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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1210

5 maart 2013

Uitgave: Stichting en 
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 maart 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
De winter is zo goed als voorbij. Het is tijd voor de verenigingen om de balans op te maken 
betreffende het afgelopen jaar. In de agenda staan ook weer  de nodige jaarvergaderingen.
De toneel verenigingen hebben de winter gebruikt om in het voorjaar weer een stuk op de 
planken te zetten. Zo ook het Rode Kruis Toneel. Het is jammer dat het de laatste keer is voor 
de toneel vereniging van het Rode Kruis.  De toneelvereniging van het Rode Kruis houdt op te 
bestaan. Maar het Rode Kruis zullen we een warm hart toe blijven dragen.
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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’.

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl

Uw nieuws in de Heraut?
U heeft een video, reeks foto’s of een 
interessant verhaal wat niet in het 
Samenspel kan ontbreken? Stuur dan 
deze bestanden en wie weet ziet u uw 
eigen artikel in deze app terug.

Hoe werkt het?
Stuur uw foto’s of �lmmateriaal met een 
beschrijving naar 
herautdegoorn@westfriesnieuws.nl 
Wij beoordelen of het ingezonden 
materiaal voldoet en verwerken de 

ingezonden artikelen. Ingezonden 
materiaal wordt uitsluitend gebruikt in 
deze app.

Wat mag wel en wat mag niet?
Alles wat bijdraagt aan een uitgave van 
het Samenspel komt in aanmerking 
voor publicatie. Echter kijken wij wel 
naar de inhoud en kwaliteit. Materiaal 
wat commercieel, haatdragend, discri-
minerend of niet voor alle leeftijden 
geschikt is wordt niet gepubliceerd.
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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’.

www.gerja.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

Mededeling praktijk De Goorn
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
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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

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

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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* Thuiszorg,  0900 5206 706
* Hulp bij het huishouden, 0229 – 241 551
* Kraamzorg, 0229 – 206 999
* Omringwinkel (voorheen thuiszorgwinkel), telefoon 0900 5206 706
 Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
 U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
 (www.omring.nl/webshop) 

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

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

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

Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Elke donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372De 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. >

Maatschappelijk Werk Hoorn – Enkhuizen – Koggenland 
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn 
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 
uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op 
het hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229-282020. Ook via 
internet kunt u met de maatschappelijk werkers contact opnemen via info@amw-hoorn.nl en 
www.amw-hoorn.nl
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Telefoon
0229 54 48 84

Fax
0229 54 49 92

E-mail
info@ckbloemen.nl

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

Vijverhof 15 1633 DS Avenhorn

Pedicure
permanent make up Teddy de Weerd

Koningsspil 21
1633 GL Avenhorn

0229-541840

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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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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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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Maatschappelijk Werk Hoorn – Enkhuizen – Koggenland 
Vanaf 1 januari 2013 is AMW Hoorn-Enkhuizen-Koggenland de nieuwe partner van het loket 
Zorg&Welzijn/Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG) van gemeente Koggenland. 
Maatschappelijk werk wil samen met u, het onderwijs, welzijnsinstellingen, de politie, de 
woningcorporatie, de gemeente en vrijwilligers de schouders er onderzetten om er te zijn in en 
voor het dorp.
Het doel van deze hulpverlening is het herstel van het gewone leven thuis, op school en op het 
werk. Niet het probleem staat op de voorgrond, maar de oplossing. U bent de expert van uw 
eigen leven en de maatschappelijk werkers maken soms net het verschil, waardoor u weer verder 
kunt. 
Maatschappelijk Werk Hoorn – Enkhuizen – Koggenland staat voor: 
- De eerste stap naar een oplossing
- Wat kan er wel
- Niet alleen, maar samen
- Er op af. 
Bereikbaarheid
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn. 
Het loket Zorg & Welzijn is dagelijks geopend van 9.00 van 12.00 en op maandag van 13.00 tot 
20.00. Het loket Zorg & Welzijn is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0229-548370.
Daarnaast zijn de maatschappelijk werkers elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te 
bereiken. U kunt dan binnenlopen bij het hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u 
kunt bellen 0229 – 282020. Ook via internet kunt met de maatschappelijk werkers contact via 
emailadres info@amw-hoorn.nl
Meer weten?
Maatschappelijk Werk Hoorn – Enkhuizen – Koggenland nodigt u uit om op de website verder te 
lezen, www.amw-hoorn.nl. 
 

HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contactadres Scriba: 
Mw. Arja Pronk   Barbeel 3,  1633 DA Avenhorn  
   T: 0229-540366
   E: arjapronk@quicknet.nl
Contactadres Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mw. H.C. Bruyel  Grosthuizen 96 1633 ER Avenhorn 
   T; 0229-540204
   E: hc.bruyel@ziggo.nl 

Predikant 
Diaconie  Dhr. D. Schuijtemaker  Grosthuizen 59  1633 EM Avenhorn  
  T: 0229-541407
Kerkvoogdij Dhr. A. van Doornum Reigerlaan 45 1645 TB Ursem  
  T: 072-5021805

KERKDIENSTEN: 
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
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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
7 apr 10.00 uur Avenhorn mw. ds B.Jonker-Voort
14 apr 10.00 uur Berkhout ds K.D. Goverts
21 apr 10.00 uur Ursem  ds N. Visser
28 apr 10.00 uur Berkhout ds H.A. van Olst 

U bent van harte welkom! Na de kerkdienst is er een kopje koffie of thee.

Tijdens de kerkdienst op de avond van Goede Vrijdag wordt het Heilig Avondmaal 
gehouden. Tijdens de kerkdienst op Paasmorgen wordt de dienst muzikaal begeleid 
door organiste Bets Conijn en fluitist Jaap Keunen.

De Bijbelkring: 
In de maand maart is er geen Bijbelkring.
Op 11 april 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”. 
<

Bedankt, met vriendelijke groeten Arja Pronk

 

Kerkdiensten Protestantse Gemeente Zeevang & Oudendijk
predikant: ds. Birke Rapp  Stetwaard 150  1824 VG Alkmaar 
  06 22647589
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX Oosthuizen
  0299 403894

 10 maart  dhr. J. Hamers  Kwadijk
 17 maart  ds. Birke Rapp  Oudendijk
 24 maart  ds. J. Blankert  Beets

<

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN.
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn. 
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht. 
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Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

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

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

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

e-mail info@hoveniersbedrijfgweel.nl

kuYperS
zonweringen en rolluiken
West 92 - Avenhorn 

Zonneschermen Serres
Markiezen Verticale lamelgordijnen
Rolluiken Jaloezieën    
Rolgordijnen Horren  BEL VOOR INFORMATIE
Parasols Reparaties  Tel. 0229 - 541274       
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 9 T/M 15 MAART 2013
Zat. 9 mrt. 16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
 
Zon. 10 mrt. 10.00u Eucharistieviering, m.m.v “Shaloom”
  Presentatie 1ste communinicantjes
  12.30u Doopviering, gedoopt gaat worden: Roan Klaver
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 T/M 22 MAART 2013
Zat. 16 mrt. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

Zon. 17 mrt. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  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.
<

Bake for Life: Witte Donderdag broodjes
U weet het vast nog van voorgaande jaren. Samen met de bakkerij zorgen 
we er voor dat u in de vastentijd speciale Witte Donderdagbroodjes kunt 
bestellen. De komende zondagen, tot en met 17 maart kunt u na de viering 
bestellen en per brood 2 euro afrekenen achter in de kerk.
De broden worden in de viering van Witte Donderdag gezegend. Na de 
viering kunt u ze dan meenemen of Goede vrijdag ophalen op de pastorie.

Jezus heeft zichzelf gegeven als brood, als voedsel voor velen. Dat vieren we alle zondagen maar 
op Witte Donderdag wel in het bijzonder. De gezegende broden kunt u geven aan iemand die 
ziek is, die alleen is, aan iemand die een steuntje in de rug nodig heeft, aan iemand die u lief is 
of…u eet het zelf met eerbied en aandacht.

De bakkerij bakt deze broden gratis voor ons, de opbrengst komt daardoor helemaal ten goede 
aan de actie ‘Bake for Life’. Mocht u daarover wat meer willen lezen: www.bakeforlife.nl
We hopen ook dit jaar weer op een geslaagde actie!
<

Tineke de Boer-Bleeker
Parochiecoördinator 

Viering van meeleven
Zo langzamerhand heeft de viering van meeleven haar eigen plek veroverd 
in onze parochie. Vijf keer per jaar komen we samen; mensen met verdriet 
en mensen die de ander graag nabij willen zijn in dat verdriet. In de praktijk 
blijkt dat de vieringen vooral bezocht worden door mensen die een dierbare 
hebben verloren. 
Tijdens de avondwake en uitvaart zijn er vaak veel mensen die hun meeleven 

betuigen en dat is goed. Maar daar stopt het verdriet niet, in tegendeel.        >
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Om nabestaanden te laten weten dat de parochiegemeenschap met hen meeleeft zorgt de 
werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ er voor dat de vieringen van meeleven door kunnen gaan, dat er 
koffie is na afloop en dat de mensen die daar behoefte aan hebben bezoek krijgen van een van de 
leden van de werkgroep.

U bent van harte welkom in de viering van meeleven op 
vrijdag 8 maart om 19.00 uur

U bent welkom als u verdriet heeft, een steuntje in de rug kunt gebruiken en u bent welkom 
als u de verdrietige medemens een hart onder de riem wil steken. We kunnen laten zien dat we 
meeleven!
<

Namens de werkgoep ‘Omzien naar elkaar’
Tineke de Boer-Bleeker

Parochiecoördinator 

 2013:

Even iets minder. Voor een ander.

Midden Amerika. Uit de media, zoals krant, t.v. en 
internet kennen wij de landen Guatemala, Mexico en 
Honduras als geweld- en drugslanden. Minder bekend is 

dat jaarlijks honderdduizenden mensen, vooral jongeren, de armoede en uitzichtloosheid in hun 
land achter zich willen laten. Ze willen voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. 
Velen trekken naar de stad om als schoenpoetser of autowasser te overleven. En zie dan maar uit 
handen van de talloze criminele bendes te blijven. 
Wonen en werken in de VS lijkt voor velen de enige uitweg uit deze uitzichtloze situatie. Welke 
keuze zou u voor uw gezin maken? Langs de route die de mensen gaan naar de rijke VS, de 
American Dream, hebben de zusters Scalabrinianas en hun vrijwilligers centra om migranten, die 
onderweg stranden of door de VS zijn teruggestuurd, op te vangen.

Dit jaar wil de Vastenaktie een bron van hoop zijn voor deze duizenden teruggestuurde en 
gestrande migranten. U kunt het werk van de zusters en de vrijwilligers steunen met een gulle 
gift, het zakje mee te geven met de collectant of het zelf even terug brengen naar het adres wat 
op het zakje staat.
In de tweede helft van de maand, van 18 tot 27 maart worden de zakjes verspreid en opgehaald.
Wij hopen voor de ontheemden in Honduras dat de Vastenaktie door uw hulp en inzet net zo’n 
succes mag worden als de afgelopen jaren. 
Bij voorbaat, namens hen, onze dank.
<

Werkgroep Vastenaktie 2013:
Abba Kaizer, tel. 543507, Hans Feld , tel. 543589

Ko Schouten, tel. 542521, Els v.d. Hulst, tel. 542603
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 Uitvaartvereniging 
“De Laatste Eer” 

Avenhorn 
 

Uitvaartverzorgster Mw. Dieuw Schuijtemaker
 T: 0229-541324 / 06-23720633
Secretariaat  Mw. Arja Pronk 
 T: 0229-540366 / 06-53770008
Penningmeester Dhr. Geert Dolfing 
 T: 0229-541562

Aankondiging van de te houden
‘Jaarvergadering-2013’.
Woensdag 20 maart in ‘De Grost’ te Grosthuizen. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering worden de in 2012 overleden personen gememoreerd.
Bestuursleden en dragers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Gezien het openbare karakter zijn belangstellenden hierbij uitgenodigd om deze vergadering bij 
te wonen. De voorzitter is Dhr. Sjaak Hart. U bent van harte welkom !
<
 Mw. Arja Pronk, secretaris

Historische Vereniging Hemony
De ledenvergadering van de Historische Vereniging Hemony 
wordt gehouden op donderdag 14 maart 2013 in de Grost te 
Grosthuizen. De vergadering begint om 19.30 uur en zal duren 
tot 20.00 uur. 
Daarna zal er een lezing worden gehouden door Jaap Haag, 
archivaris van het Waterland archief te Purmerend, over het 
ontstaan van “De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”, 
kortweg Het NUT. 
In Edam opperde de doopsgezinde predikant te Monnickendam, 
Jan Nieuwenhuijzen, het – in de sfeer van die tijd passende – 
plan om een genootschap voor volksontwikkeling te stichten. 
Het doel hiervan was om mensen die daartoe zelf niet de 
mogelijkheid hadden, te helpen om kennis te verwerven door 

hen te voorzien van (school)boeken die in eenvoudige taal geschreven waren.
10 mei 187: Ter bevordering van getrouw schoolbezoek werden door de bemoeiingen van 
het departement Avenhorn en Grosthuizen de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen aan 82 
leerlingen der scholen Avenhorn en Grosthuizen boekwerkjes uitgereikt.
Leden hebben gratis toegang, niet leden betalen € 2,00. Het lidmaatschap van onze vereniging 
bedraagt € 6,00 per jaar en u ontvangt tevens ons jaarboekje.
<

Zaterdag 23 maart is er een
TAIZE-viering met het thema

‘Tot stilte komen’
in de RK-kerk van De Goorn.
Aanvang 19.00 uur.           <



17

 RINY VaN de WaTeR
     tegelwerk - tegels - sanitair

 
 Wij werken met diverse topmerken, zoals:
  * TagINa * MIRaflooR
 * aPaRIcI * PeRoNda
 * ZIRcoNIo * Roca

    
  
    
    
    

 TEGELMEESTER

 Keuze uit diverse 
 soorten vloer- en 
 wandtegels 
 en natuursteen.

• Ook voor de doe-het-zelver •
west 11, 1633 Ja avenhorn
tel. 0229 - 54 35 14 Showroom geopend: 

di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 
za. 10.00 - 16.00 uur 
koopavond: vrijdag Op afspraak
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Voordelige rijbewijskeuringen 27 maart Obdam
OBDAM  - 70-Plussers, chauffeurs met C/D/E 
rijbewijs en overige automobilisten, die een rijbewijs-
keuring moeten ondergaan, kunnen op 27 maart 2013 
terecht bij Regelzorg in  De Brink. Dorpsstraat 155, 
Obdam. Dit kan alleen door vooraf een afspraak te maken 
via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 

300. Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl Tarief: € 35,00 voor de 
B/E keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 met grootrijbewijs.
<

De lentezon
Ik hou d’r van as ie weer staat te skoinen

De lentezon
En ‘k zien ‘m liever niet achter een wolk verdwoine

De lentezon
Soms valt ‘r nag een regendrop

Den werk ik deur en hou niet op
Hoi zal toch zeker wel weer ‘s verskoine

De lentezon

Den skoint ie op m’n snoet voor nop
De lentezon

Nelly Kommer-Gutter, Schagen
Uit Skroivendevort

Van de voorzitter
De nieuwe vormgeving van De Heraut leidde tot meerdere tevreden 
reacties. De vormgeving is eigentijdser kregen we te horen. Ook kregen we 
opmerkingen van met name oudere lezers over het kleine lettertype. Dat 
kleinere lettertype was niet goed voor de leesbaarheid. Dat hebben we in de 
vorige Heraut gelijk teruggedraaid. Een check in de Rozenstaete leerde mij 
dat de leesbaarheid nu weer goed is. De komende tijd zullen de foto’s op de 

voorkant vernieuwd worden zodat ze allemaal even scherp zijn.
Als u een oudere Heraut wilt nalezen kan dat. Voor de Herauten uit de eerste 49 jaar moet ik 
u verwijzen naar het Westfries Archief. Daar hebben we ons archief, dat we destijds van de 
oprichter van de Heraut ( de heer Piet Laan beter bekend als PeLa ) kregen, ondergebracht. We 
hebben dat aangevuld met alle recente jaargangen. Alle recente Herauten vanaf 26 juni 2012 
kunt u nalezen op onze eigen website www.dorspbladheraut.nl. Daarnaast werkt Gerja aan 
een zogeheten app ‘WestFries Nieuws’. Met een smartphone kunt u dan De Heraut en andere 
dorpsbladen met aanvullende informatie raadplegen.
>
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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

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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Om de Heraut te laten verschijnen is naast de inzet van vrijwilligers van met name de redactie, 
het bestuur en de verspreider van de Herauten naar de bezorgers, geld nodig. Het afgelopen jaar 
daalden onze inkomsten. Doordat we de girokaarten niet huis aan huis verspreiden maar met 
een oproep ingevoegd hadden in de Heraut, daalden ook onze kosten met ongeveer 600 euro. 
Positief is dat de bijdrage van de gebruikers steeg tot ruim boven de 2000 euro. De gezamenlijke 
inkomsten van de gebruikers (verenigingen) en u, lezers, daalden echter met 1500 euro. Per 
saldo verdubbelde daardoor het verlies van 2011 naar 2012 van ruim 1000 euro naar ruim 2000 
euro.
Om uit deze negatieve spiraal te komen hebben we nieuwe afspraken met de uitgever gemaakt. 
De aanpassingen van de vormgeving van De Heraut bieden Gerja extra mogelijkheden tot 
kostenbesparingen én voor inkomsten. Daarmee vallen onze drukkosten lager uit en maken we 
de komende jaren geen verlies meer. U als lezer zullen we dus niet vragen om extra geld maar 
om uw bijdrage te handhaven. Wel zullen we de grootgebruikers van De Heraut vragen om hun 
financiële bijdrage af te stemmen op hun gebruik van de Heraut. Op die manier is de toekomst 
van de Heraut financieel de komende jaren gewaarborgd.
Hierdoor kunnen we met goed vertrouwen ons 50-jarig jubileum tegemoet gaan. Op de dag zelf, 
31 oktober 2013, willen we ’s avonds met gebruikers en anderen stil staan bij het jubileum. En 
we willen de lezers betrekken en laten meevieren. Hoe wat dat precies gaan invullen, bespreken 
we in een ingelaste bestuursvergadering in mei. Ik houd u op de hoogte.
En u weet het: Nieuws , plaats het in De Heraut!
<

Jan Besseling, voorzitter Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland 

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. 
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Ook uw echtscheidingsspecialist !

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

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

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

 5.-. 

 

 

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

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

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

             Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399 

theO Bier parket  Uw parket specialist 

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

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

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

Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket  collectie laten zien.
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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: Vr. 8 maart 
Aanvang: 20.00 uur
Bent u minder valide en wilt u opgehaald worden, dat kan.
Bel. 0229-542955
<

Jeugdtoneel Nieuw Leven presenteert:
Humor, spanning, muziek, romantiek en goede acteerprestaties is wat het 
jeugdtoneel van Nieuw Leven te bieden heeft met hun nieuwe musical: 
Songfestival in hotel “De Zoete Inval”. In dit hotel zal een songfestival plaats 
vinden. De zenuwachtige directrice moet alle zeilen bijzetten om het hele 
gebeuren goed te laten verlopen. Van het personeel wordt heel wat verwacht 
om het de bijzondere gasten naar hun zin te maken. Tussen de gasten zit ook 

een band met minder goede bedoelingen, zij zijn op jacht naar de hoofdprijs, een kostbare beker. 
Zal het songfestival toch door kunnen gaan als de beker plotseling verdwenen is…? 
Datum Zaterdag 23 maart
Plaats Zaal Dolleburg te De Goorn
Tijd ’s middags om 15.00 en ’s avonds om 20.00

Nog even en dan wordt het weer lente en krijg   je zin om weer meer te 
bewegen .
Door de ritmische beweging van   het dansen  gebruik je al je spieren en 
daar door verbrand je ook heel wat  calorieën. Dus dames en heren, trek 
schoenen aan die  lekker  zitten en kom met ons mee dansen .
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Floris auto’s
DE CITROËN SPECIALIST IN KOGGENLAND
AAN DE NOORDSPIERDIJKERWEG 137, 1643 NK SPIERDIJK

TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

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

tel: 0229-561235

Lunch & 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
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De muziek waar op we dansen is heel divers en  ook line dance.
Er is ook altijd even een kleine pauze om even  wat te drinken en wat te kletsen.
We dansen woensdag middag van 13.30  u tot 14.30 u.In de gymzaal  aan Het Veer 88, achter 
Peuterspeelzaal  het Hummeltje.
Tot ziens.
<
 Bel voor inlichtingen 0229 542616 

BORREüNIE
Beste borgenoten, bor liefhebbers, ex borleden en 
partners, zaterdag 6 april is een dag die je niet missen mag. 
Dan organiseren we namelijk de borreünie in het oude 
hoofdkwartier café d’Ontmoeting en dat wordt groot feest.
Allemaal 50ers of nog net niet, die elkaar van alles te vertellen 
hebben en daarbij  kunnen genieten van de muziek  die ze nog 
altijd het mooiste vinden.
We gaan proberen de sfeer van toen weer op te pakken en 
doen even een avond alsof we nooit ouder en wijzer zijn 
geworden.
Geef je op via de website www.borreunie.nl, mis deze avond 
niet!
<
 Jos Laan

HET BESTUUR MELDT
De afgelopen weken waren hectisch voor vele vrijwilligers binnen onze 
vereniging. Zoals bekend zijn we als vereniging bij de organisatie van de 
sportveilingen op de rijdende trein van Kwiek gesprongen. Een enorme 
organisatie die inzet en creativiteit van velen eist. De unieke samenwerking 
is opgepikt door de pers en zelfs van de KNVB kregen we een compliment. 
Samenwerking straalt altijd iets positiefs uit en sterker het brengt doorgaans 

meer. Ca 3.100 adressen zijn inmiddels bezocht en velen hebben hun bijdrage geleverd.
Dank voor u medewerking tot zover, nu de verdere voorbereiding op de 3 veilavonden op 29 
maart, 5 april en 12 april. We hopen op veel belangstelling en kopers. Het moeten voor onze 
dorpsgemeenschap onvergetelijke avonden worden met hopelijk een goede opbrengst zodat 
Kwiek en RKEDO hun plannen kunnen realiseren.
Door alle actie rond de veilingen zou je haast het allerbelangrijkste vergeten en dat is waar het 
allemaal om te doen is, het beoefenen van de mooie voetbalsport iin verenigingsverband. De 
trainingen lopen weer en er wordt volop gevoetbald. De lente is begonnen, laten we hopen dat 
we niet meer met afgelastingen worden geconfronteerd. De resultaten van ons vlaggenschip 
vallen tegen, we zullen alle zeilen moeten bijzetten om in de Vierde Klasse te blijven, zeker met 
in het achterhoofd volgend seizoen weer te spelen tegen Westfriese clubs.
Heb je zin om op vrijdagavond een potje te voetballen en ben je 35 jaar of ouder dan kan dit nu.
RKEDO organiseert samen met Dynamo, Kwiek’78 en Apollo’68 een 7 x 7 competitie in 
toernooivorm op 1 zaterdag – en 2 vrijdagavonden.                     >
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[Geef tekst op] 
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 -  Avalon ELA Energy   
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Een Zonnestraaltje  
Voor hulp bij lichamelijke en geestelijke pijn. 
Voor het opheffen van blokkades. 
Voor rust en ontspanning.  
 
Yvonne Giebing                                                    

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

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

 

 

 

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

Martien WeelUitvaartzorg

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

 

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

 
 
 
 
 

De hele maand Maart 
 20% korting op alle serviesgoed (uitgezonderd glas) 

 
 

Einde deze maand is het alweer Pasen 
In onze winkel vind u ook mooie artikelen voor dit feest 

Kom gerust eens vrijblijvend langs 
 

 
 



26

De wedstrijden duren 20 minuten, drie op een avond. Er wordt gevoetbald op zaterdagavond 6 
april bij Dynamo, 19 april bij Kwiek’78 en op 10 mei bij RKEDO. Heb je belangstelling om mee te 
doen, geef je dan op bij Jack de Weerd (jackdeweerd@hotmail.com)
Frisfeest RKEDO?  Inderdaad een fris-feest......nee niet een feest in de buitenlucht want 
daar zou het inderdaad fris genoeg voor zijn. Nee een feest , gewoon in de RKEDO 
kantine. Leeftijdsgroep is van 12 t/m 15 jaar.
Deze aankondiging vinden we op onze website. Enthousiaste medewerkers en leden willen 
een frisfeest in onze prachtige kantine houden. Wij willen de jongeren laten ervaren dat er ook 
zonder gebruik van alcohol gefeest kan worden. Voor details verwijs ik u naar de Website, we 
hopen op een grote opkomst.

Tot zover en tot ziens op ons sportpark De Krom.
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO

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

Zaterdag 9 maart      Zondag 10 maart 

9:30 RKEDO F1 Dynamo F1 14:00 Saenden 1 RKEDO 1 
9:30 RKEDO F2 SVW 27 F6 9:45 RKEDO VR1 Zeemacht VR1 
9:30 RKEDO F3 Jong Holland F3 10:00 RKEDO 6 WSW 2 
9:30 RKEDO F6 Kwiek 78 F4 10:00 RKEDO B2 KFC B3 
10:45 RKEDO E1 KSV E3 11:45 RKEDO B1 Valken De B1 
10:45 RKEDO E2 KSV E1 12:00 RKEDO 3 Valken De 5 
10:45 RKEDO E5 KSV E9 12:00 RKEDO VR2 Succes VR1 
12:30 RKEDO D2 Kwiek 78 D2 14:00 RKEDO 5 ADO ‘20 16 
14:30 RKEDO C1 Kolping Boys C3 14:00 RKEDO VR3 Zouaven De VR2 
14:30 RKEDO C3 HSV Sport 1889 C1 14:00 RKEDO A2 DESS A1 
 
Donderdag 14 maart 

19:30 Zaandijk 1 RKEDO 1 
 
Zaterdag 16 maart      Zondag 17 maart 

10:45 RKEDO E3 Victoria O E4 14:00 RKEDO 1 Zaandijk 1 
10:45 RKEDO E4 SVW 27 E11 9:45 RKEDO VE2 VVW VE1 
12:30 RKEDO MC2 SEW MC1 10:00 RKEDO 6 Twisk TSV 2 
14:30 RKEDO MC1 LSVV MC1 10:00 RKEDO B2 Volewijckers B1 
   12:00 RKEDO 3 KGB 8 
   14:00 RKEDO 5 Kolping Boys 12 
   14:00 Kwiek 78 VR1 RKEDO VR 1 

<
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EDO-GyM EIERENACTIE 2013 
Over drie weken is weer bijna Pasen, voor gymvereniging EDO de 
tijd om haar jaarlijkse eierenactie te houden. In ieder gezin gaan 
er rond deze tijd extra eieren doorheen; is het niet om deze op te 
eten dan wel om ze van een mooi kleurtje te voorzien. 

Koop een ei dat maakt EDO blij !! 
Op woensdag 20 maart a.s., (dit jaar een week eerder) komen de 
jeugdleden vanaf 17.00 uur bij u langs.  Koop dus allen een doos eieren 
en steun daarmee onze gymvereniging!
We zijn nog op zoek naar een aantal rij-ouders. Vorig jaar hebben we 
niet alle wijken gedaan, omdat er te kort rij-ouders waren. Dit is gewoon 
jammer en kost de vereniging geld, we kunnen wel een extraatje 
gebruiken. Als iedereen wat doet, dan komt het niet steeds op dezelfde 
mensen neer.

Er kunnen ook volwassen leden zich aanmelden om even een paar uurtjes te rijden met een 
groepje kinderen. Help ons, dat scheelt ook in uw eigen portemonnee!!!
U kunt zich aanmelden bij sjem@quicknet.nl, of bij jacquelinevankampen@hotmail.com.
Alvast heel erg bedankt! 
Inning contributie
Binnenkort wordt de contributie over de periode januari – juli geïnd. Het incassobedrag bestaat 
uit contributie voor deze periode en de bondskosten van de KNGU. De contributie is per 1 januari 
2013 met € 3,00 verhoogd. Omdat er nog geen nieuwe penningmeester is aangesteld, worden 
bepaalde werkzaamheden nu door een bedrijf verricht. De kosten hiervoor worden betaald uit 
deze verhoging. Deze verhoging is in de jaarvergadering door de aanwezige leden goedgekeurd.
<

VOORLENTE - WANDELING IN DE POLDER VAN HET WERELDERFGOED BEEMSTER 
Laatste wandeling door weilandpad i.v.m. broedseizoen 15/3 - 15/6 
Op zondagmiddag 10 maart a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in  Oudendijk NH, een 
heerlijke voorlente-wandeling. 
Struinen door het polderlandschap en genieten van de wind laat de gids de mooiste plekjes van 
de polders Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien. 
U loopt over het weilandpad* van Oudendijk naar Beets. Onderweg kijkt u naar de laatste 
wintergasten, o.a. smienten, koperwieken, kramsvogels en kleine zwanen die in het 
Veenweidegebied de polder Beetskoog overwinteren, en misschien zien wij de eerste grutto’s. 
 
Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de Beemster, de veenpolder 
Kruisoord, vroeger een schiereilandje in het Beemstermeer, terug naar Oudendijk. 
 
TIP !!   Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige  
            waterdichte wandelschoenen aan.   
*honden niet toegestaan   
 
 
>
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Start             :    14.00 uur 
Plaats             :     Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte            :    6,5 kilometer 
Duur               :    2,5 uur 
Kosten            :    € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
 
Voor meer informatie: bel naar Tel. 0229-541275 of surf naar www.lesdeuxponts.nl 
Of met Nel en Thames Tol van IVN Waterland, tel. 0299-365645
 <
                                      

 

 

31e Beetskoogkadeloop

Op zondag 24 maart 2013 in Oudendijk
Ook dit jaar met een halve marathon en officiële tijdwaarneming!
Voor de wedstrijdlopers zijn de afstanden: - 7,0 km
-10,5 km
   - 21,1km
Er zijn leuke prijzen in diverse categorieën en wisselbekers voor de 
snelste dame en heer.

Voor de jeugd is er een loop van 2 
km en 2,8 km. Hierbij is voor 
iedereen een prijs.
Inschrijven kan op 24 maart vanaf 
9.30 uur in Les Deux Ponts. 
De start is om 11.00 uur bij 
Eetcafé Les Deux Ponts, 
Slimdijk 2 in Oudendijk NH.

Voorinschrijving: 
www.inschrijven.nl
Meer informatie, ook over de 
kosten: www.ijscluboudendijk.nl

<
Met vriendelijke sportgroeten, tot 24 maart 2013

BESTUUR IJSCLUB OUDENDIJK

Aankondiging jaarlijkse narcissenactie 
Grosthuizerschool
Het is weer bijna lente en de narcissen staan op het punt 
om in bloei te raken. Tijd voor de jaarlijkse narcissenactie 
van de Grosthuizerschool. Op 15 maart zullen de 
leerlingen van groep 7/8 in Grosthuizen, Scharwoude 
en Oudendijk weer langs de deuren gaan om narcissen te 
verkopen.          >
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Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer

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

Feld

Monuta Feld. 24 uur per dag 
bereikbaar op 0229 - 540 555. Ook 
als u niet of elders verzekerd bent. 
U kunt op afspraak langskomen aan 
de Wieder 6b te De Goorn. Kijk ook 
op www.monutafeld.nl
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Aan het begin van de avond zullen de kinderen bij u aanbellen om de narcissen aan de man te 
brengen.
Wij hopen dat er net als vorig jaar weer veel narcissen worden verkocht, want met de opbrengst 
kunnen wij wat extra leuke activiteiten voor de leerlingen organiseren of spelmateriaal 
aanschaffen.
<

De ouderraad van de Grosthuizerschool

23 MAART SPEELGOED / 
ZOMERKINDERKLEDINGBEURS 
van de speel-o-theek De Harlekijn

De speel-o-theek in Berkhout sluit de deuren, 
maar niet voordat zij nog 1 maal de speelgoed/
zomerkinderkledingbeurs groots hebben georganiseerd. 

In de Kleine Ridder naast de brandweerkazerne van Berkhout is op:

 zaterdag 23 maart een SPEELGOED / KINDERKLEDINGBEURS. 

Speelgoed voor alle leeftijden is welkom: Lego, auto’s, poppen, spelletjes, Playmobil als alles 
maar, heel schoon en compleet is. Kleine losse onderdelen graag in plastic zakjes verpakken.
Boeken mogen ook maar deze mogen niet met losse bladeren en kapotte of gescheurde bladeren 
ingeleverd worden. 
Ook mag er weer zomer-kinderkleding ingeleverd worden. Alles wat ingebracht wordt moet 
schoon en heel zijn. Dus als u nog wat heeft, lever het in en wij zullen het voor gaan verkopen.
De kleding en het speelgoed dient u zelf te prijzen en te voorzien van een nummer die u kunt 
opvragen bij Pauline Wit 06-54745533 of Desiree Bakker 0229-551642

U kunt uw schone kleding vanaf maat 74 (geen schoenen) en schone speelgoed inleveren bij de 
speel-o-theek op: 
Maandag 18 maart van 15:00 tot 16:00, 
Dinsdag 19 maart van 19:00 tot 20:30 en op 
Vrijdag 22 maart van 13:00 tot 15:00 uur. 

De openingstijd van de Speelgoed- en kledingbeurs is:
Zaterdag 23 maart om 9:00 uur tot 11:00 uur.

Tot dan bij de beurs van speel-o-theek De Harlekijn
Locatie: De Kleine Ridder
 Kerkebuurt 169
 te Berkhout 

<
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woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
 

 

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

Openingtijden:
Maandag geslOten

dinsdag tot vrijdag 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur.
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Ook Koggenland van start met 35+ 7x7 voetbal
Steeds meer verenigingen starten met het aanbieden van 35+/45+ 
voetbal. Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld 
met en tegen spelers die minimaal 35+ of 45+ jaar oud zijn. Het doel 
is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze 
groep langer aan de voetbalsport te binden. Ook de verenigingen in 
Koggenland start met deze nieuwe voetbalvorm. Voor deze variant 
zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en 

van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd 
bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd.

35+ kennismakingstoernooien in Koggenland e.o.
De vijf verenigingen Apollo’68, Kwiek’78, RKEDO, SC Dynamo en VV Opperdoes, zijn samen 
met de KNVB en Sportservice West-Friesland een project gestart om het 35+/45+ voetbal in de 
regio te stimuleren. In het voorjaar van 2013 worden er twee kennismakingstoernooien voor 
35+ voetballers georganiseerd. Gastvereniging is op 5 april SC Dynamo, op 19 april Kwiek’78 en 
op 10 mei RKEDO.. 

Hoe kan ik meedoen?
De bovenstaande verenigingen doen mee aan dit project. Kijk op de website van één van de 
verenigingen wat zij aanbieden voor de 35+/45+ voetballers binnen hun vereniging. Dit kan 
verschillen per vereniging. 
                                                                                                                                                                    
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marije Min (West1-Marketing@knvb.n) of kijk op 
www.voetbal.nl/7tegen7 voor meer informatie over het 7 tegen 7 35+/45+ voetbal van de 
KNVB.
<

Aankondiging jaarlijkse chocoladeactie 
peuterspeelzaal Dikkie Dik 
Met de lente eindelijk in zicht kijkt iedereen weer uit 
naar de komende paasdagen. De paashaas heeft ook dit 
jaar weer heerlijke chocolade gebracht bij Peuterspeelzaal 
Dikkie Dik. Op 22 maart is de jaarlijkse chocoladeactie 
voor Peuterspeelzaal Dikkie Dik in Grosthuizen, 

Scharwoude en Oudendijk. Dan zullen wij weer bij u langskomen om deze heerlijke lekkernij te 
verkopen. U kunt ons tussen 17.30 en 19.30 uur verwachten.
Met de opbrengst van deze verkoop hopen we weer leuke activiteiten voor de peuters te 
organiseren en materiaal aan te schaffen om hun speelplezier bij Dikkie Dik nog meer te 
vergroten. 
Wij hopen daarom dat er net als vorig jaar weer veel chocolade wordt verkocht.
<

De ouderraad van Peuterspeelzaal Dikkie Dik
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Dames- en herenkapsalon

• WalingsDijk 133a • 1633 rr   avenhorn 

0229 542413
openingstijDen;

dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.
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Vrienden van Zwembad Buitenmeere Obdam organiseren een 
klussendag
Hoewel de winter nog maar net uit het land is zijn de eerste stappen al weer 
gezet in het buiten zwembad te Obdam.
Afgelopen week heeft badmeester Ted de Boer samen met René Kramer 
namens de Vrienden van de Buitenmeere, een eerste inventarisatie gemaakt 
van de klussen die rond het zwembad gerealiseerd moeten worden, om er 

komend jaar weer een spetterend zwembadseizoen van te maken.

Vorig jaar zijn er op een aantal dagen door vrijwilligers in het buitenbad allerlei klussen opgepakt. 
Ook dit jaar willen we weer een aantal zaken oppakken met vrijwilligers. 

Wat staat er dit jaar op de planning?
-  Ruimte maken voor de nieuwe glijbaan
-  Het huidige kassa-gebouw schuren en voorzien van een nieuwe frisse kleur. 
-  Een aantal hekjes verplaatsen en schilderen omdat er heel wat bomen en struiken gesnoeid 

zijn rond het zwembad.
 -  Een extra waterpunt bij de kleedkamers, hier moet een sleuf gegraven worden 
-  Het houten meubilair een likje verf geven
-  De tafeltennis tafel voorzien van een netje
-  Het volleybal veld in ere herstellen en proberen op het achterveld een trap veldje te creëren.

Al met al een hoop activiteiten die we samen met elkaar proberen aan te pakken, om zo het hele 
zomerseizoen weer met z’n allen te genieten van ons buitenbad in Obdam.

Mooie verhalen zult u denken. 
Maar om dit te realiseren zijn we ook dit jaar weer opzoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen. 
Heeft u zin en tijd om een dag of dagdeel te helpen als vrijwilliger? 

We gaan klussen op zaterdag 13 April en op zaterdag 20 April.
Graag zien wij uw mail tegemoet op buitenmeere@koggenland.nl. 

Want samen staan we sterk en gaan we weer een spetterend seizoen 
tegemoet,
<

René Kramer namens ”Vrienden van de Buitenmeere’’

 
Popkoor Evergreen wil met oud-leden haar 25-jarig jubileum 
vieren. 
Gemengd koor Evergreen viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met een 
jubileumconcert op zaterdagavond 9 november. Evergreen wil hier 
gezamenlijk met oud-leden invulling aan geven.
Het idee is om, naast het bestaande koor, een projectkoor te vormen. Het 
projectkoor bestaat uit oud-leden van Evergreen en de huidige leden die al 
(heel) lang lid zijn. 
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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

HIT: High Intensive Training
Binnenkort starten wij met deze training in de praktijk voor 
fysiotherapie te Berkhout. Deze HIT is gebaseerd op 3x per week 
gedurende 20 minuten intensief te trainen.

Voordelen van deze methode:

• Minimale tijdsinspanning geeft groot resultaat

• Verhoging van uithoudingsvermogen

• Vermindering van het lichaamsgewicht

• Verlaging van de BMI
Deze training wordt gedurende de eerste 10 x begeleid door 
de fysiotherapeut, daarna kan men kiezen om mét of zonder 
begeleiding verder te gaan. Vooraf vindt er een intake plaats, om 
een trainingsschema op maat te maken.

De kosten voor deze intake en 10 HIT trainingen bedragen 75 euro.
Voor informatie en opgave: Rein Visser tel: 0229-553333 
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Het projectkoor gaat een aantal liederen welke het koor in het verleden gezongen heeft, opnieuw 
instuderen.
Hiervoor zullen een aantal afzonderlijke repetitie avonden of middagen georganiseerd worden. 
De kosten voor oud-leden bedragen naar verwachting € 30,- per persoon. In dit bedrag is het 
bladmuziek en deelname aan het jubileumconcert begrepen.
Zowel het bestaande koor als het projectkoor zullen dan gezamenlijk het jubileumconcert 
verzorgen. Belangstellende kunnen zich, bij voorkeur per mail, opgeven bij Agnes Laan. 
(agneslaan@quicknet.nl)
Vanzelfsprekend bestaat er ook de mogelijk om gewoon lid te worden van Evergreen. Wij 
repeteren iedere donderdagavond in de Groene Toren te Avenhorn, van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
<

Peuterspeelzaal Duimelot komt in actie!
Oftewel, de ouders van onze peuters komen in actie voor de speelzaal!
In de week van 4 tot en met 9 maart vindt de landelijke Jantje Beton 
Collecte plaats. Er zijn diverse ouders die zich voor dit goede doel willen 
inzetten. 
De helft van de opbrengst gaat naar onze eigen peuterspeelzaal en het 
overige deel naar plaatselijke projecten van Jantje Beton.

Op donderdag 21 maart houden wij onze jaarlijkse chocolade actie. Ouders verkopen die dag 
doosjes overheerlijke paasbonbons langs de deur. Van de opbrengst kunnen wij diverse leuke 
activiteiten organiseren voor de peuters. Houdt uw voordeur vanaf 17.00 uur in de gaten!
<
 Groeten van de leidsters en ouderraad.

Euro 644,39 opgehaald tijdens collecte voor Amnesty in De 
Goorn
De collecte van Amnesty International, die in de week van 10 februari 2013 
- 17 februari 2013 werd gehouden heeft in De Goorn, € 644,39 opgebracht. 
13 vrijwilligers hebben gecollecteerd. Amnesty dankt alle vrijwilligers voor 
hun geweldige inzet. 

Het was de elfde keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke 
collecte hield. Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor 
onderzoeken en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke 
groeperingen. Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van 
Amnesty blijvend mogelijk. 

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds 
wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook 
kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. 
Gewetensgevangenen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds 
uitgevoerd. 
<
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De pondjes er af in het nieuwe jaar? 
Neem uw inspanningen om af te vallen 
op met een actioncam. Het levert 
spectaculaire beelden op en zorgt er 
voor dat u de zweetdruppels niet gauw 
vergeet. Ook mooi om bijvoorbeeld uw 
ski-capriolen vast te leggen. 
 

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

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

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

E-reader: 
Icarus Pocket 6 inch 
met beschermhoes. 

100 % Hollands  
Nu € 104 

 
* U betaalt genoemde prijs bij afhalen. Kijk op www.cameracompact.nl  
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´Sport en bewegen voor mensen met een verstandelijke 
beperking´
Energie, motivatie, fysieke conditie, prestaties neerzetten, plezier 
hebben en vriendschappen  opbouwen:  Er zijn talloze redenen 
waarom het beoefenen van een  sport leuk en nuttig is. Voor 
mensen met een verstandelijke beperking is sport extra belangrijk, 
voor onder andere persoonlijke  ontwikkeling, zelfvertrouwen en 

eigenwaarde. Sportservice Noord-Holland heeft een overzicht van al het sportaanbod 
voor deze doelgroep.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen veel baat hebben bij bewegen. Ze leren 
daardoor bijvoorbeeld samenwerken, omgaan met winst en verlies én voelen zich fitter na het 
sporten. Sommigen sporten mee tijdens reguliere sporturen, wat mogelijk kan zijn. Echter bij 
steeds meer verenigingen en sportscholen is een apart uur gecreëerd om deze doelgroep op juiste 
wijze en met de juiste begeleiding te laten sporten. 

In Hoogwoud is het mogelijk om mee te doen met Sportinstuif ’t Bon. Op 2 maart aanstaande 
en op 6 april worden weer sportinstuiven georganiseerd. Vind jij teamsporten leuk? Heb je dan 
wel eens gedacht aan handbal, voetbal of hockey? Bij Westfriesland SEW/ Nibbixwoud kan 
er gehandbald worden. Er wordt zowel binnen als buiten getraind. Vanaf 16 jaar ben je daar 
welkom. In West-Friesland zijn er verschillende voetbalverenigingen met een G-team. Lekker 
buiten trainen met elkaar en soms op zaterdag een wedstrijd spelen tegen een ander team. 
Dit kan bij o.a. HOSV/ Opmeer, KGB/ Bovenkarspel, HCSV Zwaluwen ’30/ Hoorn en bij de 
Zouaven/ Grootebroek. Bij FC Leekers uit Wognum kan om de twee weken zaalvoetbal gespeeld 
worden. Bij de West-Friese Hockey club/ Hoorn kun je terecht voor trainingen en zo nu en dan 

een toernooitje spelen tegen andere teams. Geen zin in een teamsport? Dan kan je altijd nog op 
zoek gaan naar een leuke individuele sport zoals: gymnastiek, judo, tennis, kanoën, wandelen, 
bowlen, fitness etc. Er zijn heel veel mogelijkheden in West-Friesland om te bewegen.
De website www.aangepastsporten.info geeft het volledige sportaanbod in de verschillende 
regio’s, waaronder West-Friesland. De activiteiten die geschikt zijn voor mensen met een 
verstandelijke beperking worden aangegeven met het icoontje van een hoofd. Verenigingen 
die een beweegactiviteit hebben of een activiteit willen opstarten voor mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker. We vullen 
uw activiteit graag aan op de website, zodat potentiële sporters kunnen doorstromen naar de 
beweegactiviteit.

Meer informatie
Voor persoonlijk contact kunt u bellen of mailen met Ageeth Bakker, regiomedewerker Aangepast 
Sporten, telefoon: 0229 - 28 77 02, e-mail: abakker@sportservicewestfriesland.nl. 
<
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Emil & Loes Boon 
Woning- en Projectinrichting 
www.jandeen.nl  
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U bent van harte welkom in onze showroom, 
maak wel vooraf even een afspraak 0229 561525 

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

 
09.00-15.00 uur

 

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

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl

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
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KVG dinsdag 18 februari, een avond met “ Gezichtsgymnastiek”
Het was buiten fris,…zeer fris zeg maar.
We stonden te wachten tot de zaaldeur voor ons openging.
Binnen eerst maar snel een kop warme Thee/koffie om bij te warmen en de 
kachel maakte de temperatuur al snel behaaglijk.
Deze avond werd gegeven door: Mevr. Greet van der Bel- Vonk.        >
Zij geeft ook fysiotherapie maar heeft haar kennis uitgebreid met 

“Gezichtsgymnastiek”.
Dit kan je beschouwen als fysio voor gezicht, nek en hals.
Diverse aanspanningen en bewegingen of massage samen boden een gevoel van ontspanning en 
of neiging tot gapen.
Andere bewegingen gingen samen met aanspannen van buik-, nek- en halsspieren. Hierdoor kon 
je bij een ander goed zien(of in een spiegel bij jezelf) hoe deze oefeningen werkte. Door deze 
oefeningen vaak genoeg te herhalen over langere tijd worden je spieren van gezicht,nek en hals 
getraind en door deze intensiviteit vervagen de getrainde rimpelzones.
Zo lijkt het op een natuurlijke facelift die een ieder zichzelf kan geven.
Greet gaf de gymnastiek op een leuke manier en er werd ook al snel gelachen.
Dit geeft echter lachrimpels,…. daar moet je vooral veel mee oefenen omdat iedereen die graag 
ziet en een grootste ontspanning geeft.
Aan het eind van de avond werd ze door Guus bedankt en er kwam direct uit de zaal dat er vele, 
zo niet alle aanwezigen er erg van hadden genoten. Als er vanuit het thuisfront mettertijd een 
strakkere huid wordt waargenomen dan kan het zomaar zijn dat deze avond zijn er voordeel toe 
doet. We hopen dat we deze opkomst kunnen handhaven en zien jullie graag bij de volgende 
(kaart) Avond. Vergeet je niet op te geven voor de KAART-/RUMMICUB-/ KEEZEN dag vòòr 9 
maart.

Namens het bestuur van het KVG
Tot gauw weer.

En lijkt dit u ook leuk? Kom gerust eens kijken of vraag iemand naar ons programma.
<

Rol gemeenteraad bij behandeling Distriport bij Raad van State
Was de gemeenteraad tijdig en volledig geïnformeerd over de manier waarop het 
bestemmingsplan Distriport bij de Raad van State werd behandeld? Wist zij van de ‘knip’: de 
verdeling van Distriport in twee delen? Wist zij dat er in de markt een belangstelling van 30 tot 
35 ha voor Distriport was? De gemeenteraad beweerde dit allemaal wel op 19 december 2011. 
Maar lagen daar besluiten en bewijzen onder? 

In de vorige Heraut werd gemeld dat de rekenkamercommissie is gestart met het onderzoek 
naar Distriport. Helaas blijkt het e-mailadres niet te werken, zo merkten wij toen wij 
probeerden contact met de commissie te leggen. Hieronder belichten we een kwestie die de 
rekenkamercommissie wellicht zal bestuderen als zij onderzoekt of de gemeenteraad tijdig en 
volledig is geïnformeerd in het bestemmingsplanproces en of zij de Raad van State wel correct 
heeft geïnformeerd. 

Beweringen bij Raad van State door gemeenteraad goed onderbouwd? 
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Ringe 
Dierdrogist	  en	  dierbenodigdheden	  

                 AANBIEDINGEN MAART 
 Ecostyle vitaalvers per 
stuk € 2.10 nu 3 voor € 5! 

 

Ecostyle kattenbrokken 500 
gram, alle varianten per stuk 
van € 4.75 nu voor € 2.50! 

 
 
 

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 

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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Op 19 december 2011 behandelde de Raad van State het bestemmingsplan Distriport.           >
Daaraan was een traject van vele jaren voorafgegaan met inspraak, onderzoeken, zienswijzen 
en het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad op 8 februari 2010. Aan de ene kant zaten 
de diverse bezwaarmakers, aan de andere kant zat de advocaat van de gemeente namens de 
gemeenteraad. Niemand anders dan de gemeenteraad is immers verantwoordelijk voor het 
raadsbesluit: het bestemmingsplan Distriport. Maar wist de gemeenteraad in december 2011 
eigenlijk wel welk plan zij indiende? Vooral twee punten zijn opvallend:
Vlak voor de zitting (brief d.d. 7 december 2011) verdeelde de advocaat van de gemeente 
‘namens de raad van de gemeente Koggenland’ het bestemmingsplan Distriport in twee delen: 
een plandeel A (70%) en een plandeel B (30%). Men stelde aan de Raad van State voor eventueel 
alleen plandeel A goed te keuren. Dat was op de valreep een zeer ingrijpende wijziging in het 
bestemmingsplan, ingediend namens de gemeenteraad. Maar wisten de raadsleden daarvan? 
Waren zij er op 7 december 2011 – toen dat voorstel schriftelijk naar de Raad van State ging 
– van op de hoogte dat het bestemmingsplan zo drastisch gewijzigd werd? Was men tijdig en 
volledig geïnformeerd? Lag er een raadsbesluit om die wijziging aan te brengen? 
Tijdens de rechtszitting op 19 december 2011 werd het onderwerp ‘nut en noodzaak’ behandeld. 
De bezwaarmakers betoogden dat nut en noodzaak niet waren aangetoond en dat de rapporten 
zelfs uitwijzen dat er veel te weinig behoefte in de markt is. Ter plekke werd echter namens de 
gemeenteraad verklaard dat er voor 30 tot 35 ha belangstelling voor het bedrijventerrein zou 
zijn. Die verklaring kwam niet van de advocaat, niet van de wethouder, niet van een ambtenaar. 
De bewering dat er 30 tot 35 ha belangstelling zou zijn werd in de rechtszaal gedaan door 
een medewerker van de projectontwikkelaars. Zonder enige onderbouwing. De staatsraden – 
rechters - vroegen niet door. Het is gebruikelijk dat men de informatie die de overheid inbrengt 
voor waar aanneemt. De bezwaarmakers moeten eventueel het tegendeel bewijzen. Maar 
het was uiteraard onmogelijk om ter plekke afdoende te bewijzen dat die inschatting van de 
belangstelling veel te hoog was. Belangrijk is echter de vraag: waarom deed de gemeenteraad 
dat? Wist de gemeenteraad van die belangstellingscijfers? Had zij onderbouwing voor de hoge 
schatting die zij daar deed? En als er geen onderbouwing voor die belangstellingscijfers is, heeft 
de gemeenteraad dan de rechters iets op de mouw gespeld? Om het plan er maar door te krijgen? 
Kortom: is de gemeenteraad in deze fase van het bestemmingsplantraject wel goed geïnformeerd? 
Kan zij de beweringen die zij deed wel onderbouwen? En heeft zij de Raad van State wel goed 
geïnformeerd? Wij vertrouwen erop dat de rekenkamercommissie onder andere deze punten 
grondig zal onderzoeken. 
De raadsleden moeten òfwel hun uitspraken bij de Raad van State hard maken, òfwel hun 
beweringen intrekken en erkennen dat ze de Raad van State niet juist hebben geïnformeerd. 
Want zomaar dingen beweren, dat kan natuurlijk niet. 

Koggenland ‘op safe’ met betaling aan Westfrisiaweg
Nog even iets anders. Vorige keer meldden wij dat de gemeente Koggenland wellicht toch niet zo 
‘op safe’ speelt voor wat betreft de bijdrage van 6,5 miljoen aan de Westfrisiaweg. De gemeente 
stelde dat de provincie die 6,5 miljoen zal betalen als Distriport er niet komt. Wij hebben de 
gemeente om opheldering gevraagd. Zij stuurden als bewijs het antwoord van Gedeputeerde 
Staten op vragen die de PVV-fractie in juli 2011 stelde. Er liggen nu de volgende documenten en 
afspraken over wie de kosten voor de ontsluiting van Distriport op de A7 moet betalen:
September 2004: Provinciale Staten nemen motie 8-32 aan behorend bij het provinciaal 
streekplan waarin staat dat ‘de kosten voor de relevante infrastructuur ten laste komen van het 
Jaagwegproject’. Kortom: de provincie besluit dat Distriport 6,5 miljoen moet betalen voor de 
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I.P.L. ONTHAREN IS DE OPLOSSING!

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

Ontharen laat u toch alleen door de expert doen

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

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

www.ninettedewit.nl
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aanleg van de weg.               >
December 2010: Gedeputeerde Post meldt in een e-mail aan de stuurgroepleden van het project 
Westfrisiaweg dat de gemeente Koggenland zal voldoen aan de verplichting om 8,5 miljoen bij te 
dragen aan het project. De provincie zal alleen als kassier optreden voor de 6,5 miljoen die door 
de ontwikkelaars van Distriport worden betaald. 
Juli 2011: In haar reactie op Statenvragen van de PVV (2011-64) antwoorden Gedeputeerde 
Staten met ‘ja’ op de vraag ‘Heeft de provincie Noord-Holland van de gemeente Koggenland het 
risico overgenomen voor wat betreft de ontbrekende opbrengst van 6,5 miljoen voor de aanleg 
van de N23 uit de ontwikkeling van Distriport?’.
Oktober 2012: In de voordracht voor Provinciale Staten met daarin de begroting voor de 
Westfrisiaweg staat in de tabel ‘Geraamde dekking’ onder de kop ‘Bijdragen van gemeenten’: 
Gemeente Koggenland 1 (Distripoort) 6,5 miljoen. 
Hoe zit het nu? De gemeente beroept zich op het antwoord op een door de PVV in juli 2011 
gestelde vraag. Maar in de door de provincie aangenomen motie, de e-mail van verantwoordelijk 
gedeputeerde Post en in de recent in oktober 2012 door de provincie aangenomen begroting 
voor de Westfrisiaweg staat duidelijk dat NIET de provincie, maar juist Koggenland of de 
projectontwikkelaars verantwoordelijk zijn voor de 6,5 miljoen. Dus, safe? Niet echt. Is er 
werkelijk een hard besluit van de provincie dat de wethouder Wijnker vrijpleit van de betaling 
van 6,5 miljoen? Feit blijft wel dat wethouder Wijnker destijds heeft getekend voor de 6,5 
miljoen zonder dat daar een deugdelijke dekking voor was. 
<

namens Berkhout is Boos!
Annet Wood

Westerkoggeflora goed bezocht!
In het weekend van 2 en 3 februari heeft de Westerkogeflora plaatsgevonden 
in sporthal ‘De Koggenhal’ in De Goorn. De sporthal werd in enkele 
dagen door de vaste arrangeurs, Linda Meinen en Margret van de Gulik, 
omgetoverd tot een natuurlijk paviljoen. “Zondag is net als andere jaren de 
meest bezochte dag”, aldus Rober Dol (voorzitter). 

Marktplein
Op zondagmiddag werd een kleine marktplein ingericht met een rietdekker 
die demonstraties gaf aan het publiek en een imker die honderduit kon 
vertellen over zijn hobby. Ook waren er diverse natuurlijke producten 
te koop voor het publiek: fruit, fruitsappen, kaas, wijn, honing, etc. 
Allemaal producten die we in onze nabije omgeving op natuurlijke wijze 

produceren.  De band ‘Op Grijze Wijze’ gaf de show een muzikale invulling wat menig beentjes 
in de lucht liet gaan. De opbrengst van de optredens gaat regelrecht naar een goed doel. 

Goed bezochte open dag 
De open dag bij de firma P. Spruit, op zaterdag 2 februari, heeft veel bezoekers getrokken. 
Ruim 600 mensen hebben dit bedrijf in de Wogmeer een bezoek aangedaan. Daarna mocht de 
organisatie veel bezoekers verwelkomen in sporthal ‘De Koggenhal’.

Prijsvraag
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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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Tijdens de Westerkoggeflora heeft menig bezoekers zijn hoofd gebroken over de prijsvraag. 
Het juiste woord was ‘Facebookvriend’. Hieronder een overzicht met de prijswinnaars:
1e prijs
Bloemenbon 
t.w.v. €25,- Hadewyck van der Werf, Hoorn
2e prijs
Bloemenbon
t.w.v. €12,50 C. Kabel, Zaandam
  Iris Meijer, Ursem
  Jonna Epker, Hoorn
  Ria Peperkamp, Limmen
  Dilyn Hakvoort, Hensbroek
  Mw. De Waard, Berkhout
  Margreet Drijver, Schellinkhout
  A. Grooteman Groot, De Goorn
3e prijs
Bloemenbon
t.w.v. €7,50 Peter Bakker, Obdam
  B. Klaouwen, Avenhorn
  M. Groen Seijts, Zuidermeer
  Petra Oudt, Spanbroek
  Emma Blank, Arnhem
  Corrie Hendriksen-De Boer, De Goorn
  T.J. de Lange, Castricum
  Helena Spaars, De Goorn
  E. Groot, Grootebroek
  A. van Diepen – Jasper, Avenhorn
De bloemenbonnen zijn aangeboden door Rabobank Midden Westfriesland. Gefeliciteerd met 
uw prijs!
Graag zien we u terug tijdens de volgende editie van de Westerkoggeflora!
<

Zuidermeer, februari 2013
Beste vrienden van pater Kees Spil en zijn werk in Buswale,
In oktober 2011 organiseerden wij onze eerste ‘Hart voor Uganda’ dag. Met die dag wilden we 
niet alleen ons aller vriend pater Kees Spil herdenken, maar vooral ook het werk van de Stichting 
onder uw aandacht brengen. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde middag, met mooie 
optredens van het Jambo koor onder leiding van Teun Steur, de vrolijke dansjes van de kinderen 
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van de St. Bernadette school.        >
De aanwezigheid van de wereldwinkel en de presentatie van het werk van de Stichting.
Graag willen we u nogmaals de gelegenheid geven te proeven van deze ongedwongen Afrikaanse 
sfeer en nodigen u hierbij uit een bezoek te brengen aan ons Afrikaanse dorpsplein.

Hart voor Uganda vindt plaats op zondag 17 maart 2013, van 14:00 tot 18:00 uur, in het 
dorpshuis van de Zuidermeer. 
Adres: Zuidermeerweg 54, ingang aan de achterkant van de kerk

Wat u o.a. kan verwachten naast het gezellig en ongedwongen samenzijn:
Presentatie lopende projecten in Uganda
Optredens van het Jambo koor
Het altijd weer spannende ‘Rad van Avontuur’
En net zoals kinderen in Afrika belangrijk zijn, hebben zij op deze middag ook onze speciale 
aandacht.

Gedurende de middag kan geproefd worden van diverse Afrikaanse hapjes (o.a. pindasoep) en 
drankjes (thee van Theresa Winery uit Uganda). De wereldwinkel is ook aanwezig, waardoor 
kennis gemaakt kan worden met de cultuur, etenswaren en spullen uit diverse werelddelen.

Wij hopen op een mooie middag. De kans om vrienden en bekenden te treffen wordt groter 
naarmate de opkomst groter is, zo heeft het ook altijd gewerkt na afloop van de herdenkings-
viering in voorgaande jaren. Mogen we op jullie rekenen? 
<

Met hartelijke groeten, 
Namens de stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil,

N. Vriend, voorzitter

Beste Koggenbewoners,
De afgelopen maand hebben we weer allerlei leuke 
activiteiten met de kinderen ondernomen. Ook in de 
voorjaarsvakantie hebben activiteiten plaatsgevonden op 
onze locaties in Ursem en Avenhorn/De Goorn. 

Locatie Figaro in Ursem
Bij het kinderdagverblijf van Figaro in Ursem vierden we carnaval. Iedereen mocht verkleed 
komen en de kinderen zijn allemaal prachtig geschminkt. De kinderen hebben maskers en 
feestmutsen geknutseld. De komende weken staat op het kinderdagverblijf het thema circus 
centraal. 

De BSO-kinderen van Figaro hebben in het kader van Valentijnsdag hartjes geschilderd voor 
iedereen die ze lief vinden. Ook hebben ze van klei hele mooie roosjes gemaakt.

In de voorjaarsvakantie zijn we aan de slag gegaan met het thema “recyclen”. Dit houdt in dat 
we van gebruikte materialen, zoals oude weckpotten, kopjes, schotels en bordjes nieuwe dingen 
hebben ontworpen en gemaakt. De weckpotten hebben we mooi beschilderd, en van serviesgoed 
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hebben we etagères gemaakt.
Locatie De Krekel in Avenhorn
Bij de Krekel in Avenhorn was het thema van de voorjaarsvakantie “Middeleeuwen”. Er 
stond een heuse kasteelpoort bij de ingang van het gebouw, de kinderen maakten kastelen 
van suikerklontjes en tussen de middag aten we kip met onze handen. Voor de oudste groep 
kinderen (vanaf 8 jaar) was er een bouwwedstrijd met Kapla en gingen we naar de instuif van het 
Koggebad/Koggehal. 

Locatie Pinokkio in Avenhorn
De BSO-groep bij Pinokkio is in de voorjaarsvakantie aan de slag gegaan met het thema “Piraten”: 
de kinderen waren als piraten verkleed en er stond een zelfs een groot piratenvlot op de groep!

Benieuwd naar de foto’s van onze 
activiteiten. Kijk dan eens op www.
skikkoggenland.nl 

Hebben jullie onze pedagogisch 
medewerkers al eens zien lopen met 
de bolderkar? Elke dag gaan ze erop uit 
met de kinderen, halen verse broodjes 
bij de bakker of gaan een heerlijke 
rondje wandelen. De kinderen vinden 
het prachtig en zitten heerlijk warm 
ingepakt. 

<
Met vriendelijke groeten,

SKiK

KBO Klaverjassen om de Paul Jong Beker
Op Valentijnsdag, 14 februari:
Met 52 deelnemers zijn we ondanks het slechte weer (sneeuw, regen, ijzel) 
en de daarop gebaseerde afgrijselijke verwachtingen zeer content. En weer 
trekt Trees Schouten zich tactisch terug om Sijf Veldboer een plek te gunnen. 
Die zat keurig in de zaal, maar had zich niet aangemeld. In ronde één spelen 
Engel en Nel Bruins samen (1861) en –wat heet toevallig- ook Jan en Truus 

Koeckhoven vormen een koppel (1661). Dan blijkt het echtpaar Van Weerdenburg ook nog een 
setje te vormen (1459): Hoe is het mogelijk. Toch zijn er nog een aantal echtelieden die zelfs 
niet bij elkaar aan tafel zitten. Misschien in ronde twee of drie, alhoewel Jaap Kluft daar mijns 
inziens niet op zit te wachten. In ronde twee spelen de echtparen Pronk en Van Weerdenburg 
niet met, maar tegen elkaar. De heren geven op Valentijnsdag de dames duidelijk voorrang: 
1394-1808 en 1347-1635. In ronde drie speelde het enige mannenkoppel van de hele middag: 
J.Leek-S.Veldboer:1584. Na ronde twee was er nog geen enkele score boven 2000 en slechts 
één onder 1000. In ronde drie toch nog twee megascores, terwijl één paar met ruim 700 werd 
afgescheept. Voor de verrassingsprijzen had ik keuze: 14 vanwege Valentijn of de leeftijden van 
mijn overleden vader, moeder en oudste broer opgeteld 245 en daarvan de laatste twee cijfers, 
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maar ik heb het me deze keer gemakkelijk gemaakt: de eerste twaalf en de laatste tien.
De prijswinnaars:
1 J.Kluft 5819 11/12 R.Timmerman 4843
2 R.Laan-van Straalen 5802 43 A.Mes-Sijs 4099
3 T.van Diepen-Braas 5707 44 J.Koeckhoven 4050
4 J.Laan-Smits 5502 45 D.Koster 4028
5 D.Pronk-van der Lee 5373 46 P.de Hertog 3995
6 V.Houtenbos-Pronk 5299 47 M.Smits-Laan 3980
7 R.Broeke 5219 48 C.Weel-van Langen 3890
8 H.Horstman 5204 49 T.Kooter-Vriend 3878
9 T.Koeckhoven-Conijn 4898 50 M.Ruiter-Kunst 3831
10 I.van de Poel 4887 51 E.Dekker-Tromp 3767
11/12 G.Komen-Swart 4843 52 T.Negenman-Koning 3577

Voor de topvijf gelden alleen de acht beste uitslagen. De positie van G. Smits kwam ondanks 
haar afwezigheid niet in gevaar.J.Pronk en T.van Diepen wisselden van plaats en R. van Schagen 
moest haar plaats afstaan aan H. Horstman. de topvijf na negen speelronden:
1 G.Smits-Karsten 40955
2 T.van Diepen-Braas 39578
3 J.Pronk-Belkom 38923
4 J.Laan-Smits 38673
5 H.Horstman 38136

Tot slot ben ik u de bijzondere uitslagen nog schuldig: gelijkspel 1616 van T.Koeckhoven en R.van 
Schagen, terugtellen 4745 van J.Pronk-Belkom en 1918 van T.Schouten/J.Kluft, doortellen 1112 
van M.Kunis/J.van Schagen en het omkeerbare getal 1661 van het echtpaar Koeckhoven.
Tot de volgende keer.
<

Jaap van Diepen

Voorjaar

As ‘t eerste kind nei buiten komt
den volgt de rest vanzelf.
As jonge spreêuwe kwettere ze,
‘t benne’ d’r een stik of elf.

Ze springe, holle, hinkele
en tekene met kroit.
Ze benne heêl’gaar wuiterig,
kenne d’r ai weer kwoit.

Ze fietse, steppe, skeltere,
doen wat in huis niet kon.
De wange kleure lekker roôd
en ‘t heer glanst in de zon.
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Nei een kloin uurtje benn’ ze ‘t zat
en gaan ze weer nei huis.
Speule ‘n computer-spelletje
of zitte voor de buis.

“Hoe zalig als de jongenskiel
nog om de schouders glijdt.”
Dat dichtte ze al eêuwe t’rug.
‘t Geldt nag in deuze toid.
<

Nel Schoon Wagenaar, Broek op Langedijk
Uit Skroivendevort

Oproep voor woldonaties.
Medio augustus worden in Hoorn de Waterweken georganiseerd, deze dagen worden opgevolgd 
door het cultuurweekend. Op initiatief van Helma van Kleinwee, beeldend kunstenaar uit Hoorn, 
wordt gedurende die periode de stad Hoorn uitgebreid. Met breiwerk dus. Het afgelopen jaar 
werd in Hoorn het Kleine Noord al uitgebreid. Nu gaat een groot gedeelte van de binnenstad er 
aan geloven. Vanaf het Kleine Noord tot aan het Oostereiland wordt het straatmeubilair ingepakt 
met breiwerk. Zo krijgen alle lantaarnpalen op de route krijgen gebreide kleding aan, het beeld 
van JP Coen wordt aangekleed, de waterdrager krijgt weer een kleed aan, de boot (Jacoba) van 
het Leerwerkbedrijf Oostereiland in de haven naast het Houten Hoofd wordt aangekleed met 
breiwerk en de brug naar het Oostereiland wordt voorzien van breisel. Het wordt een kleurrijk 
geheel. 

Er wordt men man 
-(lees vrouw)- en 
macht gebreid in 
Hoorn en omgeving. 
Veel zorginstellingen 
zoals het leerwerk-
bedrijf zelf, een 
zorgboerderij in 
Berkhout en ver-
zorgingstehuizen 
werken hieraan mee. 
Daarnaast zijn er 
groepen dames die 
meewerken, onder 
andere in de 
Bobeldijk, en 
deelnemers aan het 

atelier van Annet Wood breien mee. Maar voor al die projecten is wol nodig, veel wol. 
Heeft u restanten wol? Dan kunnen de breisters die goed gebruiken. U mag uw restanten 
inleveren bij:
Annet Wood, Westeinde 256 in Berkhout
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De voorjaar-zomer baby en kidskleding maten 56 
t/m 164 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 
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	  -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.

Te koop 
aangeboden:
Eengezinswoning
Hier nog wat aanvullende 
informatie: Eengezinswoning 
met op eerste verdieping 
kunststof kozijnen + horren 
voor alle openslaande ramen 
en op begane grond alles 
kunststof behalve de achter-
deur. Nette keuken en spiltrap 
naar zolder.

Pastoor Lemeerstraat 52
1648JK De Goorn

Voor info graag bellen met 
06-51876650 (na 18.00 uur)
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Paul Schouten, Grote Noord 120 in Hoorn
Alles was liefde !!!
De liefde voor de muziek, de liefde voor het instrument, de liefde voor de 
vereniging de Brassband `Kunst naar Kracht` en de liefde voor elkaar. Dit 
waren de ingrediënten die muzikaal vertolkt werden op het Valentijnsconcert 
dat zaterdag 16 februari plaatsvond in de kerk in De Goorn en de brassband 
o.l.v. Erik Kluin was in zeer goede vorm.

In een sfeervol versierde kerk, bracht de brassband een prachtig afwisselend concert met een 
aantal solisten uit de band en de zangeres Giselle Weiffenbach. Samen met de brassband en een 
combo zong zij popsongs op het thema van de liefde. Op het jubileumconcert was deze zangeres 
ook de soliste en die samenwerking smaakte naar meer. Vertederend zong het plaatselijke talent 
Annelie Smits haar zelfgeschreven liefdesliedje ́ hartendief´met begeleiding van de brassband.
Als intermezzo werden onder een stemmig muziekje anonieme liefdesverklaringen voorgelezen, 
die konden worden ingeleverd bij aanvang van het concert en daar was goed gebruik van 
gemaakt. Met een staande ovatie werd de brassband beloond door het opgekomen publiek. 
Helaas hebben te weinig mensen de gang naar dit concert kunnen vinden, maar zij die erbij 
waren kunnen nog lang nagenieten van een geweldig concert.
Donateursactie:
Binnenkort komen de leden en vrijwilligers van Kunst naar Kracht weer bij u langs, want op 16 
maart start onze donateursactie en wij hopen dat u ons financieel wilt blijven steunen. 
Al voor € 7,00 bent u donateur en krijgt u korting op de toegangskaarten bij het voorjaarsconcert.
<

DE  ZONNEBLOEM  BERKHOUT  -  BOBELDIJK
Op zaterdagochtend 2 februari   zijn we met onze gasten naar de Koggehal   geweest om de 
Westerkoggeflora te  bezichtigen. Buiten was het koud, dus eerst maar naar de warme koffie met 
appelgebak. En dan rustig rondwandelen, kijken naar al die prachtige bloemen. Zoveel soorten 
en kleuren  als er zijn! Het  thema was “Natuurlijk Westerkoggeflora”. Behalve bloemen was er 
ook een groentekraam met o.a. aparte wortelen. Ook was er een bijenimker  aanwezig
Die uitleg  gaf   over het bijenvolk. Heel interessant   en er kon ook honing  gekocht worden. 
Ondertussen verzamelden we letters  om er uiteindelijk één Woord  van te puzzelen. Het was 
een gezellige ochtend en de mensen hebben er van genoten. 12  februari hebben we de ijsbaan 
De  Westfries  bezocht. Het  was buiten  net onder het vriespunt maar door de harde oostenwind 
voelde het veel kouder aan. Dus eerst naar de gezellig ingerichte kantine voor de koffie, thee 
of  warme chocolademelk  met een lekker stuk gebak. Daar kwam warempel   Ard  Schenk
Ook binnenlopen nadat hij had geschaatst!  Toen naar de ijsbaan waar de rijders klaar stonden 
om een demonstratie schoonrijden te geven. Alle gasten  zaten
Langs de kant op een bank (bijna óp  het ijs!) met  een warme plaid om zich heen. Sommigen  
zagen zichzelf weer op de schaats staan, wat was dat toen een mooie tijd! Geweldig om naar 
dit schaatsen te kijken! Met z’n achten tegelijk, met z’n vieren  of twee aan twee, er werd een 
prachtige show gegeven. De 
Rijders werden hartelijk bedankt met applaus  en  chocola. Daarna werd er door de ijsmeester een 
rondleiding  gegeven en is er uitgelegd hoe het  ijs wordt gemaakt en op temperatuur gehouden.  
Ook  werd vertelt hoe de dweilmachine werkt en hoe daarna de sneeuw op een goede manier 
wordt  hergebruikt. Na de ijsmeester te hebben bedankt kwam er een einde aan deze ochtend en 
was iedereen weer op tijd thuis voor het eten. Alle vrijwilligers hartelijk bedankt 
Voor de hulp. Ons volgende uitje is op 19 maart  naar een tuincentrum. 
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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< Met vriendelijke groet Tilly van der Weij.
VROUWEN VAN NU

In Grosthuizen bezochten circa 40 dames op 21 februari j.l. de jaarvergadering van Vrouwen van 
Nu. Een avond waarin werd teruggeblikt en financieel verantwoording werd afgelegd. 
Er zijn vele leuke avonden geweest en gezellige uitstapjes. We hebben met elkaar het Kerstfeest 
gevierd en genoten van een heerlijke paasbrunch. We hebben geknutseld. Zieken, jubelarissen, 
huwelijksparen en bijzondere jarigen werden in het zonnetje gezet met een bloemetje of een 
kaart. Op deze avond werden ook de zeer trouwe leden in het zonnetje gezet en alle trouwe 
helpers kregen een klein attentie. Clarie Groot werd herkozen als bestuurslid en zal tevens het 
komende jaar vice-voorzitter blijven. 
Patricia van den Heuvel nam afscheid van het bestuur. Zij was niet herkiesbaar. De 
ledenadministratie is overgegaan naar Lineke Chervet, doe ook deze stukjes probeert te schrijven. 
Na afloop werd door Ineke de Vries een power point presentatie verzorgd over 2011 en 2012. 
Een mooie herinnering aan vele gezellige uurtjes.
Omdat diverse subsidies zijn stopgezet is besloten om een ``Bloemenpot` rond te laten gaan.  Zo 
komen de kosten voor een bloemetje bij bijzondere gelegenheden voor de hele vereniging. Als de 
pot leeg is gaan we weer rond. Een goed initiatief.
 
Toch werd deze avond ook een avond met een randje. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden 
aangemeld. Dat is buitengewoon jammer. Zonder bestuur heeft Vrouwen van Nu wat onze 
afdeling betreft, geen bestaanrecht.  We mogen terugkijken op een geslaagde avond en zien de 
leden weer graag terug op 21 maart a.s. in Avenhorn waar we gaan genieten van een modeshow 
door Sari Fair Fashion.
 < Hartelijke groet Lineke Chervet

Verslag Vrouwenvan NU afdeling Berkhout/
Bobeldijk 14 februari 2013:
Jaarvergadering waarin de bestuursleden 
verantwoording afleggen tegenover haar leden.

De opkomst was ondanks de gladheid toch een volle zaal.
Dat zou er ook op kunnen duiden dat het bestuur niet 

juist zou functioneren, maar nee dat was niet het geval. Het bestuur maakte wel duidelijk aan 
haar leden dat er minder geld beschikbaar komt. De Gemeente heeft vorig jaar al aangegeven de 
emancipatie subsidie te stoppen. Zij stelt dat wij genoeg geëmancipeerd zijn.
Verder geldt dat alle verenigingen ieder jaar 10% minder bijdrage uit gemeente kas ontvangen!
Door deze wijzigingen moet er worden nagedacht hoe wij onze avonden goedkoper kunnen 
maken.
Het bestuur ondergaat een wisseling ons lid Sylvia Koenen neemt afscheid na 8 jaar het 
secretariaat te hebben gerund! Daarvoor hartelijk bedankt. Een nieuw bestuurslid per heden 
geïnstalleerd is Waltraud van der Woude, Welkom!
In onze volgende bestuursvergadering gaan wij de taakverdeling maken.
Natuurlijk kunnen wij nog meer nieuwe bestuursleden gebruiken want in 2014 zijn er 3 
bestuurleden die af kunnen treden. 
Na de pauze stond een interessant onderwerp op het programma: 
Klinisch geriater Johan Schuitemaker kwam vertellen over zijn vak.
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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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Hij vertelt het verschil tussen verpleeghuisarts en ziekenhuis geriater. De meeste mensen die 
met diverse klachten bij hem terecht komen zijn rond de 80 en vaak verzwakt en verward. 
Zijn taak is om te doorgronden wat de persoon echt mankeert. Nadat een verpleegkundige de 
eerste vragen heeft gesteld en de persoon wat op zijn gemak heeft gesteld, komt de geriater 
voor de diverse kleine testjes om het onderscheid te kunnen maken of het geestelijke factoren of 
lichamelijke factoren de oorzaak zijn. Het rapport wordt intern nog doorgesproken met meerdere 
specialisten en na uiterlijk 14 dagen krijgt de persoon het antwoord. In geval van duidelijke 
lichamelijke problemen bijvoorbeeld blaasontsteking zal er natuurlijk eerder worden gereageerd. 
Hij heeft voor dit vak gekozen nadat hij in zijn stage periode als arts bij de thuiszorg heeft 
gewerkt. De zieke persoon was vaak in erg verwarde toestand. 
Het oordeel dementie wordt vaak gemaakt, maar naar de oorzaak wordt nog te weinig gezocht.
Het was een leerzame avond!
Een excursie/reisje naar Xanten staat gepland, dit wordt een busreis inclusief entree 
en diner op dinsdag 2 april prijs is nog niet bekend . Opgave bij Sylvia Koenen tel 
0229-551809 e-mail: cwa.koenen@quicknet.nl of Tine Weernink tel. 0229-551875 
e-mail r.t.weernink@hotmail.com 
Er zijn nog enkele plaatsen!
Kijk ook eens op onze nieuwe website zie adres: http://vrouwenvannu.nl
Deze nieuwe website heeft veel meer mogelijkheden om met u te communiceren.
 Lijkt het u leuk om de site te beheren/bewerken laat het ons dan weten! Een ieder lid met een 
computer en internet kan het leren. Wij hebben ter kennismaking met onze VrouwenvanNU 
eenmalig een 4 ritten kaart voor €10,= geldig voor het voorseizoen of het naseizoen. Onze 
volgende avond is donderdag 21 maart 2013 in Partijencentrum Avenhorn aanvang 20.00 uur.
Gezamenlijke avond met Avenhorn/Oudendijk: SARI FairFashion hoe en waarvan /waarmee 
wordt de kleding gemaakt? Een modeshow!
<
Graag tot ziens!
  Namens het Bestuur Tine Weernink

Koggenlanders in de pen
‘Vorige week, ‘s ochtends om ongeveer half 8 zag mijn zoon dat er een schaap in sloot was 
geraakt tegenover ons huis. Er fietsten op dat moment grote groepen kinderen langs, onderweg 
naar school. Opeens zagen we aan de overkant van de sloot, waar het schaap in het water zat, 2 
jongens verschijnen, ze trokken hun lange broek, sokken en schoenen uit en één van de jongens 
stapten in sloot. De ander  bleef op de walkant en zo probeerden ze samen het schaap eruit te 
krijgen. Het schaap was echter zwaar van het water en dit lukte niet. Al snel kwam er een derde 
jongen aanlopen en met 2 jongens op de kant en één in het water, lukte het wel. Ze trokken het 
schaap op de kant en één van hen legde zijn jas op het schaap om hem warm te krijgen.
Ik heb dit met verbazing en bewondering aangezien. Om in dat koude water te stappen ‘s 
ochtends voor je naar school gaat! Ik neem mijn petje af voor deze jongens. Jullie verdienen een 
grote pluim!
< En buurvrouw
Agenda  
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 - 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 

 Wil je, of moet je veranderen van werk?
En durf je de uitdaging aan om je droom waar te maken?

Wij hebben een passende kantoorruimte beschikbaar,
voor een schappelijke prijs.

Maak een vrijblijvende afspraak om 
ons kantorencentrum te bezoeken.

Wie weet kunt u bij ons uw droom waarmaken.
Bel voor informatie naar Yvonne Heddes 06-51605562.

Kantorencentrum Concordia
Westeinde 297

1647 MP  BERKHOUT
keesheddesbeheer@concordiaberkhout.nl
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 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 

Do 7 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen  
Do 7 maart Vanaf 17.00 Berkhout Olympia – violenactie 
Vr 8 maart 19.45 uur Berkhout Voetbal Vereniging Berkhout - 
    Klaverjassen 
Vr 8 maart 20.00 uur Zaal Dolleburg 
   De Goorn Het Rode Kruis Toneel – 
    Averij op de Albatros 
Za 9 maart 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 9 maart 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 9 t/m 17 maart Avenhorn Avenhorn Westerkogge “Blank Sport”
    Open dubbel toernooi 
Zo 10 maart  14.00 uur Oudendijk Voorlente-wandeling
Di 12 maart 19.45 uur D’Ontmoeting KVG – Theo Vertelman 
Wo 13 maart Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Wo 13 maart 20.00 uur De Ridder Berkhout Jaarvergadering Kolfvereniging
    Ridder Sint Joris 
Do 14 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – thema zorgboerderij Angela Jonkers 
    uit Hoogwoud 
 Do 14 maart 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO – jaarvergadering + bingo 
Do 14 maart 19.30 uur De Grost Grosthuizen Hist.Ver. Hemony Grosthuizen – 
    jaarvergadering + lezing Maatschappij tot 
    Nut van ‘ t Algemeen 
Do 14 maart 13.00-15.00 Kerk De Goorn Workshop Voorjaars/Paasstukje 
    maken 
Vr  15 maart   Narcissen Aktie Grosthuizerschool
Vr !5 maart 19.30-21.30 Kerk De Goorn Workshop Voorjaars/Paasstukje maken
Vr 15 maart 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Vr 15 maart 20.00 uur TV De Berk Berkhout Keezen
 
Za 16 maart 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 16 maart 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/ 
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 16/17 maart 20.25 uur Opstap plaatrs De Goorn STILLE OMGANG
Za 16 maart 20.00 uur De Grost  IJsclub Grosthuizen/Scharwoude – keezen 
    – sjoelen – klaverjassen voor leden en 
    donateurs
Zo 17 maart 14.30-17.00 Rozenstaete Lentemarkt van de Rozenstek
Di 19 maart 09.30 uur D’ Ontmoeting KVG Kaart – Rummicub – Keezdag
Di 19 maart 20.00 uur De Ridder Berkhout Olympia jaarvergadering
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Tino Takken Interieurs

Advies • Ontwerp • Uitvoering 

Wij brengen u Sfeer,

 Gevoel & Beleving

West 94  |  1633 JG Avenhorn  |  0229 - 542 300  |  info@tinotakken.nl    

www.tinotakken.nl 

Bezoek onze interieurwinkel voor verf, behang, gordijnen en accessoires!

Vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur overige dagen op afspraak

Volg ons nu ook op Facebook! www.facebook.com/tinotakken

www.goedkoopstegrafkist.nl
Sindskort is het mogelijk om zelf een grafkist online te bestellen.
Veel voordeliger en gratis bezrgd in heel Nederland.

Wij leveren dezelfde kwaliteit, maar dan voor een fractie van de prijs!

Bekijk ons assortiment en de referenties van onze klanten op:

www.goedkoopstegrafkist.nl

Heavenly Palma
Lijsbeth Tijsweg 1
1647 LE Berkhout
0229 268191 (24/7 bereikbaar)
info@goedkoopstegrafkist.nl      all-in voor €295,-
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Activiteiten/Evenementen planner 

Datum Tijd Plaats Activiteit

20 maart 20.00 uur De Grost Jaarvergadering ‘De Laatste Eer’
20 maart   Eieraktie EDO gym
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 tussen 17.30-19.30 uur Chocoladeaktie Dikke Dik
22 maart 19.30 uur Kerk De Goorn Des Hommes et des Dieux
23 maart 15.00 en
 20.00 uur Zaal Dolleburg De Goorn Jeugd Toneel Nieuw Leven
   “Songfestival in hotel De Zoete Inval”
23 maart 9.00 tot  De Kleine Ridder Speelgoed/kinderkledingbeurs
 11.00 uur Berkhout
24 maart 11.00 uur De Ridder Berkhout Donateursconcert 
   Muziekvereniging Volharding
24 maart 11.00 uur Oudendijk 31e Beetskoogkadeloop
28 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – Creatieve middag
29 maart 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
29 maart  Brasserie De Grost Kwiek ’78 en RKEDO – Sportveiling 
1 april  Belangengroep Scharwoude Paaseieren zoeken
4 april 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen
4/5/6 april RK Kerk Wognum Ziekentriduüm
5 april  Zaal Dolleburg De Goorn Kwiek ’78 en RKEDO – Sportveiling
6 april  Café d’Ontmoeting Borreünie
  De Goorn
7 april 14.00-17.00 De Grost Reünie Lagere School Grosthuizen
11 april 20.00 uur De Ridder Berkhout VvN –mondschilderes Hanneke Boot
12 april  Kerk Oudendijk Ierse avond
12 april  Partijencentrum Avenhorn Kwiek’78 en RKEDO – Sportveiling 
12/13/14 april Berkhouter Kerk Diverse evenementen i.v.m opening 

gerestaureerde Kerk
13 april De Ridder Berkhout Historische Kring Berckhout/Bobeldyck 
   Presentatie jaarboek 2012
14 april  Berkhouter Kerk Kerkdienst - Ds K.D. Goverts
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
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28 april  Berkhouter Kerk Kerkdienst – Ned. Herv. Gemeente
4, 5 en 6 mei Berkhout Kermis
11/12 mei 10.00-17.00 Oudendijk Kerk Oudendijk
   Boekenmarkt/Rondje gastvrij
11, 12 
en 13 mei  Spierdijk Kermis
19, 20 
en 21 mei  Ursem Kermis
19 mei  Berkhouter Kerk Kerkdienst - Ned. Herv. Gemeente
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
<

Familieberichten

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, hetzij persoonlijk of door kaarten 
tijdens mijn verblijf in het MCA ziekenhuis en daarna in Lindendael.
Het heeft ons enorm geholpen in die moeilijke tijd.
Nogmaals heel hartelijk bedankt.

 Douwe-Lucy Herder
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Tenslotte

Interieurverzorgsters (huishoudelijke hulp) gevraagd
Wij zijn op zoek naar interieurverzorgsters, die op vrijdagochtend van 8.30 tot 13.00 uur 
beschikbaar is, om de week voor alle voorkomende werkzaamheden.
Leeftijd vanaf 30 jaar.
Wij zijn wonend in Bobeldijk.
Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: 
 Tel. 06-15578892 
 graag na 18.00 uur.

Gevonden:
Herenbril in De Goorn op de Veldbeemd op 16 februari.
Marc Yssez. Tel. 0229-540735

Gevonden:
In De Goorn een d. groen/d. bruin jongensfietsje.
Mark Alpina - Yabber.
 Tel. 0229-541583

Te huur:
Opslagruimte / bedrijfsruimte ± 120 m2 (voormalig drukkerij) bestaat uit diverse ruimten, toilet 
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, 
 0229-542079

Te koop:
Een grote caravan LMC 560 K als nieuw bj. 2001 vr.pr. € 7500,00
 0229-541774 / 
 06-24240789

Te koop:
Set winterbanden Continental (win 94) 195/65 R15 voor Golf 5, Golf Plus, Touran, Audi A3.
Steek / Et: 5x112 - 47, 7.0 mm profiel!
Prijs € 250,00.
 Tel. 06-13191908

Te koop t.e.a.b. 
Een Sauna kabine
Zo goed als nieuw een 2 à 3 persoons sauna.
Is al uit elkaar gehaald en kan zo worden opgehaald. t.e.a.b. 
 Tel. 0229-543616
 06-27344009

 

”voor Hem & Haar” 
Dinsdagavond, woensdag en vrijdag 

Bel voor een afspraak: 
0229-561109 

Trilgras 1 De Goorn 
www.kapsalonclaudia.123website.nl 
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”voor Hem & Haar” 
Dinsdagavond, woensdag en vrijdag 

Bel voor een afspraak: 
0229-561109 

Trilgras 1 De Goorn 
www.kapsalonclaudia.123website.nl 

 

Gezocht: Paardenverzorgster
Voor mijn lieve paard Zico (31 jaar) in Grosthuizen. Voor 2 dagen in de week volledige verzorging 
(uitmesten, voeren, poetsen, beweging geven enz.)
Ervaring is wel vereist.
Lijkt je dit leuk neem dan contact op met mij 
 (Bianca Brouwer) 06-52031367

De opbrengst voor Kika op de bingoavond heeft een bedrag van € 250,00 opgeleverd. We willen 
de aanwezigen op deze avond bedanken. En de sponsoren die de prijzen beschikbaar hebben 
gesteld.
Bedankt.
 Renée, Jeanet & Esther

“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”  
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding 
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het 
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor 
advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. 
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 13 maart vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  
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