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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 27 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
Ongelofelijk wat een kopij weer deze week! 

Helaas door nieuwe afspraken met de drukkerij moet de redactie zeer kritisch kijken naar wat er 
ingeleverd wordt en of het geplaatst gaat worden. Dit zal per keer verschillen afhankelijk van de 
hoeveelheid kopij die binnenkomt. Kopij wat binnen het verspreidingsgebied valt, gaat voor.
Om pagina’s te besparen gaat ook de planner ingekort worden. Vanaf heden zal er niet meer dan 2 
maanden vooruit te zien zijn. Ook dit wordt per punt bekeken.

We hopen op u begrip hiervoor.



2

ALARMNUMMERS.
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

HUISARTSENGROEP     de Waterling      Koggenland – Wognum
www.dewaterling.nl

Avenhorn A.P. Coppes en R. van Beest
  Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
  0229-541225  (spoed 0229-543736)

Berkhout J.Sturris en H.A. Sturris-Bergmeijer
  Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
  0229-551264  (spoed 0229-551942)

De Goorn M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-Uittenhout
  De Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
  0229-542808  (spoed 0229-543848)

Spierdijk  C.A. Wijmans en A. Philipsen
  Korte Verlaatsweg 3  - 1641 LJ Spierdijk
  0229-561204 

Ursem  B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
  Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
  072-5021401 (spoed 072-5023076)

Wognum I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
  Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
  0229-571215 (spoed 0229-573331)

De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een 
verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de 
spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via 
de  Centrale Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen 
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Tel. 0229-297800

Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te 
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in 
het  Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan te raden uw eigen huisarts in te lichten 
over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld 
worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
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UITVAARTVERENIGINGEN.
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en  M.M.J. Timmer- Smal: 06-
12440960 b.g.g. 06-12440998. 
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Smit, 0229-561227.
St. Barbara, Ursem e.o., verz. J. Stam, 072-5022502

ZIEKENHUIS
Westfries Gasthuis,  Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn  tel. 0229-257257
   Correspondentie-adres: Postbus 600, 1624 AR Hoorn

STICHTING HOSPICE DIGNITAS 
Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn
Tel. : 0229-284060. Fax 0229-284069.
Email: info@hospicehoorn.nl
Internet: www.hospicehoorn.nl
Kleinschalige, kortdurende verzorging van zieke mensen in de terminale levensfase

Omring biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud, van kraamzorg tot 
ouderenzorg.  De zorg wordt geboden waar nodig, in uw vertrouwde omgeving, 
in verzorgings- of verpleeghuis.
Omring is altijd dichtbij voor zorg en hulp.

Omring, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn  www.omring.nl
* Thuiszorg,  0900 5206 706
* Hulp bij het huishouden, 0229 – 241 551
* Kraamzorg, 0229 – 206 999
* Omringwinkel (voorheen thuiszorgwinkel), telefoon 0900 5206 706
 Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
 U kunt artikelen van de Omringwinkel ook online bestellen en thuis laten bezorgen.
 (www.omring.nl/webshop) 

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

Bibliotheek Ursem, Noorddijkerweg 5, 1645 VB, Ursem. Tel: 06-23992008
Elke 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
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Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Elke donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372 De Oever Spierdijk, Theresiahof 11, 1641 
LA Spierdijk. Bellen via wijkcontactpersoon Mw. T. Boersma, Bobeldijk 125, 1647 CM Berkhout. 
Tel: 0229-551970
Berkhout: Bellen via wijkcontactpersoon.
Dhr. D. Koning, Kerkebuurt 159, 1647 ME Berkhout. Tel: 0229-551732
Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerderweg 56, 1652 CV Zuidermeer. Tel: 0229-561111
Elke dinsdag van 9.00- 10.00 uur.
Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk
Via een van de bovenstaande contactadressen is informatie mogelijk. >

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

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. 
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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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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: 
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”. 

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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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

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

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
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 23 T/M  29 MAART  2013

Zat. 23 mrt. 16.30u.   Rozenstaete; PALMZONDAG, Eucharistieviering,
  
Zon. 24 mrt. 10.00u   PALMZONDAG, GEZINSVIEIRING  m.m.v. “Shaloom” 
  19.00u   Rozenkransgebed
Woe. 27 mrt.  19.00u   BOETEVIERING
Don. 28 mrt. 19.00u   WITTE DONDERDAG, Woord-, Gebed- en Communieviering
    m.m.v  Dominicuskoor
Vrij. 29 mrt. 19.00u   GOEDE VRIJDAG  m.m.v Remember 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 30 MAART  T/M  5 APRIL  2013

Zat. 30 mrt. 16.30u.  Rozenstaete; PAASVIERING, m.m.v  het Dameskoor
  21.00u   PAASWAKE,  m.m.v  RiKoDeGo
  
Zon. 31 mrt. 10.00u  EERSTE PAASDAG, Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Ma. 1 apr. 10.00u  TWEEDE PAASDAG, Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v 
   Mozaiek
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Gre Buysman-Greuter, 82 jaar

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

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

24 maart  ds. J. Blankert Beets
28 maart  19.00 uur ds. Birke Rapp Kwadijk
 Witte Donderdag Oratorium: “Als de graankorrel sterft” Avondmaal
29 maart  19.00 uur ds. Birke Rapp Beets
 Goede Vrijdag
30 maart  21.00 uur Theo de Wit en ds. Birke Rapp RK. Kerk Oosthuizen
 Paaswake
31 maart  ds. Birke Rapp Oudendijk
 Pasen
  7 april  ds. B. Stobbelaar Kwadijk

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

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

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

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

meer dan 80 kleuren tegels 

op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl
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Gezinsviering op zondag 24 maart 2013; “De Koning op de 
ezel”.
In de afgelopen periode is een enthousiaste groep ouders, samen met de 
werkgroep gezinsviering en met pastor Nico, druk doende geweest om de 
gezinsviering voor zondag 24 maart voor te bereiden.
Het thema dat op deze dag centraal staat is: “De Koning op de ezel”. 
Omdat we op deze zondag palmpasen vieren, nodigen we alle kinderen uit 

om met een mooi versierde palmpasenstok naar de kerk te komen. Tijdens de viering vertellen 
we het verhaal van de “Koning op de ezel” en praten we met elkaar over de betekenis van de 
palmpasenstok.
En natuurlijk zingen we mooie liederen samen met kinderkoor Shaloom. 
Wij nodigen u van harte uit om samen met uw kinderen aanwezig te zijn bij deze viering. 
Zondag 24 maart 2013, 10:00 uur.
 

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. 
Na afloop tijd voor koffie en een gesprek.

Zaterdag 6 april Lounge  !
Na dat de kou uit de lucht is, zijn we klaar voor 
het voorjaar.
Tijd voor deze “voorjaars Lounge“ die we aan-
passen op het jubileumjaar van BlØff.
Alle teksten van BlØff  zijn zo ontroerend en mooi, 
dat wij deze lounge als 

                 Thema geven : Alles is liefde 
Liefde en het voorjaar is daar een prima combinatie voor, met daar overheen een sausje van warmte 
dan kan je de hééle wereld aan…….
Kom en laat u verrassen en inspireren door muziek – woorden – teksten – beelden 
alles voor deze speciale lounge.
Toon Hermans schreef er dit over : 
Liefde 
Ik was verbaasd, verliefd, verrukt
Ik heb je als een bloem geplukt
Eeuwig zul je bloeien, want
Ik heb je in mijn ziel geplant.

Wanneer :   zaterdagavond 6 april
Waar     :  R.K kerk te De Goorn  67
Tijd      :   19.30 uur
Kerk open   19.15 uur

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

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

meer dan 80 kleuren tegels 

op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl
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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

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
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Na afloop een koppie  én een praatje, tot de 6de april.

Op Roet : op zoek naar geloof en inspiratie, maar wel  met veel  volgers. Deze persoon in het 
nieuwe logo is Op Roet met de  rugzak en in die rugzak komt de bagage van onze groep, maar ook 
van iedereen die wij op onze weg tegenkomen op zoek naar geloof en inspiratie ! 
Dan gaan wij samen op pad,  da’ s net zo gezellig. 
     Nico de Vries- Jan van Wonderen- Harry Feld- Bart de Wilde-
     Anouk Feld- Anneke Weel  en Corrie van Leijen.

Heropeningsfestiviteiten  Berhouter kerk van 12 tot en met 14 
april.
De Stichting Berkhouter Kerk is ruim vijfentwintig jaar actief om de voormalige 
Nederlands Hervormde kerk in Berkhout  uit 1886 te restaureren en geschikt 
te maken voor gebruik als multifunctioneel gebouw. In 1985 verkocht de 
Diaconie voor 1 gulden de kerk met het prachtige Van Dam orgel en het nog 
originele uurwerk in de toren aan de stichting.  De kerk en het orgel zijn 

rijksmonument. Dankzij subsidies van het Rijk en Provincie en de geweldige financiële bijdrage van 
de Berkhouter gemeenschap kon in 2012 gestart worden met een grondige renovatie van de kerk, 
zowel buiten als binnen. Op 12 april aanstaande is de officiële heropening van het kerkgebouw. 
Het hele weekend zijn activiteiten gepland door én voor Berkhouters en overige belangstellenden. 
Het programma is opgezet  voor jong en oud:  
Vrijdag 12 april   15.30 uur Officiële opening met receptie voor genodigden
  m.m.v. Triple Dixie en John Kooij
   20.30 uur Openingsconcert waar iedereen welkom is
  m.m.v.  Jan Stens  (orgel), Wytske en Auke Bijlsma (zang)
  4Male (saxofoonkwartet)    Marinet Koeman (zang)
Zaterdag 13 april  15.30 uur Rondleiding door de kerk
                   16.00 uur   Boekpresentatie Historische Kring  Berckhout-Bobeldyck
                   16.30 uur   Rondleiding door de kerk
     20.00 uur  Muziekvereniging  De Volharding en Toneelvereniging Kunst naar 
  Kracht (Bobeldijk) en gemengd koor Berk in Noot                                              
Zondag 14 april 10.00 uur  Kerkdienst o.l.v.  Ds. Goverts
                  13.00-1400 Bess Vertellingen voor kinderen vanaf 4 jaar
                 14.15-14.45 Muziekoptreden leerlingen groep 5  Geert Holleschool
       15.30      Smartlappenkoor Berkensmart

Het gehele weekend is er vrij entree.  Een goede gelegenheid om de vernieuwde kerk en inrichting 
te bewonderen. De houten vloer is verwijderd en in de kerk heeft nu  een stenen vloer  met 
daaronder isolatie. De oorspronkelijke banken  zijn met nieuwe kleuren geschilderd en voortaan 
gericht naar de zuidzijde waar destijds de preekstoel stond. Op die plek is nu het  verplaatsbare 
podium. De tafels en stoelen zijn vernieuwd. De leien op het dak zijn vernieuwd.  De kerk is 
binnen en buiten geschilderd met oog voor de oorspronkelijke kleuren.  De kerk is voorzien van 
voorzetramen en een tochtportaal omwille van het comfort.  De  vernieuwde keukenvoorzieningen 
staan niet meer in de open kerkruimte maar zijn ondergebracht in de voormalige opbaarruimte. De 
opbaarruimte is verplaatst naar de ruimte onder de toren.  De vergaderruimte boven de ingang is 
teruggebracht in de oorspronkelijke stijl met een prachtig plafond.  

Telefoon
0229 54 48 84

Fax
0229 54 49 92

E-mail
info@ckbloemen.nl

Internet
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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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Het kerkgebouw is als multifunctioneel gebouw met eigentijds comfort en voorzieningen 
beschikbaar voor activiteiten van organisaties met een maatschappelijke of culturele achtergrond 
en voor erediensten.  De kerk is toegankelijk voor rolstoelen en er is een invalidentoilet. Voor 
slechthorenden is er een ringleiding. Voor muzikale begeleiding is er het Van Damorgel en een 
piano. U kunt de kerk huren voor bijvoorbeeld :
- Zanguitvoeringen en concerten
 -Seminairs en voorlichtingsbijeenkomsten
- Exposities en workshops
- Samenkomsten
 -Erediensten
- Voltrekken van huwelijken
- Opbaringen en condoleances (Wij werken samen met Monuta Feld) .
Gedurende het openingsweekend worden werken geëxposeerd van Annet Wood,  Janny van der 
Wel en Gré Metzger. En er is een foto-impressie van de restauratie verzorgd door Gretie Stelling.
Niet alleen Berkhout, maar heel Koggenland,  kan trots zijn met zo’n mooie, historische maar 
ook eigentijdse, multifunctionele locatie in haar midden. Graag heten we u van 12 tot en met 
14 april welkom in deze prachtige kerk om met ons de heropening te vieren. Voor de meest 
actuele informatie over het programma en de agenda van de kerk kunt u onze vernieuwde web-
site raadplegen www.berkhouterkerk.nl. 

Piet Koeman, voorzitter Stichting Berkhouter Kerk.

 Uitvaartvereniging 
“De Laatste Eer” 

Avenhorn 
 

UITVAARTVERENIGING DE LAATSTE EER
Uitvaartverzorgster Mw. Dieuw Schuijtemaker 
  Tel. 0229-541324 / 06-23720633
Secretariaat  Mw. Arja Pronk
  Tel. 0229-540366 / 06-53770008
Penningmeester Dhr. Geert Dolfing
  Tel. 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 Sjaak Hart.
U bent van harte welkom!

Mw. Arja Pronk, secretaris

Begrafenis- & crematievereniging ‘De Uitvaart’ te Oudendijk.
Hiermee nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse vergadering over het reilen en zeilen van de 
vereniging. De vergadering wordt gehouden op 3 april a.s. om 20.00 uur bij “La Mère Anne” .
Bent u geïnteresseerd in het werk van de vereniging dan bent u altijd welkom.

 Namens het bestuur, Henny Smit – van der Veer.

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.
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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
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Het lijdensverhaal van Jezus vormt al eeuwen 
lang een ongekende inspiratiebron voor vele 
componisten. Bach met zijn ‘Matthäus-Passion’ 
en Andrew Lloyd Webber’s  ‘Jesus Christ 
Superstar’ zijn slechts enkele wereldberoemde 
voorbeelden. Een prachtig koorwerk wat veel 
minder beroemd is, maar daarom nog niet 
minder mooi, is ‘Golgotha, het einde…?’ van 
componist en dirigent Frank Hoebe uit Spierdijk. 
Reeds in de jaren negentig componeerde hij dit 
stuk, op basis van teksten van Jos Feld uit 

Heerhugowaard. Het is sindsdien met veel succes uitgevoerd op diverse plekken in Noord-Holland 
door een aantal projectkoren. 

Het oorspronkelijke koorwerk heeft het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan. Francien en 
Guido Haggenburg hebben samen met Frank Hoebe het stuk volledig theatraal vormgegeven, 
waarbij de klassieke kooropstellingen losgelaten zijn en koor en solisten u met spel en passie het 
verhaal zullen vertellen. Het is een verrassende voorstelling geworden met prachtige moderne, 
gevarieerde muziek, die dit jaar uitgevoerd zal worden in de bijzondere klassieke sfeer van de R.K. 
kerk Sint Cyriacus en Franciscus (“De Koepelkerk”) te Hoorn.

De rol van Jezus zal worden gespeeld door Paul Bleeker en de Judas wordt vertolkt door Gerard 
Schipper. Het geheel wordt begeleid door een 8-koppig orkest onder leiding van de componist zelf, 
Frank Hoebe.
 
Hoebe Muziekprojecten nodigt u van harte uit om van deze ‘remake’ te komen genieten op zondag 
24 maart a.s. in R.K. kerk Sint Cyriacus en Franciscus (“De Koepelkerk”) aan de Grote Noord 15 te 
Hoorn.  De aanvang is 20:15 uur. Toegangsprijs bedraagt € 9,00 in de voorverkoop en € 10,00 aan 
de kerk zelf. U kunt kaarten bestellen via tel. 0229-563193 of via http://www.Hoebeprojecten.nl

NIEUWE VOORZITTER KWIEK’78
Kwiek ’78 heeft donderdag 28 februari tijdens een ingelaste Algemene Ledenvergadering een 
nieuwe voorzitter gekozen. Het is Peter van Borre uit Avenhorn die het stokje van interim-voorzitter 
Ferry Aker per direct heeft over genomen om Kwiek ’78 naar nog meer sportief succes te leiden.  
Na het overlijden van voorzitter Fred Faijdherbe nam Ferry Aker tijdelijk de honneurs waar voor 
de vereniging en werd Peter van Borre vrij snel daarna gepolst voor deze functie. Omdat Peter van 
Borre jeugdvoorzitter was bij Kwiek ’78 werd besloten om eerst een opvolger voor zijn functie te 
zoeken. Deze is kort geleden gevonden in de persoon van Norbert van de Bijl die de mooie taak 
van Peter over heeft genomen. Na deze beslissing kon de voorzittershamer worden overgedragen 
wat afgelopen donderdag is gebeurd. Er waren veel leden aanwezig om tijdens deze korte 
ledenvergadering unaniem akkoord te gaan met de nieuwe voorzitter. Peter van Borre is sinds enkele 
jaren nauw betrokken bij Kwiek ’78 en heeft er veel zin in om de club op zijn wijze te gaan leiden.  

De voorbereidingen zijn in volle gang want over 6 weken is het weer zover: Koninginnedag 2013. 
Hierbij alvast een voorproefje van wat u dit jaar kunt verwachten op dinsdag 30 april. 
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kuYperS
zonweringen en rolluiken
West 92 - Avenhorn 

Zonneschermen Serres
Markiezen Verticale lamelgordijnen
Rolluiken Jaloezieën    
Rolgordijnen Horren  BEL VOOR INFORMATIE
Parasols Reparaties  Tel. 0229 - 541274       

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

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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Programma Koninginnedag 2013

Ballonnen oplaten  9.30 uur
Alle kinderen zijn weer van harte welkom voor het traditionele ballonnen oplaten bij het 
gemeentehuis in De Goorn. Vanaf 9.30 uur is het “Vlag hijsen” bij het gemeentehuis. In verband 
met de abdicatie gaan op hetzelfde tijdstip de ballonnen de lucht in voor de ballonnenwedstrijd. 

Vrijmarkt    10.00 – 12.00 uur
Zolders en garages kunnen weer leeggehaald worden, want op Koninginnedag kunt u uw 
tweedehands spullen weer verkopen. In navolging van voorgaande jaren zal de vrijmarkt gehouden 
worden op het parkeerterrein van de Koggehal en het zwembad. Iedereen is hierbij van harte 
welkom. Vanaf 10.00 uur kunt u terecht om te zoeken naar allerlei prullaria (behalve levende 
have) op de VRIJMARKT. Koffie en limonade wordt gratis geschonken. Om 12.00 uur wordt de 
vrijmarkt beëindigd.

Vriendelijk verzoek aan de omwonenden van de Koggehal en het zwembad om vanaf maandagavond 
(na 20.00 uur) de auto op een andere plaats te parkeren i.v.m. de vrijmarkt.   

Kleuters   10.00 – 11.00 uur
Dit jaar hebben we wederom de voorstelling van de clowns Flippelien en tante Trix in petto. 
Zij  zullen voor het nodige vermaak zorgen en de kinderen een geweldige voorstelling laten 
beleven. Vanaf 10.00 uur zijn de kleuters (vanaf 4 jaar) welkom in De Jozefschool te De Goorn 
(ingang onderbouw) waar zij kunnen genieten van een leuke voorstelling. De ouders kunnen in de 
tussentijd een kijkje nemen op de vrijmarkt. Vanaf 11.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald 
worden. Bezoek aan de voorstelling is geheel gratis.

Vriendelijk verzoek of u uw kinderen een kaartje wilt omhangen/meegeven met naam, adres en 
(mobiel) telefoonnummer. 

Middagprogramma  13.30 – 18.00 uur

Wandelpuzzeltocht  
Een wandeltocht door Avenhorn/De Goorn van ca. 5 km. Vanaf 13.30 tot 14.00 uur kan iedereen 
de wandelroute ophalen bij Sporthal De Koggehal. De wandeltocht is goed te doen voor ‘jong en 
oud’ met onderweg weer een aantal stops (met kleine versnaperingen).  
Dit jaar is er een korte “troonwisselingsroute” in de sfeer van Oranje van ca. 2,5 km, zodat de 
liefhebbers het eerste gedeelte van de inhuldiging thuis nog kunnen volgen. Vanaf 14.30 tot 15.00 
uur kan de wandelroute voor deze tocht worden opgehaald bij Sporthal De Koggehal. Onderweg 
heeft deze tocht 1 stop.
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Ook uw echtscheidingsspecialist !

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

Floris auto’s
DE CITROËN SPECIALIST IN KOGGENLAND
AAN DE NOORDSPIERDIJKERWEG 137, 1643 NK SPIERDIJK

TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

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

tel: 0229-561235



21

Fietstocht  
Ook dit jaar een verrassende fietstocht door de gemeente Koggenland van ca. 20  kilometer, dus 
ook voor kinderen goed te doen. Van 13.30 uur tot 14.00 uur kunt u bij Sporthal De Koggehal   
terecht voor een routebeschrijving, hier zal de fietstocht ook starten. Onderweg worden alle 
sportieve deelnemers door het Oranjecomité voorzien van een ‘natje en droogje’. 
Dit jaar is er ook voor de fietsers een korte “troonwisselingsroute” van ca. 10 km door de gemeente 
Koggenland. Vanaf 14.30 tot 15.00 uur kan voor deze route bij Sporthal De Koggehal de route 
worden opgehaald. Onderweg heeft deze tocht 1 stop.
Net als voorgaande jaren wordt voor deelname aan de wandel- of fietstocht(en) een kleine bijdrage 
gevraagd van € 2,00 per volwassene en € 1,00 per kind (vanaf 4 jaar). Hiervoor krijgt u een 
wandel- of fietsroute, een consumptiebon voor zowel de kinderen als de volwassenen, enkele 
versnaperingen en gratis deelname aan het Rad van Fortuin.
Bij terugkomst (sporthal “De Koggehal”) kan het middagprogramma worden voortgezet met 
o.a.  een leuke kinderattractie en diverse spellen voor jong en oud. Net als vorig jaar zal er een 
demonstratie palingroken worden verzorgd en is er muzikale omlijsting verzorgd door een DJ. 
De middag zal worden afgesloten met het vertrouwde Rad van Fortuin, met kans op leuke prijzen.

Senioren
De liefhebbers van klaverjassen kunnen de strijd met elkaar aan gaan tijdens “De Klaverjasdrive”. 
Degenen die zich tot de senioren mogen rekenen zijn op 30 april a.s. van harte welkom in de 
kantine van sporthal “De Koggehal”. Om 13.30 uur wordt de “drive” gestart en omstreeks 17.00 
uur is de middag ten einde. Er zal worden gezorgd voor een scherm, zodat u af en toe een blik 
kunt werpen op de inhuldiging. Deelname bedraagt € 2,50 p.p. incl. koffie/thee en 1 consumptie.
Om teleurstellingen te voorkomen; Deelname is uitsluitend mogelijk via opgavestrookje 
in de eerstvolgende Heraut 

Zieken
Aan degenen die in verband met hun ziekte, niet kunnen deelnemen aan het programma wordt  
ook aandacht besteed. Heeft u een zieke in uw omgeving dan kunt u dit kenbaar maken d.m.v  
het antwoordstrookje in de eerstvolgende Heraut. Vrijwilligers van het Oranjecomité zorgen dan 
voor een leuke attentie voor deze mensen. 

Spelregels t.b.v. de Vrijmarkt.
★ Het wordt door de organisatie niet toegestaan om per auto uw verkoopwaar naar het 
parkeerterrein te brengen. Dit vooral i.v.m. de veiligheid van de rondlopende kinderen en om de 
toegangswegen vrij te houden.
★ Vriendelijk verzoek dan ook aan alle deelnemers om, na het afzetten van uw goederen en  
personen, uw auto weer thuis te parkeren. Wanneer u dichtbij de Koggehal/het zwembad woont 
verzoeken wij u zoveel mogelijk uw auto thuis te laten.
★ Een ieder wordt geacht niet verkochte spullen en oud papier mee naar huis te nemen. De niet 
verkochte spullen kunt u bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan de volgende rommelmarkten in 
mei in Grosthuizen en in juni in Berkhout. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen.  

De meeste activiteiten die georganiseerd worden op Koninginnedag zijn gratis. Het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers die zich inspannen een leuk programma in elkaar te 
zetten voor jong en oud. De kosten van de activiteiten worden grotendeels vergoed  
door de vrijwillige bijdrage van vele dorpsgenoten. In de periode van 8 april tot 20 april 
komen wij bij u aan de deur voor uw bijdrage. Wij hopen dat ook u gul zult geven zodat 
Stichting Oranjefeesten Avenhorn/De Goorn voor een leuk programma kan zorgen.  

Ook uw echtscheidingsspecialist !

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

Floris auto’s
DE CITROËN SPECIALIST IN KOGGENLAND
AAN DE NOORDSPIERDIJKERWEG 137, 1643 NK SPIERDIJK
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verkoop 
en onderhoud 
van alle merken 
erkend apk-station
maandag gesloten 
zaterdag open van 
09.00 tot 16.00 uur

tel: 0229-561235
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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



23

Het Oranjecomité wenst iedereen een feestelijke Koninginnedag.
Tot ziens op dinsdag 30 april 2013.

* Bij slecht weer zorgt het Oranjecomité weer voor een alternatief programma voor een deel van 
de buitenactiviteiten. De geplande binnenactiviteiten blijven bij regen onveranderd.
N.B. Deelname aan alle activiteiten is geheel voor eigen risico.

 Namens Stichting Oranjefeesten Avenhorn/De Goorn

Het Bestuur meldt
Ons 1e elftal komt de laatste weken aardig aan voetballen toe, 14 en 17 maart 
uit en thuis tegen Zaandijk en Paaszaterdag en tweede Paasdag komen de 
heren ook in het veld. Om in de 4e klasse te blijven zijn de punten hard nodig, 
Voor de sportveiling van 29 maart, 5 en 12 april zijn mooie kavels aangeboden 
o.a. Ajax kaarten, running diners, verzorging van hapjes teveel om op te 
noemen.  In het veilingboek welke binnenkort uitkomt leest u er alles over. 

Mede namens Kwiek ’78 dank voor uw aangeboden kavels.
Nieuw tijdens de veilingavonden, is het pinnen na afloop van de veiling, in het verleden kregen 
alle kopers nog weer een acceptgirokaart voor het betalen van de gekochte kavel. Om de financiële 
afwikkeling voor u en de veilingcommissie te vereenvoudigen is gekozen om alles met een pin 
betaling te regelen. Op de maandagen tot en met 27 mei zijn wij gastvereniging voor de BOS 
opleiding van de KNVB, een 16 tal aankomende scheidsrechters wordt het “vak” van scheidsrechter 
aangeleerd. In de week van 5 t/m 12 augustus zal een team van Amerikaanse jeugdspelers 
verblijven in Avenhorn. Dit team zal in de ochtenduren gebruik maken van ons kunstgrasveld en 
mogelijk een oefenwedstrijd spelen. 
Groet, Kees Floris, Secretaris

Reactie op: secretariaat@rkedo.nl
Hieronder het thuisprogramma, er kunnen altijd wijzigingen komen. Kijk voor het actuele 
programma en eventuele afgelastingen op de website www.rkedo.nl 
Zaterdag 23 maart 2013    
  12:30   RKEDO D2 Westfriezen D4
  12:30   RKEDO D3 KGB D4
  10:45   RKEDO E1 SVW 27 E2
  10:45   RKEDO E2 Reiger Boys E4
  14:30   RKEDO MC1 West Frisia MC1
  14:30   RKEDO MD1 MOC MD1
    9:30   RKEDO F2 Reiger Boys F12
    9:30   RKEDO F3 Uitgeest F5
    9:30   RKEDO F6 Hugo Boys F3
    9:30   RKEDO F7 SSV F2
  10:45   RKEDO ME1 Zouaven De ME2
    9:15   Champions League 1 Champions League 2
Zondag 24 maart 2013    
  14:00  Wherevogels De 1 RKEDO 1
  11:30   RKEDO 2 West Frisia 3
  10:00   RKEDO 4 Westfriezen 10
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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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    9:45   RKEDO VE1 WBSV VE1
        9:45   RKEDO VE2 DESS VE1
  14:00   RKEDO VR1 Zouaven De VR1
  11:45   RKEDO VR2 Nieuwe Niedorp VR2
  14:00   RKEDO VR3 SEW VR2
  11:30   RKEDO A1 Kwiek 78 A1
  14:00   RKEDO A2 KGB A2
Zaterdag 30 maart      
1962 17:00   RKEDO 1 Fortuna Wormerveer 1
Maandag 01 april 2013 (2e Paasdag)    
2018 14:30  Westzaan 1 RKEDO 1

Nieuws van Voorwaarts:
Jaarvergadering Zoals elk jaar houden wij weer een 
jaarvergadering. Deze is gepland op dinsdag 16 april 2013 
in Dorpshuis de Kogge in Grosthuizen.
Aanvang 20.15 uur.
Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom.
Rommelmarkt Het voorjaar komt er aan. Zo ook onze 

rommelmarkt. Deze willen wij gaan houden op zaterdag 18 mei 2013. Gaat U binnenkort uw 
zolder/kasten opruimen? Bewaar uw spullen dan nog even voor onze rommelmarkt. Wij zijn er 
weer blij mee!
Gymuren Wilt U kennis maken met onze vereniging? Kom dan eens naar een les van ons. De 
eerste 2 keer zijn gratis daarna schrijft U in.
Voor uw kind is er op maandagmiddag kleuter gym van 15.00 uur tot 16.00 uur voor 3/4/5 jarige
Van 16.00 uur tot 17.00 uur kindergym voor 6/7/8 jarige in de gymzaal in Grosthuizen.
Woensdagochtend van 9.00 uur tot 10.00 uur is er Zumba en donderdagavond van 19.15 
uur tot 20.15 uur Zumba. Op woensdagavond is er dames/heren fit van 20.00 uur tot 
21.00 uur. Dit alles in de gymzaal van Dorpshuis de Kogge in Grosthuizen.
Kom gerust eens langs om eens  te kijken of mee te doen!
Voor inlichtingen: Harmina ter Schure 541214 of Els Veldhuisen 543102

31e Beetskoogkadeloop in Oudendijk
De viering van het 125 jarig bestaan is uitstekend verlopen. Maar, IJsclub 
Oudendijk is alweer druk bezig met de voorbereidingen van het volgende 
evenement;  de Beetskoogkadeloop. Deze loop met afstanden van een halve 
marathon, 10,5 km en 7 km voor de volwassenen en 2 en 2,8 km voor de 
jeugd, wordt reeds voor de 31e keer georganiseerd op het mooie parkoers 
rondom Oudendijk en langs de Beemsterringvaart. 

De loop is zowel voor wedstrijd- als trimlopers en heeft een officiële tijdwaarneming. Vorig jaar 
werd de 7 km gewonnen door Jim Mooij en Roos Harteveld, de 10,5 km door Ruud Beerepoot 
en Miriam Zuurbier en de 21 km door Sander Groot (1.25.22) en Inge Smit (1.37.57). De prijzen 
bestaande uit wisselbekers en veelal goederen uit de regio worden altijd zeer gewaardeerd. De 2 
km werd in 2012 gewonnen door Daan Elings en Judy Bruins en bij de jeugd was de prijs op de 
2,8 km voor Jesse de Jong. In deze categorie is er voor een ieder prijs. 
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Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

High Tea arrangementen

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

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

Tel: 0229-544671 ~ E-mail: info@dekoggestolp.nl ~ www.dekoggestolp.nl

 

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

 
 
 
 
 

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 
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Op zondag 25 maart om 11.00 uur wordt bij café Les Deux Ponts in Oudendijk het startschot 
gegeven door Marianne Stenekes . Voor meer informatie zie www.ijscluboudendijk.nl
We hopen weer veel sportieve mensen te ontmoeten.

Bestuur IJsclub Oudendijk. 

Volleybalvereniging WVS ’90
Bij WVS’90 staat gezelligheid en sportiviteit hoog in het vaandel. De teams 
spelen leuk in de competitie en de trainingen worden druk bezocht. Mocht u 
toch eens willen proberen of het spelletje volleybal echt zo leuk is, kom dan 
eens langs op de onderstaande tijden in de sporthal. Op onze site www.wvs90.
nl kunt u ook lezen wanneer de wedstrijden in de Koggehal worden gespeeld 
zodat u kunt zien hoe leuk volleyballen is.
U bent van harte uitgenodigd om te komen trainen en dat kunt u kosteloos tot 

het eind van het seizoen doen.

Onze trainingen
Locatie   Groep   Dag en tijd
Sporthal Avenhorn mini’s (6 tot 12 jaar) donderdag 18:00 tot 19:00 uur
   jeugd (12 tot 16 jaar) donderdag 19:00 tot 20:00 uur
Koggehal De Goorn recreanten dames en heren donderdag 20:30 tot 22:00 uur 
   competitie spelende dames donderdag 20:30 tot 22:00 uur
   competitie spelende heren donderdag 20:30 tot 22:00 uur

Onze recreanten
De recreantengroep is erg 
sportief en erg gevarieerd. Jong 
en oud krijgen begeleiding 
van onze deskundige en 
enthousiaste trainers. Na een 
halfuurtje ‘techniek’ wordt de 
resterende tijd gevuld met een 
onderlinge wedstrijd. Lekker 
veel volleyballen dus. Soms 
wordt er een wedstrijd tegen 
de competitie spelende dames 
gespeeld (die de recreanten 
vaak winnen!). Ambitieuze 
recreanten kunnen gemakkelijk 

eens meetrainen met de competitie spelende dames en heren, we trainen allemaal in dezelfde zaal 
om dezelfde tijd. Voor een ieder is het mogelijk de sportieve prestaties na afloop van de training nog 
even aan de bar van de Koggehal te evalueren. Kom eens kijken en doe mee. Met zaalschoenen, 
sportbroek en T-shirt kom je al een heel eind!

Voor vragen kun je contact opnemen met Mark Dikstaal (tel. 0229 54 4802) of Edwin Booi (tel. 
0229 - 233636). Op kijk op www.wvs90.nl. 
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Voor het borduren van logo’s op uw bedrijfskleding. 
Voor het borduren van petten. 

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

 5.-. 

 

 

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

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

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

             Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399 

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

Martien WeelUitvaartzorg

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer

24

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

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

 5.-. 

 

 

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

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

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

             Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399 

[Geef tekst op] 
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ntspanning. 

 

 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

 -  Metamorfose     
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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

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer

www.bowlingspierdijk.nl
0229 - 561207

U kunt bij ons terecht voor uw:
verjaardag, diner, gourmet,

smikkelhoed, buffet, avondfeest,
buurtfeest, vergadering, kidsparty

of gewoon een uurtje bowlen.

 

Timothee 10 • 1648 EB De Goorn

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

Aangesloten bij:  
praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

Nu ook aantekening 
‘Diabetische voet’

Ook behandeling aan huis!
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VOORJAAR
Elk jaar bin ik weer verwonderd over ‘t mooie tere groen.

En ‘t is iedere dag weer aars, as ik boskippe gaan doen.
Elke keer kin ‘k weer geniete, d’r is zoveul kleurverskil.

Ik lucht allemaar are geure, soms staan ‘k zommaar effies stil.
d’Prunus die is hêlegaar rôse, ‘t loikt ‘n mooie sprokies bruid.

As ‘t nou maar niet waaie gaat, want den is ‘t sprokie zo weer uit.
En as ‘t volop zeumer is, den is alles aars van kleur,

‘t groen is ok veul donkerder en dat gaat zommaar altoid deur.
We staan ‘r veul te kort bai stil, bai dut levensgrôte wonder.

‘k Hoop dat ‘k nag lang geniete kin en me elk voorjaar weer verwonder.
E. Oud-Laan, Akersloot     Uit Skroivendevort
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Wij zijn er voor u  
als u ons nodig heeft
Monuta Feld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens 
en na de uitvaart.

Feld

Monuta Feld. 24 uur per dag 
bereikbaar op 0229 - 540 555. Ook 
als u niet of elders verzekerd bent. 
U kunt op afspraak langskomen aan 
de Wieder 6b te De Goorn. Kijk ook 
op www.monutafeld.nl

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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Beste Koggenbewoners
Het mooie weer komt er hopelijk snel aan. Zomerjurkje, bikini, 
korte mouwen, wil je strakker de zomer in, kom dan lekker sporten 
bij EDO! We bieden verschillende lessen op diverse tijden. Het 
rooster staat op onze website www.edogym.nl. Je kunt vrijblijvend 
twee lessen meedoen. Kom gewoon naar een les van je keuze, van 

tevoren aanmelden is niet nodig. En neem je vriendin, zus of buurvrouw gezellig mee. Laat de 
zomer maar komen!

Muziekvereniging Volharding
Het is al bijna zover… het donateursconcert van 
Volharding staat voor de deur! Op 24 maart kunt 
u vanaf 11:00 uur genieten van de muziek van het 
leer orkest en het groot orkest. U kunt luisteren naar 
stukken zoals: “Alles is liefde” van Bløf, “Vivo Per 

lei” van Wim Stalman of een Doe Maar medley. 
13 april zullen we ook ons steentje bijdragen als de Berkhouter kerk weer feestelijk heropend 
wordt. In die week zijn we ook bezig geweest met de afronding van het project op de Geert Holle 
school in Berkhout waar groep 5 weer muziekles heeft gekregen van de leden van Volharding. 
Als u of uw kind benieuwd is wat er mogelijk is in de muziekwereld, kom dan op dinsdag 9 april 
’s avonds luisteren en probeer vervolgens verschillende instrumenten uit waarmee u zich kunt 
inschrijven voor een drietal proeflessen. 
Info over Volharding vindt u op www.volhardingberkhout.nl 
Graag tot ziens bij de concerten van Volharding en bij de container van Kranenbedrijf Koeman, 
westeinde 72 in Berkhout, om uw oude ijzer in te zamelen voor het muzikale goede doel! Meer 
info over de inzameling van oud ijzer is te krijgen van Hans Krijnen: 0229 551236 die u er verder 
mee kan helpen.

Puilen al uw boeken uit de boekenkast? 
Geef ze een tweede kans! 
Inmiddels is de jaarlijkse Boekenmarkt in de Kerk van 
Oudendijk al wijd en zijd bekend. 
Deze gezellige en uitgebreide boekenmarkt is dit jaar 
verplaatst van oktober naar zondag 12 mei.  
Dé gelegenheid voor u om een heerlijke stapel 

vakantieboeken uit te zoeken voor de komende zomer. Maar hiervoor hebben we eerst uw hulp 
nodig!! 
Als u binnenkort gaat opruimen, of als u tijdens de wintermaanden al uw boeken heeft uitgelezen, 
kunt u deze boeken schenken aan de kerk in Oudendijk. De boeken worden in overleg bij u thuis 
opgehaald (tot een straal van 25 kilometer) of u kunt ze zelf brengen. Ook LP’s zijn  welkom. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan het onderhoud van deze prachtige kerk. 
Mocht u boeken of LP’s ter beschikking willen stellen van de markt, bel dan ná 18 maart en 
vóór 15 april met Theo Lursen 0653739854 of mail naar  info@kerkoudendijk.nl. Hij maakt een 
afspraak met u voor het ophalen en/of brengen. Wilt u alles in dozen of kratten klaarzetten? 
Bij voorbaat heel veel dank en tot ziens bij de Boekenmarkt in Oudendijk op 13 mei. 

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

Feld

Monuta Feld. 24 uur per dag 
bereikbaar op 0229 - 540 555. Ook 
als u niet of elders verzekerd bent. 
U kunt op afspraak langskomen aan 
de Wieder 6b te De Goorn. Kijk ook 
op www.monutafeld.nl

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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 Beste Bewoners van Avenhorn hier weer even 
een oproepje van onze Peuterspeelzaal
‘t Hummeltje
Zoals voorgaande jaren doen onze enthousiaste ouders 
en leidsters dit jaar weer mee aan de Chocolade actie en 
verkopen heerlijke chocolade van BonBon du Ton. 

Wij komen op dinsdag 26 maart vanaf 18.45 uur bij u aan de deur.
Dus houd u kleingeld alvast apart voor de overheerlijke chocolade.
Omdat wij een actieve peuterspeelzaal zijn, hopen wij met de opbrengst van deze verkoop leuke 
activiteiten voor de peuters te kunnen organiseren. Daarnaast hopen wij materiaal aan te schaffen 
om hun speelplezier bij ‘t Hummeltje nog meer te vergroten.

Wij hopen daarom dat er net als vorig jaar weer veel chocolade wordt verkocht.

Tot 26 maart!!!
De leidsters en de ouderraad van ‘t Hummeltje

Het oude viaduct in 1963
Het viaduct vóór de rijbaanverdubbeling. De huizen links zijn gesloopt ten behoeve van de bredere 
snelweg. Misschien heeft u zich al eens voorgenomen iets bij te schrijven bij de foto’s op de website 
ansichtkaartenberkhout.nl. Ik wil u van harte uitnodigen dit te doen. 
Zo blijven er gegevens bewaard die misschien anders voor altijd verloren zouden gaan.
Uw bijdrage in woorden wordt zeer gewaardeerd.
 Co Beemsterboer.
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Dames- en herenkapsalon

• WalingsDijk 133a • 1633 rr   avenhorn 

0229 542413
openingstijDen;

dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

I.P.L. ONTHAREN IS DE OPLOSSING!

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

Ontharen laat u toch alleen door de expert doen

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

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

www.ninettedewit.nl
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Passie Plus met Kleinkoor Canto Amici
In het rijke korenland van Westfriesland presenteert het nieuw opgerichte KCA zich met een 
machtig mooi concert op zaterdag 23 maart a.s. in de Ned. Herv. Kerk te Wognum. Het programma 
is opgebouwd rond de indrukwekkende Sieben letzte worte Jesu am kreuz van Cesar Franck. 
Dit oratorium is een must voor fijnproevers en liefhebbers van machtig mooie klassieke muziek. 
Het koor bestaat uit achttien leden afkomstig uit de regio Hoorn/Avenhorn/Schagen.
De initiatiefnemer en dirigent van KCA is Jan Laan. Als voormalig onderwijzer op de Jozefschool 
in De Goorn waar hij  van 1975 tot 2011 met veel energie, plezier en waardering heeft gewerkt 
geeft hij nu invulling aan zijn passie. Heel veel  kinderen en ouders hebben les van hem gehad en 
vragen zich wellicht af: “Hoe zou het toch gaan met.....?”
Een antwoord op die vraag kunt u zien en horen in de Ned. Herv. Kerk te Wognum op 
zaterdagavond 23 maart. Naast het fantastische werk van Cesar Franck zingt het koor ook 
werken van Saint Saëns, Mozart, Rheinberger, Elgar en de nieuwe Aafje Heynis, alt Judy Kristel 
uit Wognum, zingt het ontroerende Erbarme dich uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.  
Kortom een aanrader voor iedereen die houdt van passende muziek aan het begin van de Goede 
Week. U bent van  harte welkom bij dit mooie concert. De aanvang is 20.00 uur en de kaarten 
kosten € 10,00. Heel graag tot dan!!  

Jan Laan
  

Aankomend weekend in Zaal Dolleburg:
Een evenement waar 24 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar een half 
jaar hard voor hebben gewerkt. Iedere week repeteren, oefenen, spelen en 
perfectioneren tot het helemaal goed was. En dat moment is nu aangekomen. 
Daarom presenteren wij zaterdag 23 maart met trots aan u, de musical: 
Songfestival in hotel “De Zoete Inval”. Een humoristisch, romantisch en 
vrolijk toneelstuk dat zich afspeelt in een hotel. De directrice en het personeel 

is erg gespannen. Zal alles wel goed verlopen? Als plotseling de hoofdprijs, een kostbare beker, 
verdwijnt dan heeft de directrice het niet meer. Zal het songfestival nog wel door kunnen gaan…?
Datum Zaterdag 23 maart
Plaats Zaal Dolleburg te De Goorn
Tijd ’s middags om 15.00 en ’s avonds om 20.00

Afd. Avenhorn/Oudendijk 
secr. Ineke de Vries – Kramer tel. 0229 218697

Het wordt weer lente en tijd om nieuwe  kleding uit te zoeken misschien voor de paasdagen. 
U krijgt van ons een lente voorproefje op  donderdagavond 21 maart.  Afdeling Avenhorn/
Oudendijk  geeft samen met de afdeling Berkhout/ Bobeldijk een Modeshowavond.  En 
wordt gehouden in Hotel café  Avenhorn het Hoog 1 Avenhorn en  begint om 20.00 uur, de zaal 
gaat om 19.30 uur open. De kleding welke geshowd wordt  is van een modewinkel uit Noord 
Scharwoude.  
Natuurlijk is het mogelijk om iets moois te kopen. 
Niet leden zijn ook hartelijk  welkom.  

Dames- en herenkapsalon

• WalingsDijk 133a • 1633 rr   avenhorn 

0229 542413
openingstijDen;

dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

I.P.L. ONTHAREN IS DE OPLOSSING!

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

Ontharen laat u toch alleen door de expert doen

Dwingel 11
1648 JM De Goorn

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

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

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

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

Speciale aanbieding voor Herautlezers: 
 

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

   
Van € 149 Nu € 135* 
 
Beschermhoes, 
zonnelader en extra 
accu in één voor  
iPhone 4/4S  
(binnenkort ook iPhone 5)       Nu € 49* 
 
 
* U betaalt genoemde prijs bij afhalen. Kijk op www.cameracompact.nl  
Afhaaladres: M. van der Heide, Kolblei 39, Avenhorn. 
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Westfriese Lourdes Vliegreis 2013
“De Liefde en de Warmte van de groep werd steeds 
intenser. Het was een voorrecht om bij deze groep 
te horen” (Deelnemer aan dé Westfriese Lourdes 
Vliegreis 2012).

Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige plaatsen’, die om hun religieuze betekenis 
aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag 
hebben mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. 
Wie op pad gaat en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van 
ontmoeting spreken. Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een 
reis naar Lourdes tot een bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien 
hoorde u er al enthousiast over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en 
andersdenkenden is een reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op 
zoek’. 
Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan 
is vliegen naar Lourdes een aanrader. In (ruim) anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u van 
Eindhoven naar Lourdes. Wilt u er nog in 2013 heen? En met mensen uit uw omgeving, 
uit de regio? VNB Westfriesland organiseert voor de twaalfde achtereenvolgende maal een 
groepsreis met medische, pastorale en reisbegeleiding. Data: 23 t/m 28 september 2013. De 
gecharterde bus brengt u via opstapplaatsen in Hoogkarspel, Hoorn en Oostzaan naar Eindhoven 
Airport. Ook op de terugreis naar Westfriesland staat de bus voor u klaar. De (voorlopige) vertrektijd 
van het vliegtuig op 23 september is 14:30 uur. Op de informatie- en kennismakingsavond van 19 
juni worden aanvullende gegevens verstrekt. Aanmelden Westfriese Lourdes Vliegreis 2013: 
Harry Vet, T 0228-514040 / E-mail ham.vet@quicknet.nl 

Voordelige rijbewijskeuringen in De Brink Obdam
OBDAM - 70-Plussers, chauffeurs met C/D/E rijbewijs en overige automobilisten, die 
een rijbewijskeuring 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.

Sam’s Kledingactie voor mensen in Nood
De kledingactie, die elk jaar wordt gehouden, is dit jaar 
op maandag 15 en dinsdag 16 april. U kunt uw kleding, 
schoenen, huishoudtextiel, zoals handdoeken, lakens, 
dekens inleveren van 
09.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur bij de volgende 
adressen:

Grosthuizen 125
West 15, Avenhorn ( in de schuur, niet aan huis aanbellen)
Past. Lemeerstraat 40, De Goorn
Alles graag in goed gesloten plastic zakken, schoenen per paar bijeengebonden.
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Alles onder controle
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Afslanken
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Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

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
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Dirk Lokkers
massage therapeut

Praktijk:
‘Concordia’

Westeinde 297 te Berkhout

Voor informatie / afspraak
06 - 20 39 45 25

www.dirklokkers.nl

Gespecialiseerd
in meerdere massagetechnieken

voor de meest voorkomende
spierpijnklachten:

•  therapeutische massage
•  sportmassage
•  ontspanningsmassage
•  stoelmassage
•  cupping-therapie
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Als u geen kans ziet uw spullen op de betreffende dagen in te leveren, kunt u met ondergetekende 
contact opnemen, dan wordt de kleding bij u opgehaald.
De kleding wordt verkocht en van de opbrengst worden projecten in Afrika gesteund . Dit jaar ligt 
de nadruk op Kenia, waar voor een aantal dorpen een “droogte cyclus management” is opgestart. 
Daar worden door nieuwe technieken boeren geholpen met hun landbouwactiviteiten door toegang 
tot schone waterbekkens, aanleg van kanalen en gebruik van bodemverbeteraars. Er worden 
droogtebestendige zaden verstrekt en men leert irrigatiepompen te gebruiken. Vrouwengroepen 
creëerden een nieuw inkomen door hergebruik van afval. Door deze projecten leren de Kenianen 
periodes van droogte te overleven. Meer kunt u lezen op www.samskledingactie.nl , of bel naar 
ondergetekende, tel. 0229-542134. Samen kunnen we er weer een succes van maken.
 Els van Diepen-Gerdes Tel. 542134
 

KBO Klaverjassen om de Paul Jong Beker 
Op 7 maart is alweer de tiende ronde van de klaverjascompetitie van de KBO 
verspeeld. Bij 60 inschrijvingen hoeven geen Tafels van boven te worden 
gehaald. De dames Bakker die mede voor de koffie zorgen, zullen nummer 
60 delen. Dan verschijnt N. Schuitemaker met geleend geld en een geleende 
jas. Dat komt ervan als je de deur dichtgooit zonder dat je de sleutel bij je 
hebt. De dames Bakker stellen hun plaats genereus ter beschikking en wijden 

zich geheel aan hun dienende taak. Als alles draait meldt zich nog een liefhebber: jammer, daar 
is vandaag geen plaats meer voor. In ronde 1 hebben we een mannentafel: P. de Hertog/J. Kluft 
leren G. Pronk/J. Leek een lesje: 1570-1202.In ronde 2 spelen P. de Hertog en J. Leek samen 
hetgeen ze goed afgaat: 1795. In ronde 2 wodt het schrijven van een viertal spelers verzorgd door 
K. Schouten, die ook verder weer hand- en spandiensten verleent. Bedankt, Ko. Op de lijst van 
bijzondere uitslagen voert het gelijkspel de boventoon: 1212 van G. Komem/W.B orst, 1414 van T. 
Braas/A.Grooteman en 4444 van A. Knijn. Verder het terugtellen 1817 van A. Luitjes/B. Veldboer 
en het omkeerbare getal 4664 van I. van de Poel. Voor de verrassingsprijzen bestond mijn keuze 
uit 43 of 80.43: het aantal jaren dat mijn echtgenote het al met mij uithoudt. Maar het werd 80, de 
leeftijd die R. de Lange op 5 maart heeft bereikt.
De prijswinnaars:
1 R.de Lange-Conijn 5764 12 D.Koster (4780)  4802
2 R.Laan-van Stralen 5465 13 I.v.d.Poel (4680)  4664
3 S.Veldboer 5284 14 M.Knijn-Beemsterboer(4580)  4577
4 G.Kluft-Schouten 5221 15 S.Groen (4480)  4485
5 P.de Hertog 5142 16 W.Borst (4380)  4382
6 E.Dekker-Tromp 5137 17 D.Pronk-v.d.Lee (4280)  4269
7 J.Pronk-Belkom 5078 18 R.v.Diepen-v.d.Lee (4180)  4166
8 Loura 5070 19 G.Pronk (4080)  4039
9 T.de Lange-Ots 4973 20 H.Horstman (3980)  3977
10 P.Knijn 4965 21 J.Eelman (3880)  3900
11 R.Timmerman (4880) 4871 22 C.Weel-van Langen  3172
Met nummer 13 op plaats 13: I.van de Poel, en op 17,18, 19 een familiefeestje.
Tenslotte de topvijf: Voor de tweede maal kon de koploopster geen punten aan haar totaal 
toevoegen, maar zij behoudt haar eerste plaats. T. van Diepen, die niet aanwezig kon zijn, moet 
haar tweede stek afgeven aan J. Pronk. J. Laan en H. Horstman vallen van plaats 4 en 5 terug naar 
6 en 9. Hun plaatsen worden ingenomen door de toptwee van vandaag.
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Yvonne
 
Kom eens langs voor o.a.
 * Epileren
 * Wimpers / wenkbrauwen verven
 * Bovenlip / kin harsen
 * Div. gezichtsbehandelingen
 * Benen harsen
 * Cadeau-bonnen

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

 Het adres voor deskundige
 verzorging van uw:

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

Wieder 8c

1648 GB De Goorn

Tel. (0229) 54 38 50

Fax (0229) 54 38 52

SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging

            Juventa-embleem
  

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

telefoon: 0229-561986 • www.salonjuventa.nl

ACTIE!  ACTIE!  ACTIE!  ACTIE!     

Dr. Hauschka dieptereiniging met rugmassage:
1 uur (met korte rugmassage) 
van € 45,00 nu voor € 35,00!

1½ uur (met uitgebreide rugmassage) 
van € 62,50 nu voor € 52,50!

De bijbehorende kleimasker van Dr. Hauschka  
geeft een dieptereiniging die een peeling of scrub 
overbodig maakt omdat:
- deze natuurlijke peeling de celdeling stimuleert;
- het de huid een lifting (spankracht) geeft;
- daarmee verzorgingsproducten beter 
  worden opgenomen.
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1 G. Smit-Karsten  40955
2 J. Pronk-Belkom  39689
3 T. van Diepen-Braas 39578
4 R. de Lange-Conijn 38942
5  R. Laan-van Stralen 38852
Tot de volgende keer. Jaap van Diepen

Moin balkon
Moin balkon in de winter, kalig in * koud

Beton in oizer, gien dinkje van hout.
In meistal ok nat, ‘t is gien gezicht,

balkondeur die is den vezelf stoif dicht.
Din komt ‘t zontje, ‘t is maar een gierke,
Gauw maar d’rs de deur op een kierke.

‘t Wordt al wat warmer, de deur kiert al woid
en ik zit din op ‘t balkon op z’n toid.
Maar dat kale bevalt moin toch niet,
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M’n balkon, in de winter zô treurig
dat wordt in ‘t voorjaar weer fleurig.

Din komme de graniums, roôd, roze, paars
Wat loikt m’n balkon den opiens toch heêl aars...

M’n bloemkes, de zon, ik zit ‘r soms ure.
Van moin mag de zeumer ‘t hêle jaar dure...!

Leentje Kooyman-Leur, Opperdoes
Uit Skroivendevort

* met ‘in’ wordt vaak ‘en’ bedoeld.

VERA VAN DER ZEL winnaar van eerste 
FRIESE OPEN KAMPIOENSCHAPPEN !!
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Yvonne
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KIJKEN = KOPEN = VERHUIZEN = WONEN

Meubels overzetten en wonen! 
Dit 2 kamerappartement is gelegen 
op de begane grond en heeft een 
diepe tuin met berging. Het toilet, 
de badkamer en keuken zijn in een 
lichte kleurstelling uitgevoerd, de 
woonkamer heeft een laminaatvloer 
en een grote schuifpui naar de tuin. 
Bouwjaar 2010, woonoppervlakte 60m2.

Het Veer 70 E te Avenhorn
Vraagprijs € 147.500,-- k.k.

LET OP: STARTERSLENING MOGELIJK Telefoon 0229-551876 
www.huyssteede.nl  

	  

	  

	  

Omdat Schoonheid een kunst is	  

Aan wie denkt u?
Collecteer met uw hart.

Collecteweek: 14 t/m 20 april 
hartstichting.nl/collectant

“ Ik denk a a n mi jn broe r 

a ls ik collectee r. Hi j ove r-

le e fde een ha rti nfa rct.” 

Zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan.
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Vera kreeg een bronzen beeldje met het ‘Friese pompebled’ met daarop een kliek en kolfbal. De 
andere prijswinnaars kregen een kartonnen kruk met afbeeldingen van schilderwerk van Jopie 
Huisman uit Workum.
De overige finalisten waren: Ina Jong  4e  met 122 punten, Ciska de Wit 6e 120 punten, Lies Hart 
13e 106 punten en Truus Loos 96 punten werd 16e . Het was een gezellig weekend.
Kijk voor verdere uitslagen op www.kolfbond.nl 

Sportieve groet, 
Ina Jong, 0229-553178

Jeugdschaatsen IJsclub Bobeldijk 2012-2013
In december was het weer zover, jeugdschaatsen met ijsclub 
Bobeldijk ging van start met 52 kinderen!! Een hele groep uit 
Bobeldijk en Berkhout met 7 enthousiaste trainers/sters. (Jan 
Maarten IJff, Ditmer Koster, Cora Wit, Marjolein Bakker, Lois 
Koster, Margreet Braas en Margret Veld)
Elke week naar IJsbaan ‘de Westfries’ en 1 keer hebben we kunnen 

schaatsen op onze eigen ijsbaan op De Slimtocht. Dat is natuurlijk het allermooiste, met warme 
chocolademelk en koek op het ijs. Als je dan die blije gezichten ziet van de kinderen en het 
enthousiasme dan weet je waarom je dit met zoveel plezier doet!!
Op 9 februari waren er jeugdwedstrijden georganiseerd op ‘De Westfries’ met aansluitend de 
Minimarathon, hier deden 5 kinderen aan mee. 
De volgende tijden werden gereden op de 100 meter:
Mick Veld 14,4 sec (3e plaats), Alwin vd Pal 15.5 sec., Daniel IJsbrandy 16.09 sec Thomas 
Schouten, 17.2 sec en Julian de Haas 18.3 sec. Bij de minimarathon vielen ze net buiten de prijzen 
maar de mannen hebben het super gedaan. 
Examens moesten worden afgelegd voor Start- en Rem en Slalom en aansluitend rondjes rijden om 
te bepalen welk diploma je had verdiend. Voor iedereen weer spannend en ook een hele prestatie 
die ze neer willen zetten! 
10 maart is de Westfriesland tocht gereden door alle kinderen wat altijd een enorme happening is, 
met muziek en koek en zopie langs de baan. En dan de Diploma-uitreiking. 
De volgende Diploma’s zijn gehaald door de kinderen:
SP-Diploma: Isa Post, Rosanne Groot, Daan Leek, Koen Groeneveld, Lynn Hartog, Marilene 
Hoedjes, Kelvin Spoelder, Romana Vial, Frederieke Dobber.
A-Diploma: Merel Reus,  Daniek Reus, Brechtje de Wit, Brend Hoedjes.
B-Diploma: Ewald van der Pal, Stijn Ijff, Lisa Schweinsbergen, Rianne Huisman, Hero Veld, Sylvan 
Oud, Nora van Diepen, Teun Timmermans.
C-Diploma: Pleuni Knoop, Jurre Veld, Alem IJsbrandy, Arjan Huisman, Tim Schweinsbergen, 
Sophie de Munnik, Michelle Zwan, David Zwan, Jesse Koeman.
C/D-Diploma: Daniel Groenveld, Marit Levy, Sterre Bakker, Julian de Haas, Lianka Wit.
D-Diploma: Annelies Groot, Jelle Bottema, Quinty Burger, Jairo Burger, Renzo Leek.
D/E Diploma: Timo Brandt, Nienke van der Pal, Frens Roelofs.
E-Diploma: Bas Wassenaar,  Indy Brandt, Alwin van der Pal, Thomas Schouten, Roos Bakker, 
Claudia Braas, Barry Grooteman.
F-Diploma: Mick Veld, Daniel IJsbrandy.
Jongens en meisjes gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!! En voor de meeste tot volgend jaar.
 Groeten Namens IJsclub Bobeldijk!!!!!

KIJKEN = KOPEN = VERHUIZEN = WONEN

Meubels overzetten en wonen! 
Dit 2 kamerappartement is gelegen 
op de begane grond en heeft een 
diepe tuin met berging. Het toilet, 
de badkamer en keuken zijn in een 
lichte kleurstelling uitgevoerd, de 
woonkamer heeft een laminaatvloer 
en een grote schuifpui naar de tuin. 
Bouwjaar 2010, woonoppervlakte 60m2.

Het Veer 70 E te Avenhorn
Vraagprijs € 147.500,-- k.k.

LET OP: STARTERSLENING MOGELIJK Telefoon 0229-551876 
www.huyssteede.nl  

	  

	  

	  

Omdat Schoonheid een kunst is	  

Aan wie denkt u?
Collecteer met uw hart.

Collecteweek: 14 t/m 20 april 
hartstichting.nl/collectant

“ Ik denk a a n mi jn broe r 

a ls ik collectee r. Hi j ove r-

le e fde een ha rti nfa rct.” 

Zolang levens te vroeg stoppen,
blijven wij doorgaan.



44

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

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

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

• Aanhangwagens 
• Paardentrailers

• Paardentrailers renovatie
• Nieuw en gebruikt 

• Speciaalbouw 
• Reparaties

Oosteinde 87 1647 AD Berkhout

Tel. (0229) 55 15 85 

• 06 - 22 05 02 68

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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Jeugdschaatsen 2012-2013 IJsclub Avenhorn
Afgelopen seizoen hebben 54 kinderen het jeugdschaatsen 
gevolgd bij IJsclub Avenhorn.
10 Keer naar de ijsbaan in Hoorn, 2 keer konden we op 
het Troontje. Tijdens één van de keren op het Troontje 
hebben we ook alvast geoefend op de start-rem oefening 
(een onderdeel van het examen). 

Dat examen gaat overigens verdwijnen; het gaat plaatsmaken voor een methode van beoordelen 
die beter bij deze tijd past. Zodoende hebben we bij Avenhorn kunnen werken met 2 methodes 
om het jeugdschaatsen af te sluiten: de 2 oudste groepen hebben gewoon nog voor het diploma 
gereden. De 2 jongste groepen (die waarschijnlijk doorgaan) hebben zowel voor het diploma 
geschaatst én voor het schaatspaspoort (de nieuwe methode).
De serie werd traditioneel afgesloten met de West-Friesland Tocht, waarbij er diverse stempels 
moesten worden gehaald bij de stempelposten. Het jeugdschaatsseizoen werd afgesloten met de 
diploma-/paspoortuitreiking bij Partijencentrum Avenhorn, waarbij sommige kinderen aangaven al 
weer zin te hebben in het volgende seizoen.

Namens IJsclub Avenhorn,
Frits van der Zee

Coördinator Jeugdschaatsen

Diploma Schaatsproef:
Kiki Bartholomeus, Tim Stokman, Kevin Dolfing
Diploma A: Mara Jonker, Joné de Vries, Robin Blom, Thijs Mul, Marron Dekker, Max Breebaart, 
Rikki Blom
Diploma B: Lasse Bierman, Dinte Blank, Sjoerd Weel, Melle Bijtjes, Robin van Orsouw, Duko 
Jonker, Mijs Franssen, Megan van der Veen, Nick Coppes, Ilse Leek
Diploma C: Nienke Bouma, Madelon Haasbroek, Krijn Mollee, Finn Bonouvrie, Maud Stelling, 
Ravi Labij van der Pol, Chris Coppes, Daphne Haasbroek, Annika Bierman, Rosanne Has, Sanne 
Lakeman, Mila Smit, Sacha Peereboom, Sam Stokman, Emma van Katwijk, Bram Lakeman, Lina 
Stam, Charlotte Burggraaf, Sarah Kramer
Diploma D: Britt Kok, Mike van Dok, Froukje Mollee, Tycho Lansue, Fleur Bron, Emma Koning, 
Sophie Appelman, Luciënne Peereboom, Tycho Smit, Tom van Katwijk, Ronja Labij van der Pol, 
Cas Bron, Rianne Coppes
Diploma E: Evy Breed, Maud Rijper
Allemaal van harte gefeliciteerd met jullie diploma!

Oproep!
In 2014 bestaat IJsclub Avenhorn 125 jaar. Wij zijn al in volle voorbereiding om hiervan een mooi 
jubileumjaar te maken. Hiervoor de volgende oproep aan u. Heeft u (hele) oude foto’s, filmpjes, 
schilderingen, voorwerpen en/of leuke anekdotes die betrekking hebben op IJsclub Avenhorn en/
of ’t Troontje? Wij zouden heel graag (tijdelijk) in het bezit komen hiervan. U kunt contact met ons 
opnemen via telefoonnr. 0229 544148 of per e-mail op info@ijsclubavenhorn.nl. Wij hopen dat wij 
veel mooie inzendingen mogen ontvangen en danken u bij voorbaat voor uw hulp!

Namens IJsclub Avenhorn,
Wendy van Loodam

Secretaris

Openingstijden:
 Maandag: van 10.00 tot 17.30 uur
 Dinsdag: van 8.30 tot 21.00 uur
 Woensdag: gesloten
 Donderdag en vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
 Zaterdag: van 8.00 tot 14.30 uur
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ANBO AFD. BERKHOUT-BOBELDIJK
Op donderdagmiddag 7 maart hebben we met 14 dames 
en 4 heren het Nederlands Parfumflessen Museum in 
Winkel bezocht.
Het parfumflessen museum is gevestigd in een historisch 
pand uit 1599 dat eerst dienst heeft gedaan als waag en 
raadhuis en na een grondige verbouwing en restauratie is 

daar nu een schitterende en zeer uitgebreide collectie van ruim 7000 parfumflessen te bewonderen 
waaronder zeer unieke exemplaren. We kregen veel te horen over de cultuur en geschiedenis 
van parfum en maakten we tijdens de rondleiding kennis met de kunstzinnige, vaak bekende 
ontwerpers van de diverse flacons zoals Lalique en Dali.
Lalique komt sinds 1992 met een limited edition van een eigen parfum, De lalique de Lalique.
Aan de hand van geurtesters en een geurenkalender werden adviezen gegeven welk parfum het 
best bij een persoonlijkheid past. 
Parfum heeft iets mysterieus, is uiterst persoonlijk en kenmerkt een zekere luxe. Zowel de flacons 
als de verpakkingen worden steeds fraaier.
Ook  was er de gelegenheid om parfummonsters en kleine verzamelaars flesjes met inhoud te 
kopen en na afloop hebben we gezellig koffie gedronken aan de overkant van het museum.
Het was weer een heel gezellige en interessante middag, ook voor de heren.
25 april is het reisje naar Rotterdam met een boottocht door de haven 23 mei gaan we naar het 
“Nederlans Kremlin” in Winkel en 20 juni naar het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn, geef u 
tijdig op bij de uw bekende adressen.

Een ANBO vrijwilligster

‘Het moest van hen….’
De gemeentelijke rekenkamercommissie gaat het onderzoek naar de rechtmatigheid van de 
besluitvorming rond Distriport niet zelf uitvoeren. Een extern bureau gaat het onderzoek doen. 
Maar wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk voor de resultaten en conclusies? De raad? De 
rekenkamercommissie? Het externe bureau? Of gaat straks iedereen naar elkaar wijzen? Wij 
hebben de rekenkamercommissie om toelichting gevraagd. Zodra wij meer weten, hoort u van 
ons. Dat verdelen van verantwoordelijkheden is vaker voorgekomen. Het vaststellen van het 
bestemmingsplan Distriport is een besluit van de gemeenteraad van Koggenland. De raad heeft 
steeds gezegd dat zij zelf de regie wilde voeren. Maar in de loop van de tijd heeft zij zich vaak 
beroepen op het argument ‘we kunnen niet anders, het moet van anderen’. Wie die anderen waren, 
wisselde nogal eens. Hieronder een overzicht van de ‘anderen’ die volgens B&W en raadsleden 
druk uitoefenden op Koggenland om Jaagweg/Distriport toch vooral te ontwikkelen. 

Het moest van Hoorn…
… want anders waren we de Leekerlanden kwijtgeraakt. Maar is dat wel zo? In het provinciale 
concept-streekplan van 2004 waren de Leekerlanden en het Jaagweggebied aangemerkt als 
‘landschapsparel’ en ‘uitsluitingsgebied’. 

 

 

 



48

 

 

 - 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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Daar had Koggenland zich op kunnen beroepen omdat de provincie niet zomaar zonder goed 
argument van standpunt kan wisselen. In plaats daarvan boden de wethouders Vriend en Moeijes 
de kersverse burgemeester Sipkes zelf de locatie Jaagweg als bedrijventerrein aan. Dus: hoezo 
‘druk van anderen’? 

Het moest van Haarlem…
… want gedeputeerde Hooijmaijers wilde het. …. want de provinciale fracties van VVD en CDA 
wilden het. Maar is dat wel zo? Oud-gedeputeerde Hooijmaijers heeft volgens de tenlastelegging 
in de strafzaak die tegen hem wordt voorbereid bijna 60.000 euro ontvangen voor het regelen 
van de aankoop van de Jaagweggronden. Hij was een duidelijk voorstander van Distriport. De 
provinciale fracties schijnen aan de gemeentelijke VVD- en CDA-fracties te hebben aangegeven dat 
zij de komst van Distriport gewenst vonden. De provincie heeft er in 2006 op aangedrongen  dat 
Koggenland zou starten met het bestemmingsplan. Uiteindelijk hebben Provinciale Staten in juni 
2010 echter besloten dat nut en noodzaak van Distriport niet zijn aangetoond. Maar alle eventuele 
druk ten spijt: uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Op inhoudelijke argumenten, mag je hopen. 

Het moest van de projectontwikkelaars…
…. want als we het bestemmingsplan niet aannemen krijgen we claims van de ontwikkelaars. …. 
want de projectontwikkelaars hadden het initiatief genomen dus we moesten wel meewerken. 
Maar is dat wel zo? Claims kun je alleen krijgen als je eerder als bestuur toezeggingen hebt gedaan. 
Die toezeggingen heeft Koggenland gedaan.  
Dat was voorbarig en daarmee ging men buiten het boekje. Bovendien is het eerste initiatief 
tot aankoop van de Jaagweggronden door Koggenland zelf genomen. Zij heeft in 2004 de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten op de Jaagweggronden gevestigd, maar uiteindelijk heeft de gemeente 
afgezien van de koop. Daarna lag de weg vrij voor de projectontwikkelaars. Maar de eerste stap 
kwam van Koggenland zelf. En een projectontwikkelaar of andere burger kan toch niets afdwingen 
bij de gemeente? 

Het moest van de regio…
… want in de rapporten Behoefte aan Bedrijventerreinen (2005) en de Regionale Visie 
Bedrijventerreinen (2007) staat dat Jaagweg nodig is. Maar is dat wel zo? Het rapport uit 2005 
bevatte grote fouten en het rapport uit 2007 ging alleen over de lokale bedrijventerreinen, niet 
over regionale terreinen zoals Jaagweg. Na de inspraak, vlak voor de vaststelling van het rapport, 
werd Jaagweg alsnog in het rapport opgenomen via één nieuwe zin. Onder andere door druk 
van de regio werd het bedrijventerrein in 2006 opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. 
Opnieuw: Jaagweg wat niet opgenomen in het concept-plan, pas na de inspraak werd het er 
ingefietst, zonder valide argumenten. Eind 2010 stuurde de regio een brief aan de Raad van State 
waarin zij de noodzaak van Distriport benadrukten. En weer: zonder deugdelijke argumenten te 
noemen. De andere regiogemeenten wilden kennelijk graag een groot bedrijventerrein, maar liever 
niet op haar eigen grondgebied? Op de onverkwikkelijke nut-en-noodzaak-discussie komen we in 
een volgende Heraut terug.  

Het moest van de minister…
…. want de minister van Binnenlandse Zaken, destijds Remkes, heeft gezegd dat Koggenland 
actief moest meewerken aan het bestemmingsplan Distriport omdat hij zich anders het recht 
voorbehield om in te grijpen. Maar is dat wel zo? Wij hebben het aan de heer Remkes gevraagd. 
In zijn mail d.d. 10 maart 2010 schreef hij: ‘Het lijkt mij niet waarschijnlijk dat ik met ingrijpen zou 
hebben gedreigd, ook omdat de minister van BZK niet in de eerste plaats over bedrijventerreinen 
gaat’. Ook het ministerie zelf ontkende dat hierover met Koggenland was gecorrespondeerd. 

 

 

 - 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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Te koop 
aangeboden:
Eengezinswoning met op 
eerste verdieping kunststof 
kozijnen + horren voor alle 
openslaande ramen en op 
begane grond alles kunststof 
behalve de achterdeur. Nette 
keuken en spiltrap naar zolder.

Pastoor Lemeerstraat 52
1648 JK De Goorn

Voor info graag bellen met 
06-51876650 (na 18.00 uur)

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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-T-Shirts al vanaf € 7,95
-Jeans en gekleurde broeken al vanaf € 29,95

Wij staan 24 Maart op de Ladies Fair!!! (14.00 tot 20.00)
De groene Toren, Avenhorn

O.a. O’chill, Moodstreet, Mexx, Cakewalk, Noppies, Salty Dog, Lofff, Dirkje, beebielove, Pink-
berry, 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



51

Was Koggenland dus bang om niks? Waarom verschool zij zich achter de minister?

Het moest van de Tweede Kamer…
… want in de motie Vendrik staat dat Distriport er moet komen. Maar is dat wel zo? Dat is 
klinkklare onzin. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het ontstaan van de gemeente 
Medemblik op 13 juni 2006 kwam ook Jaagweg/Distriport ter sprake. De motie Vendrik-van 
der Ham werd ingediend met als strekking dat Koggenland bedrijventerrein Jaagweg zou moeten 
ontwikkelen. Maar deze motie is nooit aangenomen. Wel aangenomen is het amendement Fierens-
Van Beek dat regelt dat aan de noordzijde van Hoorn een stuk grond aan de gemeente Hoorn wordt 
toegevoegd (nu: beoogd bedrijventerrein ’t Zevenhuis). De Toelichting meldt: ‘Het amendement 
heeft de bedoeling de gemeente Hoorn meer ruimte te geven, ook voor bedrijvigheid.’. De Tweede 
Kamer heeft dus expliciet gekozen voor ontwikkeling van ’t Zevenhuis, niet voor Distriport. Toch 
baseerde Koggenland haar keuze op de niet-aangenomen motie Vendrik. Onbegrijpelijk.

Verschuilen achter elkaar: niemand verantwoordelijk
Zo onttrok de gemeenteraad van Koggenland zich met onlogische, warrige en zelfs onjuiste 
argumenten steeds opnieuw aan haar verantwoordelijkheid. Heeft de gemeenteraad wel eens 
zwart op wit van een van deze buitenstaanders vernomen dat ‘het moest’? Laat dat dan eens zien.
Want als die ‘anderen’ inderdaad zware druk uitoefenden op Koggenland, dan gingen die andere 
bestuurders natuurlijk over de schreef. Dat lijkt dan op bestuurlijke chantage. Het college van B&W 
en de gemeenteraad van Koggenland zouden dus man en paard moeten noemen. Wie zette hen 
onder druk? En hoe? Als de bestuurders niet kunnen vertellen wie hen onder druk zette en hoe, 
dan hebben ze iedereen opzettelijk in het ootje genomen. 
De Koggenlandse bestuurders mogen hun verantwoordelijkheid niet blijven afschuiven op anderen. 
Want als iedereen een beetje verantwoordelijk is, is uiteindelijk niemand het. Laten we hopen dat 
het resultaat van het onderzoek van de rekenkamercommissie niet is dat straks iedereen naar een 
ander wijst en weer niemand de verantwoording neemt. 

Annet Wood
Woordvoerder Berkhout is Boos!

C-orkest naar Krommenie.
Op het festival voor opleidingsorkesten heeft het C- orkest van brassband 
Kunst naar Kracht een mooi resultaat behaald. In Krommenie waar op 10 
maart dit festival plaatsvond, eindigde het C-orkest met 87 pnt net achter de 
winnaar, het orkest uit Kolhorn. De interim dirigent Lieuwe de Jong was zeer 
tevreden met deze uitslag. Hij is de tijdelijke dirigent en heeft met veel plezier 

met de jeugd gewerkt. Helaas kan hij door z´n drukke agenda, het dirigeren bij Kunst naar Kracht 
niet combineren met z´n andere werkzaamheden. Als tussenoplossing zal Ans Blom in april de 
dirigeerstok overnemen tot het BC concert op 28 april, terwijl er verder wordt gezocht naar een 
nieuwe dirigent.

Vriendendienst zoekt nieuwe vrijwilligers
Mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben (of hebben gehad) en 
behoefte hebben aan vriendschappelijk contact kunnen bij de Vriendendienst van 
Steunpunt Zorg voor Welzijn terecht voor een maatje. 
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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.

Pedicure
permanent make up Teddy de Weerd

Koningsspil 21
1633 GL Avenhorn

0229-541840

 

”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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Op dit moment zijn er circa 90 mensen aangemeld bij de Vriendendienst in West-
Friesland. Zij voelen zich eenzaam en vinden het vaak moeilijk om zelfstandig gezellige, 
sportieve, culturele of recreatieve activiteiten te ondernemen. 

Marian Meyles en Bernadette Vonk van het Steunpunt zijn de matchmakers voor deze mensen en 
hun maatjes. De matches worden zorgvuldig gedaan en er wordt gestreefd naar het matchen van 
personen wiens wensen en interesses overeenkomen. Het Steunpunt heeft nog een aantal mensen 
die een maatje goed kunnen gebruiken. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwillige maatjes, 
die zich één dagdeel per twee weken willen inzetten voor iemand met een andere lifestyle.  
Maatjes zetten wij niet zomaar in. Wij zoeken enthousiaste maatjes die veel waarde hechten aan 
het tonen van belangstelling en ruimte voor anderen. U hoeft geen expert te zijn of te worden, 
maar aan de inzet gaat wel een training van drie dagdelen vooraf. De training start op 5 april 
aanstaande (vervolg op 19 en 26 april). 
Wilt u iemand steunen om zich minder eenzaam te voelen en samen wat leuks te ondernemen? 
Herkent u zich in het bovenstaande? Meldt u zich dan (het liefst voor 25 maart) aan bij Marian 
Meyles of Bernadette Vonk via 0229-272196 of info@steunpuntzorgvoorwelzijn.nl.  Meer 
informatie over het Steunpunt vindt u op www.steunpuntzorgvoorwelzijn.nl. 

Agenda 
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 19 maart 09.30 uur D’ Ontmoeting KVG Kaart – Rummicub – Keezdag
Di 19 maart 20.00 uur De Ridder Berkhout Jaarvergadering Olympia 
Wo 20 maart 20.00 uur De Grost Avenhorn Jaarvergadering “De Laatste Eer”
Wo 20 maart   Eieraktie EDO gym
Do 21 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen 
Do 21 maart 20.00uur Partijencentrum Avenhorn VvN - Berkhout/Bobeldijk en 

Avenhorn/Oudendijk – modeshow
Do/Vr 21/22 mrt De Ridder Berkhout Clubkampioenschappen 
    Kolfvereniging Ridder St Joris
Vr 22 maart 17.30-19.30  Chocolade aktie Dikkie Dik
Vr 22 maart 19.30 uur Kerk De Goorn Des Hommes et des Dieux
Za 23 maart 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 

Rietvoornlaan
Za 23 maart 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 23 maart 15.00 uur
  20.00 uur Zaal Dolleburg De Goorn Jeugd toneel Nieuw Leven
    “Songfestival in hotel De Zoete 

Inval”
Za 23 maart 09.00-11.00 De Kleine Ridder Berkhout Speelgoed/Kinderkleding beurs
Za 23 maart 19.00 uur RK Kerk De Goorn Taize viering – thema “tot stilte 

komen”
Zo 24 maart 10.00 uur RK Kerk De Goorn Gezinsviering Palmpasen – thema 

De Koning op de ezel
Zo 24 maart 11.00 uur De Ridder Berkhout Donateursconcert Muziekvereniging 

Volharding
Zo 24 maart 11.00 uur Oudendijk 31e Beetskoogkadeloop
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Succesvol eerste jaar Koggen makelaars ! 
 
Half maart 2012 is Koggen Makelaars van 
start gegaan. Nu - één jaar later - kunnen we 
zeggen dat het een succesvol jaar geweest is.  

 
 
 

Er zijn door Koggen Makelaars maar liefst  
22 woningen verkocht!  

 
 

Wij willen hierbij onze opdrachtgevers 
bedanken voor het geschonken vertrouwen  
bij de start van ons bedrijf. Wij gaan dan ook 
vol goede moed het 2e jaar in! Overweegt u 
ook uw woning te verkopen? Belt u ons voor 
een vrijblijvend gesprek! 

 
 
 

                      Mike en Simone Frerichs 
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Di 26 maart Vanaf 18.45 Avenhorn ‘t Hummeltje chocolade actie
Wo 27 maart Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut
Do 28 maart 14.00 uur Rozenstaete KBO – creatieve middag
Do 28 maart 14.00 uur Café Stam Wognum Voorjaarsbijeenkomst Ned. Ver. Voor 

slechthorenden
Vr 29 maart 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Vr 29 maart  Brasserie De Grost Kwiek ’78 en RKEDO – Sportveiling
Za 30 maart 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 30 maart 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Ma 1 april  Scharwoude Belangengroep Scharwoude – 

Paaseieren zoeken
Di 2 april 19.00 uur D’Ontmoeting KVG – kaartavond

 
Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
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
5 april 19.45 uur Kantine VV Berkhout Klaverjassen
5 april 19.30 uur De Goorn RKEDO – keezen – klaverjassen – 

koppelkeezen
6 april  Café D’Ontmoeting De Goorn BOR reünie
7 april 14.00-17.00 De Grost Reünie Lagere School Grosthuizen
11 april 19.45 uur D’Ontmoeting KVG – creatieve avond
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
12/13 april 20.00 uur Pancratius Kerk
   Oosterblokker Frank & Zij en Men at Work
13 april  Berkhouter Kerk Historische Kring Berckhout/

Bobeldyck 
    Presentatie jaarboek 2012
14 april  Berkhouter Kerk Kerkdienst -  Ds K.D. Goverts
14 april 19.00 uur RK Kerk De Goorn Musical David en Goliath
16 april 20.00 uur Eetcafé 70 De Goorn Ledenvergadering “St Barbara”
18 april 14.00 uur Rozenstaete KBO – bingo
18 april 19.30 uur Meerzicht Scharwoude ANBO – onze nostalgische band 
    “Melancholie”
19 april 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
20, 21 en 22 april De Goorn Kermis
25 april 20.00 uur De Grost VvN Avenhorn/Oudendijk – “Het 

verhaal van het NH Kanaal door dhr 
D. Keijzer
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BETAALBAAR en COMFORTABEL WONEN is nu mogelijk!

Deze middenwoning met stenen 
berging heeft een zonnige tuin op het 
westen. Verder  noemen wij: woonkamer 
met keurige laminaatvloer, keuken v.v. 
inbouwapp. De badkamer (2007) is 
verplaatst naar een achterslaapkamer. 
Nagenoeg de gehele woning heeft 
kunststof kozijnen (Knipping) met 
isolerende beglazing gekregen. Cv-ketel 
(2007) en een vaste trap naar de zolder. 
welke recent is geïsoleerd. 

Willem Claijstraat 12 te Berkhout
Vraagprijs € 159.000,-- k.k.

LET OP: STARTERSLENING MOGELIJK Telefoon 0229-551876 
www.huyssteede.nl  

Actie geldig tot juni 2013
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25/26/27 april  20.00 uur Kerk Oudendijk Watertheater Oudendijk speelt 
“Oranje”

27, 28 en 29 april Avenhorn Kermis
1 mei  19.30 uur Cunera Kerk Nibbixwoud KVG – Mariaviering
4, 5 en 6 mei  Berkhout Kermis
9 mei   DORCAS FIETSDAG
11/12 mei 10.00-17.00 Oudendijk Kerk Oudendijk
    Boekenmarkt/Rondje gastvrij
11, 12 en 13 mei  Spierdijk Kermis
18 mei  Kerk Oudendijk Opening dorpshuis
19, 20 en 21 mei  Ursem Kermis
21 t/m 24 mei     EDO gym
    AVONDWANDELVIERDAAGSE
24/25/26 mei  Sportpark De Krom RKEDO Jeugdtoernooi
1 juni   Koggehal Concert Brassband KNK
2 juni    Fietstocht van De Tempeliers
8 juni   Berkhouter Kerk Koor Kogge Klassiek
7, 8 en 9 juni  Zuidermeer Kermis
9 juni  Start tussen  12.00 en13.00 Berkhout Vaarfeest
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

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle kaarten, kadootjes, bezoekjes enz. Na de 
geboorte van onze dochter Fende.
Wat zijn we verwend!!!
 Henk, Cindy en Fende

Zoveel mensen, zoveel mooie woorden, zoveel kaarten, het heeft ons zoveel geholpen om ons 
door de zware tijd heen te helpen, om het verlies van onze man, vader, schoonvader en opa

Theo Bakker

te werken, het heeft ons zeer goed gedaan.
Heel veel dank daarvoor.

 Coby Bakker-Hinke
 Kinderen en kleinkinderen
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Actie geldig tot juni 2013
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Tenslotte
Verloren: Zilveren armbandje met naamplaatje inscriptie KLAAS, onderkant ANNEKE.
Dierbare herinnering. 0229-553118

Te huur: Stuk weiland voor schapen ca. 0,35 ha. achter kerk van Oudendijk. 06-51101622

Te huur: Z.g.a.n. Appartement in Spierdijk. Volledig gemeubileerd. Bel voor info 06-15008995

Verloren: Wie heeft mijn dartpijlen gevonden in houten houder in Avenhorn. Tel. 06-29167812 
Odin.

Te huur: Tuinvereniging ‘de Kweker’ gelegen achter ‘Tennisvereniging de Berk’ aan de Slagterslaan 
35 heeft per 1 maart 2013 een volkstuin te huur, grootte ong. 100 m2 inwoners uit Berkhout.
Tel. 0229-551206 of email: reinschouten3@quicknet.nl

Te koop: Console speeldboot incl. stuurinrichting, stoelen anti fouling met nieuwe rubber 
stootrand, lengte 4.60 m. excl. motor € 800,00. 0229-299290, 06-30776149

Te koop: Filter install incl. bodempomp en uw verlichting geschikt voor vijvers tot ong. 5 m. Dia 
€ 150,00
 0229-299290, 06-30776149

Te koop: Praktisch nieuwe radio cd merk Pioneer met afstand bediening van € 260,00 voor 
€ 125,00. 0229-299290, 06-30776149

Wanted: Zanger/Zangeres (25-40 jaar) voor onlangs opgerichte 7-koppige feestband te Berkhout 
om een zangduo te vormen met onze zangeres. Ons doel: het creëren van een gezellige –liefst 
melige – feeststemming d.m.v. herkenbare, aanstekelijke en dansbare muziek uit de jaren 90. We 
oefenen 1x per drie weken. Ervaring niet vereist. Belangrijker is het dat je, naast zingen, ook een 
feestje kunt bouwen op het podium met bandleden en vooral met de dansvloer.
Heb je interesse en/of wil je meer weten? Bel 06-224118055 (Tim) of 06-46616172 (Peter).

Jeugdzeilen: Ben je 8 jaar en wil je leren zeilen in een optimist? Dan ben je van harte welkom bij 
WSV Schardam. Schrijf je in voor 31 maart in! www.wsvschardam.nl

Gevonden: Groen Slow-poppetje die het verkeer slow laat rijden. Welke school of kinderopvang 
mist deze? Fam. Smal, 0229-543275

Te koop: Volkswagen Golf 1.6 LPG APK t/m februari 2014, km. stand 251.000. prijs € 1500,00.

“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”  
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding 
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het 
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor 
advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. 
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 27 maart vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  
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Heeft u wel de vakkundigheid om te renoveren of te verbouwen, maar geen 

professionele werkplaats? Wit Wognum heeft alles in huis om te helpen bij 

uw klus. In onze werkplaats met machinale houtbewerking kunnen wij het 

maatwerk voor u uitvoeren. Bel ons gerust voor een vrijblijvende offerte 

of kom eens langs. 

PROFESSIONEEL 
HOUTWERK OP MAAT! HOUTWERK OP MAAT

INTERIEURWERK
RESTAURATIE 
HOUTBEWERKING 
KOZIJNEN

IDEAAL VOOR:

ZZP-ERS
TECHNISCHE DIENSTEN

AANNEMERS

1911
2011

100 JAAR!

Tel.:  0229-572877
E-mail:  werkplaats@witwognum.nl

     

PROFITEER NU 

VAN DE BTW 
REGELING*

* Vraag naar de voorwaarden.

6%


