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DE HERAUT

Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1208

19 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

En daar was ie dan, de nieuwe Heraut!
Een kleurig geheel waar we met zijn allen weer aan gaan wennen. Maar dat zal 
zeker lukken, aangezien we al vele positieve reacties hebben ontvangen. 
Wat ook wel lukken gaat, is dat het voorjaar er aan zit te komen. De sneeuw 
liet zich lang zien, maar de sneeuwklokjes komen met hun bloemetjes toch de 
grond al uit. 
De tuin zal langzamerhand ook kleurrijker worden. Op naar het voorjaar dus. 

Wij hebben er al zin in!!    
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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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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.

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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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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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 praktijk en de apotheek zijn gesloten van:
Maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart!

Waarneming voor dringende huisartsen- en apotheekzaken:

Tijdens kantooruren:   dr. Sturris en dr. Sturris-Bergmeijer
                                     Kerkebuurt 166, Berkhout
                                Tel: 0229 551264
Buiten kantooruren en tijdens het weekend:
                                     Centrale huisartsenpost West-Friesland
                                      Tel: 0229 297800
                                      Gevestigd: Maelsonstraat 5, achter de parkeergarage van het WFG

Wilt u uw chronisch gebruikte medicatie tijdig herhalen??

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

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
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WEET WAAR DE AED HANGT  
IN KOGGENLAND 

 
JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HI ERVOOR BENT OPGELEID 

 
• Roep om hul p 
• Bel  di r ect 112 en mel d dat het om een Reani mati e gaat 
• Star t Reanimati e en l aat een AED – appar aat hal en 
• Open het AED – appar aat en vol g de gespr oken i nstr ucti es op. 
• Gebr ui k het AED – appar aat al l een i n noodgeval l en !! !  
• Zi j  kunnen een mensenl even r edden !! ! 

 
Na gebr ui k van een AED appar aat di ent U contact op te nemen met één 
Van de EHBO ver eni gi ngen i n Koggenl and of neem contact op met  
J.M. Hooft, tel efoon 0229 – 541839  Mob. 0649 – 460592  

 
De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties: 
 
AVENHORN -   DE GOORN      
Spor thal,  Dwingel 4a                     (24 UUR) Br andweer kazer ne J aagweg 35           (24 UUR) 
Voetbalver eniging KWIEK 78        (24 UUR) Loos Cacao Schr epel 15 De Goor n 
Tennisver eniging Wester kogge    (24 UUR) Het Koggenbad Dwingel 4 
Fam. Hooft,  het Veer  45          (24 UUR) Rabobank,  Kantbeugel 1 
Rozenstaete  Kantbeugel 19          Voetbalver eniging R.K. EDO 
Vij ver staete  Kolblei 100           Gemeentehuis Koggenland,  Middenhof 2 
Super mar kt Deen,  Vij ver hof 9        (24 UUR) Tennisver eniging Apol lo P. de Gr ootstr . 16  (24 UUR)  
Bakker i j  Pater  Koningsspi l  25     Hecon bouwgr oep Wieder  37 
 
URSEM        RUSTENBURG 
Dr . V. Oostendor p,  Past. V. Haaster str . 20    (24 UUR) Huis Dr echter landsedij k 49      (24 UUR) 
Br andweer kazer ne Noor ddij ker weg 66       (24 UUR) 
Huis Wal ingsdij k 13    (24 UUR) 
 
BERKHOUT       OUDENDIJ K 
Fam. Klai j ,  Westeinde 249                         (24 UUR) Ker k Dor psweg 24         (24 UUR) 
Koeman Kr aanbedr i j f Oosteinde 72             (24 UUR)    
Br andweer kazer ne  Ker kebuur t 169              (24 UUR) 
Voetbalver eniging Ber khout Ker kebuur t 
Tennisver eniging De Ber k Slagter slaan 
 
SPIERDIJ K       BOBELDIJ K 
Spor tver eniging St. Geor ge Oever land 2        (24 UUR) Loos Cacao Bobeldi j k 69             (24 UUR) 

      
SCHARWOUDE       WOGMEER 
App. Complex  Meer zicht,  T.v.d. Meer str .  (24 UUR) Het Wapen van Wogmeer  59       (24 UUR) 

OBDAM        HENSBROEK   
Aula bi j  de Victor ker k Dor psweg 149           (24 UUR) Dor pshuis Dor psweg 70        (24 UUR) 
Br andweer kazer ne Laan van Meer wij de 2     (24 UUR)          Voetbal Apol lo 68 Ouwe Hof 7    (24 UUR)      
Basisschool Weer estr aat 70            (24 UUR) Spor tcomplex  Victor ia O Stationsweg 8                                 

ZUIDERMEER                                           
Spor tcomplex  Zuider meer  Over toom 1          (24 UUR) 

Op de l ocati es met ver mel di ng (24 UUR)  zi j n de appar aten gepl aatst i n afgesl oten kasten wel ke voor zi en zi j n 
van l ui de si r enes, en l i chtsi gnal en. 

Al l e kasten bi nnen de gemeente Koggenl and zi j n met hetzel fde sl eutel tj e te openen. Al l e EHBO en Reanimati e-
AED l eden bi nnen onze gemeente hebben di t sl eutel tj e. 
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 Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
 U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
 (www.omring.nl/webshop) 

SERVICELOKET KOGGENLAND
Het serviceloket geeft praktische en eenvoudige hulp van korte duur en geeft informatie en 
advies over allerlei zaken op  het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Gemeentehuis De Goorn, Middenhof 2,1648 JG De Goorn, Tel 0229-548422
Ma. en woe. Van 9.00 tot 10.30 uur.

Bibliotheek Ursem, Noorddijkerweg 5, 1645 VB, Ursem. Tel: 06-23992008
Elke maandag van 19.00 – 20.00 uur.

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

Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Elke donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372De 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
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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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Predikant 
Diaconie  Dhr. D. Schuijtemaker  Grosthuizen 59  1633 EM Avenhorn  
  T: 0229-541407
Kerkvoogdij Dhr. A. van Doornum Reigerlaan 45 1645 TB  Ursem       
  T: 072-5021805

KERKDIENSTEN: 
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.

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
  

 24 februari dhr. Kees van Lenten Oudendijk
    3 maart ds. Birke Rapp  Middelie
  10 maart dhr. J. Hamers  Kwadijk

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  23 FEBRUARI  T/M  1 MAART   2013

Zat. 23 febr. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

  20.00u  LOUNGE, m.m.v Musicalver. Zang en Vriendschap met een 
   voorproefje uit Jesus Christ Superstar 
                       
Zon. 24 febr. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v  RiKoDeGo
  19.00u   RozenkransgebedOok 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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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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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 MAART  2013

Zat.2 mrt. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon.3 mrt. 10.00u  Worrd-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed

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.

Wij zijn blij en trots u 
een preview te 
kunnen aanbieden 
van de Musical: 
Jesus Christ Superstar 

!
Altijd al met de 
gedachten gelopen, dat 

wil ik ook eens zien en beleven.
Hier is dé kans, op zaterdagavond 23 februari in de RK Kerk te De Goorn. De musicalvereniging 
Zang en Vriendschap uit Opmeer is al maanden aan het repeteren voor dit spektakel. Hun 
productie wordt met de leden van deze vereniging en een live band onder leiding van Ton 
van Diepen ten gehore gebracht. Ton is verantwoordelijk voor de muzikale bewerking 
met een gezelschap van 90 medewerkers, de regie is in handen van Suzan Vermeulen. Op 
zaterdag verzorgt de vereniging een voorproefje van deze voorstelling in “onze “ kerk.
Tevens gaat het popkoor Puur, een spetterend optreden verzorgen wat past in deze bijzondere 
avond. Laat u vooral in de vastentijd inspireren…

Wanneer  : zaterdagavond 23 februari a.s.
Waar      : RK kerk, De Goorn 67 te De Goorn
Tijd       : kerk open 19.30 uur
Toegang  = vrij na afloop vrijwillige bijdrage
Voor wie  : iedereen, dit mag je niet missen ! 
Tevens    : tijdens en na het optreden gelegenheid 
                  voor een praatje én een drankje.  

Niet alleen wij maar ook de vereniging Zang en Vriendschap, hopen u allen de 23ste te zien 
én te spreken. Meer info: www.musicalverenigingzvopmeer/ www.popkoorpuur.nl

Op Roet : op zoek naar geloof en inspiratie, maar wel  met veel  volgers. Deze persoon in het 
nieuwe logo is Op Roet met de  rugzak en in die rugzak komt de bagage van onze groep, maar ook 
van iedereen die wij op onze weg tegenkomen op zoek naar geloof en inspiratie ! 
Dan gaan wij samen op pad, da’ s net zo gezellig. 

    Nico de Vries- Jan van Wonderen- Harry Feld- Bart de Wilde
    Anouk Feld- Anneke Weel  en Corrie van Leijen. >
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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

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       

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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VOORJAARSTUKJE/PAASSTUKJE MAKEN PAROCHIE DE GOORN
Na het grote succes van vorig jaar organiseert Parochieopbouw een workshop 
voorjaarsstukje/ paasstukjes maken onder begeleiding van Linda Calma.

De workshop vindt plaats achterin in de ontmoetingsruimte  van de 
Parochiekerk op donderdag 14 maart van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag 
15 maart van 19.30 tot 21.30 uur.

Bijdrage per deelnemer € 17,50. 
Al het materiaal is aanwezig. Voor koffie en thee wordt gezorgd. 
Aanmelden kan via andre.boers@kpnmail.nl tot 7 maart 2012. Graag onder vermelding van 
uw naam, telefoonnummer, emailadres en gewenste datum.

Wees er snel bij: vol is vol.

Graag tot op de workshop!

Parochie Opbouw
 

Doopvieringen
Binnen onze parochie is het gebruikelijk dat de werkgroep Doopvoorbereiding 
de doopvieringen coördineert.

Wanneer u uw kindje (of uzelf) wilt laten dopen, stuur dan een geboortekaartje 
of een berichtje naar de pastorie. Er zal dan door een lid van de werkgroep 
contact met u opgenomen worden. Elke maand is er een doopviering gepland 
en ter voorbereiding daarop nodigt de werkgroep u uit om bij een van de 

doopouders thuis een voorbereidingsavond mee te maken. Daarnaast zal pastor Nico iedere 
dopeling en het gezin persoonlijk bezoeken.
In januari van het opvolgend jaar zal er nog een uitnodiging volgen voor een viering rond de 
levensboom.

Voor 2013 zijn de volgende doopdatums gepland:

30 maart (tijdens de paaswake om 21:00 uur)
28 april
26 mei
30 juni
29 september
27 oktober
24 november 
De vieringen beginnen in principe om 12:30 uur. >
 

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

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       

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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DE DROOM VAN TIBHIRINE

Thibirine! Nooit van gehoord? Binnenkort wel! Want wij nodigen u uit om 
op vrijdag 22 maart om 19.30 uur in onze kerk de film “Des hommes et des 
Dieux” te komen zien. Uiteraard in het Nederlands en de toegang is vrij. 

Waar gaat het over?
Thibirine is de naam van een plaats in Algerije, waar in de nacht van 26 op 27 

maart 1996 zeven trappisten van het klooster Onze Lieve Vrouw  van de Atlas door een gewapend 
commando van de fanatieke moslimbeweging, het FIS, van hun bed werden gelicht en ontvoerd. 
Twee broeders wisten te ontkomen. Op 21 mei werden de anderen vermoord. 
Over het leven en de lotgevallen van de monniken is een boek geschreven en een indringende 
film gemaakt, die ons kennis laat maken met de inspirerende levenswijze van deze trappisten. Zij 
leefden niet afgezonderd en opgesloten in hun klooster. Integendeel, ieder van hen had contact 
met de plaatselijke bevolking. Zij leefden mee met het wel en wee van de mensen om hen heen. 
Niet alleen hun gewelddadige dood maar hun dagelijkse manier van leven en omgaan met de 
moslimbevolking is van blijvende betekenis. De lokale bevolking kon voor bijna alles bij de 
monniken terecht. Zij waren op een eigen manier solidair met hun naasten, niet in theorie, 
niet door te discussiëren, maar gewoon door te doen. Zij lieten iets zien van waar Luther King 
van droomde: mensen die als gelijken met elkaar omgaan, ondanks afkomst, geloof en politieke 
overtuiging. Met die droom zijn de broeders van Tibhirine met elkaar op weg gegaan, in hun buurt, 
in de kerk, in het geteisterde Algerije. 
Hun verhaal is nog steeds een indringend appèl op onze manier van leven en geloven in de 
multiculturele samenleving van nu. Deze film nodigt daartoe op een ontroerende manier uit. 
Er is nog zoveel meer over te zeggen. Beter is het om zelf te komen zien en met elkaar in gesprek te 
gaan over deze droom van Tibhirine. De “werkgroep dominicaanse inspiratie” van onze parochie 
biedt u daarbij graag een helpende hand.
 

P. Gerard Braks >

LEx KOOT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 maart 2013 om 11.00 uur in de 
Protestantse Kerk te Wognum. 
In deze viering spreekt Lex Koot over “Wedden met God”een onderdeel uit het boek Richteren 
dat dit seizoen het jaarthema is van de Westfriese Ekklesia.  Lex  neemt Richteren 11, met Jefta in 
de hoofdrol, als uitgangspunt. 
Lex Koot, (1938) emeritus, RK priester, bekend in Westfriesland, Amsterdam en daarbuiten. 
Bestuurslid van de Westfriese Ekklesia.   Over hem is geschreven: Uitnemend verteller, uiteenzetter, 
verbindingen legger, inzicht — en doorzicht bieder die hij is, kortom leraar, moest hij toch eerst 
zelf de Schrift ontdekken, verder ontdekken, voordat hij onze handen in die van Mozes kon 
leggen. Het is een ontdekkingsreis waar hij nog steeds mee bezig is, een reis die nooit af zal zijn 
en dat geldt voor iedereen die ooit, op welk moment en op welke wijze ook, op de uitnodiging 
om zijn hand in die van Mozes te leggen, is ingegaan.”  bij zijn 50-jarig priesterjubileum in juni 
2012.

<
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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

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
A v e n h o r n   -   U r s e m   -   B e r k h o u t

•  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

Nu ook f lex ibe le  opvang én opvang vanaf 2 dagde len
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Het jaarthema Het boek Richteren: we spiegelen ons aan het boek Richteren (of Rechters): 
wat heeft het ons te zeggen in tijden van crisis, en in een wereld die velen doet twijfelen over 
haar toekomst?  Het boek biedt geen historisch verslag over een tijdperk zonder koningen, maar 
verbeeldt, in spannende verhalen vol ‘special effects’ en mythologische motieven, de totale 
verloedering van een samenleving.  De Richteren / Rechters brengen met daden van bevrijding 
het land voor een korte periode tot rust en dan begint de onrust weer.  Het boek eindigt met een 
burgeroorlog. De laatste zin luidt: ‘Geen koning was er in die dagen, ieder deed wat recht was in 
zijn ogen.’ 
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en 
thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen 
u  3 maart 2013 a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  >

STILLE OMGANG AMSTERDAM
In de nacht van zaterdag 16 maart op zondag 17 maart 2013 is er 
jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam.
Deze religieus meditatieve omgang, door het historische centrum en 
passerend aan het nachtelijk uitgaansleven van Amsterdam, wordt elk jaar 
gedurende één nacht in de maand maart georganiseerd door het Gezelschap 
van de Stille Omgang. Duizenden gelovige mensen uit hele land nemen 
eraan deel. 

De intentie voor dit jaar is:” Ik geloof in Gods Liefde, daar ga ik voor”.
Voor deelnemers uit West-Friesland wordt om 22.00 uur de H. Eucharistieviering gehouden in de 
St. Stefanuskerk in Amsterdam Noord met hoofd celebrant Mgr. J. Hendriks hulpbisschop Haarlem-
Amsterdam. 
Het dames en herenkoor van de St. Jans Geboorte te Hoogwoud verzorgt de gezangen.
Na deze viering wordt de Stille Omgang gelopen. 
Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken in de Lutherse kerk aan het Spui. 
Meteen na de koffie is het vertrek huiswaarts. 
Er wordt  zoals elk jaar vervoer geregeld door de Stille Omgang afd. West-Friesland.
Opstapplaats in De Goorn om 20.25 uur bij de R.K. Kerk. 
Kosten bedragen hiervoor 15 euro p.p.
 
Voor informatie en opgave ( liefst zo snel mogelijk, doch uiterlijk donderdag 14 maart ) kunt u zich 
wenden tot Marian en Ton Mes. West 47 Avenhorn tel: 0229-542675

Wilt u meer weten over de geschiedenis van de Stille Omgang?  
Kijk dan eens op www.stilleomgang.nl 
 
>

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
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Ook uw echtscheidingsspecialist !

Woensdag avondopenstelling tot 21:00 uur
Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur

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
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DE ONGEDEKTE MILjOENENCHEqUES VAN KOGGENLAND

“Koggenland gaat voor ‘safe’ met Westfrisiaweg” kopte de Kogge Express op 16 januari 2013. Nu 
onzeker is of Distriport wordt aangelegd, zou er zijn afgesproken dat de provincie 6,5 miljoen 
euro voor haar rekening neemt als Distriport er niet komt. Aldus de Kogge Express.

Maar hoe safe zit Koggenland werkelijk? Het risico dat Koggenland miljoenenuitgaven zal moeten 
doen voor Distriport is erg groot. Er liggen twee ongedekte miljoenencheques te wachten. Als 
Distriport wèl doorgaat, belandt een rekening van 6,5 miljoen op het bord van de gemeente voor 
de Distriport-bijdrage aan de Westfrisiaweg. Als Distriport nìet doorgaat, hangt er wellicht een 
claim van 9,5 miljoen boven het gemeentelijke hoofd uit naam van de projectontwikkelaars. 

6,5 miljoen voor Westfrisiaweg
Wethouder Wijnker heeft namens Koggenland toegezegd 8,4 miljoen euro bij te dragen voor de 
aanleg van de Westfrisiaweg. Daarvan zou 6,5 miljoen uit de opbrengst van Distriport moeten 
komen. De handtekening van de wethouder staat onder die afspraken; hij zal er dus uiteraard aan 
gehouden worden. Wat gebeurt er als Distriport wel of juist niet doorgaat? 

Als Distriport nìet doorgaat, zal de provincie die 6,5 miljoen betalen volgens het bericht in de 
Kogge Express. Die afspraak is echter – voor zover ons bekend – niet in een besluit van GS of PS 
vastgelegd. Wij hebben de gemeente om opheldering gevraagd en hopelijk komt men met goede 
onderbouwing van deze provinciale toezegging. Maar zelfs als de provincie de gemeente zou 
‘redden’, blijft overeind dat de toezegging door B&W indertijd ongedekt was. 

Daarmee is de kous echter niet af. Want wie betaalt die 6,5 miljoen als Distriport wèl doorgaat? 
De projectontwikkelaars? Dat ligt niet voor de hand. De contracten rond Distriport zijn zo 
ingericht (Grondverkoopovereenkomst artikel 2.2, p. 6) dat het bedrag van 6,5 miljoen pas door 
de projectontwikkelaars betaald wordt nadat: 
- de aansluiting van het bedrijventerrein op de A7 is voltooid 
- èn de bouwkavels op het bedrijventerrein zijn uitgegeven
- èn tenminste 52% van de 150 ha (= 78 ha) gebruikt kan worden voor het uitgeven van 

bouwkavels. 
Dit gaat nooit gebeuren. De Raad van State heeft immers 30% van het plan afgekeurd en het 
daarmee verkleind tot ruim 100 ha bruto. Er kan dus nooit meer 78 ha netto worden uitgegeven. 
Kortom: of Distriport wel of niet doorgaat, het risico op een strop van 6,5 miljoen voor de bijdrage 
aan de Westfrisiaweg blijft. 
 
9,5 miljoen bij niet-doorgaan Distriport
Maar dat is niet alles; er ligt nog een ongedekte cheque. In juni 2007 ondertekende wethouder 
Wijnker een verklaring waarin staat: ‘Hierbij  verklaart de gemeente Koggenland dat zij en haar 
organen (…) de benodigde publiekrechtelijke medewerking zullen verlenen aan de verdere 
ontwikkeling en realisering van het bedrijventerrein c.a. Jaagweg…’.   <

Ook uw echtscheidingsspecialist !

Woensdag avondopenstelling tot 21:00 uur
Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur

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
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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.nl

2,4%*

* 
V

ar
ia

be
le

 re
nt

e 
pe

r 1
7 

se
pt

em
be

r 2
0

12
. R

en
te

w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.



21

Alle gemeentelijke organen (ook de gemeenteraad) verplichtten zich hiermee ervoor te zullen 
zorgen dat Distriport ontwikkeld en gerealiseerd wordt. Dat is heel wat anders dan alleen 
meewerken aan het maken van een bestemmingsplan, zoals de gemeente beweerde.

De wethouder tekende deze verklaring, namens het college, al vèr voordat de inspraak over 
bedrijventerrein Jaagweg/Distriport gestart was en heel ver voor het raadsbesluit  op 8 februari 
2010. B&W verplichtte zich dus tot realisatie van Distriport op een moment dat dat nog niet 
kòn. Koggenland zat daarmee aan de projectontwikkelaars vast. Ook de commissie Schoon Schip 
heeft in haar rapport erkend dat de afspraken met de projectontwikkelaars ‘meer dan intentioneel’ 
waren. 

Als Distriport er nìet komt, kan de gemeente dus een claim verwachten van ongeveer 9,5 miljoen. 
Dat is de grootte van het door de projectontwikkelaars verwachte rendement, namelijk 10% over 
de geraamde kosten van 95 miljoen. Wethouder Wijnker heeft tijdens de commissievergadering 
waarin het  bestemmingsplan Distriport besproken werd (18 januari 2010) zelfs gewaarschuwd 
voor claims van de ontwikkelaars. Kortom: bij het afketsen van Distriport is het risico op een extra 
strop van 9,5 miljoen erg groot. 

Linksom of rechtsom de klos 
De handtekening van de wethouder staat onder de toezegging van 6,5 miljoen voor de 
Westfrisiaweg. Zijn handtekening staat ook onder de verklaring die de gemeente verplicht mee te 
werken aan de ontwikkeling en realisatie van Distriport. Koggenland is verantwoordelijk voor de 
afspraken die haar college maakt. 

De risico’s die Koggenland loopt, zijn dus groot. De gemeente lijkt linksom of rechtsom de klos te 
zijn. Wie gaat die rekening betalen? Worden de bestuurders die deze ongedekte cheques tekenden, 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld? Het zou immers onterecht zijn als de inwoners van Koggenland 
de rekening moeten betalen voor ondoordachte handtekeningen van het college van B&W.

Oorverdovend stil
Dus: speelt Koggenland werkelijk op safe? Zeker niet. Wanneer komt er openheid over de feiten 
rond Distriport? Over de toezeggingen die het college van B&W aan allerlei partijen deed, over de 
risico’s die zij nam, over de informatie die zij niet deelde met de gemeenteraad en de inwoners? 
Het onderzoek van de rekenkamercommissie moet al deze zaken op een rij zetten. De kosten 
voor dat onderzoek zijn op 14 januari 2013 gedekt door een gemeenteraadsbesluit, maar over de 
inhoud en de voortgang van het onderzoek blijft het oorverdovend stil. Men zal toch hopelijk niet 
in stilte bezig zijn met een ‘veeg-het-onder-de-mat-en-pleit-het-bestuur-vrij’-onderzoek? 

Annet Wood
Woordvoerder
Berkhout is Boos

>
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Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

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

 

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    

 
 
 
 
 
  

Deze maand 20% korting op Boeddha’ s , de yogimannen 
en klankschalen 

 
Zet hem alvast in je agenda: 

28 februari wellness beurs in de bibliotheek 
Ook daar is de wereldwinkel aanwezig 
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REKENKAMERCOMMISSIE KOGGENLAND ONDERZOEKT DE BESLUITVORMING 
INZAKE BESTEMMINGSPLAN DISTRIPORT
De rekenkamercommissie Koggenland onderzoekt op verzoek van de raad de besluitvorming 
inzake het bestemmingsplan Distriport. Distriport is een gepland bedrijvenpark direct gelegen aan 
de A7 ter hoogte van Hoorn. In het onderzoek gaat het om de vraag of bij de totstandkoming van 
het bestemmingsplan is voldaan aan de eisen van rechtmatigheid. Hierbij komt ook de rol van 
het college en de raad aan bod. Zo wordt onder andere onderzocht of de raad tijdig en volledig is 
geïnformeerd bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het onderzoek bestaat uit dossieronderzoek en verschillende interviews met medewerkers 
van de gemeente, het college van B&W en andere belanghebbenden zoals de provincie, de 
projectontwikkelaars en belangengroepen. Het onderzoek zal naar verwachting 3 juni in de raad 
behandeld worden.
De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan dat het door het gemeentebestuur 
uitgevoerde beleid toetst op de onderdelen rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.
De rekenkamercommissie is door de raad van de gemeente Koggenland ingesteld.
Rekenkameronderzoek helpt de raad bij zijn controlerende taak. Burgemeester en wethouders 
vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij zorgen voor de uitvoering van allerlei taken. 
Voor een groot deel gaat het om de uitvoering van plannen die door de gemeenteraad zijn bepaald.
De rekenkamercommissie bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden, waaronder de 
voorzitter. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer drs. K. Brand 
via (06) 1003 7206 of rekenkamercommissie@koggenland.nl.  >

HALLO ALLEMAAL!
De voorbereidingen voor de jaarlijkse fancy fair zijn in volle gang!
Wij hebben met de kinderen ons best gedaan om zoveel mogelijk 
huizen langs te gaan om spullen op te halen. We kwamen weer 
met bussen vol terug! Iedereen hartstikke bedankt. We gaan mooie 
prijzenpakketten maken van uw spullen. 
Zijn we niet aan uw deur geweest? Volgend jaar proberen we weer 
zoveel mogelijk huizen af te gaan. Heeft u toch mooie spullen staan, 

kunt u deze altijd naar de gildehal komen brengen. Op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond tussen 
18.45 uur en 20.30 uur is er altijd iemand van de leiding aanwezig. 
Nogmaals, alvast hartelijk dank voor de spullen en kom gerust een kijkje nemen tijdens onze fancy 
fair op 2 en 3 maart en wie weet maakt u wel kans op zo’n mooi prachtig prijzen pakket!! 
Op zaterdag avond 2 maart is er eerst kinderbingo vanaf 19.00 uur. Daarna gegarandeerd een 
gezellige avond in café d’Ontmoeting!
Op zondag 3 maart begint de altijd gezellige spelletjes middag om 13.00 uur. Ook is deze middag 
de playbackshow. U komt toch ook?!

Tot 2 en 3 maart in café d’Ontmoeting te De Goorn.
Een Gildegroet namens de leiding!   >

Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

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

 

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    

 
 
 
 
 
  

Deze maand 20% korting op Boeddha’ s , de yogimannen 
en klankschalen 

 
Zet hem alvast in je agenda: 

28 februari wellness beurs in de bibliotheek 
Ook daar is de wereldwinkel aanwezig 

 
 



24

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 

[Geef tekst op] 
 

          

 

                                                        

                                                                                                      

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een Zonnestraaltje 

                                                         

                                                                                                               

ntspanning. 

 

 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

 -  Metamorfose     

     massage                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

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

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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REUMAfONDS ZOEKT COLLECTANTEN 
Wie O wie wil mij helpen om in de week  van 11 t/m 16 
maart een wijk voor het Reuma fonds te lopen. Dit is hard 
nodig om 2 miljoen  mensen te helpen.
Het nationaal Reumafonds is uw zeer erkentelijk als u JA 
zegt. Speciaal zoek ik iemand voor het  Oosteinde  1-60  
Oosteinde 61-102 en  Westeinde 266-298 in Berkhout. 

Maar andere aanmeldingen zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Des te meer mensen  des te kleiner de wijk die u hoeft te lopen.
GEEF U ALSTUBLIEFT OP bij Anja de Lange, Westeinde 318, Berkhout. Tel: 553237  >

OPIE

As ik nei moin opie toe ging
was ze altoid barre bloid.
Opie zat zo vol verhale

en die most ze effies kwoit.

Den pakte ze ‘t fotokissie
en ik docht: ‘Deer hewwe ‘t weer ... ,

altoid prate over vroeger,
die’s ‘r nag en die gien meer.’

Nei, ik zou zo vast niet worre.
Al die mense benne dood.

Tóch weer die ouwe verhale ...
Opie kon ‘r ok zo’n zoôt.

Maar, zomaar de leste jare
doen’k percies ‘t zelfde, zeg.
Ik spaar z’op in skoenedôze.
Nei, ik goôi gien foto weg.

‘k Leg ze veul omwoid op tafel
en leef weer in vroeger toid.

Zal ‘k den tóch van opie hewwe?
‘k Wil ók moin verkale kwoit!

Annie Leegwater-Smit
Noord-Scharwoude

Uit: Skroivendevort

Voor het borduren van logo’s op uw bedrijfskleding. 
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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

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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VROUWEN VAN NU
informatie: penningmeester Tine Hoeksma 
tel.0229-851180
en of secretaris Ineke de Vries tel.0229-218697
 
afdeling Avenhorn/Oudendijk

Onze afdeling zoekt vrouwen die leergierig zijn en een gezellige avond willen hebben. Regelmatig 
bieden wij thema avonden aan, avonden waar je wat van opsteekt.
Workshops,  excursies, museumbezoek, en noem maar op. 
Je kunt ook bestuurservaring opdoen bij ons, evenals computeren en andere vele cursussen volgen. 
Lijkt het u wat, kom eens een avond bij ons meemaken wij zien u graag.
U bent van harte welkom bij de Vrouwen van Nu afd. Avenhorn/Oudendijk.  >

OLyMPIA LIET ZICH ZIEN EN VIOLENACTIE   
Olympia laat zich zien! op zondagochtend 3 februari was een groot succes. 
Na een spectaculaire opening met knalconfetti met een aantal jongens van 
de jongensgym hoog in de touwen en tegelijkertijd een val in de tissue 
doeken van 2 meiden van de acro-gymnastiek konden de demonstraties 
van de groepen beginnen. Alle jeugdleden hebben aan hun ouders en 
andere belangstellenden kunnen laten zien wat zij tijdens de gym-, dans- en 

musicallessen geleerd hebben. Na afloop was er voor iedereen een vaantje als aandenken en een 
glaasje limonade en een zakje chips. 
De volgende activiteit staat alweer voor de deur; de violenactie van Olympia. 
Heeft u eigenlijk ook alweer een beetje zin in de lente? Dat komt goed uit want op donderdag 7 
maart as. komen de jeugdleden van Olympia met een beetje lente langs de deuren. Vanaf ± 17.00 
uur kunt u ze verwachten met bakken vol prachtige violen in alle kleuren. U een beetje voorjaar 
en wij een mooi extraatje voor de vereniging. Wij hopen dat we weer op u mogen rekenen. 

Het bestuur van Olympia   >

TAfELTENNISVERENIGING BERKHOUT ZOEKT NIEUWE LEDEN.
Zoals elk jaar houden wij met een aantal tafeltennisverenigingen een z.g.n. “STERRENTOURNOOI”. 
Dit jaar was dat op 19 januari en deden er weer een aantal leden van TTV Berkhout aan mee, waar 
o.a. Kees Vlaar 1e werd in zijn poule. Ook spelen wij een competitie met een aantal verenigingen 
uit de omgeving. Deze competitie organiseren wij zelf met deze verenigingen, omdat wij niet zijn 
aangesloten bij de KNTTB.
Wij spelen op de maandagavond van 20.30 tot 22.30 uur in de gymzaal van de Ridder te Berkhout.
Wij zijn een kleine vereniging met ca. 20 leden en zoeken versterking met een aantal nieuwe 
leden.
Nieuwe leden spelen 3 maanden GRATIS.
Kom eens langs en sla een balletje mee!!
Info bij J. Besseling, 551369 of bij G. Groothuis, 551286
 
U BENT VAN HARTE WELKOM   >

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

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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HET RODE KRUISTONEEL
Ruim 50 jaar verzorgt het Rode Kruistoneel, voorstellingen in de regio West- 
Friesland, ten bate van het zieken en invalidenwerk.
Helaas hebben we moeten besluiten dit seizoen de laatste voorstellingen te 
verzorgen. 

De voorstelling in DE GOORN zal plaatsvinden in   “ZAAL DOLLEBURG” op: VRIJDAG 8 MAART 
2013 , aanvang 20.00 uur.  
We spelen dit maal een  (k) luchtige komedie in vier bedrijven  geschreven door Rien Bakker met 
als titel  “ Averij op de Albatros”

KORTE INHOUD

Het stuk speelt zich af op “DE ALBATROS” een oud cruise schip.

Een flink aantal passagiers komt aan boord om een heerlijk bootreisje te maken.  Waaronder de 
gezusters Alie en Bertha Bloem. Koba Kwakernaat met haar man Anton, hun puberende dochter 
Olga. Fleur een mode bewuste jongedame en de tijdelijke hulp Wolfgang. De leiding is in handen 
van Jean en Claire. Dan blijkt dat de boot nog niet kan vertrekken, omdat de scheepsmotor niet 
werkt. Is dit opzet of gaat de cruise door.
Heel vervelend, maar gelukkig liggen er alternatieve plannen klaar. Bingo met mooie prijzen en een 
gezellige Spaanse avond. Accepteren de passagiers dit of komen ze in actie.
De dol dwaze ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en u kunt dan ook weer 
genieten van een buitengewoon humoristisch toneelspel.  
Het wordt in ieder geval weer een heerlijk  avondje lachen.
We hopen dan ook in dit slotjaar weer op een grote opkomst.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal voor de aanvang van de voorstelling.  Toegangskaarten 
5.00 Euro
De opbrengst van de verloting komt weer geheel ten goede van het zieken – en invalidenwerk van 
het Rode Kruis in onze regio West Friesland.
Heeft u nog prijsjes voor deze verloting of wil u misschien iets anders sponsoren
Bel: DE GOORN:  Bob Koning  0229-542955
       AVENHORN: Tiny Büscher   0229-542205

Tot ziens bij onze voorstelling van “AVERIJ op de ALBATROS”

Bob Koning

Rode kruis toneel

‘Averij op de Albatros’
Geschreven door Rien Bakker

Plaats: De Goorn
Zaal: Dolleburg
Datum: Vrijdag 8 maart
Aanvang: 20.00 uur  >
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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.

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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HET BESTUUR MELDT
Er is in het bestuur meldt al een paar keer over een veiling geschreven maar 
deze gaat nu dan echt komen en wel samen met Kwiek ’78. Op 29 maart, 5 
en 12 april zijn de veilingdata gepland. Kwiek ’78 wil de keuken vernieuwen 
en RKEDO wil de kleedkamers en toiletten van bouwjaar 1974 opknappen. 
Het plan is om de toiletten zo te maken dat ze ook door de kantinebezoeker 
gebruikt kunnen worden bij grote drukte. In deze en komende Herauten kunt 

u er meer over lezen. Het is positief dat we naast het voetbal ook hiermee met Kwiek ’78 kunnen 
samenwerken.
Dit betekent dat we de vrijwilligersactie iets naar achter schuiven en hiermee medio april starten.

De meiden van de MC1 willen op voetbalkamp naar Venray maar komen daarvoor geld tekort. 
Daarom hebben ze op dinsdag 19 februari een high tea georganiseerd, in een volgend “Het bestuur 
meldt” zal ik doorgeven of ze naar Venray gaan.

Op 23 maart organiseert de jeugdcommissie een frisfeest voor de leeftijd van 12-15 jaar, iedereen 
(dus leden en niet leden) is deze avond welkom op De Krom. Meer info zal door de jeugdcommissie 
verzorgd worden.

Op 24 februari wordt voor de senioren het laatste handmatige wedstrijdformulier ingevuld, in 
het weekend van 2 en 3 maart gaan alle senioren over naar een digitaal wedstijdformulier. Er is 
inmiddels een bijeenkomt geweest om de werkwijze door te nemen. Donderdag 28 februari wordt 
het eerste formulier gezamenlijk ingevuld.  Alleen bij beker wedstrijden wordt voorlopig nog een 
handmatig formulier ingevuld.

Op donderdag 31 januari hebben alle selectietrainers te kennen gegeven ook volgend seizoen 
door te gaan met het geven van de trainingen aan hun groep. Op de website staan de foto’s van 
de ondertekening. In de komende periode zullen ook de andere technische posities ingevuld gaan 
worden.

Groet, Kees Floris
Secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

Hieronder het thuisprogramma, er kunnen altijd wijzigingen komen. Kijk voor het actuele 
programma en eventuele afgelastingen op de website www.rkedo.nl 

zaterdag 23 februari 2013    
  10:45   RKEDO D1 Blokkers De D2
  12:30   RKEDO D3 DESS D1
  14:30   RKEDO MC1 VVW MC1
  14:30   RKEDO C1 Rijp (de) C1
  12:30   RKEDO C2 VVW C2
  10:45   RKEDO ME1 Strandvogels ME1
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Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl
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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
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zondag 24 februari 2013    
  14:00   RKEDO 1 SVA 1
  11:30   RKEDO 2 HSV Sport 1889 2
  10:00   RKEDO 4 Always Forward 6
    9:45   RKEDO VE1 Bergen VE1
  14:00   RKEDO VR1 Schagen VR1
  11:45   RKEDO VR2 Westfriezen VR2
  14:00   RKEDO VR3 WBSV VR1
  12:00   RKEDO MB1 Dirkshorn MB1

zaterdag 02 maart 2013    
  10:45   RKEDO D1 VVW D1
  12:30   RKEDO D3 Medemblik D5
  10:45   RKEDO E3 SVW 27 E12
  10:45   RKEDO E4 Dynamo E4
  14:30   RKEDO MD1 Always Forward MD1
  12:30   RKEDO C2 Dindua C1
    9:30   RKEDO F4 Dynamo F3
    9:30   RKEDO F5 KSV F11
    9:30   RKEDO F7 Apollo 68 F2
  10:45   RKEDO ME1 Kwiek 78 ME1
     
zondag 03 maart 2013    
  14:00   RKEDO 1 Beemster 1
  11:30   RKEDO 2 Valken De 2
  10:00   RKEDO 4 Andijk 5
    9:45   RKEDO VE1 Always Forward VE1
    9:45   RKEDO VE2 AGSV VE1
  14:00   Twisk TSV VR1 RKEDO VR1
  11:30   RKEDO A1 Alcmaria Victrix A1
  12:00   RKEDO MB1 Rijp (de) MB1  >

Het Westeinde in 1960
 
Links de timmerwerkplaats van Groot. 
Verder ziet het er heel rustig uit op het 
Westeinde.
Misschien heeft u zich al eens voorgenomen 
iets bij te schrijven bij de foto’s op de 
website ansichtkaartenberkhout.nl. Ik wil 
u van harte uitnodigen dit te doen. 
Zo blijven er gegevens bewaard die 
misschien anders voor altijd verloren 
zouden gaan.

Uw bijdrage in woorden wordt zeer gewaardeerd.
 Co Beemsterboer.  >
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U kunt uw kind dagelijks bij ons aanmelden. Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van 
de websites. Ook kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding via 
de directie. In verband met onze planning graag voor 1 april aanmelden. 

Als u de Ieveling binnenstapt, 
ziet u kinderen die betrokken 
en op hun eigen niveau bezig 
zijn. We proberen de kinderen 
zelfstandigheid bij te brengen, 
maar ook heeft samenwerken 
onze prioriteit. Voor de groep 
staan enthousiaste leer-krach-
ten die het beste uit de kinde-
ren willen halen. 

Op de Ieveling wordt veelal 
projectmatig gewerkt. Regel-
matig wordt u als ouder dan 
ook vrijblijvend uitgenodigd 
om samen met uw kind het on-
derwijs te beleven. 

Een goede sfeer vinden wij op 
school erg belangrijk. Daarom 
staan respect en sociaal om-
gaan met elkaar bij ons hoog 
in het vaandel. Zo proberen 
we samen een goede basis te 
leggen voor uw kind.

De Grosthuizerschool is een 
Vreedzame School. Een school 
waar kinderen in vertrouwde 
en veilige omgeving zich kun-
nen ontwikkelen tot zelfstan-
dige, fijne en sociale mensen. 
Het spelen en leren staat op 
onze school centraal.   

Zelfstandigheid, samenwer-
ken en zelfverantwoordelijk-
heid zijn basisbegrippen op 
onze school. Tevens vinden 
wij de communicatie en sa-
menwerking met ouders erg 
belangrijk. 

De Geert Holle nodigt u als 
ouder uit om samen met uw 
kind de sfeer van onze school 
te komen proeven. U bent van 
harte welkom. Maakt u een af-
spraak?
 
Kinderen bij ons op school 
leren samen spelen, samen-
werken en zelfstandig leren. 
Kernwoorden zijn voor ons: 
afstemmen op onderwijs be-
hoefte, zelfstandigheid en 
betrokkenheid. Dit alles in 
een  veilige vertrouwde omge-
ving waar kinderen zich thuis 
voelen en waar iedereen res-
pectvol met elkaar omgaat. 
Een goed contact en samen-
werking met ouders stellen wij 
zeer op prijs.

Schooltijden:
Onze school heeft een continuroos-
ter. Ma, di, do, en vr: 8.30 - 14.00 
uur  Wo: 8.30 - 13.30 uur. 
Dinsdag 12 maart hebben wij een  
inloopochtend van 9.15-11.00 uur. 
We vertellen u over onze werkwijze 
en leiden u rond.

Schooltijden:
Onze school heeft een continuroos-
ter Ma, di, do en vr: 08.30 - 14.45 
uur* Woe 08.30 - 12.30 uur. * Op 
vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 
4 vrij. Stichting ‘Skik’ regelt de buiten-
schoolse opvang bij ons op school.

Schooltijden:
Ma, di, do en vr: 08.30 - 12.00 
uur en 13.00 - 15.00 uur.* Woe 
08.30 - 12.15 uur. *Op vrijdagmid-
dag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. De 
tussenschoolse opvang wordt door 
stichting ‘Skik’ goed geregeld. Zij re-
gelen ook de buitenschoolse opvang 
bij ons op school.

Stichting Allure onderscheidt zich als een 
professionele, transparante en daadkrach-
tige organisatie die zich ten doel stelt “We-
reldburgers in West- Friesland” op te leiden 
vanuit verbondenheid met de omgeving en 
elkaar, opbrengstgericht en vanuit een veilige 
en respectvolle omgeving.
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Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en gaat naar 
een basisschool… U heeft een keuze!

Om u te helpen bij die keuze nodigen we u graag 
uit voor een kennismakingsgesprek en/of rond-
leiding.

Op de Overhaal…
• werken we hard aan een goede inhoud   
  van het onderwijs;
• werken we aan de idealen van de “Vreed
  zame School”;
• hanteren we het GIP-model voor een goed 
  en efficiënt klassen-management;
• en wordt het welbevinden van kinderen 
  belangrijk gevonden!

Aanmelden kan telefonisch of via de mail. Bij 
voorkeur voor 1 april a.s.

Het Veer 84
1633 HE Avenhoorn
T•022954 21 25
E• directie.overhaal@skowestfriesland.nl

Maak vóóraf kennis met de school via
www.deoverhaal.nl

De Jozefschool is een Gouwschool  en maakt met 
13 andere scholen deel uit van

 

Uw kind wordt binnenkort 4 jaar en mag naar de 
basisschool…….

Een school kiezen is een belangrijke keus. Om 
u te helpen die keus te maken nodigen we u 
graag uit om een afspraak te maken met de 
schoolleiding voor een gesprek en een rondlei-
ding.

De Jozefschool gaat ervan uit dat:
• we alle kinderen een veilige basis willen geven.
• we vanuit die basis planmatig werken aan 
   de inhoud van ons onderwijs
• ieder kind uniek is en er daarom rekening 
   gehouden moet worden met verschillen
• de kinderen (en leerkrachten)  van elkaar 
   kunnen leren

Dit betekent dat we met elkaar een klimaat 
creëren waar het plezierig werken, leren en 
spelen is. 
Om een indruk te krijgen verwijzen we u naar de 
website van onze school: 
www.jozefschooldegoorn.nl

Dwingel 6 
1648JM De Goorn  
T•0229 541503
E•directie.jozefschooldegoorn@skowestfries-
land.nl

De Jozefschool is een Gouwschool  en maakt 
met 13 andere scholen deel uit van
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Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

 Het adres voor deskundige
 verzorging van uw:

 • bedrijfsadministratie
 • belastingzaken
 • loonadministratie
 • automatiseringsbegeleiding/
    adviezen (exact software)
 • particuliere aangifte biljetten

Wieder 8c

1648 GB De Goorn

Tel. (0229) 54 38 50

Fax (0229) 54 38 52

 

Het best verkochte fototoestel 
wereldwijd is op dit moment de iPhone. 
Eerlijk is eerlijk, je maakt er verbluffend 
mooie foto’s mee en ook de filmpjes 
zijn van een goede kwaliteit. Met de 
lenskit van Phocus worden je foto’s met 
de iPhone 4/4S/5 nog mooier en de 
extra accu/zonnelader in de bescherm-
hoes van A-solar zorgt er voor dat je na 
het fotograferen ook nog kunt bellen. 
 

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

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

Speciale aanbieding voor Herautlezers: 
 

Lenskit van Phocus met 
macro-, groothoek- en 
(2x) telelens.  
Voor iPhone 4/4S/5 

   
Van € 149 Nu € 135* 
 
Beschermhoes, 
zonnelader en extra 
accu in één voor  
iPhone 4/4S  
(binnenkort ook iPhone 5)       Nu € 49* 
 
 
* U betaalt genoemde prijs bij afhalen. Kijk op www.cameracompact.nl  
Afhaaladres: M. van der Heide, Kolblei 39, Avenhorn. 
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opgericht 1982

Beste schaatsliefhebbers, 

We zijn al weer over de helft van het schaatsseizoen 2012/2013 en  volop 
bezig met de schaatslessen voor de schooljeugd van 6 t/m 12 jaar. Het is dan 
ook elke zaterdag ochtend een drukte van jewelste als de schaatstoppers in 
de dop, uit heel Westfriesland, waaronder ruim 30 kinderen van IJsclub De 
Goorn, op de IJsbaan “de Westfries” in Hoorn de tech niek van het langebaan 

schaatsen worden bijgebracht. 
Speciaal voor deze kinderen heeft de KNSB Noordholland-Utrecht afgelopen zaterdag  
9 februari 2013 een leuke ontspannende en goed georganiseerde wedstrijd gehouden om de 
kinderen op een ongedwongen en speelse manier kennis te laten maken met het wedstrijd 
schaatsen. Van IJsclub De Goorn deden 6 kinderen mee. Zij reden eerst 2 maal een 100 meter: 
Britt Blom reed 15.45 over de 100 meter 
Claudia Pronk 16.86 
Merel van Vlijmen 16.92 
Tessa van Gorkum 16.76 
Boris Klomp 16.04 
Sjoerd de Vries 16.46
Aansluitend werd de mini marathon verreden. Na een spannende wedstrijd, waarin de dames 
aan elkaar gewaagd waren, sleepte Britt Blom een verdiende tweede plaats binnen in haar race. 
Volgend jaar weer, maar dan zijn enkele van deze toppers helaas te oud maar de opvolging staat al 
te trappellen om ook mee te mogen doen.
We hebben met het vernieuwde team van de club de smaak aardig te pakken en zijn met leuke 
dingen bezig. Daarnaast stijgt het leden aantal langzaam. Lijkt schaatsles ook wat voor uw kind 
en  wilt u uw kind voor het komenden schaatsseizoen opgeven, dan kunt u dit doen bij Ad Borst 
(mail: ad.borst@planet.nl). Weet u het nog niet zeker en/of wil eerst even kijken of het wat voor 
uw kind is, geef uw kind dan ook op want in het begin van het schaaats seizoen is er ook een 
schaatsavond van de IJsverenigingen waardoor u vrijblijvend kunt kennis maken met het schaatsen.  
Tevens spreken wij een woord van dank uit aan alle medewerkers en donateurs die onze IJsclub 
dit seizoen (financieel) gesteund hebben. Zonder u is dit alles niet mogelijk!

Britt Blom (l) heeft ‘n knappe 2e plaats in 
de minimarathon gehaald.

****    SCHAATSNIEUWS    ****    
SCHAATSNIEUWS    ****    
SCHAATSNIEUWS    ****  

Koning winter zal dit jaar mogelijk niet 
meer kunnen zorgen voor een voldoende 
dikke ijsvloer zodat we onze “baantjes 
kunnen trekken” op natuurijs. Ook de 

“IJsbaan” van De Goorn (sloot achter de Jacob Bakkerstraat/De Goorn) zal net als voorgaande 
jaren en gedreven door de omstandigheden aldaar, geen schaatsplezier kunnen leveren. Dat laatste 
is wat de vereninging al enige tijd bezig houdt en wil daar ook verandering in aanbrengen. Vandaar 
dat de IJsclub van De Goorn bezig is met een andere locatie in De Goorn om een Schaatsbaan te 
creëeren.  <
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SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging

helend voor gezicht en lichaam

            Juventa-embleem
  

Thea Kok (Dr.Hauschka-therapeute)
P. Koppesstraat 2 • 1641 LS • Spierdijk

telefoon: 0229-561986 • www.salonjuventa.nl

VOOR HEM EN HAAR!

keuze uit:  Dr.Hauschka reinigingsbehandeling  òf
                   Dr.Hauschka luxe quickfitbehandeling
* is inclusief: 2 ampullen huidconditioners en een vol-

ledig masker;
*  daarbij extra: 
 - vooraf voetenbad met nek-schoudermassage;
 - gezichts-decolletémassage op warm-waterkussen;
*  een 1½ uurbehandeling

van € 64,00 nu voor € 58,95

Bij  inlevering van deze bon; 
geldig tot december 2013! 

www.bowlingspierdijk.nl
0229 - 561207

Tapas eten in het
Paasweekend bij:

 

• Aanhangwagens 
• Paardentrailers

• Paardentrailers renovatie
• Nieuw en gebruikt 

• Speciaalbouw 
• Reparaties

Oosteinde 87 1647 AD Berkhout

Tel. (0229) 55 15 85 

• 06 - 22 05 02 68
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Het is een redelijk “centraal” gelegen locatie waar we ook gewoon een “rondje” kunnen rijden 
en met minder vorst al zouden kunnen schaatsen. Hiervoor moet wel nog veel gebeuren maar de 
eerste stappen zijn gezet. Om dit te realiseren zijn er ook financiele middelen nodig. Daar zijn we 
al voor aan het sparen, maar zullen ook op andere manieren aan fondsenwerving moeten doen. U 
zult dan ook in de nabij toekomst meer van ons horen.

Groeten de IJsclub DE GOORN  >

Kwiek’78 en RKEDO bundelen
krachten

Sportveiling

,,Niemand hoger dan tweeën-
twintighonderd en vijftig  euro? 

Eenmaal, andermaal, niemand hoger? Verkocht! Jaap Heemskerk heeft zojuist zijn naam 
verbonden aan deze prachttulp”. Enthousiast komt veilingmeester Bram Laan de sym-
bolische maar goedgevulde gaasbak met het nieuwe soort persoonlijk bij me brengen. 
,,Jaap, gefeliciteerd, jij hebt zojuist de tulp Jaap Heemskerk gekocht, hoe voel je je?”.  Ik 
neem de microfoon van Bram over en zeg dat ik het leuk vind. En dat zo’n gaasbak na 
een jaar of vijf al een kuubkist kan zijn.  En dat het toch mooi is dat je net als Jan Smit 
en Romario de Souza Faria een tulp hebt die naar je is vernoemd.  Het is eigenlijk nog 
een koopje en daarvoor kom je natuurlijk naar de sportveiling. 

Badend in het zweet word ik wakker. Ik kijk op mijn telefoon die naast mijn kussen ligt en zie 
03.45 op het scherm staan en daaronder 19 februari 2013. Ik haal opgelucht adem. Ik voelde me 
even zoals Eduard Seuren  acht jaar geleden, toen hij diep in de buidel moest tasten omdat hij een 
complete feestavond aangeboden door Café d’Ontmoeting op de kop had getikt. Ik knijp in mijn 
arm en kijk nogmaals naar de datum. Gelukkig, 19 februari, het staat er nog steeds, het was maar 
een droom. De sportveilingen moeten nog beginnen, wat heb ik er zin in.
Het is al weer even geleden dat we met zijn allen hebben kunnen genieten van een gemeenschaps-
veiling en een sportveiling is nog langer geleden. En nu staat er gewoon weer eentje voor de deur. 
Een sportveilig verspreid over drie dagen en drie locaties. En de opbrengst wordt netjes verdeeld 
door Kwiek’’78 en RKEDO. De twee voetbalclubs hebben samen meer dan duizend leden en on-
geveer 500 vrijwilligers en zijn daardoor de grootste verenigingen van onze gemeenschap. Dat die 
clubs een extra steuntje in de rug nodig hebben is niet meer dan logisch.
De voetbalclubs organiseren samen de veilingen omdat de keuken van Kwiek ’78 is verouderd en 
na 35 jaar dient te worden vervangen. De wens van Kwiek’78 is een nieuwe keuken met moderne 
apparatuur. Bij RKEDO zijn de kleedkamers die stammen uit 1974 toe aan een verbouwing en 
bovendien dienen de toiletten te worden opgeknapt. Goede en haalbare doelen. 
Ik verheug me al op de veiling. Sterker nog, het is nu al een feest om na te denken over welke 
kavel ik ga aanbieden en ik kijk reikhalzend uit naar de creativiteit van mijn dorpsgenoten.  Ik kan 
niet wachten tot de koopjescatalogus door de brievenbus glijdt. En dan maar hopen dat er een 
tulpenkweker op het idee is gekomen om de naam voor zijn nieuwe tulp  aan te bieden.  >



40

Timothee 10 • 1648 EB De Goorn

Tel: 0229 - 85 25 66 • Mobiel: 06 - 25 05 43 93 

Aangesloten bij:  
praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

Nu ook aantekening 
‘Diabetische voet’

Ook behandeling aan huis!

Openingstijden:
 Maandag: van 10.00 tot 17.30 uur
 Dinsdag: van 8.30 tot 21.00 uur
 Woensdag: gesloten
 Donderdag en vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
 Zaterdag: van 8.00 tot 14.30 uur

Lisanne’s Kapsalon, Dwingel 9, 1648 JM De Goorn, www.lisanneskapsalon.nl

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

Rijksgediplomeerd
     Professionele vachtverzorging

      Ook open op zaterdag en avonden

Goudwinde 11 | 1633 DE  Avenhorn  | 06  -  10 06 23 30 
e-mail: jgiling@live.nl  | www.jamillas.nl

Elke nieuwe 
klant krijgt  

15% korting  
op een 

trimbehandeling  
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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 VERVAN-
GEN. ONZE WENS IS EEN NIEUWE KEUKEN MET MODERNE APPARATUUR.
DE KLEEDKAMERS VAN RKEDO STAMMEND UIT 1974 ZIJN TOE AAN EEN VERBOUWING, 
OOK DIENEN DE TOILETTEN OPGEKNAPT TE WORDEN.
OM DIT TE VERWEZENLIJKEN HEBBEN WE TOESTEMMING GEKREGEN VAN GEMEENTE 
KOGGENLAND OM  SAMEN EEN SPORTVEILING TE HOUDEN EN WEL OP DE VOLGENDE 
DATA:

29 MAART IN BRASSERIE DE GROST
5 APRIL IN ZAAL DOLLEBURG DE GOORN

12 APRIL IN PARTIJENCENTRUM AVENHORN 

WIJ HOPEN VAN HARTE DAT U WEER MEEWERKT OM VAN DEZE VEILING EEN SUCCES TE 
MAKEN. VANAF 25 FEBRUARI KOMEN ONZE VRIJWILLIGERS LANGS MET EEN FORMULIER 
WAAR U EEN BIJDRAGE OP IN KUNT VULLEN.
VOOR 5 MAART KOMEN DE VRIJWILLIGERS VAN KWIEK ’78 EN RKEDO BIJ U LANGS OM 
UW BIJDRAGE OP TE HALEN. WIJ HOPEN OP UW MEDEWERKING.
DE VEILING KAN DOOR IEDEREEN BEZOCHT WORDEN
TOT ZIENS! >

“Prins Bassie de Leste” heeft de klus geklaard.

Hallo Leuterianen, carnaval 2013 zit er weer op. Onder aanvoering van prins 
“Bassie de Leste”  hebben we weer een paar fantastische carnavalsdagen 
beleeft in onze Leutbunker Dolleburg. Het carnavalsgeweld barstte op de 
vrijdag los, allereerst het schoolbezoek en in de middag naar het gemeen-
tehuis. Daar werden wij, samen met de andere carnavalsverenigingen uit 
Koggenland ontvangen door onze wethouder Jan Wijnker, die ons namens 

de gemeente een leutig carnaval toe wenste. 
Op zaterdagmorgen was er het ziekenbezoek,  iets wat elke keer toch weer heel bijzonder is, die 
dankbare blikken doet je toch wat.
Zaterdagavond had Barry de DJ’s van Amstel Live en ook dat was een prachtig feest. Het thema 
was: Rood en dat was dan ook goed te zien, tot in de kleine uurtjes bleef het gezellig.
Op zondag hadden we voor het eerst de optocht en de playbackshow op een middag gepland en 
we kunnen wel zeggen dat dat geen verkeerde keuze is geweest, het was lekker vol en oer-gezellig. 
Onze DJ Pete Francisco had de gang er goed in, de ene polonaise volgde op de andere.
De optocht was dit jaar een uurtje eerder omdat we daarna de playbackshow deden. De opkomst 
was weer goed, mede door de inbreng van de vele skelters en wagens hadden we weer een lekkere 
optocht.
<
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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

Gezelligheid kent geen tijd

” ’t Trefpunt ”
Adres: Jaagweg 32  Avenhorn   

 Tel.: 0229-541449

zondag 3 maart

DRIEBANDEN 
BILJARTTOERNOOI

Aanvang 13.00 uur
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De Brassband, “Kunst naar Kracht” zorgde weer voor de vrolijke noot onderweg. Prins “Bassie de 
Leste ”  verscheen in een ware “KOE (TS)”!!!   
Ook de huifkar van zorgboerderij “Andréhoeve”  was weer van de partij om de kinderen te ver-
voeren.
Na de optocht was er dus de playbackshow. Er waren weer diverse leuke acts te zien en horen, dus 
al met al een hele leuke gezellige middag. Ook hadden we natuurlijk weer de popcorn- machine. 
De vele foto’s die Liesbeth had gemaakt waren gelijk op groot scherm te zien in de zaal, prachtig 
werk weer.
Dan de maandag middag, de 55 + middag, een gezellig zaaltje vol.
Het koor “Dwars door Amsterdam” zorgde voor een geweldige stemming, er werd meegezongen, 
gedanst en ook de polonaise werd gelopen. 
Als nieuw erelid van de Tempeliers werd Jacques Hooft benoemd.
En dan de maandagavond onze slotavond!
De Tempeliers got Talent en de dresscode fout, er waren weer hele leuke verschijningen en we 
hadden 6 playback acts. Helaas was de publieke opkomst wat magertjes maar met de mensen die 
er waren hebben we er weer een fantastisch carnavalsfeest van gemaakt. Op het eind van de avond 
kreeg Prins “Bassie de Leste” een hartstochtelijk applaus voor zijn goede performance dit weekend, 
hij was weer Prins af en trad toe tot de OPC.
 “Bassie” bedankt hè. Wij de carnavalsvereniging willen dan ook iedereen bedanken die dit carna-
vals weekend weer zo bijzonder gemaakt hebben:
Prins “Bassie de Leste”, de hofdames Carolien en Linda, de Raad, OPC, Fotografe, alle vrijwilligers, 
DJ Pete Francisco, Leutbunker, Sponsors en Adverteerders, Brassband “Kunst naar Kracht”, het 
koor Dwars door Amsterdam”, EHBO, Loten verkopers en kopers en iedereen die we vergeten 
zijn, het publiek langs de weg en als laatste jullie onze trouwe carnavalsvierders. Wij zijn blij dat 
jullie de moeite hebben genomen om naar onze Leutbunker te komen. Onze Prins had als naam 
“de Leste”gekozen omdat we ons toch een beetje zorgen maakte over het voortbestaan van het 
Carnaval, we hebben  een kleine enthousiaste groep vrijwilligers die soms wel een beetje op hun 
laatste tenen lopen. Dus als u denkt,  ik wil volgend jaar ook wel ergens aan mee helpen, schroom 
niet en geef u op. Als je dit afgelopen weekend zie hoeveel mensen je weer blij maakt, zou het toch 
zonde zijn als het carnavalsfeest uit onze dorpen verdwijnt, iets wat eenmaal weg is komt meestal 
niet meer terug. Wij de carnavalsvereniging gaan weer voor een spetterend feest in 2014.

Tempeliers Jury uitslagen 2013
Zondag 10 Februari kindermiddag 
Eenlingen:    namen:
1ste prijs: Klaar voor de vorst  Lyn Vlaar
2de prijs: Robot     Wessel Dolland
3de prijs: Vlindermeisje    Isis Overman
4de prijs: Dalmatiër    Dennis Dekker
5de prijs: Deftige dame   Daisy oud

Duo’s:
1ste prijs: Wordfeud   Michel Koning en Mylou Laan 
2de prijs: Maya de bij    Mirte en Jessy Laan
3de prijs: Klokhuis   Kick en Jill Bakker
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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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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 

Groepen:
1ste prijs: 
Sneeuwwitje en de zeven dwergen  kinderen en kleinkinderen Ko Feld  
2de prijs: 
Pippi Langkous    Robine Dekker, Lynn Bos en Isa Reddering

Skelters: 
1ste prijs: Cupcake girls   Bente Takken, Tes Vlaar en Tino Takken
2de prijs: Sonja Bakker met lidl  Lieke van der Heide, Britt de Lange en Esmee Vree-
ker
3de prijs: Bassie en Adriaan   Alex, Sander en Jean Paul Timmer
4de prijs: Beatrix treed af    Luca Siebeling, Che Bos en Timo Vlaar

Wagens:
1ste prijs: de Ramkraak   Adrie Dekker en kinderen
2de prijs: 175 jaar Artis    OPC
3de prijs: Wij doen niet aan doping  RKedo selectie

Publieksprijs: ramkraak   Adrie Dekker en kinderen

kleurplaten:
bovenbouw:    onderbouw:
1ste prijs: Sharon Keizer    1ste prijs: Daisy Oud
2de prijs: Reina    2de prijs: Fenna Tulp
3de prijs: Joyce Stelleman   3de prijs: Ryan Vos

Tempeliers Got Talent:   namen:
1ste prijs: Cupsong    Femke en Zoë
2de prijs: Vliegerlied   ???
3de prijs: Indianenlied   Fleur Bron, Maartje Dekker en Amy Vervloed
4de prijs: Alia love   Anouk en Rianna
5deprijs: Maja de bij    Mirthe de Lange en Jessie Laan
6de prijs: Hallo wereld   Kinderen huttendorp 

Maandag 11 Februari prominenten Tempeliers Got Talent
1ste prijs: Worstjes op m´n borstjes   Gerda 
2de prijs: Dr. Bernard    Dave Feld, Nel Delemarre en Corry Klaver
3de prijs: Een bard die het een krul in de  Toon Bakker, Bob Koning, Dave Feld
stert       
4de prijs: Oranje boven    Stefan en Linda Pronk, Nel Delemarre,  
     Dennis Müller en Ilona van Veenen
5de prijs: Kuikentje piep    Eline en Laura
6de prijs: Lamme Frans   Barry van der Oord

p.s. De fietstocht van de Tempeliers is op zondag 2 juni.
Namens carnavalsvereniging “de Tempeliers”,  Sponsbob.  >
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Ijsclub Oudendijk 125 jaar

De ijsclub in Oudendijk is op 3 januari 1888 opgericht, dit jaar bestaat de club 
al 125 jaar. Op 2 februari werd dit met een geweldig feest gevierd in de kerk 
van Oudendijk. Na een welkomstdrankje opende voorzitter Dirk Wassenaar 
het feest, waarvoor maar liefst 120 leden en familieleden zich op hadden ge-
geven. ‘s Avonds stond er een fakkeltocht door het dorp op het programma, 

helaas lag er dit weekend geen sneeuw. 
Bij terugkomst stond de erwtensoep met 
warme worst en roggebrood met spek 
klaar, dit was uitstekend verzorgd door. 
Marjan van der Berg, had een leuke speech 
over de jubilerende ijsclub en de mooie 
schaatsbillen van Jan Roos. Voor de kinde-
ren was er eigen speelplek ingericht onder 
de kansel. Er werden jubileumfoto’s ge-
maakt. Ook kon men voor een kleine ver-
goeding samen met Roos Harteveld (kandi-
daat miss West-Friesland) op de foto, met 
als doel  sponsorgeld inzamelen voor het 

Pisa inloophuis.  De kerk had de catering uitstekend voor elkaar en met leuke muziek werd het erg 
gezellig.
Op de site van de ijsclub zijn de foto’s van dit feest te bewonderen www.ijscluboudendijk.nl 
Hierop staan ook de foto’s van de afgelopen winterperiode.

In het voorjaar na de opening van het nieuwe verenigingsgebouw 
naast de kerk en de verbouwde achterkant van de kerk geeft de ijs-
club nog een receptie.

Namens IJsclub Oudendijk, 
 Harmina ter Schure
>

KBO de Goorn

HILARITEIT OM ONS WESTFRIESE TAALTJE.

Een jaarvergadering is altijd een serieuze aangelegenheid. Zo ook bij ons KBO.  
Een volle zaal aanwezigen en wat “belangrijke mensen “  vonden het belangrijk 
genoeg om op deze middag aanwezig te zijn. Allerlei gewichtige onderwerpen 
passeerden de revue, en werd het wel en wee van het afgelopen jaar bij de 

leden ter sprake gebracht.  Het boekjaar 2012 werd afgesloten en  kunnen we met frisse moed 
2013 ingaan. Gelukkig hadden wij nog een tweetal uurtjes over, dus eerst maar pauze houden en 
van een borreltje of iets anders  genieten. De sfeer werd wat losser en kon het tweede gedeelte van 
de middag beginnen. En daar stond ze dan!!! Ina Broekhuisen-Slot, een struise Westfriese dame, 
die de aanwezigen gelijk al wist te boeien. Dat kan ook niet anders als je al met een begroeting als 
“NO HEU” van start gaat.   <
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Al gauw kwam ze , zoals het een echte Westfries betaamt met de vragen: “Hoe hiet je”en “Van wie 
ben je d’r ientje”of  “Weer kom je vandaan?”Neen Westfriezen zijn echt niet nieuwsgierig, maar 
ze wullen ‘gewôn’ alles graag weten. In een dialoog met ons als werd het pas echt gezellig!!Een 
rug is een………en een mug is een……in het westfries dan!!!  Dat soort flauwe kul , dat was echt 
lachen geblazen, en wist ze ons die twee uurtjes prima te vermaken. Ook had ze nog een “zoitje 
boekies meenomen” ( versies)  voor de verkoop en zo komt “Jan Splinter door de winter”.
Op slot was het mooi weest en werd er een end an braid. De toid was om en onze voorzitter 
bedankte Ina en wenste een ieder wel thuis.

Ria Lenting  >

Uitgelicht:

Wieteke de Boer: doctor in de fysica
Geboren en getogen in De Goorn(1983) is Wieteke de Boer op 
woensdag 30 januari cum laude gepromoveerd tot doctor in de fysica 
aan de Universiteit van Amsterdam.
In haar onderzoek ontdekte ze dat Silicium Nanokristallen zichtbaar 
licht kunnen uitstralen.
Deze ontdekking heeft verstrekkende gevolgen, want hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld zonnecellen efficiënter gemaakt worden. Efficiënt betekent 
in dit geval meer elektrische energie.
Bovendien zijn nanokristallen daarbij ook nog eens eenvoudig en 

goedkoop te maken.
Hopelijk kunnen er straks ook LED lampen en lasers van worden gemaakt.
Er is nog veel vervolgonderzoek nodig, maar deze uitdaging laat Wieteke graag aan anderen over. 
Zij gaat zich richten op nieuw onderzoek. Ze heeft een post-doc plaats aangeboden gekregen aan 
de Universiteit van New York, waar zij zich zal gaan bezighouden met biomedisch onderzoek.
Wieteke heeft echter een grote doorbraak teweeggebracht in de zoektocht naar een goedkopere en 
efficiëntere toepassing van zonnecellen m.b.t. de opbrengst van elektrische energie. 

          
Indrukwekkend optreden Brugorkest.

“Wat een indrukwekkend optreden” was het commentaar van de jury na 
het optreden van het Brugorkest van brassband ´Kunst naar Kracht´ op het 
Jeugdfestival in Schoonhoven. Op 2 februari waren jeugdorkesten vanuit het 
hele land vertegenwoordigd om deel te nemen aan dit jaarlijkse festival. In 

de afdeling gevorderden speelde het Brugorkest o.l.v. Erik Kluin 3 muziekstukken waarvan de 
Folklore for Band het verplichte werk was in deze afdeling. Veel lovende woorden van de jury en 
met 92 punten was dit dan ook 
“ Met Lof Van de Jury”. Was het Brugorkest in 2012 nog de winnaar van het festival, dit jaar wist 
de nummer 2 van het vorige jaar, de Harmonie De Bazuin uit Oud Beijerland 
1 punt hoger te scoren en mochten zij de wisselbeker mee naar huis nemen. Geen beker, maar heel 
tevreden met de hoge score en een tweede plaatst van de 15 deelnemende orkesten was dit een 
zeer geslaagd optreden. Ook het A-orkest heeft van zich laten horen.  <
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Tijdens de carnaval optocht ging iedereen 
“achter de muziek” van de brassband aan 
en wanneer u deze Heraut leest, is ook het 
Valentijnsconcert alweer achter de rug. 
Maar met een vereniging als ´Kunst naar 
Kracht´ volgen de activiteiten elkaar snel 
op en zo zal het C-orkest op 10 maart in 
Krommenie haar beste beentje voor zetten 
op het leerlingen festival dat daar gehouden 
wordt en staat daarna de donateurs actie in 

de maand maart weer voor de deur.   >

KBO DE GOORN presenteert “EEN NATUURfILM”

Ja,  mensen mogen graag wat achterdochtig zijn als het om een natuurfilm gaat 
maar Cees Vlaar, onze operator, die deze filmmiddag ging verzorgen, stelde 
ons gerust met de mededeling dat deze film voor 6 jaar en ouder geschikt was. 
Gelukkig maar want  het KBO is tenslotte een keurige vereniging. Dus, zoals 
ik al zei, een natuurfilm van Earth Flight, waarvan de hoofdrol weggelegd 

was voor ganzen. U zult zo ook vaak boven ons land zien vliegen in die prachtige V-formatie’s, op 
reis naar overwinteringsgebieden. Deze keer werden we meegenomen naar Amerika, waar deze 
trekvogels ook vertoeven. De opnames zijn hoofdzakelijk gemaakt in Californie , en wij mochten 
zo”n trektocht meebeleven, en wel op de rug van zo’n gans. Figuurlijk gesproken dan, want anders 
zou ik U voor de gek houden, en dat mag niet !!.De makers van deze documentaire hadden een 
cameraatje op de hals van een gans geplaatst en zo konden wij deze prachtige streek vanuit de 
lucht bekijken. Terwijl de vogels op weg waren naar een veilige plek om hun kroost ter wereld 
te brengen, kregen wij op deze manier een prachtige gratis reis aangeboden over o.a  de GREAT 
CANYON, SAN FRANSICO met z’n Golden Bridge en het vogelknooppunt NEW YORK,. En dat 
was mooi meegenomen in deze crisistijd. Af en toe was een tussenstop wel noodzakelijk….er 
moest door onze vliegers ook bijgetankt worden, nietwaar?? Neen er werd van hun fourage agenda 
niet afgeweken. De dolfijnen kregen opdracht om de steur op het strand te gooien, en de beren 
moesten de rode zalm voor de ganzen uit de rivier grijpen zodat onze piloten zich  volop
“on”gans konden eten. Dit terwijl wij ons tegoed deden aan ons eigen favoriete drankje in de 
huiskamer van de ROZENSTAETE. Onderweg kregen wij nog wel te maken met wat luchtaanvallen  
van vijandelijke vogelcollega’s, zoals o.a. arenden en gieren en vonden luchtgevechten plaats, maar 
wij hadden gelukkig geen last ! Op de plaats van bestemming aangekomen mochten wij nog even 
in de ganzen-kraamkamer genieten van de kleine pulletjes die klaargestoomd werden voor de 
reis retour. Daar wij een enkele reis geboekt hadden  moesten wij hier afscheid nemen van onze 
gevleugelde vrienden en bleven wij met een “We want more “gevoel achter.

Een woord van dank aan Cees Vlaar, onze technische man en Mart Beemsterboer van het bestuur, 
voor het welslagen van deze middag.

Ria Lenting
>
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Westerkogge Zonnebloem uitdag.
 
Vrijdagmorgen, half elf, de kantine van de sporthal loopt en rijdt vol. De oudjes 
worden weer eens verwend,we gaan de Westerkogge tentoonstelling van de 
bollenkwekers bezoeken. Eerst lekker bakkie koffie met cake, heerlijk! Alles 
zit gezellig an, konkelen en kakelen.
Dan op naar het Walhalla van de bollenkwekers,nou,die hadden hun best 

weer gedaan, echt heel mooi en prima kwaliteit. Jammer voor de anderen,maar er kan maar één de 
allerbeste zijn en dat was ook wel te zien in mijn ogen, al ben ik geen jury. Zó gelijk,geweldig mooi 
ook. Gelukkig zijn er verschillende groepen in aantal kisten, daardoor ook meer eerste prijzen. 
Allemaal gefeliciteerd!!! Natuurlijk namens ons allemaal. De omlijsting moet je ook niet vergeten. 
Wat apart gemaakt,ik kan het niet allemaal opnoemen, er was zoveel. En wat een prachtige 
bloemstukken  en lelies en chrysanten. Ook zag ik er orchideeën, dat soort had ik nog nooit gezien, 
heel apart. Ook lagen er hele aparte groenten, nog nooit gezien. Dan die luchtfoto, wij hoorden, 
dat het boven Berkhout was, sommigen zagen ook iets bekend.

Dan op zoek naar de letters bij de sponsors. 
Goed uitkijken en dan nog puzzelen. 
Wanneer je goed luisterde, kon je wat 
spieken. Zo, het formulier in de bus en op 
naar de snert met roggebrood en spek. Dat 
was nog niet alles, daarna kregen we 
heerlijke pudding met slagroom. Wilde je 
daarna nog een afzakkertje toe, dan werd 
dat nog vriendelijk geserveerd. Zo, nu op 
huis an. Rollen met of zonder rollator. Er 
waren heel wat vrijwilligen, sterke 
krachten, die de mensen naar huis hielpen. 

Al met al,een geslaagde dag.
Wij willen alle mensen van de Zonnebloem heel hartelijk bedanken voor deze mooie dag, geweldig 
gedaan. Ons compliment.!!!!!!
De Westerkoggeflora wensen wij nu, en ook in de komende jaren, heel veel succes.

Een van de bezoeksters.  >
  

ANBO middag, de  berging van de Koersk.
De middag begon met een korte jaarvergadering van de 
ANBO gevolgd door een dia vertoning over de zeesleepvaart. 
De Rooy uit Zwijndrecht, gepensioneerd PR medewerker 
van sleepvaartbedrijf en bergingsbedrijf Smit vertelde over 
de historie van de Nederlandse sleepvaart, welke begon 
met de eerste stoom / radersleepboot uit 1843 en eindigde 

met de meest geavanceerde zeeslepers. De Nederlandse sleepvaart heeft zichzelf op de wereldkaart 
gezet met het verslepen van grote objecten als drijvende dokken, baggermolens, drijvende fabrieken 
en centrales en in een later stadium het transport van boor- en productieplatforms 
voor de off shore industrie. Ook op het gebied van bergingen van schepen is het een van de 
grootsten.  <
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Na de pauze zagen we een film over de berging van de Koersk (Kursk), die op 12 augustus 2000 
in de Barentszzee was gezonken en door de firma Mammoet werd geborgen. 
De Koersk, een enorm grote Russische onderzeeër van 155 meter lang met een waterverplaatsing 
van 24.000 ton, was tijdens een vlootoefening, na een explosie in de torpedoruimte vergaan. Het 
schip was uitgerust met kruisraketten en torpedo’s en werd  nucleair aangedreven. 
De Russische marine wilde eerst de redding van de 118 bemanningsleden en de berging van het 
vaartuig in eigen beheer uitvoeren maar beschikte niet over de juiste middelen.
Toen het Noorse duikers lukte om op 20 augustus het noodluik open te krijgen bleek de hele 
boot al vol water te staan. President Poetin beloofde dat het wrak geborgen zou worden en de 
bemanning begraven kon worden. 
Aanbesteding: De berging werd gegund aan Mammoet (van Seumeren) wat weer een 
samenwerkingsverband aanging met Smit.  
Het plan was om de torpedoruimte van de Koersk, met de nog niet ontplofte torpedo’s, af te 
zagen, vervolgens 26 gaten in de romp te snijden, daarin hijskabels met een soort parapluankers 
te bevestigen en vervolgens de Koersk onder der een groot ponton te hijsen en daarna naar 
Moermansk te slepen, waar het in een droogdok moest worden afgeleverd.
Een zeewaardige ponton van 140 x 36 mtr, de Giant 4, werd verbouwd. Er moest een uitsparing in 
worden gemaakt waar de toren van de Koersk in kon komen, er werden zadels aan de onderkant 
gelast om de onderzeeër te stabiliseren en er werden  26 hijstorens geplaatst, voorzien van stikstof 
gevulde deiningcompensatoren. Eerst werd de neus van de Koersk afgezaagd met een enorme 
zaaginstallatie die d.m.v. zuigankers op de bodem werd gefixeerd. Een lange staalkabel, voorzien 
van hardmetalen kokers werd hydraulisch heen en weer bewogen en sneed zo de neus los. Daarna 
werden de gaten in de romp “geboord”’, 30 duikers waren 28 dagen in ploegendiensten, 24 uur 
per dag bezig op een diepte van 106 meter. Dit alles onder de dreiging van radioactieve straling, 
die continu werd gemeten. Om lange decompressietijden van de duikers te voorkomen werden 
ze, ook wanneer ze niet aan het werk waren, continu onder de zelfde druk gehouden. Het liften 
van de Koersk en het transport naar Moermansk verliep voorspoedig. De laatste hindernis was dat 
de Giant 4 met daaronder de Koersk in een droogdok moest en dat de hele combinatie daarvoor 
6 meter moest worden opgetild. Daarvoor waren in Rusland twee afzinkbare pontons van 100 bij 
15 meter gebouwd, die aan weerzijde van de Giant 4 werden bevestigd en daarmee de nodige lift 
kon geven.
Op 23 oktober 2001 was de hele klus geklaard en had de Nederlandse berging weer een stukje 
geschiedenis geschreven. Daarna de omgekomen bemanningsleden worden begraven en werd 
de Koersk gesloopt. De neus van de Koersk zou door de Russische Marine zelf worden geborgen, 
hetgeen nog niet is gebeurd.
Het volgende Nautische evenement van de ANBO is een boottocht in de Rotterdamse haven, op 
25 april.

Hein van Beusichem.   >

Verslag Kolfwedstrijd om Gouden Tientjes 
3 februari 2013
Baan- ’t Wapen van Wieringerwaard te Wieringerwaard

Lies Hart wint Gouden Tientje

Van Kolfver.RSJ Berkhout deden 17 dames mee aan dit toernooi !   <
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Zes speelde in de finale. Wil Vet en Tinie Bregman speelde als eerste 
deze middag en Wil wist met een fantastische partij van 50 punten een 
5e plaats te bemachtigen in de 1e klas. Ook voor Tinie een 5e plaats in de 
2e klas, zij speelde een partij van 33 punten. Het totaal van Wil en Tinie 
was resp.139 en 110 punten. Diet Laverman en Ina Jong speelde in de 
3e klas. Diet wist met 36 punten en de 74 punten uit de voorronde een 
3e  plaats te halen. Ina begon helaas met 2 poedels en zakte zo naar de 
7e plaats met een totaal van 87 punten.  
Jeanne van Beem en Lies Hart streden voor een gouden tientje in de 
4e klas. Jeanne sloeg een partij van 38 punten en met 57 punten uit de 
voorronde was dit goed voor een 3e plaats !
Lies had al 67 punten uit de voorronde en sloeg er 41 punten bij…

met een totaal van 108 punten mocht zij met een gouden tientje naar huis gaan!! Alle finalisten 
gefeliciteerd !

Sportieve groet,
Ina Jong tel. 553178     >

 
COMING SOON: MULDER-OBDAM-ARO
POLDERLOOP 
24 februari 2013
 
Over een week of twee staat het te gebeuren: de 26e  
MULDER OBDAM - Polderloop van ARO ’88.
Iedereen kan meedoen en zich inschrijven in de kantine 
“de Konkel” van Victoria –O. , ingang 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.  
Start en finish zijn op / bij onze eigen baan op 
het Victoria-sportcomplex. 

Welke afstanden kun je lopen?

	 1 km voor de jeugd t/m 9 jaar (gratis). Iedere deelnemer krijgt een medaille en voor de eerste 
twee jongens en meisjes, vanaf 8 jaar, en voor de kinderen t/m 7 jaar, is er een echte prijs. 
Start: 10 uur.   <

	 3 km voor de jeugd t/m 15 jaar (gratis). Iedere deelnemer t/m 15 jaar krijgt een medaille. 
Voor de eerste twee meisjes en jongens in elke categorie zijn er prijzen beschikbaar. 

	 Start: 10.25u.
	 Basisschoolleerlingen die de 1 of 3 km lopen, lopen ook voor hun basisschool: we 

kijken na afloop van de wedstrijden welke school uit de omgeving met de meeste 
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Pedicure
permanent make up Teddy de Weerd

Koningsspil 21
1633 GL Avenhorn

0229-541840

 

 

 - Gewrichtscorrecties Dorn Methode 
- Hydromassage 
- Sportmassage + EHB(S)O 
- Triggerpoint  
- Hot-Stone massage 
- Ontspanninsmassage 

Sandra de Vries, Berkenweide 2, Berkhout 
Voor meer informatie of een afspraak kijk dan op: www.massagesandra.nl of 06-15452629 

De gewrichtscorrectie is bedoeld om de 
wervels en gewrichten tijdens een relatief 
zachte manier in hun oorspronkelijke stand 
terug te zetten. 
 
Gewrichtscorrectie zijn toepasbaar bij:   

- Beenlengteverschil 
- Bekken instabiliteit / scheefstand 
- Lordose / Scoliose 
- Hoofdpijn, maagklachten enz. 
- Schouder, nek en voetklachten 
- Elleboog, pols, vinger 

NIEUW 

TE HUUR:  

SCHUURRUIMTE  IN SPIERDIJK 

12,5 m2 EN GROTER  
 

TEL. 0653586628



53

Pedicure
permanent make up Teddy de Weerd

Koningsspil 21
1633 GL Avenhorn

0229-541840

 

 

 - Gewrichtscorrecties Dorn Methode 
- Hydromassage 
- Sportmassage + EHB(S)O 
- Triggerpoint  
- Hot-Stone massage 
- Ontspanninsmassage 

Sandra de Vries, Berkenweide 2, Berkhout 
Voor meer informatie of een afspraak kijk dan op: www.massagesandra.nl of 06-15452629 

De gewrichtscorrectie is bedoeld om de 
wervels en gewrichten tijdens een relatief 
zachte manier in hun oorspronkelijke stand 
terug te zetten. 
 
Gewrichtscorrectie zijn toepasbaar bij:   

- Beenlengteverschil 
- Bekken instabiliteit / scheefstand 
- Lordose / Scoliose 
- Hoofdpijn, maagklachten enz. 
- Schouder, nek en voetklachten 
- Elleboog, pols, vinger 

NIEUW 

TE HUUR:  

SCHUURRUIMTE  IN SPIERDIJK 

12,5 m2 EN GROTER  
 

TEL. 0653586628

en snelste lopers heeft meegedaan. Je juf of leraar kan je hier meer over vertellen. Je kunt 
je ook van te voren vast bij hen opgeven; lekker makkelijk, want dan ben je bij de inschrijving 
op de dag zelf sneller klaar.

	 5 km voor sportieve jongens, meisjes, dames en heren. Start: 10.30u.
	 10 km. Voor de mensen met de wat langere adem. En dat zijn er heel wat! De prijzen zijn 

te winnen in verschillende leeftijdscategorieën en voor iedereen  is er een herinnering. Start: 
10.30u.

 En verder: er is nog een taart te verdienen met de familierun. Daarvoor moeten er minstens 
drie personen uit één gezin meedoen met een van de hardloopwedstrijden (1, 3, 5 of 10 km). 

	 10 km-wandeltocht voor jong en oud met koffie of thee onderweg. De route loopt door het 
mooie polderland om Obdam en is elk jaar weer anders. Ook nu zullen de deelnemers weer 
verrast worden met een originele route. Na de wandeling  gaat iedere deelnemer huiswaarts 
met een leuke herinnering. 

	 Start tussen 9 en 10 uur mogelijk.

Voor de hardloopwedstrijden is er de 
afgelopen weken druk getraind op onze 
eigen baan en in en rond Obdam, zodat 
iedereen goed voorbereid aan de start kan 
verschijnen. 
Voor het inschrijfgeld hoeft u het niet te laten. 
En: aanmoedigen is óók leuk om te doen. 
De lopers van de 10 km komen halverwege 
nog een keer over de Noorderbrug langs 
het sportcomplex, wat extra leuk is voor 
supporters. De snelsten finishen iets na half 
twaalf, en om 12 uur ook degenen die een 
rustig tempo van het landschap willen genieten. 

Voor  inschrijving, herinnering, medailles en prijsuitreikingen kunt u terecht  in de kantine op het 
sportcomplex, “De Konkel”. 
Kleedgelegenheid en douches zijn er in de kleedkamers van Victoria-O. 
De prijsuitreiking voor de jeugd (1 en 3km) is om 11.00 uur in de Konkel en voor de senioren ( 5 
en 10 km) om 12.00 uur.
Met dank aan onze hoofdsponsor en overige sponsors.
Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.aro88.nl
Na afloop zijn hier ook de uitslagen en foto’s te vinden.  >
           
  

De Historische Kring Berckhout - Bobel Dyk heeft haar 
derde jaarboek gereed. Op zaterdag 13 april wordt het 
gepresenteerd in de gerestaureerde NH-kerk in Berkhout

U bent van harte welkom om deze presentatie bij te 
wonen en een kijkje te komen nemen in de prachtig 
gerestaureerde kerk. Leden kunnen deze middag direct 

hun exemplaar van het jaarboek meenemen. Voor niet-leden zijn losse exemplaren te koop voor 
€ 15 per stuk.
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sierteeltmachines Services world wide

Vacatures ! !

Wij zijn op zoek naar medewerkers ! ! ! 

Tekenaar Constructeur HBO• 
Software Engineer HBO• 
Servicemonteur / Machinebankwerker • 

Zie voor functiebeschrijving 
onze website  www.potveer.nl

Vragen oVer zonne-energie?

info@zonzo.nu ● www.zonzo.nu

Zonzo is de specialist in zonne-energie in West-Friesland. 
Zonzo levert en installeert de hoogste kwaliteit zonnepanelen. 
Onderhoudsvrij en met uitstekende garantie. Onze producten 
hebben een lange levensduur en zijn bovendien toekomstvast, 
want de zon blijft wel schijnen! Heeft u ook interesse in schone 
energie met een interessant financieel rendement? Neem dan 
contact met ons op via 0228 - 75 64 47. We komen graag 
bij u langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.
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Er is ook een expositie over het leven in Berkhout en Bobeldijk in de jaren 70:
·	 Wat gebeurde er in de gemeentepolitiek?     
·	 Hoe beleefden Berkhout en Bobeldijk de sport?    
·	 Hoe zag de mode eruit en wat aten we zoal?     
·	 Ontspanning in het dorp, bijvoorbeeld de kegelbaan .
·	 Nieuws uit die tijd.
Vanaf 14.45 uur bent u welkom om onder het genot van een kop koffie of thee de expositie van de 
Historische kring te bekijken. Om 15.30 uur wordt het eerst Jaarboek 2012 aangeboden aan een 
oude bekende uit Bobeldijk. Om 17.30 uur sluiten we de bijeenkomst en kunt u desgewenst aan de 
overzijde in café De Ridder uw gezellig samenzijn voortzetten.    
En als u lekkere trek heeft gekregen kunt u om 18.00 uur aanschuiven voor een driegangen 
diner in jaren 70-stijl voor een ouderwetse prijs van € 15. Het menu: grootmoeders kippensoep, 
macaronischotel met Smac en Saromapudding toe.     
Vriendelijk verzoek om te reserveren voor het diner (voor 10 april): tel 0229-551522 of mailen naar 
info@cafederidder.eu  Wij zien u graag op 13 april a.s. in de NH-kerk te Berkhout. > 

‘t Is altaid weer nuw

Kaik nou, al klokkies op de wurft,
die stane al vooran. __
En of ‘t nou snei-jacht of vriest,
zai komme opperdan. ·

Kaik nou, ‘t groent al effies meer,
de kiefte benne al drok, 
en de zwaluwe vliege weer
nei d’r nessie bai ‘t hok.

Kaik nou, al lammertjes op ‘t land,
wat is dat toch pittig goed.
‘t Wuppend steertje staat rechtop,
ze drinke krek zoas ‘t moet.

Kaik nou, de koeie gaan al uit,
wat binne ze weer blaid.
De hêle winter op ien plaas
en nou lekker in de waid.

Kaik nou, de hêle daik ziet geêl
en de bolle doen ‘t goed.
De tuintjes worre al zo mooi
en groeie dat ‘t doet!

Kaik nou, ‘n mens ziet den zoveul,
‘t Is altaid weer een pracht.
Zo gaat het eêuwig, eêuwig deur,
De hêle winter wordt hier op wacht.

Trijntje Rus, Schagen
 Uit Skroivendevort  >
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Quick Step Largo
Actie is geldig van 14 januari 2013 t/m 31 maart 2013

Na 31 maart 2013 geldt de nieuwe prijs van € 32,95 p/m²

Nu: € 29,95 p/m²

Van € 35,65  p/m² nu voor € 29,95 p/m²

 Quick Step Largo is verkrijgbaar in 14 trendy decoren

Tijdelijk 
in prijs 

verlaagd 

Het adres voor al uw woningstoffering! 
de Goorn 62  de Goorn

Tel: 0229 - 541468
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In het weekend van 26 en 27 januari hebben er in het Koggenbad bijna 200 kinderen afgezwommen 
voor een zwemdiploma. Natuurlijk zijn al deze kinderen geslaagd. Het was druk, maar het was een 
leuk feest om al die gelukkige kindersmoeltjes en trotse ouders het zwembad  te zien te verlaten.

De volgende kinderen hebben 
afgezwommen voor het

A Diploma
Berend  Weijers
Jason  de Reus
Amy  Roelofsen
Renske  Dekker
Yenthe van Loenen
Femke  Jansen
Janneke  Braas
Gijs  Lengers
Stein  Blaauw
Leon  Schaap
Ryan  Smit
Mike  Griepsma
Fleur  Luitjes
Mauro  Griffioen
Marit van Dijk
Manouk  Ory
Estee van Diepen
Jaimie  Koot
Renzo  Bas
Ferry  Bas
Sofie  Dol
Marene  Bos
Ilona  Rus
Jelle  Aay
Ferron  Krijnen
Annabel  Lammerts
Rinske de Vries
Beliza  Jaring
Cas  Mul
Britte  Jonker
Casper  Donker
Julia  Hendriks
Roy  Tieken
Stijn  Mol
Finn  Samuels
Kaitlyn  Schouten
Nathalie  Smits
Bas  Boekhout
Babs  Mannaert
Lindsey  Vronik
Quinty van Loodam

Jente de Ruiter
Maartje  Kwantes
Jasmijn  Vermeulen
Sem van Well
Liz van den Berg
Okko van Harten
Silva  Konijn
Thijn  Reddering
Yara  Klaver
Sem  Stiphout
Evi  Tymstra
Loek  Rood
Mike  Thoes
Melle  Lakeman
Max  Schoon
Inge  Laan
Mike  Thoes
Lieve van Lokven
Rosa  Koeleveld
Alican  Firat
Thirsa  Damarquc
Dante  Brizzi
Noël  Vlaar
Tijn  Blom
Storm  Carper
Sep de Vos
Noortje Van den Berg
Robin  Dekker
Mara  Schregardus
Timo  Vervloed
Suus Van der Ploeg
Ralf  Bos
Syb van Zwanenburg
Amy  Heddes
Suus  Giling
Stef  Vlaar
Marcel  Kubis
Nienke van Dok
Finn van Echtelt
Ellen  Groot
Finn  Smit
Rosalie  Cok
Sanne  Horich
Indy  Nillessen
Wiktor  Molka

B Diploma
Niels  Roet
Max  Beers
Jurre Van Meer
Darre ten Bruggenca-
te
Lieuwe  Lazet
Luke  Visser
Lauren  Timmer
Ties de Reus
Maud  Baltus
Yentlin  Wolters
Mark  Schumacher
Wessel  Nibbering
Brent  Henneke
Ciske Niek Giling
Steef  Admiraal
Indy  Jongejan
Wietse  Westra
Danae  Bos
Wessel  Dorland
Kiki Bartholomeus
Jan Bartholomeus
Bart Klijn Velderman
Sanna van der Veen
Danisha de Jager
Indira  Kwakkel
Mees  Nicolai
Juliëtte de Lannée 
 de Betrancourt
Quinten  Schuchhard
Samantha Immink
Tigo  Tolman
Leon  Westerveld
Jort  Conijn
Lieke van der Kleij
Yoeri de Bakker
Fabian  Steenstra
Elaine  Leffelaar
Maud  Takken
Ivo  Kort
Melissa  Blom
Susie  Fijma
Jelmer  Schaap
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www.dontmoeting.com

Zaterdag 
23 februari

Liptease & 
Backstreet

Crackbangers

Aanvang 21.30u
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Crackbangers

Aanvang 21.30u

Alyssa  Verwijmeren
Romy Isabel Poland
Eva  Glorie
Nadine  Krul
Dave  Lakeman
Tess Van der Himst
Mark  Boers
Fenna de Haan
Christijan Laan
Viggo  Takken
Jiska  Mulder
Lennart  Bakker
Sidney  Bron
Ted  Floore
Nina den Bakker
Kiran  Mars
Adin  Huseinovic
Anne  Vermeulen
Lieke  Tip
Doeke de Valk
Dion  Verduin
Merel  Lakeman
Robin  Blank
Melvin  Broersen
Sven  Peters
Thomas  Kenter
Teun Van der Wateren
June van Zijl
Milan  Waaksma
Jasmin  Waaksma
Ruby  Weyman
Hil  Eijking
Maureen  Bakkum
Jennifer  Pimmelaar
Riley  Wessemius
Daisy  Oud
Joep  Houtkooper
Sascha  Dekker
Ids  Houtkooper
Evy de Wildt
Lucie  Stevens
Mila  Stevens

Jet  Dekker
Paulina  Stypka
Nikki  Broers
C diploma
Vadym  Vasylevskyy
Lotte de Wildt
Tycho  Bakker
Amber Antoinette Catharina 
Koster
Pepijn van Laar
Jim   Pronk
Julian Op de Laak
Nick  Veerbeek

Zwemvaardigheid
Valérie Nikita Vriend
Lotte  Veerbeek
Lise  van den Heuvel
Larissa van den Bosch
Rosanne  Has
Artina  Jonker
Justine de Rie
Niels   Meiboom
Valérie Nikita Vriend
Roy de Graaff
Sanne  Lakeman
Thimo  Timmer-
mans
Danique van Loenen
Jorrit  Huitema
Bram  Lakeman
Montoya  Meerveld
Niels de Waal
Niels  Bijl
Sam  Kuijper
Majory  Meerveld
Dionne  Roskam
Luca  Borst

Snorkelen
Dian   Klaver
Sander van den Bosch

Jorn  Boots
Sil  Kroon
Dylan  Keijzer
Niels   Meiboom
Britt  Roet
Tijn  Bruntink
Tymo De Waard
Stijn  Feikema
Artina  Jonker
Merel  Wijnker
Isabel  Wijnker
Peter  Stam
Amy  Bregman
David  Blank
Jeannette  Kaptein
Aart op de Laak
Julian de Haas
Fleur  Mos
Jorrit  Huitema
Aranka  Bakker
Max  Breebaart
Luc  Dekker
Damian  Laan
Melanie  Noteboom
Arthur  Wijnen
Jorn  Bakker
Iris Céline Kaandorp
Kylan  Smit
Thierry de Lannée de 
Betrancourt
Sam  Stokman
Diede  Koopman
Koen  Kruger
Kevin  Dirkzwager
Bjorn  Jonker
Jacco  Stam
Jeremy  Smit
Nikita van Zanten
Maarten  Zut
Shirley  Luijckx
Kris  Jonk
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De voorjaar-zomercollectie is volledig binnen!!

 
- Zomerjassen al vanaf € 39,95
- Jeansbroeken vanaf € 29,95
- Bij aankoop van een Vingino artikel Vingino tas kado
- Bij aankoop van een Mim-pi outfit Mim-pi armband kado (twv €9,95)

O.a. O’chill, Moodstreet, Mexx, Cakewalk, Noppies, Salty Dog, Lofff, Dirkje, beebielove, 
Pinkberry, S&D le chic, bfc, feetje,  Cars en S Oliver.

Wij hopen u snel te zien in onze gezellige winkel of op onze webshop 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.
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Activiteiten/Evenementen planner

Datum Tijd Plaats Activiteit

7 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
7 maart Vanaf 
 17.00 uur Berkhout Olympia – violenactie
8 maart 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout – klaverjassen
8 maart 20.00 uur Zaal Dolleburg  Het Rode Kruis toneel –
  De Goorn Averij op de Albatros
9 t/m 17 maart  Avenhorn Westerkogge “Blank Sport”
   Open dubbel toernooi
12 maart 19.45 uur D’Ontmoerting KVG – Theo Vertelman
13 maart 20.00 uur De Ridder Berkhout Jaarvergadering  Kolfvereniging
   Ridder Sint Joris
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
14 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – thema – Zorgboerderij 
   Angela Jonkers uit Hoogwoud
14 maart 13.00-15.00 Kerk De Goorn Workshop Voorjaars/Paasstukje maken
15 maart 19.30-21.30 Kerk De Goorn Workshop Voorjaars/Paasstukje maken
15 maart 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
15 maart 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen
15/16 maart   Oproep NL DOET
16/17 maart  Opstapplaats De Goorn STILLE OMGANG Amsterdam
17 maart 14.30-17.00 Rozenstaete Lentemarkt van de Rozenstek
19 maart 09.30 uur D’Ontmoeting KVG – Kaart – Rummicub – Keezdag
19 maart 20.00 uur  De Ridder Olympia – Jaarvergadering
   
21 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
21 maart 20.00 uur Partijencentrum Avenhorn VvN – Berkhout/Bobeldijk en 

Avenhorn/Oudendijk – modeshow
21/22 maart  De Ridder Berkhout Clubkampioenschappen 
   Kolfvereniging Ridder Sint Joris
22 maart 19.30 uur Kerk De Goorn Des Hommes el des Dieux 
24 maart   Beetskoogkadeloop
24 maart 11.00 uur De Ridder Berkhout Donateursconcert 
   Muziekvereniging Volharding
28 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – Creatieve middag
29 maart  Brasserie De Grost Kwiek ’78 en RKEDO – Sportveiling 
4/5/6 april  RK Kerk Wognum Ziekentriduüm
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MEGA OPRUIMING 

BOXSPRINGS, KINDERBEDDEN EN MATRASSEN.

Voor bijna alle modellen 
(woensdag 20 febr komen de laatste binnen) 

kunt u kijken op 
www.kwaliteitsboxspring.nl

Na deze uitverkoop dagen zal vanaf 01-03-2013 
onze 2e vestiging daar of� cieel geopend zijn.

Magazijn opruiming van Het SlaapHuys Hoorn 
en ingekochte faillissement partijen 

met kortingen tot wel 60%

Zondag 24 februari 
van 10.00 tot 16.00 uur.

in ons nieuwe showroom in het 
pand van ROKO op de Wieder 35 
in De Goorn.

INFO@HETSLAAPHUYSHOORN.NL   WWW.HETSLAAPHUYSHOORN.NL

Kwaliteitsboxspring.nl

Na deze uitverkoop dagen zal vanaf 01-03-2013 

kortingen

WANNEER?

WAAR?

15 boxsprings vanaf € 799,-
12 kinderbedden vanaf € 89,-
30 matrassen vanaf € 69,-



63

MEGA OPRUIMING 

BOXSPRINGS, KINDERBEDDEN EN MATRASSEN.

Voor bijna alle modellen 
(woensdag 20 febr komen de laatste binnen) 

kunt u kijken op 
www.kwaliteitsboxspring.nl

Na deze uitverkoop dagen zal vanaf 01-03-2013 
onze 2e vestiging daar of� cieel geopend zijn.

Magazijn opruiming van Het SlaapHuys Hoorn 
en ingekochte faillissement partijen 

met kortingen tot wel 60%

Zondag 24 februari 
van 10.00 tot 16.00 uur.

in ons nieuwe showroom in het 
pand van ROKO op de Wieder 35 
in De Goorn.

INFO@HETSLAAPHUYSHOORN.NL   WWW.HETSLAAPHUYSHOORN.NL

Kwaliteitsboxspring.nl

Na deze uitverkoop dagen zal vanaf 01-03-2013 

kortingen

WANNEER?

WAAR?

15 boxsprings vanaf € 799,-
12 kinderbedden vanaf € 89,-
30 matrassen vanaf € 69,-

5 april  Zaal Dolleburg Kwiek ’78 en RKEDO - Sportveiling
  De Goorn 
7 april 14.00-17.00 De Grost Reünie Lagere School Grosthuizen
12 april  Kerk Oudendijk Ierse avond
12 april  Partijencentrum Kwiek’78 en RKEDO – Sportveiling 
  Avenhorn
13 april  De Ridder Berkhout Historische Kring Berckhout/Bobeldyck 
   Presentatie jaarboek 2012
20, 21 en 22 april  De Goorn Kermis
25/26/27 april 20.00 uur Kerk Oudendijk Watertheater Oudendijk speelt “Oranje”
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
24/25/26 mei  Sportpark De Krom RKEDO Jeugdtoernooi
2 juni   Fietstocht van de Tempeliers
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
  
 
AGENDA 

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:

Di. 19 febr. 19.45 d’Ontmoeting KVG Gezichtsgymnastiek
Do. 21 febr. 14.00 Rozenstaete KBO - kezen
Di. 21 febr. 20.00 De Grost, Grosthuizen VvN - afd. Avenhorn/Oudendijk - 

Jaarvergadering
Vr. 22 febr. 19.45  De Ridder Berkhout Klaverjassen

Za. 23 febr. 09.00 Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
Rietvoornlaan

Za. 23 febr. 09.00 De Goorn Oud papier
Za. 23 febr. 09.00 Grosthuizen/ Voorproef musical Jesus Christ Superstar
  Scharwoude
Zo. 24 febr.  Victoria Sportcomplex Mulder Obdam polderloop
Wo. 26 febr. Vòòr 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut
Do. 28 febr. 14.00 uur Rozenstaete KBO Bingo
Do. 28 febr. 19.00-22.00  Bibliotheek De Goorn Spirituele Wellness Beurs
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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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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.

Vr. 1 mrt. 20.00 uur TV De Berk Keezen
Za. 2 mrt. 09.00 Bobeldijk/Berkhout/ OUD PAPIER
  Avenhorn
Zo. 3 mrt. 11.00-16.00 Oudendijk Kerk Oudendijk Antiek en Curiosa markt

familiebericht

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

Jan Koeman

Uw warme belangstelling heeft ons zeer goed gedaan.

 Jannie Zijp-Koeman
 Tine en Piet Koeman-Koeman

Dankbetuiging 50 jarig huwelijk.

Wat hebben wij een mooie dag gehad, onvergetelijk een met een gouden randje.
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties in de vorm van een handdruk, kaarten, 
bloemen en attenties en de mooie viering in de kerk.
En onze kinderen, kleinkinderen, familie, buren en vrienden en kennissen, het was 
geweldig!

Cees en Loes Pronk-Bakker
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Tenslotte

Ik zoek een oppas voor mijn kinderen. Het gaat om de dagen zondagmiddag t/m dinsdagavond. 
De kinderen zijn 12 en 13 jaar dus overdag zijn ze naar school, lijkt het je wat bel me dan op mijn 
tel. 06-22946646.

Zoekt u een oppas voor de maandag, dinsdag en/of woensdag? Belt u mij. Ik woon in Ursem en 
heb zelf 1 dochtertje. Mijn telefoonnr. is 06-46266916.

Is er in Berkhout of omgeving een transmissie-meditatie groep(je) voor de ‘Nieuwe Tijd’? Ik 
zou me graag bij jullie aan willen sluiten? Mijn tel. nr. 06-30073026

Te koop:
Nagelnieuwe opoe fiets, kleur zwart, met terug-trap-rem,  vaste prijs € 100,00.
Wieken 13, Avenhorn, tel. 0229-210219

Te huur:
Opslagruimte/bedrijfsruimte ong. 120m2 (voormalig drukkerij) bestaat uit diverse ruimten toilet 
en eventueel verwarming aanwezig. Ook voor korte periode mogelijk!
Bent u nieuwsgierig geworden?
Bel of kom langs en informeer naar onze gunstige huurprijs! West 47A, Avenhorn, tel. 0229-
542079

Afpaktas of afpiktas
Wie heeft tijdens de Westerkoggeflora op zondag 3 februari mijn afpaktas meegenomen 
bij de sporthal of heeft iets gezien. Het was ‘s middags tussen 3 en 5 uur. Er zaten een muts, 
handschoenen, kettingslot en gereedschap in. Weet je iets, bel dan 542616 of zet hem terug in 
de sporthal.

Verloren zaaghelm.
Oranje met in de helm de letters S.C. 
 Graag tel. naar 542847

Te huur aangeboden per 1 juni 2013:
een mooie droge garagebox in de Goorn voor opslag of stalling bel voor info 06-20584912

Te koop t.e.a.b.
1 persoons grenen bed + latten bodem en matras, 2 persoons bedombouw zwart + verstelbare 
lattenbodem, 1 staande schemerlamp, 1 hanglamp (olie) zeer oud.
 Tel. 06-12440143

Te koop wegens overlijden:
1 bruinlederen electr. zit-, lig- en sta-opstoel (nieuwprijs 1500,00) nu € 900,00.
2 een roodbruin, 4 wielen (allen grote maat) scootmobiel, merk PractiComfort in zeer goede 
staat. Helaas bijna niet gebruikt prijs € 900,00
 Tel. 06-20594666
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Yvonne
 
Kom eens langs voor o.a.
 * Epileren
 * Wimpers / wenkbrauwen verven
 * Bovenlip / kin harsen
 * Div. gezichtsbehandelingen
 * Benen harsen
 * Cadeau-bonnen

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Hallo,
Wie kan mij helpen bij een leuke parttime baan voor overdag. Het liefst in de buurt van Avenhorn 
of Heerhugowaard. Winkel  / Horeca / Schoonmaak.
 Tel. 06-13793658

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



68


