninkrijk Sterrenspring. U kunt met het 
hele gezin genieten van een voorstelling vol humor, beetje spanning , muziek en een heerlijk 
3-gangendiner tussendoor. U bent van harte welkom op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 
16.00 uur. Een half uur later start de voorstelling.

Kaarten (incl. 3-gangendiner en voorstelling, excl. drankjes) zijn te koop bij Brasserie De Grost 
(0229-541393 of info@degrost.nl), Grosthuizen 80, Avenhorn.

Prijs voor volwassenen:   24,00 euro
Prijs voor kinderen tot 12 jaar:  15,00 euro
(gereserveerde kaarten zo snel mogelijk ophalen, minimaal 3 dagen vóór de voorstelling)

OPEN SJOEL MIDDAG
Wie heeft zin om op woensdagmiddag van ongeveer half twee tot een uur of half vijf met ons 
mee te sjoelen?

Wij sjoelen in clubverband in de RKEDO kantine.

Er is plek voor enkele leden, u bent van harte welkom!!
Kom gezellig even een kijkje nemen en een steentje schuiven!
Voor meer inlichtingen, neem contact op met Ciel Koning. Graag bellen ná 18.00 uur op nummer 
0229-542201

Graag tot ziens!!!
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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 (Carlo van 
den Beld uit Enschede) op het kerkorgel, zult u de saxofonist(Lex Lubbers uit Renkum) daarbij 
horen. Zij hebben eerdere orgelconcerten in het land gegeven.
Het repertoire omvat een muzikale tijdreis, waarin klassieke componisten als Bach en Mozart 
voorbij komen, maar ook stukken van Keith Jarreth(Country) en in combinatie met saxofoon en 
melodica en piano enkele stukjes van Astor Piazzolla (tangomuzikant, bekend van “de traan” 
van Maxima).
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 vind 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

TREKKING SINT/ KERST AKTIE 5-1-2012 
Naam  Adres   Prijs
Carola Blank Kolblei 50 Avenhorn 50 tinten grijs box
Wil Hulst Molenhof 5 Avenhorn Zonnebril
Fam Stokman Veilingweg 23 Avenhorn Kappersbon
M. Vreeker  Alver 29 Avenhorn Schaatsen
fam. Ruiter Citroengras 1 de Goorn Slagersbon
F. Groskamp Tulpenhof 1 de Goorn Bon schoonheidsspecialiste
Wil Spekken de Goorn  Bon schoenen

PRIJZEN SINT/ KERST ACTIE 2012
Hoofdprijs: Meubelcheque t.w.v. € 1.250,-
Rita Overboom West 88 Avenhorn

2e prijs: Samsung Interactive Recorder t.w.v. € 440,-
Familie Berkenveld de Veenhoop 2 Berkhout

Twee maal 3e prijs: delicatessen pakket t.w.v. € 125,-
J. Borst Rustenburgerdijk 2a Ursem
Janneke Walburg Meerval 16 Avenhorn
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DRUM 4 FUN IN DE KERK
Leer, tijdens een workshop van 2 uur, spelen op een echte Afrikaanse Djembé.
De djembé is een trommel die voornamelijk afkomstig is uit West-Afrika, de traditionele djembé 
wordt met de hand gemaakt. Een boomstam wordt uitgehold en bespannen met een geitenvel. Dit 
vel wordt via een touw-bespanning op de djembe bevestigd.
Van 4 tot 90 jaar, iedereen kan meedoen aan een Djembe workshop. U wordt ontvangen in de 
prachtig gedecoreerde kerk.
De workshop wordt gegeven door Drum4Fun uit Berkhout, zij zorgen er voor dat u binnen 10 
minuten een traditioneel Afrikaans ritme speelt. 
En na 45 minuten speelt u het ritme inclusief solo’s, een intro en afsluiting, serieus waar, u maakt 
dan muziek als een echte band.

De workshop is op 10 februari van 14:00u tot 16:00u in het kerkje van Oudendijk.

Opgeven kan via www.kerkoudendijk.nl of per mail naar 
evenementen@kerkoudendijk.nl of telefonisch via 0229-851241

 

IN DE KERK VAN 
OUDENDIJK 

ZONDAG 10 FEBRUARI  
14:00 TOT 16:00 UUR  

 
ENTREE € 10,-- 

 
 

www.kerkoudendijk.nl 

 

Djembé workshop Drum 4 Fun 
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HERSENZIEKTEN, 
DIE VELEN MISSCHIEN BEKEND VOORKOMEN
Beroerte, Dementie, Epilepsie, Depressie, Alzheimer, 
Parkinson, Schizofrenie, ADHD, Migraine, Autisme, 
Whiplash, Hersenbloeding, Hersenletsel, etc…
Voor onderzoek naar en voorlichting over bijna dertig 
hersenaandoeningen organiseert de Hersenstichting 
Nederland voor de zeventiende keer de jaarlijkse 

inzameling. 
Van maandag 4 februari t/m zaterdag 9 februari 2013 wordt daartoe landelijk de 
HERSENCOLLECTE gehouden. In deze regio in Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen en 
verder in alle steden, dorpen en buurtschappen in dit gebied; met bijna 700 collectanten.
Natuurlijk is er soms wel eens een straat of gebied waar de collectant uitvalt of waar nog niet 
eerder kon worden gecollecteerd. 
U kunt helpen door u op te geven als collectant zodat u er zeker van bent dat ook bij u zal worden 
gecollecteerd voor dit doel.
Na afloop geeft dat een tevreden gevoel en voldoening. En wellicht helpt u daarmee indirect ook 
een familielid of kennis.

Voor informatie: regio-coördinator BEN HEIJINK in Heerhugowaard - tel. 072 5743957
U hoort dan hoe u de coördinator in uw omgeving kunt bereiken. 

VALENTIJNSCONCERT OP 16 FEBRUARI 
BRASSBAND ‘KUNST NAAR KRACHT’

Vol goede moed is Kunst naar Kracht het nieuwe jaar begonnen, want de 
eerste optredens staan alweer voor de deur. Zo zal het Brugorkest op 2 februari 
meedoen aan het Jeugdfestival in Schoonhoven en daar de wisselbeker 
verdedigen. Een week later op 10 februari is het Carnaval en hierbij zal het 

dweilorkest van Kunst naar Kracht in de optocht meegaan en zich van haar vrolijkste kant laten 
horen en zien. 
Valentijn concert
Op zaterdagavond 16 februari geeft het A-orkest o.l.v. Erik Kluin voor het eerst in haar geschiedenis 
een Valentijnsconcert. De kerk in De Goorn is de locatie waar dit concert zal plaatsvinden. In een 
volgende Heraut zal er meer bekend zijn over de inhoud van het concert, maar wel staat vast dat 
de zangeres Giselle Weiffenbach, die ook de soliste was op het jubileumconcert van 2012, bij de 
brassband zal optreden. Noteert u deze datum, want het belooft een prachtig concert met vooral 
lichte muziek te worden.
Een minder leuke mededeling is het vertrek van Piet Zwart onze euphonium speler die wegens 
ziekte niet meer bij ons kan spelen. Zijn schoonzoon Niels Marchal, de cornetleraar, die vele 
jaren de leiding over het C-orkest heeft gehad, heeft mede hierdoor helaas ook moeten stoppen 
bij Kunst naar Kracht wegens een oppasprobleem. Lieuwe de Jong is voor een aantal maanden 
zijn opvolger. Lieuwe de Jong is dirigent van het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest en is al 
vele jaren aan dit jeugdorkest verbonden. 
Het bestuur is blij dat hij op een zo´n korte termijn bereid gevonden is om met de jeugd verder 
te gaan.
Een volgende keer hopen we weer alleen maar goed nieuws te kunnen brengen. 
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OLYMPIA ON THE MOVE! EN JAARVERGADERING
Op zondag 3 februari as. van 10.30 uur tot ongeveer 12.00 uur laat Olympia 
zich weer zien in Olympia on the move! U kunt de jeugd van Olympia in 
actie zien. Ze demonstreren wat zij in het afgelopen jaar geleerd hebben. 
De acrogym gaat onder andere een spectaculaire act doen hoog in de lucht. 
Ben je nieuwsgierig naar deze acro-springgroep en zit je in groep 8 of op het 
voortgezet onderwijs? Kom dan kijken. Misschien is het ook wel iets voor 
jou. We kunnen nog wel wat acroleden gebruiken. 

Ook de nieuwe musicalgroep komt in actie. Deze enthousiaste groep zal onder leiding van 
Manon een aantal onderdelen van deze nieuwe musicalles laten zien. 
Het bestuur en Manon zijn dolenthousiast over deze nieuwe les en ook de kinderen die er al op 
zitten vinden het heel leuk. Houd je ook van toneel spelen, zingen en dansen? Kom dan kijken 
bij Olympia on the Move! Ook bij deze les kunnen we nog wel wat nieuwe leden gebruiken. 

In maart staat de jaarvergadering van Olympia weer op het programma. Tijdens deze 
vergadering op dinsdag 19 maart as. is Marja de Kamps aftredend. Zij heeft te kennen gegeven te 
willen stoppen met het bestuurswerk voor Olympia. Marja doet al heel wat jaren onder andere de 
ledenadministratie van de vereniging en dit betekent dat we nu naarstig op zoek zijn naar iemand 
die haar taken wil over nemen. De ledenadministratie bestaat uit het in- en uitschijven van leden, 
het uitprinten van presentielijsten en het versturen van de contributienota’s. Dit wordt gedaan in 
een speciaal computerprogramma digimembers. 
Heeft u interesse in deze taken of wilt u graag meepraten over het beleid van de vereniging, neem 
dan contact met ons op. We zijn een leuke gemotiveerde groep mensen die, net als u, hart hebben 
voor de vereniging. 
Voor meer informatie : Marja de Kamps (553282) of Anita Groot (551592). 

Bestuur Olympia

GEWELDIG CARNAVALS WEEKEND VAN DE TEMPELIERS
Hallo LEUTERIANEN, nog een paar weekjes en het is zover, in het tweede 
weekend van februari gaan wij in onze “Leutbunker Dolleburg” een fan-
tastisch Carnavalsfeest vieren.
Wat gaan we zoal doen?

Op VRIJDAG 8 FEBRUARI laten we onze “feestneus op school” zien.

Op ZATERDAG 9 FEBRUARI “Ziekenbezoek”.

Je bent al druk bezig met de voorbereidingen voor het Carnaval 2013.
En dan gebeurt het: u glijdt uit en breekt een arm of misschien wel een been. Of juist nu wordt 
u gebeld door het ziekenhuis. Of u ……………. we kunnen allemaal wel wat invullen. In ieder 
geval kunt u geen bezoekje aan de leutbunker brengen. Maar niet getreurd!
Ook dit jaar gaat Prins Bassie weer op pad met zijn hofdames en de leden van de raad om de 
zieken van Leutdrecht een bezoekje te brengen.

Kent u iemand in uw omgeving die in de lappenmand zit, geef dan even de naam, adres of hui-
dige verblijfplaats door aan:

Helma Pronk Overdorpstraat 54 1648 KH De Goorn 0229-542746
(svp doorgeven voor vrijdag 8 februari)
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Op Zaterdagavond is er weer een groots carnavalsfeest voor jong en oud.
Barry van zaal Dolleburg staat weer garant voor een mooi feest.

Op ZONDAG 10 FEBRUARI: “Carnavalsoptocht” en “Kinderplaybackshow”.

Ja, jullie lezen het goed we willen op zondag eerst de “Optocht” houden en aansluitend de “Kin-
derplaybackshow”, dus het belooft een bere-gezellige middag te worden voor jong en oud. Hoe 
gaat het een en ander eruit zien:

11:45 – 12:30 Deelnemers aan de Playbackshow melden zich binnen aan 
 en leveren hun cd in.
 Verklede deelnemers aan de Optocht melden zich binnen aan
 bij de Jury.
 De wagens/skelters worden buiten gejureerd. 
13:00 Start van de Optocht , tot ongeveer 14:00 uur.
14:30 Start playbackshow.

Tussen de Acts door oergezellige Carnavalsmuziek door onze speciale DJ.

Aan de Kinderplaybackshow kunnen 12 verschillende Acts meedoen. 
Je kunt je opgeven via het mailadres detempeliers@hotmail.nl 
of bij Linda tel. 06-12514324, doe het snel want vol = vol.

Dit jaar is er ook 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, mooist, 
grappigste, leukste, muzikaalste, versierde of verbouwde SKELTER. Dus stof je SKELTER af, 
maak deze tot een prachtige PRAAL SKELTER en rij mee! 
Natuurlijk zijn de Grote Praalwagens ook weer van harte welkom.

17:30 Prijsuitreiking “Kinderplaybackshow” en “Optocht”.

Op MAANDAGMIDDAG 11 FEBRUARI “Oergezellige 55 + middag”.

De Tempeliers nodigen u hierbij van harte uit voor de 55+ middag. Deze middag begint om 14:00 
uur en vindt plaats in de zaal van de Leutbunker (zaal Dolleburg), deze is vanaf 13:30 uur open.

Op deze middag gaan wij een aantal dingen voor u organiseren. Dit zal onder andere zijn het 
ouderwetse kienen, uiteraard zijn hiermee prijzen te winnen! Daarnaast zal er een verrassingsact 
zijn, wordt het erelid van De Tempeliers bekend gemaakt en zal de middag worden afgesloten 
met de prijsuitreiking van de grote loterij. Hiervoor worden de komende tijd lootjes huis-aan-
huis verkocht. Loten kunt u eventueel ook deze middag nog kopen.

Als u wat minder ter been bent, dan is het mogelijk dat u wordt opgehaald en thuisgebracht door 
De Tempeliers.
U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Ilona van Veenen ( 06-23321432) 
Marieke Blom (06-25532453) 
Ook kunt u een briefje in de deur doen bij Het Veer 107 in Avenhorn of een 
e-mail sturen aan mariekeblom14@hotmail.com
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____________________________________________________________________________

Opgavestrookje indien u wenst opgehaald te worden:

Naam: ............................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................

Aantal personen: ................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................................................................

____________________________________________________________________________

Tot maandagmiddag 11 februari!

Op MAANDAGAVOND 11 FEBRUARI “De verrassende slotavond”.

Laat ons verrassen met jouw bijzondere talent, 
het maakt niet uit wat het is, 
klim op het podium en laat ons genieten!
Drescode deze avond; Proud to be fout.
Om 24:00 uur gaat Prins Bassie uit de kleren.

Wij hopen dat we dit jaar weer een fantastisch Carnaval tegemoet gaan en hopen dit samen met 
jullie te vieren in onze Leutbunker Dolleburg.

Alaaf, Alaaf, Alaaf Carnavalsvereniging De Tempeliers.

 Groet Sponsbob.
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