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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1208

5 februari 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

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 13 februari 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
Het grote nieuws wat ons afgelopen week heeft beziggehouden is natuurlijk ‘De Toespraak’ van koningin 
Beatrix. Na 33 jaar onze koningin te zijn geweest krijgen we nu een koning. Wel even wennen hoor: 
koning Willem-Alexander. En Maxima wordt dan onze koningin! Daar kunnen we als Nederlanders best 
wel trots op zijn.  Zij worden het nieuwe visitekaartje van ons land en we weten zeker dat iedereen daar 
blij van wordt. De oranjeverenigingen weten wat ze komende tijd te wachten staan. Ze kunnen volop aan 
de gang om iets moois te organiseren.  De laatste Koninginnedag op 30 april, zeker weten dat dat een hele 
speciale dag gaat worden. 

En wij als Koggenlanders zeggen massaal: “Bedankt Majesteit!”. 
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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

De huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie gesloten van
maandag 18 februari tot en met vrijdag 22 februari 2013 

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar:
de praktijk van dr. van Bemmel in De Goorn, tel 0229-542808

Bij spoedgevallen ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de Centrale 
huisartsenpost in Hoorn,
tel 0229-297800

Het is wenselijk dat u uw chronische medicijnen tijdig herhaalt. 

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) 
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Elke uitgave is gratis te downloaden en bevat extra interactieve content.
Deze digitale uitgave kunt u lezen op uw tablet of smartphone en wordt 
aangeboden in een handige kiosk. Hierin zijn ook meer dorpsbladen te 
lezen bij u in de buurt. Zo heeft u voortaan al het nieuws bij de hand!

Deze kiosk is te vinden in de Apple app-store en Google Play van Android,
onder de naam ‘WestFries Nieuws’.

Het was hoog tijd voor een 
vernieuwing van De Heraut.
Vanaf februari verschijnt de 
Heraut in een nieuw jasje, 
het binnenwerk is aan-
gepakt en zoals u ziet, een 
prachtig full-colour omslag.

Zo zijn we weer helemaal 
bij de tijd, helemaal met de 
digitale publicatie erbij!

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl
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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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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

Postbus 26 telefoon 0229 54 27 64 rekeningnummer  412698722 e-mail  info@niesten.nu 

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 
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Praktijk voor
Medisch Shiatsu
Medisch Shiatsu is een oosterse geneeswijze. Deze geneeswijze werkt op lichaam en geest.
De werking gebeurt door middel van de meridianen in het lichaam. Door behandeling
van deze meridianen, zorgt het lichaam dat de blokkades in het lichaam verdwijnen en de
energie weer volop gaat stromen.

Waar werkt de behandeling zoal op:
Zenuwstelsel Orgaanstelsel Lymfevaten
Bloedcirculatie Hormoon huishouding Psychische gesteldheid

Specifieke behandeling voor:
Hoofdpijn, rugpijn, nek- en schouderklachten, maag- en darmstoornissen, whiplash,
Tenniselleboog, RSI-klachten, allergieën enz.

Waar kunt u de praktijk vinden:

Bram Bakker •  Dorpsstraat 165  •  1713 HE  Obdam  •  Telefoon 0226-452725

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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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. 0229-548372De 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
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Telefoon
0229 54 48 84

Fax
0229 54 49 92

E-mail
info@ckbloemen.nl

Internet
www.ckbloemen.nlGeopend: maandag t/m zaterdag (ma.v.a. 12.00 uur)

Vijverhof 15 1633 DS Avenhorn

Pedicure
permanent make up Teddy de Weerd

Koningsspil 21
1633 GL Avenhorn

0229-541840
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KERKDIENSTEN: 
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.

Kerk Ursem:
Op zaterdag 9 febr. is om 14.00 uur de opening van de opbaarruimte met daarna een receptie.
Deze opbaarruimte is voor alle gezindten beschikbaar en wordt verhuurd via uitvaartverenigingen of 
uitvaartleiders. Nadere info bij dhr. van Doornum.

De Bijbelkring: 
Op 28 febr. om 20.00 uur komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om, onder leiding van Ds K.D. 
Goverts, ons verder te verdiepen in de ‘Openbaring van Johannes’.
Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven.
Zie ook onze website:     www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad  “Het 
Contact”. 

 

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

10 februari ds. Birke Rapp  Middelie
17 februari ds. B. Stobbelaar  Kwadijk
24 februari Dhr. C. van Lenten Oudendijk

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 9 T/M 15 FEBRUARI 2013
Zat. 9 febr. 16.30 uur Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 10 febr. 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. ‘Shaloom’
  19.00 uur Rozenkransgebed
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Onze Openingstijden 
zijn:

woensdag 08.30 tot 21.00 uur
donderdag 08.30 tot 17.30 uur
vrijdag 08.30 tot 17.30 uur
zaterdag 08.00 tot 16.00 uur

Rietvoornlaan 13,   1633 DJ Avenhorn,

Telefoon 0229 54 3374

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu- eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reklame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 Fax: 0229-544643
Wieder 1, 1648 GA De Goorn

ERKEND LEVERANCIERGarantiebedrijf

Schade ?
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Wo. 13 febr. 19.00 u. Eucharistieviering m.m.v. het Dominicuskoor
   ASWOENSDAG

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 T/M 22 FEBRUARI 2013
Zat. 16 febr. 16.30 uur Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

Zon 17 febr. 10.00 uur Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00 uur Rozenkransgebed

Overleden:  Theo Bakker, 69 jaar
  Luus v.d. Bosch-v.d. Hulst

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. 

vormsel 2013

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8 in de parochie De Goorn.

Beste ouders,
Uw kind is begonnen aan groep 8, het laatste jaar van de basisschool! Het jaar 
waarin een belangrijke beslissing moet worden genomen: naar welke school gaat je 
kind volgend jaar??

Daarnaast is het ook het jaar van speciale momenten: mogelijk een schoolkamp, een afscheidsmusical, 
een jaar lang één van de oudsten zijn op school…Maar er is nog iets. Het is ook het jaar waarin kinderen 
in onze parochie hun Vormsel kunnen doen. Dat gaat dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 17 mei 2013!
Voor de toediening van het Vormsel is een serieuze voorbereiding van de kinderen nodig. Door de 
werkgroep Vormen is een programma van 4 avonden in elkaar gezet. Tussen de tweede en de derde 
avond gaan de kinderen ook nog voor een kleine stage naar een organisatie, instelling of naar vrijwilligers 
“die werken vanuit hun hart”.
In januari zijn er op de Jozefschool, de Overhaal en Grosthuizer school aanmeldingsformulieren 
uitgedeeld. Voor ouders waarvan hun kinderen niet op één van deze drie scholen zit en hen willen 
opgeven, die kunnen dit formulier aanvragen via bartjose@quicknet.nl en zo spoedig mogelijk inleveren 
bij één van de leden van de voorbereidingsgroep.
Binnenkort zal een informatieavond worden gehouden over het Vormselproject. Als uw kind gevormd 
wil worden, is uw komst heel belangrijk!
Ten eerste om u te informeren over het voorbereidingsproject,
Ten tweede omdat wij ook een beroep op u als ouders doen, om op verschillende manieren te helpen bij 
de voorbereiding,
Ten derde, we kunnen nog heel goed een werkgroeplid gebruiken, aangezien 2 leden onze werkgroep 
gaan verlaten!!!
U hoort nog nader van ons.

Voorbereidingsgroep Vormsel
Petra van Wonderen, Simone Frerichs, Jan Smits en José Weel 
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GeZinsvierinG 10 feBruari 2013

Heb jij het lef om….
   …. verkleed naar onze gezinsviering te komen?

Iedereen mag verkleed! Zelfs papa en mama; of opa en oma; of wie het ook 
maar wil. Kinderkoor Sjaloom gaat zingen en pastor Nico vertelt een mooi 
verhaal. 

Kortom samen gaan we er een mooie viering van maken!
Het is op zondag 10 februari en het begint om 10.00 uur.

Kom je ook? 

Vriendelijke groeten van de werkgroep Gezinsvieringen

ZieKentriduüm 2013
Ook dit jaar wordt er weer een triduüm georganiseerd in de R.K. Kerk in Wognum. 
Zoals altijd in de week na Pasen, t.w. donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 april.
 
De voorganger is pastor L. Weel uit de Rijp

De kosten zijn:    3 dagen:  30 euro
                            2 dagen:  25 euro
                             1 dag   :  15 euro

Het zijn dagen waarop we elkaar ontmoeten, samen vieren, bezinnen en ook ontspannen.
Indien u aan deze dagen wilt deelnemen dan kunt u zich tot 24 februari opgeven bij:

Tini Schouten-Mol        Kolblei 8      Avenhorn     tel. 54 25 69
Anneke Weel-Dekker    Jaagweg  3   Avenhorn     tel. 54 27 16
Ook zoeken wij chauffeurs die deze dagen willen rijden.

vastenaKtie 2013
Ook dit jaar wordt er een Aktie gehouden tijdens de vastentijd, 
die al begint op 13 februari.
Dit jaar zetten we ons in voor honderdduizenden mensen in 
Midden Amerika en in het bijzonder in Honduras die hun land 
achter zich willen laten om voor zichzelf en hun gezin een 
betere toekomst te zoeken. Wat zouden wij doen als we met 
ons gezin leefden in een land die vergeven is van bendes en de 

armoede groot is door misoogsten en tropische stormen? 
Ook wij zouden er alles aan doen een betere toekomst te zoeken voor ons gezin en familie. 
Tijdens hun tocht naar bv. Amerika worden velen beroofd van hun hebben en houden, raken gewond of 
halen de grens niet. En degenen die het wel halen lopen de kans te worden opgepakt en teruggestuurd. 
Ze hebben vaak helemaal niets meer, maar gelukkig hebben de zusters Scalabrinianas en vele vrijwilligers 
zich hun lot aangetrokken en proberen voor de teruggestuurde immigranten het leven weer een beetje op 
orde te krijgen en mogelijkheden te bieden met scholing of projecten op te starten.
Als u zich betrokken voelt bij al die mensen die zijn getroffen door het noodlot, dan is dat voor hen goed 
nieuws. 
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Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

(loon-)administratie, fiscale vraagstukken, jaarrekeningen en belastingaangiften.
Met meer dan 25 jaar ervaring is Reus & Bark een vertrouwd adres. 

Wieder 6c, 1648 GB De Goorn • T 0229 54 14 54 • F 0229 54 32 65 • E info@reusenbark.nl • I www.reusenbark.nl

Ontwerp, aanleg en OnderhOud van tuinen,  
Snoeien en kappen van bomen, aanleg en reparatie van straten en terrassen.
nu OOk vOOr het uitfrezen van wOrtelStrOnken, OOk in de achtertuin.
	 	 			•	Tel	0229-542956		 •	Mobiel	06-53384563

E-mail	info@hoveniersbedrijfgweel.nl

kuYperS
zonweringen en rolluiken
West 92 - Avenhorn 

Zonneschermen Serres
Markiezen Verticale lamelgordijnen
Rolluiken Jaloezieën    
Rolgordijnen Horren  BEL VOOR INFORMATIE
Parasols Reparaties  Tel. 0229 - 541274       
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Laat uw hart dan spreken en draag een steentje bij als vrijwilliger, collectant of gulle gever. 
Ook afgelopen jaar heeft u laten zien dat een Aktie kan slagen en dat door u weer velen een 
“mens”waardig leven kunnen leiden. Het klinkt misschien vreemd, maar van “geven”word je rijk.
U hoort de komende weken meer van ons. Met alvast een vriendelijke groet van de werkgroep. WILT U 
ONS HELPEN? Bel dan:
                       Abba Kaizer       tel : 543507
                       Hans Feld                  543589
                       Els v.d. Hulst             542603
                       Ko Schouten              542521

GeweldiG Carnavals weeKend van de temPeliers.

Hallo LEUTERIANEN, nog een paar dagen en het is zover, van het  weekend  
gaan wij in onze “Leutbunker Dolleburg” een fantastisch 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 huidige 
verblijfplaats door aan:

Helma Pronk  Overdorpstraat 54  1648 KH  De Goorn 0229-542746
(svp doorgeven voor vrijdag 8 februari)

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 
“Kinderplaybackshow”, 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. 
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S t i c h t i n g  K i n d e r o p v a n g  K o g g e n l a n d

G a s t o u d e r o p v a n g 
D a g o p v a n g 

B u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g

•  4  L o c a t i e s , g e l e ge n  i n  e e n  v e i l i g e , r u s t i g e  e n  g r o e n e  o m gev i n g 
•  H oge  k wa l i t e i t  zo n d e r  w i n s t o o g m e r k
•  O p v a n g  v a n a f  7 . 0 0  -  1 8 . 3 0  u u r  ( v ra a g  n a a r  d e  v o o r wa a rd e n )

www.sk ikkoggen land .n l

•  4  L o c a t i e s , g e l e ge n  i n  e e n  v e i l i g e , r u s t i g e  e n  g r o e n e  o m gev i n g Nu ook f lex ibe le  opvang én opvang vanaf 2 dagde len

Ook voor de doe-het-zelver
Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.00 - 17.30, zat. 10.00 - 16.00, koopavond: vrij.avond op afspraak

U wilt mozaïken?
Een kinderpartijtje?
Cadeautje?
Een  workshop geven?
Vanaf heden hebben wij 

meer dan 80 kleuren tegels 

op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl
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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

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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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

Dinsdag: 13.00 - 18.00
Woensdag: 08.30 - 18.00
Donderdag: 08.30 - 21.00
Vrijdag: 08.30 - 18.00
Zaterdag: 08.00 - 16.00

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

Kapsalon
Boulangé

Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

ADRES Westeinde 297 • 1647 MP Berkhout
TELEFOON 0229 55 22 52

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

I.P.L. ONTHAREN IS DE OPLOSSING!

- Verwijdert overmatige beharing in gezicht of op het lichaam
- Erkend door zorgverzekeraars
- Permanent, veilig en betaalbaar
- Ook behandelen wij:  couperose, rimpeltjes en pigmentvlekjes

Ontharen laat u toch alleen door de expert doen

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

telefoon: 0229 543027
e-mail: info@ninettedewit.nl

www.ninettedewit.nl

Nieuw: medisch pedicure
Op 7 februari van 13:00-17:00

Gratis voetencheck en advies

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

Tel: 0229 543027
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muZieKvereniGinG volHardinG
Op zondag 24 maart om 11:00 uur is het 
donateursconcert van muziekvereniging Volharding 
in café De Ridder in Berkhout! Uiteraard is iedereen 
welkom op dit gezellige “koffieconcert” want aan 
de deur zijn voor €5,- pp. kaartjes te koop als u nog 
geen donateur bent. Voor die tijd zullen de leden 

van Volharding bij de donateurs langskomen met de donateurskaarten. Voor een klein prijsje wordt u 
donateur, kunt u ons weer een jaar steunen en u kunt gratis naar het donateursconcert. Een muzikale 
aanrader dus! Ook is Volharding begonnen om met een selectie van het groot orkest een soort ‘blaaskapel’ 
op te richten! De eerste repetities zitten er op en de feestelijke klanken krijgen al een goed geluid, die 
u binnenkort kunt horen als u ze reserveert op uw feestje, trouwdag of jubileum. Op de internetsite 
www.volhardingberkhout.nl vind u over de data en bezigheden van Volharding meer informatie en 
contactgegevens. Heeft u daarnaast nog oud ijzer? Dan zijn wij er erg blij mee als u het brengt naar de 
container op het terrein van Koeman in Berkhout op het Westeinde 72. Van de opbrengst kunnen wij veel 
muzikale doelen bereiken. Als u er vragen over heeft, bel gerust even naar Hans Krijnen: 0229551236 
die u er verder mee kan helpen.

leGPuZZele
Noh lesten was is jarig, dat komt alle jare terug,
dat is ‘r denk gewoôn niet uit te branden.
Je worre deur femilie altoid bloid fieleseteerd,
ze komme deurgaans niet met lege hande.

Moin zeun die kwam de deur in met een skoftig grôte doos.
Die borst, dat weet ik, houdt wel van een gointje.
‘Ja moeder’, zee die joôn, ‘gaan nou metien maar an ‘t werk’!
Hai had een puzzel kocht en lang gien klointje.

Nou skuif ik alle dage een paar stukkies op z’n plaas.
De klus gaat, skat ik, heêl wat maande dure,
de rand die hew ik klaar en ok een huis en nag een boom,
maar al die lucht dat zel me nag bezure.
-
Zo was ik deuze middag ok weer lekker an de gang,
most effies nei de keuken voor een klussie.
De katte spronge toen op ‘t randje van ‘t bord,
een kláp ... en ja, deer lag ‘t hêle hussie.

Verslagen en wat poestig keek ik toen ‘t zootje an
en docht: ik geef de poip nou maar an Maarten.
Ik douw die hêle handel mooi terug in die doos
en gaan maar an de wandel of te kaarten.

Marjan Beenken-Kuiper, Noord-Scharwoude
Uit Skroivendevort
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Voor het borduren van logo’s op uw bedrijfskleding. 
Voor het borduren van petten. 

Voor het borduren van paardendekens en sjabrakken. 
Voor het borduren van persoonlijke cadeaus.  

 5.-. 

 

 

Gespecialiseerd in kleine oplages omdat wij geen ontwerpkosten berekenen. 
Naam op een handdoek of kleine logo’s vanaf 

www.bordurenopbestelling.nl 
            Neem eens een kijkje op de site voor informatie en leuke ideeën. 

              Heeft u zelf een idee of vraag, wij staan u graag te woord. 
              Ingrid los, Verlaatsweg 24a, 1643LW Spierdijk 

             Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399 

theO Bier parket  Uw parket specialist 

 * Adviseur     * Leggen * Verkoop 
           Noorddijkerweg 73 • 1641 VL Spierdijk Tel. 0229 - 56 16 86 Fax: 0229 - 56 
32 32 www.theobierparket.nl • email: bier.parket@planet.nl

Ook voor het herstellen, aanhelen en repareren van uw oude parketvloer kunt u bij ons terecht.

Gespecialiseerd in o.a. klassiek parket zoals b.v.: Visgraat met band en bies en vele andere soorten.
Ook voor al uw onderhoudsmiddelen van uw  parketvloer. 

Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket  collectie laten zien.
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30 jaar,
Zoals velen van jullie weten, wordt er voor de 30ste keer het T.C. 
Westerkogge “Blank Sport” Open dubbel toernooi georganiseerd. Dat is 
toch een hele prestatie voor een dorp als Avenhorn, dat zegt  iets over de 
vereniging. Gezellige leden, de gezellige commissies, de gezellige kantine 
en alle gezellige vrijwilligers en alles wat er nog bij komt kijken om het al 
die jaren zo goed te doen!

Wie weet er nog waar hij/zij 30 jaar geleden op 9 maart mee bezig was, welke belangrijke Items waren 
er in het journaal?
We wanen ons geheel terug naar 30 jaar geleden, wie was op dat moment de beste tennisser? 
Wat was het weer, wie trouwden er, welke popgroep stond er op nummer 1 in de hitlijsten?
Jullie gaan het allemaal weer beleven tijdens het T.C. Westerkogge Open dubbel Toernooi editie 2013. 
En wie weet, over 30 jaar wordt de kampioen van 2013 genoemd! Dat kan jij zijn, geef je op.

Het toernooi wordt gespeeld van 9 t/m 17 maart op het park van tennisclub Westerkogge, het Veer 94 te 
Avenhorn. Inschrijven kan via www.tcwesterkogge.nl of www.opendubbels.tcwesterkogge.nl 
Het gehele toernooi staat in het teken van 30, met Blank Sport als onze hoofdsponsor.
Er wordt in poules gespeeld, dus 2 wedstrijden verzekerd!
Wij hopen jullie allemaal te zien op onze tennisbanen van T.C. Westerkogge.

Met sportieve groet, de wedstrijdcommissie van:
T.C. Westerkogge “Blank Sport” Open dubbel Toernooi

Het Bestuur meldt
En weer hadden we een winter, die verhalen over de opwarming van de aarde 
lijken niet voor ons landje te gelden, 4 jaar op rij konden we schaatsen op de 
Gouwzee! Helaas konden er door de sneeuw  in Noord Holland geen tochten 
worden georganiseerd. Gelukkig hadden we een snelle en overtuigende dooi zodat 
we ons weer konden focussen op voetbal.

Op 16 januari bezochten Tim Koning, Cees Braas en ondergetekende de jaarlijkse 
bijeenkomst bij AZ. RKEDO is al ruim 3 jaar aangesloten bij het AZ Talentenplan.
Wat houdt dit in?
In de visie van AZ is een goede samenwerking met amateurverenigingen in de regio heel belangrijk. 
Samen kan het voetbalniveau in Noord-Holland op een hoger plan gebracht worden en kunnen 
jeugdtalenten zo goed mogelijk opgeleid worden. 
Samenwerken met iedereen
AZ werkt met het AZ Talentenplan. Dit initiatief is ontwikkeld om de samenwerking met amateur-
verenigingen in de regio te verbeteren en deze op beleidsmatig, organisatorisch en voetbaltechnisch 
niveau te ondersteunen. Met het AZ Talentenplan wil de AZ Jeugdopleiding samenwerking aangaan met 
alle amateurverenigingen in de regio. Daarnaast kunnen ook andere amateurverenigingen in Nederland 
een samenwerking met AZ aangaan. 
Verschillende niveaus
Onder de amateurverenigingen is er een verschil in niveau, ambitie en grootte. Daarom heeft de AZ 
Jeugdopleiding drie verschillende pakketten samengesteld die daarop aansluiten, zodat iedere amateur-
vereniging op haar niveau verder kan groeien en ontwikkelen. De amateurverenigingen worden 
aangeschreven als 1, 2 of 3 sterren partners van de AZ Jeugdopleiding. Hierbij wordt gekeken naar de 
volgende criteria: niveau van de jeugdspelers, niveau van de competities, aantal jeugdspelers dat naar de 
AZ Jeugdopleiding is doorgestroomd, kader & organisatie en omvang in aantal jeugdleden. 

Voor het borduren van logo’s op uw bedrijfskleding. 
Voor het borduren van petten. 

Voor het borduren van paardendekens en sjabrakken. 
Voor het borduren van persoonlijke cadeaus.  

 5.-. 

 

 

Gespecialiseerd in kleine oplages omdat wij geen ontwerpkosten berekenen. 
Naam op een handdoek of kleine logo’s vanaf 

www.bordurenopbestelling.nl 
            Neem eens een kijkje op de site voor informatie en leuke ideeën. 

              Heeft u zelf een idee of vraag, wij staan u graag te woord. 
              Ingrid los, Verlaatsweg 24a, 1643LW Spierdijk 

             Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399 

theO Bier parket  Uw parket specialist 

 * Adviseur     * Leggen * Verkoop 
           Noorddijkerweg 73 • 1641 VL Spierdijk Tel. 0229 - 56 16 86 Fax: 0229 - 56 
32 32 www.theobierparket.nl • email: bier.parket@planet.nl

Ook voor het herstellen, aanhelen en repareren van uw oude parketvloer kunt u bij ons terecht.

Gespecialiseerd in o.a. klassiek parket zoals b.v.: Visgraat met band en bies en vele andere soorten.
Ook voor al uw onderhoudsmiddelen van uw  parketvloer. 

Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket  collectie laten zien.
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Floris auto’s
DE CITROËN SPECIALIST IN KOGGENLAND
AAN DE NOORDSPIERDIJKERWEG 137, 1643 NK SPIERDIJK

TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

verkoop 
en onderhoud 
van alle merken 
erkend apk-station
maandag gesloten 
zaterdag open van 
09.00 tot 16.00 uur

tel: 0229-561235

Lunch & DinerLunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

Bruiloften en PartijenBruiloften en Partijen
High Tea arrangementen

Wij zijn donderdag tot en met zondag geopend vanaf 12:00 uur!

RESERVEREN GEWENST.
Eetcafe de Koggestolp ~ Lijsbeth Tijsweg 9 ~ 1647LE - Berkhout

Tel: 0229-544671 ~ E-mail: info@dekoggestolp.nl ~ www.dekoggestolp.nl
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AZ Online Voetbalschool
Alle partners krijgen toegang tot de AZ Online Voetbalschool, waar zij informatie kunnen vinden over 
het reilen en zeilen van een succesvolle jeugdopleiding. Trainers kunnen voor elke leeftijdscategorie 
oefenstof, methodieken en trainingsaccenten bekijken. Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de 
hand van trainingschema’s, uitleg, animaties en videobeelden. Beleidsbepalers en teamleiders kunnen 
belangrijke informatie bekijken over beleidsmatige en organisatorische zaken.
Op de avond die bezocht werd door ca. 300 afgevaardigden van aangesloten amateurverenigingen werd 
afgetrapt door Alois Wijnker hoofd opleidingen die na zijn inleiding Gert Jan Verbeek interviewde over de 
gang van zaken en ontwikkelingen. Gert Jan maakte de deelnemers op geheel eigen wijze deelgenoot van 
zijn aanpak en doelstellingen
Hierna nam de heer Berend Rubingh het woord. Ik kende hem van zijn interessante presentatie onder 
de titel Back to Basics. Ik raad een ieder aan dit op het internet  eens te bekijken (Google; Back to Basics 
KNVB). Tijdens de presentatie probeerde hij besturen te prikkelen en gaf aan met een vervolg te komen. 
Kern is de identiteit van een vereniging en dat zoveel mogelijk vasthouden. 
De avond werd besloten met 3 speed date sessies waar interessante onderwerpen rond de vereniging en 
voetbal werden bediscussieerd. Je ontmoet mensen van diverse verenigingen en kunt daardoor redelijk 
bepalen waar je als vereniging staat. Kortom een leerzame en nuttige avond en dank aan AZ.

Vrijdag 25 januari was er een gezellig samenzijn met de vrijwilligers en ondernemers die  de verbouwing 
van de kantine gerealiseerd hebben. Door knap denk - en tekenwerk van Ben Vlaar en goede leiding 
tijdens de uitvoering door Peter Vlaar is er in geweldige sfeer samengewerkt en ruim binnen budget een 
fantastisch resultaat bereikt. Typisch een kracht binnen onze vereniging!

We zijn begonnen aan de tweede helft van de competitie. We hebben er allen veel zin in en hopen op veel 
spelplezier en goede resultaten. Ik hoop dat vele supporters, ouders en andere belangstellenden de weg 
naar  ons mooi sportpark weten te vinden.
U bent allen van harte welkom

Koos Knijn
Voorzitter RKEDO

Hieronder het thuisprogramma, er kunnen altijd wijzigingen komen. Kijk voor het actuele programma en 
eventuele afgelastingen op de website: www.rkedo.nl 
Zondag 10 februari     
14:00 RKEDO 1 Fortuna Wormerv. 1   
11:30 RKEDO 2 Kwiek 78 2   
09:45 RKEDO VE1 WSV 30 VE1   
14:00 RKEDO VR3 HSV Sport 1889 VR1   
11:30 RKEDO A1 SEW A1   
12:00 RKEDO MB1 West Frisia MB1   

Zaterdag 16 februari  Zondag 17 februari  
12.30 RKEDO D2 West Frisia D3 14:00 HSV 1 RKEDO 1
10.45 RKEDO E2 Dynamo E1 12:00 RKEDO 3 West Frisia 7
10.45 RKEDO E5 GSV E2 14:00 RKEDO 5 Kwiek 78 4
12.30 RKEDO MC2 Asonia MC1 09:45 RKEDO VE2 Zwaagdijk VE2
14.30 RKEDO MC1 Blokkers De MC2 11:30 RKEDO A1 Egmondia A1
14.30 RKEDO C1 Herc. Zaandam sc C2 14:00 RKEDO A2 Blokkers De A2
9.30 RKEDO F4 GSV F1 11:45 RKEDO B1 Spartanen B1
9.30 RKEDO F5 Reiger Boys F13 10:00 RKEDO B2 Rijp (de) B3
10.45 RKEDO ME2 WMC ME1   
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[Geef tekst op] 
 

          

 

                                                        

                                                                                                      

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een Zonnestraaltje 
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Een Zonnestraaltje  
Voor hulp bij lichamelijke en geestelijke pijn. 
Voor het opheffen van blokkades. 
Voor rust en ontspanning.  
 
Yvonne Giebing                                                    

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

0229-242899 / 06-33877725                       yvonne.giebing@quicknet.nl                

 

 

 

Voor een eigen afscheid
T 0229 278782 - 24 uur bereikbaar - www.martienweel-uitvaartzorg.nl

Martien WeelUitvaartzorg

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

 

Wereldwinkel De Goorn  Dwingel 3a  1648 JM De Goorn tel: 0229 545557 ( naast de bibliotheek) 
    E: dwingel@wereldwinkeldegoorn.nl                                 I: www.wereldwinkeldegoorn.nl 
                Openingstijden:  van maandag t/m vrijdag  van 13.00 uur tot 17.00 uur 
                                           Zaterdag                            van 10.00 uur tot 13.00 uur    

 
 
 
 
 
  

14 februari Valentijnsdag kom voor een leuk          
cadeautje naar  onze mooie winkel 

Boeddha’s de yogimannen en klankschalen 
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anBo afd. BerKHout- BoBeldijK
Het gaat een interessante Anbo-middag worden in de Ridder.
Na een korte jaarvergadering wordt de middag verder verzorgd 
door Dhr. De Rooy uit Zwijndrecht.
Hij vertelt en laat dia’s zien van de Nederlandse zeesleepvaart, 
de offshore-industrie en verdere bedrijvigheid in de 
Rotterdamse haven.

Na de pauze wordt een fi lm vertoond over de spectaculaire berging van de Russissche kernduikboot, de 
Koersk. Een fi lm die veel indruk zal achterlaten.
Zoals u gewend bent starten we met naar keuze, koffi e of thee en in de pauze een drankje.
De kosten voor dit alles bedraagt € 4.=
Leden, sponsors en een ieder die geïnteresseerd is, van harte welkom op 7 februari a.s. aanvang 13.30 in 
de Ridder St. Joris.

HartelijK welKom bij het valentijnsConCert van  
BrassBand ́ Kunst naar KraCHt´
Op zaterdag 16 februari zal de kerk in De Goorn omgetoverd zijn tot een feestelijke 
concertzaal, want dan geeft Brassband `Kunst naar Kracht´ een Valentijnsconcert. 
Het A- orkest van de brassband zal een lichtvoetig programma vol bekende 
melodieën op het thema van de “Liefde” naar voren brengen. Er zullen een aantal 
solo´s op o.a. cornet en trombone worden vertolkt. Speciale gaste op dit concert 
is de zangeres Giselle Weiffenbach met haar combo. Zij was ook de solisten bij 

het afgelopen jubileumconcert van Kunst naar Kracht en zij zal u samen met de brassband trakteren op 
een aantal Love Songs van o.a Trijntje Oosterhuis, Amy Winehouse en Ramses Shaffy. Het belooft een 
heerlijke muziekavond te worden in een sfeer die u nog niet eerder in de kerk zal hebben geproefd. In de 
pauze wordt u gratis een consumptie aangeboden.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Erik Kluin. 
De toegangprijs is € 7,50. Kinderen tot 16 jaar en BC leden betalen € 5,00 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij: Drogisterij Carla van de Hulst aan de Vijverhof, Avenhorn 
en Fietswereld Keizer, De Goorn 77. Wilt u verzekerd zijn van een goede zitplaats, koop dan uw 
toegangskaart op de verkoopadressen en kom op vroegtijdig. 
Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open. 

sPirituele wellnessBeurs oP donderdaG 28 
feBruari in de BiBliotHeeK de Goorn
Op donderdagavond 28 februari wordt voor de 4e keer 
de Spirituele Wellnessbeurs  in de Bibliotheek De Goorn 
georganiseerd.

Op deze beurs zijn verschillende stands met alles op het gebied van spiritualiteit en wellness. U 
kunt kennismaken met verschillende disciplines. Zo zijn er stands waar u terecht kunt voor een 
kennismakingsconsult bij een paragnost of tarotkaartlegger. Verder zijn er stands met numerologie, 
readings, coaching en counseling en Reiki. Laat u eens heerlijk masseren. Er zijn stands met edelstenen en 
mineralen, gezondheidsproducten, spirituele tekeningen, demonstratie klankhealing en nog veel meer. 
De beurs  is voor mensen die vragen hebben of interesse in deze materie en ermee willen kennismaken. 

Er is nog enige ruimte voor standhouders. Interesse? Neem dan contact op met Ineke Schilstra, 0226 359 
541 of ischilstra@webbibliotheken.nl
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Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer

Wij zijn er voor u  
als u ons nodig heeft
Monuta Feld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens 
en na de uitvaart.

Feld

Monuta Feld. 24 uur per dag 
bereikbaar op 0229 - 540 555. Ook 
als u niet of elders verzekerd bent. 
U kunt op afspraak langskomen aan 
de Wieder 6b te De Goorn. Kijk ook 
op www.monutafeld.nl
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De beurs is op donderdagavond 28 februari van 19.00 tot 22.00 uur in bibliotheek de Goorn, Dwingel 3. 
De toegang is gratis. Sommige standhouders vragen maximaal
€ 5,00 voor een behandeling/advies.
Zie voor deelnemers: www.westfriesebibliotheken.nl

Beste KoGGenBewoners
Eierenactie 2013
Het duurt nog wel eventjes, maar op woensdag 20 maart houden wij 
weer ons jaarlijkse eierenactie. Wij gaan dit jaar een week eerder op 
pad in de hoop de verkoop wat te verhogen. Wij zullen rond 16.30 uur 
vertrekken vanaf de sporthal. Het zal circa 2 á 2,5 uur in beslag nemen
Aangezien wij vorig jaar kampten met een tekort aan rij-ouders doen wij 

heden al een oproep aan u. Mocht u willen èn kunnen rijden meldt u dan alvast aan. Dat kan per email: 
sjem@quicknet.nl of per telefoon 0229-850246 / 06-11566996.
Alvast heel erg bedankt! 

Wedstrijd verslagen 12 en 13 januari in Opmeer
In het weekend van 12 en 13 januari hebben de meiden van EDO de tweede voorwedstrijd geturnd in 
Opmeer. 
Erg spannend want na deze wedstrijd werd bekend welke meiden door mochten stromen naar de 
regiokampioenschappen en de finale Noord. 
Alle turnsters hebben een prima wedstrijd gedraaid. Een aantal kleine foutjes hier en daar, maar evengoed 
een goede prestatie.
De volgende meiden zijn doorgestroomd naar de volgende rondes: Eva Smit, Fee la Pont, Naomi Blad, 
Chloë Valies, Eline Smit, Kaya de Jong, Paulien Smal, Bo Bakker, Iris Bik, Romy Koopman, Celine 
Hazenhoek, Anouk van Kampen, Elles Negenman, Doris Dekker en Irene van Kampen. 
Super gedaan meiden!            

Wedstrijd verslag 20 januari
Op zondag 20 januari was de tweede voorwedstrijd voor de 3e divisie. Lisa Snel komt als senior uit in 
deze divisie. De eerste voorwedstrijd wist zij al een 3e plek te behalen. Ondanks een blessure aan haar 
knie heeft zij een prima wedstrijd weten te turnen. Op een paar wiebeltjes op balk en aanpassingen op 
vloer na heeft zij mooie scores behaald. De totaalscore was goed voor een 4e plaats wat betekend dat 
ook Lisa is doorgestroomd naar de volgende wedstrijd. Voor de derde divisie is dat de district wedstrijd 
en de halve finale voor het Nederlands kampioenschap. Deze wedstrijden worden verder in het land 
georganiseerd dus op naar Nederweert 9 maart.         

winterwandelinG in de Polder van Het werelderGoed Beemster 
Op zondagmiddag 17 februari a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een heerlijke 
winterwandeling. 
Struinen door het winterlandschap en genieten van de oostenwind laat de gids u de mooiste plekjes in het 
Noordelijkste deel van de polder Werelderfgoed Beemster en veenpolder Beetskoog zien. 
Vanuit het eetcafe loopt u over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets.         Deze tijd van het 
jaar leent zich uitstekend om wintergasten o.a.  smienten, koperwieken, wintertalingen, kramsvogels, 
goudplevieren en kleine zwanen (deze komen uit Sint-Petersburg/Rusland), die in het veenweidegebied 
overwinteren eens van dichtbij te bekijken en misschien de eerste grutto’s.
Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de Beemster de veenpolder Kruisoord, vroeger een 
schiereilandje in het Beemstermeer en de Noorddijk terug naar Oudendijk. 
* honden niet toegestaan. 
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woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
 

 

Volendammer Vishandel
Obdam Kerkweg 24 1713 JE • Tel: 0226-450250  

Openingtijden:
Maandag geslOten

dinsdag tot vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.



29

TIP !  Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoenen aan.  
 
Start: 14.00 uur 
Plaats: Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte: 6,5 kilometer 
Duur: 2,5 uur 
Kosten: € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
 
Voor meer informatie, bel naar tel. 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl
of met Theo Neefjes natuurgids IVN Westfriesland, tel. 0229-543183

BiljartKamPioensCHaP de Goorn,
Op 28 december startte de eerste van de vijf voorronde-avonden  van dit biljartkampioenschap.
47 deelnemers worstelden zich door de voorrondes en uiteindelijk plaatsten 24 biljarters zich voor de 
finale-dag op zaterdag 5 januari. Er werd die dag uitstekend gespeeld en onder behoorlijke publieke 
belangstelling bereikten Kees Vriend en Frank Blok na 4 winstpartijen de finale.
De beide finalisten moesten  5 extra caramboles maken, dat betekende voor Kees totaal 47 en voor Frank 
Blok 23. Kees Vriend slaagde er in zijn geweldige niveau van de eerdere partijen vast te houden, maar 
Frank Blok was in bloedvorm en maakte de partij  in 18 beurten uit. Een uitstekende prestatie en een 
ware kampioen.

De eindstand werd aldus :
1. Frank Blok
2. Kees Vriend
3. Adam Blank
4. Henk Kunst
5. Gerard Appelman
6. Jelle Appelman
7. Pim de Waard
8. Rene Schuitemaker
Vermeld dient nog dat tijdens het toernooi 126 partijen werden gespeeld en Jelle Appelman met 19 
caramboles de hoogste serie maakte.

Zo kwam een eind aan een gezellig toernooi, mede dank zij de prima verzorging door Annelies en Alex 
van het Sportcafé. De organisatoren en de spelers bedanken de sponsors en adverteerders voor hun 
gewaardeerde bijdragen en verzorging van het mooie programmaboekje.

Allen hartelijk bedankt en tot volgend jaar,
Ton Laan

Herman van Eldert
Mick Knijn

KBo Klaverjassen om de Paul jonG BeKer
Op 24 januari vond de achtste ronde van de klaverjascompetitie plaats. Dat 
betekent dat de volgende keer degenen die alle acht keer zijn geweest hun slechtste 
resultaat mogen schrappen. Ook kunnen degenen die zeven keer zijn geweest een 
flinke sprong in het klassement maken.
Met 64 deelnemers hadden we een goed gevulde zaal: één tafel bijhalen, geen 
stilzit. 
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Dames- en herenkapsalon

• Walingsdijk 133a • 1633 RR   avenhoRn 

0229 542413
openingstijden;

dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
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De familie Schouten gaf aan “bediening en organisatieondersteuning de voorkeur, waardoor zij niet en 
Thea  en Nel Bakker wel in de uitslag voorkomen. In ronde 1 eindigt niemand onder de 1000 en één paar 
boven de 2000: W.Borst/C.Otter 2142. 16 Personen blijven onder het gemiddelde van 1298. Dat aantal 
is gedaald tot 10 na ronde 2 en tot 8 na ronde 3. A.Grooteman en B.Veldboer spelen de 1ste en 2de ronde 
samen, beide keren tegen T.Schouten, die wel verschillende partners heeft. 
Bijzondere uitslagen: doortellen 1234 van A.Belkom/S.Groen, 1314 van E.Dekker/R.Pronk, 1415 van 
T.Kooter/T.Negenman en 1617 van Loura/C.Bos. Terugtellen 1514 van I.v.d.Poel/N.Schuitemaker en 
5453 van G.Smits, gelijkspel 1111 van D.Pronk/J.Kluft en 1818 van J.Vreeker/D.Bos en het omkeerbare 
getal 4774 van M.Vermeulen.
Voor de verrassingsprijzen gold 26, de geboortedag van mijn vader, die op 26 januari 98 zou zijn 
geworden.
De prijswinnaars:
1 T. Tessel-v.Baar 5586 12 T. Bakker-Koning(4726)  4697
2 C. Otter 5497 13 T. Braas-Ridder (4626)  4627
3 J. Laan-Smits 5456 14 T. v. Baar-Schaafsma(4526)  4516
4 G. Smits-Karsten 5453 15 H. Horstman (4426)  4419
5 T. Braas-Oudt 5452 16 D. Bos (4326)  4320
6 T. Kooter-Vriend 5349 17 G. Komen-Swart (4226)  4227
7 A. Grooteman-Groot 5341 18 A. Belkom-Abbekerk(4126)  4126
8 P. Knijn 5307 19 M. Schuitemaker-Koning (4026)  4060
9 J. v. Weerdenburg 5183 20 K. van Diepen (3926)  3933
10 J. Kluft 5044 21 R. Broeke (3826)  3818
11 J. Vreeker (4826) 4829 22 T. Schouten-Jonkers  3242
Vier heren in de toptien; wat een weelde.
De topvijf wordt nog door de dames ingevuld, maar de heren komen er aan: plaats 6, 7 en 8.
Koploper blijft G. Smits, T.van Diepen en J. Pronk wisselen van plaats, J. Laan stijgt van 8 naar 4, R. van 
Schagen zakt een plaatsje en C. Bos zakt van 5 naar 10.
De topvijf na acht ronden:
1 G.Smits-Karsten 40955
2 J.Pronk-Belkom 38368
3 T.van Diepen-Braas 38083 ( omkeerbaar)
4 J.Laan-Smits 37366
5 R.van Schagen-Mes 37357
Tot de volgende keer.

Jaap van Diepen

oProeP oProeP oProeP oProeP oProeP oProeP   
Reünie lagereschool Grosthuizen.
Voor degene die in de periode van 1955 t/m 1985 op de Grosthuizerschool hebben gezeten. Op zondag 
7 april van 14.00 tot 17.00 uur in Grosthuizen bij Brasserie de Grost. Geef dit door aan iedereen die je 
kent en in deze periode op de Grosthuizerschool heeft gezeten. 
Wij vragen € 10.00 om dit te realiseren. Je kan je tot 23 maart opgeven via mail bij onderstaande adressen. 
belindajonker@live.nl – l.mol59@kpnmail.nl – bobbertjo@kpnmail.nl – peter.vanwiltenburg@online.nl 
Als je nog vragen hebt kan je ook bellen met Jeannette 0612731484 
Ben jij ook nieuwsgierig naar je oude klasgenootjes?????? Meld je dan aan!!!! Wij hopen dat het een 
gezellige bijeenkomst wordt met heel veel ouwe koeien. 
 
Wij willen er een gezellige middag van maken, helaas zijn de drankjes voor eigen rekening. Het duurt tot 
het eind van de middag, dus het loopt tegen etenstijd. Je kan erg lekker eten in Brasserie De Grost, als je 
wilt blijven eten is het raadzaam om van te voren te reserveren dit kan op 0229-541393
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ZET DE DATUM ALVAST IN UW AGENDA 
DE KEUKEN VAN KWIEK ’78 IS VEROUDERD EN DIENT NA 35 JAAR TE WORDEN 

VERVANGEN. ONZE WENS IS EEN NIEUWE KEUKEN MET MODERNE APPARATUUR. 

OM DIT TE VERWEZENLIJKEN HEBBEN WE TOESTEMMING GEKREGEN VAN 
GEMEENTE KOGGENLAND OM EEN SPORTVEILING TE HOUDEN EN WEL OP DE 

VOLGENDE DATUM: 

29 MAART IN BRASSERIE DE GROST 

12 APRIL IN PARTIJENCENTRUM AVENHORN  
WIJ HOPEN VAN HARTE DAT U WEER MEEWERKT OM VAN DEZE VEILING EEN SUCCES 

TE MAKEN. EIND FEBRUARI KOMEN ONZE VRIJWILLIGERS LANGS MET EEN 
FORMULIER WAAR U EEN BIJDRAGE OP IN KUNT VULLEN. 

VANAF 11 MAART KOMEN DE VRIJWILLIGERS VAN KWIEK ’78 BIJ U LANGS OM UW 
BIJDRAGE OP TE HALEN. WIJ HOPEN OP UW MEDEWERKING. 

DE VEILING KAN DOOR IEDEREEN BEZOCHT WORDEN 

TOT ZIENS! 
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De pondjes er af in het nieuwe jaar? 
Neem uw inspanningen om af te vallen 
op met een actioncam. Het levert 
spectaculaire beelden op en zorgt er 
voor dat u de zweetdruppels niet gauw 
vergeet. Ook mooi om bijvoorbeeld uw 
ski-capriolen vast te leggen. 
 

• Compacte camera’s 
• Systeemcamera’s 
• Actioncams 
• E-readers 
• Accessoires 
• Mobiele Zonne Energie 

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

 
Speciale aanbieding voor Herautlezers: 
 
Action Camera van 
Ion Air Pro Plus 
inclusief helm- en 
fietsbevestiging  
Van € 289 Nu € 279* 
 

E-reader: 
Icarus Pocket 6 inch 
met beschermhoes. 

100 % Hollands  
Nu € 104 

 
* U betaalt genoemde prijs bij afhalen. Kijk op www.cameracompact.nl  
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KwieK ’78 Houdt een sPortveilinG voor 
nieuwe KeuKen
Kwiek ’78 houdt op 29 maart in Brasserie de Grost én 12 
april in Partijencentrum Avenhorn weer een sportveiling. De 
reden voor deze veiling is dat de keuken met apparatuur van 
Kwiek ’78 na 35 jaar niet meer voldoet aan de huidige eisen 
en vervangen dient te worden door een moderne keuken en 

professionele keukenapparatuur.
Om dit te verwezenlijken heeft Kwiek ’78 extra geld nodig en heeft van de Gemeente Koggenland 
toestemming gekregen om een veiling hiervoor te houden. Kwiek ’78 hoopt met deze veiling voldoende 
inkomsten binnen te halen om straks aan alle eisen te voldoen.
De bedoeling is dat vrijwilligers van Kwiek ’78 eind februari langs de deuren gaan om te vragen of men 
een bijdrage wil leveren of geven voor de veiling. Alles is natuurlijk welkom. Van een creatieve eigen 
inbreng tot een pak koffie. In de week van 11 maart worden de spullen of formulier met een leuke eigen 
bijdrage opgehaald. Uiteindelijk wordt alles wat is ingebracht op de eerder genoemde datums verkocht 
aan de aanwezigen in de zaal door middel van bieden. De hoogste bieder krijgt de prijs.  
De avonden staat onder auspiciën van Actus Notarissen en zijn altijd erg gezellig en er wordt veel 
gelachen om de meest creatieve bijdrages. Kortom, zet de datum in uw agenda en kom langs. Wellicht 
maakt ook u kans op het koopje van de avond.  

SMS VRIJHEID NAAR 4333 EN DONEER EENMALIG € 2

GEEF OM 
VRIJHEID
10 T/M 16 FEBRUARI 2013

‘Geef om vrijHeid’: 
ColleCte van amnestY international
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2013 
voor de elfde maal een landelijke collecte. In de kern De Goorn zullen 
16 collectanten in de week van 10 februari 2013 - 17 februari 2013 
de straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in de De Goorn 
525 euro opgehaald. In 2012 gingen in heel Nederland 22.000 
vrijwilligers langs de deuren lang en werd €1.730.000,- opgehaald.  

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken 
dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld 
nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereldwijd 
doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een 
menswaardig bestaan voor iedereen. Amnesty komt op voor mensen 
die worden mishandeld, verkracht of vermoord om wat ze zeggen of 

doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating van gewetensgevangenen, 
voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. Amnesty voert actie voor een schoon 
leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een dak boven je hoofd. Amnesty International 
doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en roept op tot wereldwijde naleving van de 
mensenrechten. 

WAAROM COLLECTEREN?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken en acties 
ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. Bijdragen van leden en 
giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend mogelijk. 

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd 
plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer 
van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke 
processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. 
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Emil & Loes Boon 
Woning- en Projectinrichting 
www.jandeen.nl  

 

Advies - Ontwerp - Uitvoering 
 

 

 

 

 

  

U bent van harte welkom in onze showroom, 
maak wel vooraf even een afspraak 0229 561525 

woensdag 09.00-17.30 uur
donderdag 09.00-21.00 uur
vrijdag 09.00-13.00 uur
zaterdag (om de week) 

 
09.00-15.00 uur

 

Danielle Bron        Meerval 27 1633 DB Avenhorn
  06-10635078       danielle.knippenenzo@gmail.com

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

Dinsdag, donderdag en zaterdag:
09.00 - 17.00 uur 
Woensdag en vrijdag 
09.00 - 12.00 uur 

Tel: 06-28870347
Git’s Haarstijl, 
geknipt voor jou!

Git’s 
Haarstijl

Gezelligheid kent geen tijd

” ’t Trefpunt ”
Adres: Jaagweg 32  Avenhorn   

 Tel.: 0229-541449

Zaterdag 3 maart
DriebanDen

BilJarT ToErnooi
Aanvang 13.00 uur
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verslaG vrouwenvan nu afdelinG 
BerKHout/BoBeldijK 10 januari 2013:
Onze gasten- en herenavond stond in het teken van erfrecht.
Mr. J. Salman van Actus Notarissen  wist ons wegwijs te 
maken in dit stukje recht.
Beslist geen saaie stof. De wet inzake overlijdensrechten 
en plichten is per 2010 gewijzigd. Het is zeker voor de 

nabestaanden gunstiger als er juridisch iets is vastgelegd, bv. via een testament. De successie plichten 
(belasting betalen) kan in veel gevallen gunstiger zijn voor de erven.
Alle vragen tijdens deze avond konden worden afgehandeld, maar indien u een nader gesprek wilt of een 
persoonlijke behandeling dan kan dat via Actus Notarissen te Obdam telefonisch of via email.
Het was een interessante avond!

Onze afdeling heeft op dinsdagavond 19 en 26 maart a.s. voor leden en niet leden mannen en vrouwen, 
een cursus Romeinse geschiedenis georganiseerd over de plaats  Xanten, net over de grens in Duitsland, 
er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar kosten €15,= voor deze 2 avonden exclusief drankjes.
 Ook staat er een excursie naar Xanten gepland, dit wordt een busreis inclusief entree en diner op dinsdag 
2 april prijs is nog niet bekend,  deelname aan cursus is niet verplicht. 
Opgave bij Sylvia Koenen tel 0229-551809 e-mail: cwa.koenen@quicknet.nl of Tine Weernink  tel. 0229-
551875 e-mail r.t.weernink@hotmail.com 
Als dit iets voor u is geeft u dan op, VOL is VOL!.

Kijk ook eens op onze 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  14 februari  2013 in Café de Ridder aanvang 20.00 uur.
Jaarvergadering en bestuurswisseling!
Na de pauze: Oud(er) worden wil iedereen; uitleg van klinisch geriater Johan Schuitemaker over zijn 
beroep!
Wij hebben ter kennismaking eenmalig een 4 ritten kaart voor €10,= geldig voor het voorseizoen of het 
naseizoen. 

Graag tot ziens!
 Namens het Bestuur Tine Weernink
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Ontdek ons tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Neem gerust contact met ons op, wij maken graag tijd 
voor u vrij, ook als het gaat om een second opinion, een 
scherpe fiscale vraag of ….

Wij zorgen graag voor Helderheid En wie weet volgt hieruit 
een vruchtbare Samenwerking. 

Met ondernemende groet,

Martijn Dolfing AA CB, martijn.dolfing@hes-accountants.nl 
William Hes AA, william.hes@hes-accountants.nl

Helderheid En Samenwerking 
Ondernemers echt een stap verder helpen, daar gaan we voor! 

Ook in Koggenland

Hes Accountants
Lepelaar 3C 
1628 CZ  Hoorn 
tel. 0229 267610 

www.hes-accountants.nl

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ringe 
Dierdrogist	  en	  dierbenodigdheden	  

                 AANBIEDINGEN FEBRUARI 
    knip uit en lever in! Knip uit en lever in! Knip uit en lever   
15 % korting op onze 
collectie winterjasjes 

 

15% korting op de Happy-House-

ligkussens. 

m.u.v. nieuwe collectie 
 

M.u.v. de nieuwe collectie 

 
 
 

  

 

Openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag 09.00 – 12.00 uur 
  13.00 – 18.00 uur 
vrijdag  09.00 – 18.00 uur 
zaterdag  09.00 – 17.00 uur 

Dierenspeciaalzaak  Ringe 
Jaagweg 7a 1633GC Avenhorn 
tel.: 0229-545798 
ringe02@xs4all.nl 
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In ‘t voorjaar bouwt ‘n meerkoet
van takke en wat riet ‘n nest.
Moeder eend met ‘n ris pulle
het arremoed over de lest .

Statig en bedat geruisloos,
komt ‘t echtpaar zwaan verbai.
Skuite vol met daggiesmense
make meistal meer lewaai.

‘t Water is bai vlage helder,
vissies zien je bai de vleet.

De roiger an de kant van sloot
het met geluk den oftig beet.

‘s Nachts spiegelt ‘n helder maantje
zo vriendelijk en heêl tevree.
De golfies make d’r gezicht
wel wat rimp’lig hier benee.

Zit ‘t mee, den loit ‘r ‘s winters
op de sloot ‘n laag zwart ois.
Skaase worre uit ‘t vet haald,
Koning Winter kroigt ‘n prois.

Visse, vare, zwumme, skaase,
alles komt zo an de beurt.
De netuur bepaalt ‘t ritme,

weet dat zuks ‘t leven kleurt.

Nel Vlaar-Kroon, Benningbroek
Uit Skroivendevort

uitslaG wedstrijden voor de jeuGd van ijsCluB sCHarwoude / GrostHuiZen
IJsclub Scharwoude Grosthuizen organiseerde op woensdagmiddag 23 januari wedstrijden voor de jeugd 
op de Spoorput in Scharwoude. Het winterweer had op de Spoorput een mooie ijsvloer neergelegd. De 
jongste jeugd streed om de medailles bij het onderdeel Sleetje duwen. De oudere jeugd streden op een 
U-vormige baan om de schaatsmedailles. 

Sleetje duwen jongens 4 en 5 jaar: 
1) Djayden van Beek  2) Daan Dekker  3) Joey Korver 

Schaatsen meisjes 6 en 7 jaar: 
1) Kiara van Beek 2) Babs van de Oever 

Schaatsen jongens 6 en 7 jaar: 
1) Chris Brommersma  2) Ruben Bouwman  3) Ties de Reus

Schaatsen meisjes 8 en 9 jaar: 
1) Noa Groot 2) Kiki van de Oever  
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I.P.L. ONTHAREN IS DE OPLOSSING!

- Verwijdert overmatige beharing in gezicht of op het lichaam
- Erkend door zorgverzekeraars
- Permanent, veilig en betaalbaar
- Ook behandelen wij:  couperose, rimpeltjes en pigmentvlekjes

Ontharen laat u toch alleen door de expert doen

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

telefoon: 0229 543027
e-mail: info@ninettedewit.nl

www.ninettedewit.nl
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Schaatsen jongens 8 en 9 jaar: 
1) Sem de Jong  2) Sven Datema  3) Thijs v.d. Werff

Schaatsen meisjes 10,11 en 12 jaar: 
1) Kelsey Piet 2) Jasmijn Bouwman 3) Merel Wijnker

Schaatsen jongens 10,11 en 12 jaar: 
1) Jip Klous  2) Jelle Zwarter 3) Jeffrey Loos

uitslaGen wedstrijden ijsCluB oudendijK
Op de ijsbaan op de betonplaat van de familie Dik konden we deze winter heerlijk 
schaatsen. Zaterdag 19 januari 2013 werden hier wedstrijden georganiseerd voor 
de lagere schoolkinderen. Waarschijnlijk vanwege de koude wind hadden we geen 
grote opkomst, maar het enthousiasme was er niet minder om. De uitslagen waren:
Meisjes t/m 8 jaar:  Jongens t/m 8 jaar:
1Bente Koning  1 Morris Sleegers
2 Philippine Roos  2 Ties de Reus
3 Julianne Sijtsema  3 Tijn Blom

Meisjes 9 t/m 12 jaar:  Jongens 9 t/m 12 jaar:
1 Paulien Smal  1 Thierry Sijtsema
2 Manisha Thurairajah  2 Alain Roos
3 Bibi de Reus  3 Sem de Jong

Het dorpskampioenschap werd bij 
de meisjes gewonnen door Bibi de 
Reus en bij de jongens door Alain 
Roos. Ook vorig jaar hadden deze 
twee de wisselbekers gewonnen.

Aansluitend waren er prikslee wedstrijden. Na vaak spannende strijd, was de uitslag:
Dames:    Heren:
1 Gerda Harteveld  1 Ariejan Pieter Hoek Spaans
2 Suzanne Winder  2 Barry Smal
3 Jannie Ton  3 Arend John

De baanvegers hebben de ijsbaan enkele keren moeten vegen. Zaterdag 26 januari was de baan opnieuw 
sneeuwvrij gemaakt en s’ middags werden hier kinderspelletjes gehouden. Hierbij was een estafette, 
sneeuw verzamelwedstrijd, ijshockey en bordjes 125 jaar ophangen. Voor alle kinderen waren er leuke 
prijzen. 
1e groep van Fleur Harteveld, Jael Smit, Yannick van der Ley en Tijn Blom.
2e groep van Senna Dik, Bjorn van der Ley, Morris Sleegers en Aafke Rinkel.
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Ga naar rabobank.nl/woonvragen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank geeft antwoord 
op uw woonvragen.

Nu een huis kopen.
Ja of Nee?
In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Maak ik wel de juiste keuze? Op

rabobank.nl/woonvragen behandelen we de meest uiteenlopende woonvragen. Daarmee krijgt u meer

inzicht in uw persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat voor u een goede keuze is.
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3e groep van Bart Jongeneel, Pascal Spaan,  Philippine Roos en Kaya van Rijswijk.
4e groep van Anouk Dik, Gijs Dik, Ruben Pauw en Bregje van Meenen.

De curling wedstrijden zijn niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling.
    
Voorlopig zit de winter er weer op, maar we zien al uit naar het feest vanwege ons 125 jarig bestaan. Dit 
vieren we in de kerk van Oudendijk op 2 februari 2013.

Namens IJsclub Oudendijk,
Harmina ter Schure, secretaris.

ijsPret
De (eerste?) vorstperiode is nu weer achter de rug, maar wat hebben we 
kunnen genieten! 
’t Troontje ging voor het eerst op 18 januari open. Er kwamen massaal 
schaatsers op af; die vrijdagavond was het zeer druk op de ijsbaan. Helaas 
ging toen ook de temperatuur omhoog en werd het ijs zacht. Onder die 

omstandigheden is het ijs zeer slecht geworden. Daarom hebben we moeten besluiten om de volgende 
dag alweer de ijsbaan - tijdelijk- te sluiten. Op die zaterdag zijn diverse reparatiewerkzaamheden 
uitgevoerd, zodat zondagochtend de baan gelukkig weer, met mooi zwart ijs, open kon. De koek en zopie 
had het er maar druk mee. Helaas kwam ook heel snel de sneeuw, die toch de ijsaangroei temperde. 
Omdat het met de gewone handschuivers bijna niet meer te doen was om al die sneeuw van de baan te 
vegen, is besloten tot aanschaf van een sneeuwfrees die het karwei heel snel geklaard had. Ook nieuw dit 
jaar is het winddoek met ons logo bij de koek en zopie. Dat maakt het een stuk aangenamer om daar even 
van een consumptie te genieten.
Onze toer- en jeugdschaatsers hebben een aantal maal les gehad op  ’t Troontje. Afgelopen zaterdag 
hebben ze de kou en sneeuw moeten trotseren, maar ze hebben hierin maar mooi de start- en remproef 
doorstaan. Klasse!
Vrijdag 25 januari hebben de beide basisscholen van Avenhorn weer heerlijk kunnen schaatsen. Het was 
hartstikke leuk met al die kinderen, meesters, juffen en ook heel veel ouders, opa’s en oma’s op het ijs. 
Diezelfde avond hebben we de lampionnenoptocht voor alle kinderen (lid en geen lid) tot en met 12 
jaar georganiseerd. Om 19.00 uur gingen de lampen op ’t Troontje uit en ging een lint kinderen (ouders, 
opa’s en oma’s ook) al schaatsend, lopend of met de slee een route over de ijsbaan afleggen. De kinderen 
ontvingen bij deelname een stempelkaart en er waren 2 stempelposten. Bij een van de 2 stempelposten 
kregen de kinderen ook een snoepje. De snoeptrommel was heel snel leeg! De tocht duurde tot 20.00 uur 
en de kinderen mochten zoveel rondjes als ze zelf wilden. Het was erg gezellig!
Zaterdag 26 januari hielden we, na het jeugdschaatsen, de clubkampioenschappen voor de jeugdleden 
van 6 tot en met 13 jaar. Helaas was het erg koud en gingen veel kinderen na de les naar huis. Evengoed 
was er nog genoeg talent over om toch de kampioenschappen door te laten gaan. 

De uitslagen zijn:

Meisjes 6 -7 jaar:             
1. Robin Blom
2. Nienke Bouma
3. Merel Lakeman
4. Joné de Vries
5. Mara Jonker

Jongens 6 – 7 jaar:
1. Mathijs van der Veer

2. Finn Bonouvrie
3. Lasse Bierman
4. Stefan Has

Meisjes 8 – 9 jaar:
1. Sanne Lakeman
2. Rosanne Has
3. Anika Bierman
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Dirk Lokkers
massage therapeut

Praktijk:
‘Concordia’

Westeinde 297 te Berkhout

Voor informatie / afspraak
06 - 20 39 45 25

www.dirklokkers.nl

Gespecialiseerd
in meerdere massagetechnieken

voor de meest voorkomende
spierpijnklachten:

•  therapeutische massage
•  sportmassage
•  ontspanningsmassage
•  stoelmassage
•  cupping-therapie

TE HUUR: 

  

SCHUURRUIMTE 
IN SPIERDIJK 

  

12,5 m2 EN GROTER  
 
 

TEL. 0653586628

De voorjaarscollectie baby en kidskleding 
maten 56 t/m 164 is binnen
O.a. Vingino, Moodstreet, Mexx, Cakewalk, Noppies, Lofff, Dirkje, 

beebielove, S&D le chic, bfc, feetje, Cars , Mim Pi, S’Oliver, Noppies

NIEUW BIJ ONS, O’Chill en Pinkberry

Wij hopen u snel te zien in onze gezellige winkel of op 
onze webshop ( binnekort geheel uitgebreid ) www.4everkidz.nl

Adres: 4 ever KIDZ, De Goorn 53a, 0229-540739

maandag 
13.00 tot 17.30 uur,

din t/m donderdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag 
09.30 tot 17.30 uur

vrijdag koopavond 
18.30 tot 20.30 uur 

zaterdag 
09.30 tot 17.00 uur.

De laatste ronde nu tot 70% korting!!!
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verslaG Kolfwedstrijd om Gouden tientjes 
27 januari 2013 Baan Celavie te Oudkarspel 
Van onze Kolfvereniging RSJ Berkhout deden 11 heren mee aan dit toernooi !
Er werd niet hoog geslagen door onze deelnemers, alleen Nico Praat wist in de 
fi nale te komen.
Vanuit de voorronde nam hij 88 punten mee. In de fi nale sloeg hij nog een 
gemiddeld goede partij van 30 punten. In zijn 2e klasse was dit goed voor een 4e 

plaats. Gefeliciteerd Nico.
Onze dames gaan komende week naar Het wapen van Wieringerwaard en hopen daar een Gouden 
Tientje in de wacht te slepen.
Verder zijn we druk met het lesgeven aan 19 dames en heren die nu vol enthousiasme leren kolven. Na 5 
lessen kan elke deelnemer (met drie maanden vrij van contributie) bij onze vereniging kolven. 

Heb je ook interesse? ..…je kunt er nog bij en mee doen !! 

Neem contact op met: Ina       tel. 553178  Marrie tel. 551556
of reageer op onze email: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 

avenHorn/oudendijK
Wat doet een burgemeester, dat is globaal gezien bij iedereen wel 
bekend, maar hoe word je het, wat doe je precies en…..hoe blijf je het? 
Onze burgemeester van Koggenland, mevrouw Leoni Sipkes kwam 
ons dat haar fi jn toelichten. In een volle zaal van Hotel Avenhorn op 24 
januari jl., luisterden wij aandachtig naar haar heldere uit een zetting 
hoe zij burgemeester is geworden, haar taken, hoe leuk zij het nog 

steeds vindt en haar besluit om per 1 juli a.s. de scepter over te dragen aan haar opvolger(ster).
Negen jaar geleden werd zij benoemd en één van de eerste veranderingen die zij bewerkstelligde waren 
de wekelijkse verse bloemen die zij zelf meenam om op haar bureau te zetten, de kunstbloemen belandde 
in de prullenbak. Eerst vond men het maar raar verse bloemen, maar eigenlijk was het heel logisch als 
men bedenkt dat Koggenland de 2e grote bloemen leverancier is aan de bloemenveiling in Aalsmeer.

Jongens 8 -9 jaar:
1. Mattes Loos
2. Kevin de Moel
3. Kay Loos
4. Stefan Smit
5. Mike van Dok
6. Krijn Mollee
7. Duko Jonker

Meisjes 10 -11 jaar:
1. Evy Breed
2. Emma Koning
3. Maud Rijper
4. Remy Loos
5. Maaike Has
6. Fleur Bron
7. Luciënne Peereboom
8. Lina Stam
9. Froukje Mollee

Jongens 10 – 11 jaar:
1. Jesper Laan
2. Wouter de Jong
3. Joost Koning
4. Bram Lakeman

Meisjes 12 – 13  jaar:
Helaas geen deelname

Jongens 12 – 13 jaar:
1. Cas Bron
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variabele 
rente

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Het kan weer!
Zilvervloot Sparen

10%premie voor 10 jaar sparen

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nlwww.daveimming.nl
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Na verloop van tijd waren alle kunstbloemen en planten verdwenen uit het stadhuis

Bovengenoemde verandering was maar een kleintje in vergelijking met wat er daarna volgde, de fusie 
met de gemeente Obdam, Wester-Koggeland werd Koggeland, al het papierwerk weg en daarvoor in 
de plaats alles digitaal, ook vergaderen met een tablet. Alles digitaliseren is een heel proces, zowel in de 
uitvoering ervan maar ook de veranderende werkwijze die men zich eigen moet maken.

De burgemeester anno nu is niet alleen verantwoordelijk voor de politie, brandweer en voorzitter van het 
college van wethouders en raad, maar ook voor het handhaven van de openbare orde.
Denk aan het handhaven van horeca/drankverbod, gebiedsverbod en een huisverbod en soms 
uiteindelijk een uithuiszetting. Ook het artikel 5 (we zien het wel door de vingers) is aangepast aan de 
huidige tijd, we noemen dit nu integrale handhaving!

Na de pauze was er tijd voor het beantwoorden van vragen. Voordat de avond daadwerkelijk begon 
konden de leden via een briefje hun vraag stellen.  Een van de vragen was hoeveel uur per week mevrouw 
Sipkes werkt en of zij na haar burgemeesterschap blijft wonen daar waar zij nu woont. En wie denkt dat 
zij na 1 juli op haar lauweren gaat rusten komt ook bedrogen uit, een aantal bestuurlijke functies liggen al 
in het verschiet, o.a. lid van de raad van toezicht bij Magentazorg.

Het was wederom een interessante avond waar iedereen weer wat van heeft opgestoken, de volgende 
avond zal zijn op donderdag 21 februari in de Grost, de Jaarvergadering en na de pauze……

Graag tot de volgende avond, namens het bestuur met vriendelijke groet, 
 Patricia v/d Heuvel

Hallo timmervrienden en vriendinnen,
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Huttendorp 
2013 in de Goorn / Avenhorn belooft weer een groot feest te 
worden. Dit jaar zelfs nog groter dan vorig jaar, omdat we dit 
jaar plaats willen bieden aan meer kinderen. Samen met vele 
enthousiaste vrijwilligers, timmerende kinderen, behulpzame 
lokale ondernemers ....en weergoden.. moet dit zeker weer 
gaan lukken!!!

Het Huttendorp zal dit jaar plaatsvinden in week 28, dit is de eerste week van de schoolvakantie van 
dinsdag 9 juli t/m donderdag 11 juli. De locatie is, net als afgelopen jaar, het Dorpsbos in Avenhorn. 
Afgelopen jaar was het Huttendorpthema “Junglepark”. Alle bouwgroepen hadden een dierennaam en 
veel van de activiteiten stonden in het teken van de Jungle. Ook dit jaar zal het Huttendorp weer in het 
teken staan van één bepaald thema.

?!?!?.....WAT WORDT HET THEMA DIT JAAR.....?!?!?
Wat het thema dit jaar zal zijn, wordt bekend gemaakt op 10 februari tijdens de playbackshow 
op de Carnavalsmiddag in zaal Dollenburg. Eén van de acts zal worden opgevoerd door de 
“Huttendorpkinderen”. Het nieuwe huttendorp-thema is in hun act verwerkt. Als je niet kunt wachten 
wat het thema dit jaar zal zijn...kom dan kijken bij de show! De playbackshow begint rond 14.30u, 
aansluitend op de Carnavalsoptocht die om 13.00u begint. 
Zondagavond 10 februari zal ook de website 2013 (www.huttendorpavenhorn.nl) ‘live gaan’ met de 
eerste informatie over Huttendorp 2013 . Vrijwilligers kunnen zich vanaf dan aanmelden via de site, 
want niet alleen voor de kinderen is Huttendorp een groot feest… Ook voor de vrijwilligers, en dat 
kunnen velen beamen. We hopen dan ook dat we de vrijwilligers van vorig jaar weer kunnen begroeten. 
Dit jaar hebben we nog meer hulp nodig omdat er meer groepen bij komen. 
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ABA
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

Kathoek 10 - 1633 GB AVENHORN
Telefoon 0229 - 54 13 80 b.g.g. 54 15 96 - 54 17 24

v  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt )
v  Bedrijfs- en Personen voertuigen
v  Reparatie en Onderhoud
v  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP

Hans Braas

Voor al uw:

n Dakwerken

n Nieuwbouwrenovatie

n Zinkwerk

Grosthuizen 20   1633 EK Avenhorn
Tel./ Fax 0229 54 55 40

Mobiel 06-53 96 40 26

Internet www.braasdakbedekking.nl

E-mail: info@braasdakbedekking.nl
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Dus enthousiaste vrijwilligers van 2012!: Jullie hebben het feest 
mee mogen maken, vertel het aan de buren, vrienden en familie, 
zodat we snel onze vrijwilligers voor dit jaar compleet kunnen 
hebben!!
De kinderen zullen nog even geduld moeten hebben, want zij 
kunnen zich pas inschrijven vanaf 15 maart om 19.00u.
Noteer alle belangrijke data op de kalender en in jullie agenda’s. We 
zien jullie graag op zondag 10 februari in Zaal Dollenburg tijdens de 
bekendmaking van het Huttendorpthema 2013!!!
En beste ondernemers, wij komen binnenkort graag gezellig weer 
bij jullie buurten. Mocht u liever een afspraak met ons willen maken 
voor sponsoring of heeft u goederen/diensten die wij (weer) kunnen 
gebruiken, dat horen wij dat natuurlijk graag. U kunt ons bereiken 
op nummer 06-50652353 of door een email te sturen naar pr@
huttendorpavenhorn.nl.. Wij hebben er weer zin in!!

Met vriendelijke timmergroet,
Het bestuur van Huttendorp De Goorn / Avenhorn

Huttendorp De Goorn - Avenhorn is te vinden op internet via www.huttendorpavenhorn.nl 
en op Twitter via @huttendorpAvenh.
Voor vragen, ideeën en tips kun je mailen naar info@huttendorpavenhorn.nl.

Hallo allemaal,
We gaan weer beginnen aan een nieuw zang seizoen.
Zijn er nog zangers en zangeressen die ons koor willen versterken?
Berkensmart is een gezellig koor met het levenslied en de smartlap in het 
repertoire. Er zijn elk seizoen een paar optredens en een kerstconcert.
Samen zingen is een leuke bezigheid dus als U zingen leuk vind, meld U aan.
We oefenen één keer per twee weken in café De Ridder, op woensdag avond.

Interesse meld U aan bij onze penningmeester H. Rijpkema.
Haar telefoon nr. is 0229 551301 of op Oosteinde nr. 108 a te Berkhout.
Zij kan U alle inlichtingen verstrekken.

Namens Berkensmart, Cathy de Lange

ATLETIEKVERENIGING

ATLETIEK
REKREATIEF 
OBDAM

vrieZen of dooien in elK Geval mulder-oBdam-
PolderlooP 24 feBruari 2013
Of er een Elfstedentocht inzit de komende weken, daarvan kan nog 
niemand uitsluitsel geven, maar één ander sportief evenement staat 
vast: zondag 24 februari, de Polderloop. Of je in de mist zult lopen, 
door storm en regen, in een prachtig besneeuwd landschap, moet 
je nog maar afwachten. We kunnen je wel garanderen dat het een 
leuk evenement wordt, geschikt voor jong tot oud en voor zowel 

beginnende als ervaren hardlopers.

Wat houdt de Polderloop in? 
Een wedstrijdloop (1, 3,3 , 5 of 10 km) en wandeltocht grotendeels op verharde wegen in de omgeving 
van Obdam. 
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Start op de Noorderbrug bij de accommodatie van ARO’88, finish op de baan op het sportcomplex. 
Deelname staat open voor jong en oud en alles daartussenin.

Algemeen
Het sportcomplex van Victoria O is gelegen tegenover het
NS-station van Obdam.
Parkeerplaatsen zijn er bij het station en omgeving.
Adres: Sportcomplex Victoria O
Stationsweg 8
1713 HE  Obdam

De inschrijving en de prijsuitreiking zijn in de ‘De Konkel’, de kantine van het sportcomplex. Inschrijven 
is mogelijk vanaf 9 uur.

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

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

Deelname is gratis voor lopers van de 1 en de 3,3 km. De 5 km-lopers en wandelaars betalen 4 euro, de 
10 km-lopers 5 euro. Per categorie zijn er meerdere prijzen te winnen; alle deelnemers ontvangen na 
afloop een herinnering.

Goed verlopen KNAU Jeugdcross competitie wedstrijd bij ARO’88 
Zaterdag 12 januari was op het Victoria O sportpark voor pupillen en junioren de 2e wedstrijd van de 
KNAU jeugdcross competitie 2012/2013. Per regio worden er 3 voorwedstrijden gehouden. Voor onze 
regio waren we benaderd om de tweede te organiseren. Met een creatief team werd een aantrekkelijk 
parkoers neergezet op het park. Vanwege de vele categorieën en verschillende afstanden, diende een 
strak schema te worden gevolgd. Aan het einde van de dag, kon de organisatie terugkijken op een 
geslaagd evenement.
De laatste wedstrijd van de competitie zal bij atletiek vereniging DOKEV op 9 februari plaatsvinden. 
Uiteindelijk zal op 9 maart bij Atletiek vereniging Castricum de finale plaatsvinden.
Er deden in totaal 520 kinderen mee met de competitie wedstrijd. Hieruit blijkt dat de atletiek leeft bij de 
jeugd en dat deze crossen hierin prima passen.

Er is van de competitie een prachtige foto compilatie gemaakt die op onze website bekeken kan worden. 
Ook kunnen hier de uitslagen gevonden worden van alle deelnemers.
 
 

Meer weten van de Polderloop en de jeugdcompetitie? Kijk op www.aro88.nl
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  medewerKinG GGd Hollands noorden aan 
onderZoeK tienerworKsHoPs Positief 
oPvoeden
GGD Hollands Noorden werkt mee aan het onderzoek van 
het Nederlands Jeugdinstituut rondom de tienerworkshops 
Positief Opvoeden. Doel van het onderzoek is de effectiviteit 
meten van de workshop ‘Tieners laten meewerken’. Zorgt de 

workshop er echt voor dat ouders/opvoeders beter in staat zijn hun tiener(s) te laten meewerken? In 
het kader van het onderzoek vindt in februari en maart 2013 in zowel Hoorn als Schagen tweemaal een 
workshop plaats. 

GGD Hollands Noorden is één van de instellingen die gevraagd is deel te nemen aan het onderzoek. 
Positief Opvoeden kent een gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen. Onderzoek is noodzakelijk 
om de workshop landelijk te mogen inzetten. Door middel hiervan moet worden aangetoond dat de 
workshop ouders/opvoeders daadwerkelijk leert hoe zij kunnen bereiken dat hun tiener beter meewerkt. 
Deelname aan het onderzoek draagt er dus aan bij dat deze workshop voor meer ouders/opvoeders 
beschikbaar kan worden gesteld. 

Deelname aan een workshop en het onderzoek
Ouders/opvoeders die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een van de workshop kunnen op 
www.ggdhn.nl terecht voor meer informatie en opgave. Deelname aan de workshops is gratis. Inwoners 
van de gemeenten Hoorn en Schagen genieten voorrang bij aanmelding.

Inhoud workshop
Veel ouders/opvoeders ervaren in de tienerfase dat hun kinderen niet mee willen werken of tegendraads 
zijn. Dit kan thuis voor spanningen en ruzies zorgen. Ouders/opvoeders ervaren ook dat hun tieners hen 
tegenspreken en doen waar zij zelf zin in hebben. De workshop helpt ouders/opvoeders om het gedrag 
van hun tiener en hun eigen reactie daarop, positief te veranderen. Zij krijgen informatie waarom tieners 
onbeleefd zijn en krijgen handvatten hoe zij hun kinderen kunnen leren om zich beter te gedragen, 
ongewenst gedrag te voorkomen en hoe zij ermee om kunnen gaan als het toch gebeurt. Daarnaast 
worden er veel ervaringen en ideeën met andere ouders/opvoeders uitgewisseld. Alle ouders/opvoeders 
krijgen een persoonlijk plan van aanpak, die tijdens de workshop ontwikkeld is, en een werkboek mee 
naar huis.

Data en locaties 
Gemeente Schagen: 27 februari of 10 april 2013 van 19.30-21.30 uur 
De workshops vinden plaats in gebouw Zuiderkaag, Kaagweg 11, 1741 LC Schagen.
Gemeente Hoorn: 25 februari of 8 april 2013 van 19.30-21.30 uur
De workshops vinden plaats in Centrum voor Jeugd en Gezin Hoorn, Maelsonstraat 11, 1624 NP Hoorn.

  Beste KoGGenBewoners,
Allereerst nog een geweldig 2013 toegewenst! 
Bij de Krekel is het nieuwe jaar sportief begonnen, de kinderen 
vanaf 8 jaar konden zich namelijk inschrijven voor een clinic 
Fitkids bij Sportcentrum Westfriesland in februari.
Op de kinderdagverblijven van SKiK is veel aandacht voor 
lezen en er is dit jaar ook weer aandacht besteed aan de 
Nationale Voorleesdagen, voorlezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt 

hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. 
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Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. 
Het prentenboek van dit jaar is Nog 100 nachtjes slapen. In het boekje kan Dorus niet wachten tot ze jarig 
is, dus maakt ze zelf een feestje. Haar moeder heeft gezegd dat ze lekker mag gaan knippen, dus knipt ze 
mooie lapjes: uit het tafelkleed, uit de jurk aan de waslijn, door de hele stad…
Figaro is het nieuwe jaar begonnen met het thema “gezond eten” en natuurlijk horen daar allerlei 
gezonde activiteiten bij. Dit thema komt terug bij de samenwerking met de peuterspeelzaal, ook in het 
thema gezond gaan we met sport en spel aan het werk.
Net als vorig jaar komt er elke week een voorleesoma bij Figaro en Pinokkio gezellig  voorlezen op de 
maandagmorgen, ook tijdens de nationale voorleesdagen met het thema “Feest” zal er weer veel gelezen 
worden. Bij Figaro kwamen de kinderen op het voorleesontbijt met hun mooiste feest pyjama aan.
Wist u dat SKiK in Berkhout bij de Geert Holle school ook een buitenschoolse opvang heeft onder de 
naam Gepetto? De kinderen van Gepetto zijn inmiddels weer terug op hun eigen locatie, in de vakanties 
komen zij naar de Krekel. Zij hebben helaas afscheid moeten van de stagiaire Esra, dat vonden veel 
kinderen jammer. Esra bedankt en wij hopen dat er snel een nieuwe stagiaire komt! 

Voor alle locaties geldt dat u daar vrijblijvend een kijkje kunt nemen neem bij voorkeur van te voren even 
contact op zodat iemand tijd vrij kan maken. 
Zie voor telefoonnummer de website www.skikkoggenland.nl  

Met vriendelijke groeten,
SKiK

aGenda 

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 7 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Jaarvergadering met na afloop Ina 

Broekhuizen-Slot 
Do 7 februari 13.30 uur De Ridder Berkhout ANBO – Jaarvergadering en film over 

spectaculaire scheepsberging
Vr 8 februari 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout – klaverjassen
Za 9 februari 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

Rietvoornlaan
Za 9 februari 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 9 februari 17.00 uur De Grost Grosthuizen Rederijkerskamer Elena – Familievoorstelling
    “Het is groen en ……….”
Za 9 februari 20.00 uur De Ridder Berkhout Toneelvereniging Kunst naar Kracht
    Blijspel “Bajesbonje”
Za 9 februari 20.00 uur De Pianokamer Spierdijk Concert “Ode aan de liefde” van Simone 

Awhina
Zo 10 februari 13.00 uur Leutbunker Dolleburg Carnavalsverening De Tempeliers – Optocht 

door Leutdrecht
Zo 10 februari 14.30 uur Leutbunker Dolleburg Carnavalsvereniging De Tempeliers – 

Kinderplayback show
Zo 10 februari 16.00 uur De Grost Grosthuizen Rederijkerskamer Elena – Familievoorstelling
    “Het is groen en ……….”
Ma 11 februari 14.00 uur Leutbunker Dolleburg Carnavalsvereniging De Tempeliers – 55+ 

middag
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Ma 11 februari 20.00 uur Leutbunker Dolleburg Carnavalsvereniging De Tempeliers – Slotavond 
carnaval “Tempeliers got talent”

Wo 13 februari Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Do 14 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
Do 14 februari 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO – Meerzicht – vertelling over de 

reddinsboot van Wijdenes
Do 14 februari 20.00uur De Ridder Berkhout VvN – afd Berkhout/Bobeldijk – 

Jaarvergadering en oud(er) worden wil 
iedereen.

Vr 15 februari 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Vr 15 februari 20.00 uur TV De Berk Keezen
Za 16  februari 09.00 uur Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Za 16  februari 20.00 uur Kerk De Goorn Valentijn concert Brassband Kunst naar Kracht
Za 16 februari 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 17 februari 14.00 uur Oudendijk Winterwandeling Beemster/Beetskoog

activiteiten/evenementen planner

Datum Tijd Plaats Activiteit
21 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – keezen
21 februari 20.00 uur De Grost Grosthuizen VvN afd. Avenhorn/Oudendijk
   Jaarvergadering
22 februari 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
24 februari   Mulder Obdam Polderloop
28 februari 14.00 uur Rozenstaete KBO – Bingo
28 februari 19.00-22.00 Bibliotheek De Goorn Spirituele Wellness beurs
2/3 maart  Avenhorn Het Gilde Fancy Fair
3 maart 11.00-16.00 Kerk Oudendijk Antiek en Curiosa markt
7 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
7 maart Vanaf 
 17.00 uur Berkhout Olympia – violenactie
9 t/m 7 maart  Avenhorn Westerkogge ‘Blank Sport’ Open dubbel 

toernooi
13 maart 20.00 uur De Ridder Jaarvergadering kolfver. RSJ Berkhout
14 maart 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO – Jaarvergadering + Bingo
14 maart 19.30 uur De Grost Grosthuizen Hist. Ver. Hemony  Grosthuizen jaarvergadering
   Lezing – Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen
15 maart 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
15 maart 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen
15/16 maart   Oproep NL DOET
17 maart 14.30-17.00  Rozenstaete Lentemarkt v.d. Rozenstek
19 maart 20.00 uur De Ridder Olympia - Jaarvergadering
21/22 maart  De Ridder Clubkampioenschappen kolfver. RSJ Berkhout
24 maart   Beetskoogkadeloop
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24 maart 11.00 uur De Ridder Berkhout Donateursconcert muziekver. Volharding
29 maart  Brasserie De Grost Kwiek ’78 – Sportveiling voor nieuwe keuken
4/5/6 april  RK Kerk Wognum Ziekentriduüm
   
7 april 14.00-17.00 De Grost Reünie Lagere School Grosthuizen
12 april  Partijencentrum Avenhorn Kwiek’78 – Sportveiling voor nieuwe keuken
13 april  De Ridder Berkhout Historische Kring Berckhout/Bobeldyck 
   Presentatie jaarboek 2012
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
21 t/m 24 mei   EDO Gym Avondwandelvierdaagse
7, 8 en 9 juni  Zuidermeer Kermis
22/23 juni  Oudendijk 8e Open Kampioenschap Boer&Golf
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

familiebericht

Langs deze weg willen wij u hartelijk dankzeggen voor het door u betoonde overlijden van

Jan Koeman

Uw warme belangstelling heeft ons zeer goed gedaan.

 Jannie Zijp-Koeman
 Tinie en Piet Koeman-Koeman

Deze klus moest ik zonder Jan klaren. Maar gelukkig stond ik er niet alleen voor. Onze kinderen 
en kleinkinderen hebben hun best gedaan om me weer in hun ouderlijk huis met zijn warme 
herinneringen, terug te krijgen.
Dan lieve mensen met al jullie lieve wensen dat was zo waardevol en dat geeft je zoveel kracht. Ook 
de kerst en nieuwjaarswensen, ook daarvoor hartelijk dank.
 Mw Luus Mooij
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tenslotte

Verloren.
Op 20 of 21 januari heb ik mijn geel gouden dames zegelring met een zwarte ovalen steen verloren. In de 
wijk Burghtlanden in  De Goorn.
De ring is voor mij van bijzondere waarde.
 06-12112739
 0229-542848

Hallo,
Wie wil mij leren oefenen om op een laptop om te gaan. Ik heb nog nooit les gehad of een cursus gehad, 
omdat ik een langzaam leerproces onderga.  En dus niet zo snel begrijp hoe het werkt. En ik toch de basis 
wil leren, zodat ik er toch mee om kan gaan. Ik ben alleen en kan een kleine vergoeding geven en koffie. 
Mijn portemonnee is niet al te gevuld. 
Tijd en dag eventueel in overleg. Bellen tussen de middag en eventueel ‘s avonds na 18.00 uur t/m 21.00 
uur 0229-544042.
Alvast hartelijk bedankt.

Aangeboden:
Beveiligde en droge stallingsruimte voor oldtimers en campers (alleen stalling).
De ruimte is te huur per jaar.
Bel voor info na 18.00 uur  06-22777144.

Gevonden:
Op 21 januari aankomen lopen een Europese kort haar, schildpadpoes volwassen. Wit vlekje links bij 
neus, witte kin/keel en teentjes voor en sokjes achter, geen bandje.
 Tel. 0229-542545
Oppas
Wij zijn 2 meiden van 13 jaar en willen graag oppassen op kleine kinderen.
Graag in De Goorn of Avenhorn.
Heeft u interesse?
Bel 06-15436466 of 06-57134505
Het liefst na 17.00 uur bellen.
 Ylène Veerman
 Merel Appelman

Te koop:
€ 50,00 jongens skibroeken en jas medium 1x weekend gedragen. 
 Tel. 06-30513272

Gevonden:
Op de ijsbaan ‘t Troontje zijn een paar snowboots gevonden maat 31.
Bellen voor informatie  0229-542687

Verloren in de sneeuw:
Sleutelbos met 2 sleutels, muntje voor een karretje van Deen en een sleutelhanger in de vorm van een 
teenslipper.
Gevonden? Bel dan 06-22285445.  Alvast bedankt.
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Wilt u wat aan uw conditie doen?
Mensen met klachten zijn ook welkom.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de vrijdagochtend groeps- oefentherapie Mensendieck in Berkhout.  
 Inl. 06-11396094

Koophuis gezocht:
Twijfel u om uw woning in de verkoop te zetten? Wij zijn op zoek naar een vrijstaande of ruime twee 
onder een kap woning in De Goorn, Avenhorn of Berkhout. Een woning die helemaal af is, of die nog 
verbouwd moet worden; beiden behoort voor ons tot de mogelijkheden.
 Tel. 06-29625897

“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 13 februari vòòr 17.00 uur via de e-mail of in 
de brievenbus ingeleverd zijn. 

Pedicure en Wellness Praktijk

“NATHALIQUE”
Praktijk voor:
*Pedicure
*Manicure
*Voetreflextherapie

Gediplomeerd Pedicure +
Code diabetische voet.
Code rheumatische voet.
Erkend door ziektekostenverzekeringen.
Ingeschreven bij de KRP. 
(Kwaliteits Register Pedicure)
Voorzien van AGB code. 
(idendificatiecode zorgverlener)
of vraag vrijblijvend informatie.         

Agnes Laan   
Overdorpstraat 90
1648 KK de Goorn  
0229-860999 /  06-51042994
nathalique@quicknet.nl
www.nathalique.praktijkinfo.nl


