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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1212

2 april  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 10 april 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 

Er is weer van alles te doen deze weken. Wandelen, sportveilingen, 
jaarvergaderingen, kleding inzamelen en bovenal een mooi gerestaureerde 
kerk bezoeken. In het weekend van 12 tot 14 april wordt de kerk van 
Berkhout feestelijk heropend. Dit na een jarenlange restauratie. Het complete 
programma van dat weekend staat in deze Heraut. Hiervoor hangen wij de 
vlag uit. Veel plezier dat weekend.
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ALARMNUMMERS.
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

HUISARTSENGROEP     de Waterling      Koggenland – Wognum
www.dewaterling.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Tel. 0229-297800

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

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

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



4

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

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl

YOGA
voor alle niveau’s 
De Goorn & Hoorn 
www.yogavanalfen.nl
tel. 06-28264962

volg een proefles

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

Openingtijden:
Maandag geslOten

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

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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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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 RINY VAN DE WATER
     tegelwerk - tegels - sanitair

 
 Wij werken met diverse topmerken, zoals:
  * TAgINA * MIRAflooR
 * APARICI * PERoNDA
 * ZIRCoNIo * RoCA

    
  
    
    
    

 TEGELMEESTER

 Keuze uit diverse 
 soorten vloer- en 
 wandtegels 
 en natuursteen.

• Ook voor de doe-het-zelver •
West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229 - 54 35 14 Showroom geopend: 

di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 
za. 10.00 - 16.00 uur 
koopavond: vrijdag Op afspraak



9

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: 
  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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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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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 6 T/M 12 APRIL  2013

Zat. 6 apr. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 7 apr. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v “Shaloom”
  1e Heilige Communie
  12.5 jarig huwelijksjubileum Jacco Stam-Renate Stam-Takken
 19.00u    Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 19 APRIL  2012

Zat.13 apr. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.14 apr. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering  .m.m.v het Dominicuskoor
 19.00u   Rozenkransgebed

Overleden:   Geertrudes v. Diepen-Pater
                Wietske Braas-Pater
 Alie Blank-Brammer
        Rie Kruk-Piersma, 75 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.    <

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

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

   7 april  ds. B. Stobbelaar Kwadijk
 14 april  ds. N. Boon Beets
 21 april  ds. B. Rapp Oudendijk
<

BETTINE SIERTSEmA IN DE WESTfRIESE EKKlESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 7 april 2013 om 11.00 uur in de 
Protestantse Kerk te Wognum. 
In deze viering spreekt Bettine Siertsema over “Geboren held” , een onderdeel uit het boek 
Richteren dat dit seizoen het jaarthema is van de Westfriese Ekklesia. Bettine neemt Richteren 13 
t/m 15 als uitgangspunt. 
Bettine Siertsema studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Vrije Universiteit. Werkte 
als beleidssecretaris bij het Bezinningscentrum voor leerhuis en viering. Zij promoveerde  in 
2007 op het onderzoek op levensbeschouwelijke aspecten van Nederlandse dagboeken over nazi 
concentratiekampervaringen. Tevens is zij lid van de redactie van Interpretatie, een tijdschrift voor 
bijbelse theologie. Zij gaat een paar keer per seizoen voor in de Amsterdamse Studentenekklesia en 
één keer per seizoen  in de Westfriese Ekklesia.
Het jaarthema Het boek Richteren: we spiegelen ons aan het boek Richteren (of Rechters): 
wat heeft het ons te zeggen in tijden van crisis en in een wereld die velen doet twijfelen over 
haar toekomst? Het boek biedt geen historisch verslag over een tijdperk zonder koningen, maar 
verbeeldt, in spannende verhalen vol ‘special effects’ en mythologische motieven, de totale 
verloedering van een samenleving.  De Richteren / Rechters brengen met daden van bevrijding 
het land voor een korte periode tot rust en dan begint de onrust weer. Het boek eindigt met een 
burgeroorlog. De laatste zin luidt: ‘Geen koning was er in die dagen, ieder deed wat recht was in 
zijn ogen.’ 
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en 
thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen 
u  7 april a.s. te ontmoeten. U bent van harte welkom.   <

Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  
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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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BEGRAfENIS- EN CREmATIEVERENIGING 
“ST.BARBARA” DE GOORN.

Uitnodiging aan onze leden, tot het bijwonen van de 
ledenvergadering op 
dinsdag 16 april 2013 om 20.00 uur, in eetcafé 70, de 
Goorn 70 in de Goorn.

Agenda:
 1. Opening.
 2. Notulen vorige jaarvergadering.
 3. Ingekomen Post, met betrekking tot de Jaarvergadering.
  - Afberichten
  - Vergadering in 2014 op woensdag
 4. Sociaal Jaarverslag.
 5. Financieel Jaarverslag.
 6a. Verslag Kascommissie.
  G Zonneveld en Piet Laan; reserve Ad Groot
   b.  Benoeming Kascommissie 2013.
  Piet Laan en Ad Groot; reserve
 7. Verkiezing Bestuursleden.
  Aftredend en herkiesbaar de heer Abba Kaizer.
  Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de onderstaande adressen of 
  voor de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur.
 8. Mededelingen bestuur.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Namens het bestuur;
N.J.M. Schouten, voorzitter

Overdorpstraat 28, 1648 KG de Goorn.
A.A. Kaizer, secretaris

Arins 73, 1633 HH Avenhorn
P.W.M. Knijn, penningmeester

Lange Weide 45, 1631 DK Oudendijk
<

mENSEN IN NOOD NIET VERGETEN  
-- NIET VERGETEN – NIET VERGETEN --
De jaarlijkse SAM’s kledingactie voor Mensen in Nood is 
op maandag 15 en dinsdag 16 april.
Inleveren bij: Grosthuizen 125
West 15 Avenhorn (in de  schuur, niet aan huis aanbellen)
Past. Lemeerstraat 40

Schoenen graag per paar aaneengebonden, verder is welkom bruikbare kleding, huishoudtextiel, 
lakens, dekens.
<
 Els van Diepen-Gerdes
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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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ONS THUIS

Warmte, liefde en veul zurge
bai ons in ‘t gezin.

Maar ok voilig en geburgen,
je zat ‘r middenin.

Heêl veul werk en ok veul drokte,
‘r was een zoot te doen:
eten koke, kouse stoppe

in die toid van toen.

Moeder stofte, skudde bedde,
deed de grote was

en soms ok nag wel voor are
as dat nodig was.

Pa die hielp veul met je somme
bai een koppie thee.

Wou je merklap niet goed tukke,
moe hielp je ‘r meer.

En al was zaterdagseivens
alles an de kant,

den dede we domineese.
Sausies op een krant.

‘k Denk nag weld’rs an die toide,
‘k weet ‘t nag zo best:

geburgenhoid en heêl veul warmte
van ‘t ouwerlijke nest.

Nel de Geus-Smit, Noord-Scharwoude
Uit: Skroivendevort

<

OPBRENGST COllECTE REUmAfONDS STERK IN 
BEWEGING.
De landelijke collecte van het Nationaal Reumafonds 
2013 heeft in Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude 
hebben een fantastisch bedrag opgehaald van € 1578,42.
Het Reumafonds zal U, daar heel dankbaar voor zijn en 
mede door de collectantes die daarbij hun steentje aan bij 

hebben gedragen en er hebben voor gezorgd dat dit bedrag aan het Reumafonds kan worden 
overgedragen. Daar wil ik de collectantes voor bedanken, hun inzet ondanks de enorme kou toch 
de moeite hebben genomen om voor deze mensen weer iets te willen doen.
Ik hoop dat ik volgend jaar weer op jullie kan rekenen.
<

Hartelijk dank namens Nel Lenting 
Coördinator van Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude.
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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



19

REUmAfONDS OUDENDIjK
De collecte voor het Reumafonds heeft dit jaar in 
Oudendijk het mooie bedrag van € 242, 65 opgebracht.
Alle gevers heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Maar mocht U ons gemist hebben bij de collecte en 
toch nog een bijdrage willen geven, dan kunt het bedrag 
overmaken op rekening 1689.23.130 t.n.v. Reumafonds 

te Amsterdam o.v.v. wijknummer 11453.
<

Brigit van der Leij
Suzanne Winder
Kees van Lenten

OPBRENGST COllECTE REUmAfONDS STERK IN 
BEWEGING BERKHOUT
De landelijke collecte van  het Nationaal Reumafonds  
2013 heeft in Berkhout het prachtige bedrag opgebracht 
van € 649.24.
Bij deze wil ik  een ieder die aan de collecte heeft bijgedragen 
hartelijk danken. In het bijzonder de collectanten  die toch 

weer de moeite nemen om iets voor hun medemens te doen.
En wat was het koud dit jaar. Dames bedankt voor jullie inzet en ik hoop dat ik volgend jaar weer 
een beroep op jullie mag doen. Wil U ook iets doen voor U medemens??
Voor volgend jaar ben ik nog op zoek naar collectanten.
Het is een paar uurtjes van u tijd en u bent lekker in beweging.

Namens de Stichting van het Nationaal Reumafonds
< Anja de Lange
 Westeinde 318
 Tel: 0229-553237 
                                    

OPBRENGST COllECTE REUmAfONDS IN DE 
GOORN.
Bij deze willen wij namens het Reumafonds de 
collectanten, die met het koude weer langs de deuren 
gingen en de mensen die met hun gift bijgedragen hebben  
aan het welslagen van de jaarlijkse collecte, hartelijk 
danken, voor hun inzet!

De collectanten hebben, tijdens de collecteweek in De Goorn gezamenlijk het  bedrag van  
€ 1158.95  opgehaald, een mooi bedrag voor de vele reumapatienten  die hiermede weer geholpen  
kunnen worden. Mocht U de collectant gemist hebben, en alsnog een bijdrage willen geven, dan 
kunt U dat storten  op  banknr. 35.76.74.812 t.n.v. het Reumafonds Amsterdam.
<

Het collecte-comite de Goorn: Anita Donk en Wil Spekken.
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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!*

* 
A

lle
en

 in
 c

om
bi

na
tie

 m
et

 d
e 

O
ve

rs
ta

ps
er

vi
ce

. V
ra

ag
 n

aa
r d

e 
vo

or
w

aa
rd

en
.

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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HEROPENINGSfESTIVITEITEN BERKHOUTER KERK 
VAN 12 TOT EN mET 14 APRIl
Na ruim 25 jaar is het de Stichting Berkhouter kerk gelukt om de voormalige 
Nederlands Hervormde kerk in Berkhout  uit 1886 grondig te laten restaureren 
en te herinrichten tot multifunctioneel gebouw met een prima akoestiek. 
Dankzij subsidies van het Rijk en Provincie en de geweldige financiële bijdrage 
van de Berkhouter gemeenschap! Schilders van Espeq verrichten momenteel 

de laatste schilderwerkzaamheden binnen. De aannemer heeft het monumentale Van Damorgel 
weer uitgepakt. Een grote groep vrijwilligers maakt schoon en  maakt de kerk gebruiksklaar met 
de laatste herinrichtingswerkzaamheden. 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 als volgt, voor jong en oud (Helaas bevat de flyer met het programma, die in 
Berkhout bezorgd is, verkeerde tijden voor de zaterdagmiddag):  

Vrijdag   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  14.45 uur Ontvangst door Historische Kring  Berckhout-Bobeldyck
 15.30 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     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 uur Smartlappenkoor Berkensmart

Gedurende het openingsweekend worden werken geëxposeerd van Annet Wood,  Janny van der 
Wel en Gré Metzger. Er is een foto-impressie van de restauratie verzorgd door Gretie Stelling. 
Monuta Feld, die de ruimte onder de toren gaat gebruiken als opbaarruimte, presenteert zich. 
Het gehele weekend is er vrij entree.  
De kerk is toegankelijk voor rolstoelen en er is een invalidentoilet.  Voor slechthorenden is  een 
ringleiding aanwezig.
Niet alleen Berkhout, maar heel Koggenland,  kan trots zijn met zo’n mooie, historische maar ook 
eigentijdse, multifunctionele locatie in haar midden. Voor info over de kerk en de agenda kunt u 
onze vernieuwde web-site (in wording) raadplegen www.berkhouterkerk.nl . Graag verwelkomen  
we u van 12 tot en met 14 april tijdens onze heropeningsfestiviteiten. 
<
 Jan Besseling
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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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Afd. Avenhorn/Oudendijk                                        
secr. Ineke de Vries - Kramer tel 0229-218697

We rijden er vaak langs op de fiets of met de auto “ het Noord-Hollands kanaal ”  maar hoe 
het ontstaan is weten we vaak niet goed. Daar kan verandering in komen, als u donderdagavond 
25 april bij de Vrouwen van NU afdeling Avenhorn/Oudendijk komt. De heer Dick Keijzer uit 
Landsmeer  vertelt ons dan heel veel over het Kanaal van Amsterdam naar Den Helder. Voor de 
heren is deze avond ook heel interessant. U bent hartelijk welkom in “De Grost “ Grosthuizen 
80, aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur.    <

Stichting Watertheater Oudendijk presenteert: 

‘Oranje’
25, 26 en 27 april 2013 in de kerk van Oudendijk

www.watertheater.kerkoudendijk.nl
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Reserveren
U kunt vanaf heden kaarten reserveren voor onze theaterproductie ‘Oranje’.

Speeldata:
•	 donderdag 25 april
•	 vrijdag  26 april
•	 zaterdag  27 april

Aanvangstijd : 20.00 uur
Locatie : kerk van Oudendijk

De kaarten kosten €  12,- per persoon.

Arrangement
Wij maken u attent op de mogelijkheid om uw kaarten te reserveren in combinatie met 
een theaterdiner bij restaurant ‘La mère Anne’, Dorpsweg 109 in Oudendijk.
Aanvang diner: 18.00 uur.
Kosten 2-gangen theatermenu, inclusief toegangskaart: € 29,50.
Als u kiest voor dit arrangement, dan heeft u gereserveerde plaatsen. 

U kunt voor kaarten én voor het arrangement reserveren via ons e-mailadres 
watertheater@kerkoudendijk.nl of telefonisch: T 0229 54 13 86 / 54 52 82.

Geef bij uw reservering aan:
•	 uw naam en adres
•	 de gewenste datum van de voorstelling
•	 aantal kaarten zonder theaterdiner en/of
•	 aantal kaarten met theaterdiner

U ontvangt van ons een bevestiging van uw reservering.
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BERICHT VAN HET ORANjE COmITé BERKHOUT- 
BOBElDIjK
Dit jaar mogen wij voor de derde maal het Oranje feest voor 
Berkhout -Bobeldijk organiseren. In november 2012 hebben 
we geëvalueerd en we kwamen tot de conclusie dat we 
konden terugkijken op een geslaagde Koninginnedag 2012. 
Uitgangspunt was om voor alle leeftijden een activiteit te 

organiseren en dit is naar onze mening goed gelukt. Ook kregen we een gift van het Berkhouter  
Dorpsvertier en hulp van diverse dorpelingen,  waardoor het feest soepel verliep. Nogmaals dank 
voor alle hulp, in breedste zin van het woord. Nu zijn we weer enkele vergaderingen verder voor 
de laatste dag in april 2013, en voor de laatste keer op deze datum. Een zeer bijzondere dag gezien 
het aftreden van Koningin Beatrix en de inauguratie van prins Willem Alexander tot Koning. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het programma bevat een aantal bekende onderdelen, 
maar ook hebben wij weer nieuwe ideeën verwerkt!  De activiteiten zullen wederom grotendeels 
plaatsvinden bij café De Ridder, waar ook de mogelijkheid bestaat om via een groot scherm het 
programma in Amsterdam te volgen. Uitgangspunt: een feestelijke dag met activiteiten voor alle 
leeftijden. Houdt u deze dag dus vrij, ga later op vakantie en breng Koninginnedag in je eigen dorp 
door! Om meer inhoud te geven aan deze dag en om de activiteiten gratis aan te kunnen blijven 
bieden, is elke donatie welkom. Uw bijdrage kunt u overmaken op banknummer 3297.150.874 
t. n. v Oranjevereniging Berkhout.
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar extra handen die op dinsdag 30 april een aantal uurtjes zouden 
willen helpen, u hoeft niet de hele dag beschikbaar te zijn. Wilt u ons ondersteunen? Neem dan 
contact met ons op. Tot dinsdag 30 april bij café De Ridder!
<     Yvonne Karsten, Johan Schuijtemaker en Mary Koot

oranjevereniging.berkhout@gmail.com    

mEN’S-WORK-OUT IS GESTART 
Maandagavond om 19:30 uur in de gymzaal Avenhorn.
Wat is Men’s work-out ?
Wij (sportieve mannen)  beginnen met een warming-up d.m.v. lopen,  waarna er staande oefeningen 
worden gedaan met elastieken/gewichten, daarna wordt de les vervolgd met bijvoorbeeld 
matoefeningen, een circuit. We sluiten af met volleybal. Deze enthousiaste en gezellige work-out  
is geschikt voor iedere man. Kom eens kijken, en als het bevalt, kan je meedoen.
<

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl

YOGA
voor alle niveau’s 
De Goorn & Hoorn 
www.yogavanalfen.nl
tel. 06-28264962

volg een proefles

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

Openingtijden:
Maandag geslOten

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

 
 
 
 
 
  

Een kleurrijk voorjaar!!!!! 
 

De maand April 20% korting op sjaals 
 

Bewonder nu het kleurrijke assortiment sjaals in de     
wereldwinkel en laat u verrassen 

 
Kijk voor andere aanbiedingen op onze site 
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PROGRAmmA KONINGINNEDAG 2013

Ballonnen oplaten   9.15 uur
Alle kinderen zijn weer van harte welkom voor het traditionele ballonnen oplaten bij het 
gemeentehuis in De Goorn. Vanaf 9.15 uur is het “Vlag hijsen” bij het gemeentehuis. In verband 
met de abdicatie gaan om 9.20 uur de ballonnen de lucht in voor de ballonnenwedstrijd. 
Aansluitend zal aan de andere zijde van het gemeentehuis door de burgemeester een Koningslinde 
worden onthuld.

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 Koggenhal 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 Koggenhal, het zwembad en de Dwingel 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 een voorstelling van de clown Flippelien en oma Spekkie in petto. Flippelien  
vindt haar slapende op haar rollator. Wat zou oma Spekkie dromen?? Als je dat wilt weten moet je 
zeker naar de voorstelling komen kijken. 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 Koggenhal. 
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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
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[Geef tekst op] 
 

          

 

                                                        

                                                                                                      

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een Zonnestraaltje 

                                                         

                                                                                                               

ntspanning. 

 

 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

 -  Metamorfose     

     massage                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

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

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

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

 

 

 

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

Martien WeelUitvaartzorg

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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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 “troonswisselingroute” in de sfeer van Oranje van 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 route voor deze tocht worden opgehaald bij sporthal De Koggenhal. Onderweg heeft 
deze tocht één stop.

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 Koggenhal   
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 “troonswisselingroute” van ca. 10 km door de gemeente 
Koggenland. Vanaf 14.30 tot 15.00 uur kan voor deze route bij sporthal De Koggenhal de route 
worden opgehaald. Onderweg heeft deze route één 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 Koggenhal”) 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 Koggenhal”. 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.

 ________________________________________________________________________

Opgave deelname aan de Seniorenmiddag: Inleveren vóór 20 april 2013 bij Janco 
Dorland, Pastoor Lemeerstraat 19, 1648 KA De Goorn. Alleen schriftelijke opgaven 
worden geaccepteerd.

       Naam:   _________________________________________________

       Aantal personen:   _________________________________________________
 
       Telefoonnummer:  _________________________________________________
 
Om teleurstellingen te voorkomen;  Deelname is uitsluitend mogelijk via de bovenstaande opgave in deze 
en de eerstvolgende Heraut  >

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
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[Geef tekst op] 
 

          

 

                                                        

                                                                                                      

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een Zonnestraaltje 

                                                         

                                                                                                               

ntspanning. 

 

 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

 -  Metamorfose     

     massage                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

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

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

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

 

 

 

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

Martien WeelUitvaartzorg

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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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 

 

 

 

 

 
 



31

Zieken
Aan degenen die i.v.m. hun ziekte, niet kunnen deelnemen aan het programma wordt ook 
gedacht. Heeft u een zieke in uw omgeving dan kunt u dit kenbaar maken d.m.v. het onderstaand 
antwoordstrookje. Vrijwilligers van het Oranjecomité zorgen dan voor een leuke attentie voor deze 
mensen. 
____________________________________________________________________________

Opgave kennisgeving van een zieke: Inleveren vóór 20 april 2013 bij Paul Blom, De 
Goorn 83, 1648 JS De Goorn. Alleen schriftelijke opgaven worden geaccepteerd.

 Naam:    ___________________________________________________

 Adres:    ___________________________________________________

 Postcode - woonplaats:  ___________________________________________________

 Telefoonnummer:  ___________________________________________________

 Eventuele opmerkingen:  ___________________________________________________

Spelregels t.b.v. de Vrijmarkt.
v 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.

v 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 Koggenhal/het zwembad 
woont verzoeken wij u zoveel mogelijk uw auto thuis te laten.

v 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.  

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 De Stichting Oranjefeesten Avenhorn/De Goorn
<
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REIS mEE ROND DE WERElD TIjDENS HUTTENDORP 2013: VRIjWIllIGERS GEVRAAGD!

Vrijdagavond 15 maart om 19:00 uur is de inschrijving om je als deelnemer op te geven voor het 
Huttendorp De Goorn-Avenhorn, editie 2013, open gegaan. Nou, dat hebben we geweten: Binnen 
een half uur waren er ruim 100 deelnemers geregistreerd! Uiteindelijk resulteerde het erin dat op 
de vrijdagavond 2/3 van de beschikbare plaatsen waren ingevuld, namelijk bijna 200 deelnemers! 

Huttendorp De Goorn-Avenhorn wordt dit jaar voor de tweede maal georganiseerd. Dit jaar is het 
thema “Een reis rond de wereld”. Op 9, 10 en 11 juli wordt er een Huttendorp gebouwd in het 
Dorpsbos in Avenhorn. Het wordt, net als vorig jaar, een evenement waar naast het bouwen en 
het timmeren aan de hut ook aandacht is voor spel- en sportactiviteiten. Er kunnen 300 kinderen 
in de leeftijdscategorie van 6 t/m 12 deelnemen aan dit spektakel. Inschrijven als deelnemer is op 
dit moment helaas niet meer mogelijk, want er hebben zich inmiddels 300 kinderen ingeschreven.

Het mag dan zo zijn dat we inmiddels “vol” zitten voor wat betreft het aantal deelnemers, toch 
zijn we nog steeds actief op zoek. Want om alle 300 kinderen een onvergetelijk feest te bezorgen 
hebben we veel vrijwilligers nodig.

Vind je het leuk om met kinderen te werken en ben je 14 jaar of ouder? Geef je dan op als  
vrijwilliger voor Huttendorp 2013! 

We zijn op zoek naar mensen voor de bouwploeg, het team dat het terrein van tevoren klaarmaakt 
voor het feest en ons na afloop ook weer wil helpen met opruimen. Het terrein wordt op 6 en 8 
juli opgebouwd en op 11 en 12 juli afgebroken

Voor tijdens de Huttendorpdagen op 9, 10 en 11 juli zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de 
groepsleiding, de catering en het creatieve team. 
Ook zijn we nog op zoek naar enkele timmermannen om tijdens de Huttendorpdagen het 
hout uit te geven, op aanvraag van de kinderen hout op maat te zagen en te assisteren bij de 
bouwwerkzaamheden van de kinderen waarbij er wordt gelet op een stevige en veilige constructie.

Het is afgelopen jaar gebleken dat het Huttendorp niet alleen een feest is voor de kinderen, maar 
dat het ook een feest is voor alle vrijwilligers!

Lijkt het je leuk te helpen en ben je op één of meer van op bovengenoemde data beschikbaar (alle 
dagen mag natuurlijk ook!) schrijf je dan in als vrijwilliger op onze website 
www.huttendorpavenhorn.nl. 

Voor vragen kun je mailen naar info@huttendorpavenhorn.nl of kun je bellen met onze 
vrijwilligerscoördinator Marleen Mul op telefoonnummer 06-19851700.

We zouden het geweldig vinden als jij je als vrijwilliger aanmeldt!    <
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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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VOORjAARSWANDElING IN DE POlDER VAN  HET WERElDERfGOED  BEEmSTER 
“ LAMMETJES KIJKEN EN SPEUREN NAAR WEIDEVOGELS’’
Op zondagmiddag 7 april a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een mooie 
voorjaarswandeling en we gaan lammetjes kijken op de boerderij van familie Bakker. Struinen door 
het polderlandschap en genieten van het voorjaar laat de gids de mooiste plekjes van de polder 
Werelderfgoed  Beemster zien.
Vanuit het café gaan we eerst lammetjes kijken aan de Middenweg 7, daarna lopen we over de 
Mijzerweg en Noorddijk naar Avenhorn en genieten van het weidse blik in de polder.
Onderweg lopen we langs “Het Troontje” een veeneilandje in de Beemsterringvaart, dit is een 
bijzonder natuurgebiedje. In deze tijd van het jaar speuren we in een puur cultuurlandschap naar 
de eerste weidevogels zoals grutto’s, wulpen, kieviten, scholeksters en nog een keur van andere 
vogels. Vervolgens lopen we op de Beemsterringdijk waar nog veel meer jonge lammetjes staan, 
weer terug naar Oudendijk.
TIP !  Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige wandelschoenen aan.
  
Start                 14.00 uur 
Plaats                 Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte             5,5 kilometer 
Duur           2 uur 
Kosten       € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
  
Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275 
Of met Theo Neefjes van  IVN Westfriesland , tel. 0229-553183      <

DANSSCHOOl DE STREETS IS OP ZOEK NAAR 
mEIDEN VANAf 12 jAAR DIE EEN UITDAGING 
NIET UIT DE WEG GAAN.
We kunnen in onze klassieke les wel wat versterking 
gebruiken. Op dit moment trainen 3 meiden elke 
dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur nu een jaar lang 
op de beginselen van ballet. Zij zijn enthousiast maken.
Iedereen die het leuk lijkt is van harte welkom! De 
beginselen van ballet wordt uitgelegd aan de beginners, 

maar ook leden die al aan ballet doen of gedaan hebben we een programma waar we een stapje 
verder gaan. We dagen je uit om een maand mee te trainen! Elke dinsdag ben je van harte welkom. 
Geen balletkleding? Graag legging met hemdje aan, haren graag vast. Bij genoeg interesse start er 
op donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur een klassieke groep 7 tot 11 jaar.  
Opgeven via destreets@gmail.com        <

ERK IN NOOT 
In eerdere uitgaven van de Heraut heeft u kunnen lezen dat er een nieuw gemengd 
koor is opgestaan in Berkhout en dat wij enthousiast op zoek zijn gegaan naar 
mannelijke en vrouwelijke leden. Ons koor bestaat nu uit vijf mannen en acht 

vrouwen die zowel uit Berkhout en omgeving komen, als hierbuiten.    >



36

titititiffhtititi titi fftititifftitititi
tititi titi titi titititititi titititititi

tititi titititi titik:
ti Ztititititititi titihtitiff
ti Htititititi
ti tititititititititi
ti titititititi tititititititi
ti titititi tititititititititi

Stihtifftiti ffti
ffffffff ffff ffti fftitiffti

fftifftititititi fffffffftiffffffffffff
titititifffftitititifftitititifftifftiti
fffffffffftitititifftitititifftifftiti

€54ti95

Htititi titi tititititititi tititititi?
fffffffftiCALLtiffB

fffffffftiffffffffff3ff, ffff titititi ti/ff

titititi tititititi titi k titi tititi titititititititititi
tititi tititititititititi  titi  titi titititititi ti tititi  titi  titi titititititi

 

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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Tijdens de heropening van de Berkhouter kerk  zal ons koor al enkele nummers ten gehore brengen, 
die voor iedere dorpsbewoner voor herkenning zullen zorgen. Wij hopen u zaterdagavond graag 
te ontmoeten in de Berkhouter kerk.
> Dirigente Ina Bel en leden Berk in Noot

UNIEKE  IERSE  AVOND IN DE KERK VAN OUDENDIjK
Op vrijdag 12 april a.s. verzorgt de Stichting Vrienden van de Kerk in 
Oudendijk in samenwerking met de Ierse band O’BRANONS een echte Ierse 
avond. 

De band
O’BRANONS is een formatie van 

rasechte muzikanten met een scala aan instrumenten. 
Kenmerkend voor deze band is niet alleen het 
afwisselende en energieke spel maar vooral hun 
interpretatie van de pure Ierse traditionele muziek.  
Alles wordt uit het hoofd en vooral met het hart 
gespeeld. Bekende nummers worden gearrangeerd tot 
iets bijzonders, een geheel eigen geluid, sfeer en stijl. De Ierse band O’BRANONS maakt ‘folk’ 
zoals het is bedoeld: voor iedereen!

Instrumenten
De instrumenten die zij gebruiken, zijn o.a. de Ierse houten dwarsfluit, low- en tinwhistles, uilleann 
pipes (de Ierse doedelzak; zeer spectaculair om te zien én te horen!), accordeon, bodhrán (Ierse 
trom), de fiddle, gitaar en de Ierse bouzouki. 

Zang
En uiteraard wordt er gezongen. De bezoekers worden getrakteerd op melancholische ballades 
donker als Guinness, springende tunes van wervelende Ierse dansen en onvergetelijke ‘pupsongs’. 
Ondoenlijk om als toehoorder je voeten of handen stil te houden. Kortom, een super gezellige 
avond vol afwisseling en boeiend vanaf het begin tot het eind!

Concert
De Kerk van Oudendijk heeft niet alleen een bijzondere sfeer maar ook een prachtige akoestiek. En 
juist omdat de akoestiek zo geweldig is kan er gespeeld worden zonder geluidsinstallatie en daar is 
dit optreden bij uitstek geschikt voor. Puur zoals de Ierse traditionele muziek kan klinken, u zult 
zich wanen in een Ierse pub vol warmte en gezelligheid!

De avond
Om helemaal in de Ierse sferen te raken en te blijven is er Guinness bier en Ierse whisky, ook 
worden er typisch Ierse hapjes geserveerd.
Om 20.00 begint het concert. De O’BRANONS spelen drie keer een half uur hun Ierse hart uit hun 
longen en het concert zal rond 22.30 eindigen. 
Mis dit unieke evenement niet, kom en proef Ierland op vrijdag 12 april a.s. in de Kerk van 
Oudendijk. De toegang bedraagt € 10, - euro p.p. en naar wens kunt u meedoen aan de proeverij 
van drie Ierse hapjes voor € 5,-  p.p. De kerk is om 19.30 open.

>
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Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

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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Kaarten bestellen kan via:
De website:  www.kerkoudendijk.nl 
Per e-mail:  evenementen@kerkoudendijk.nl
Telefonisch:  0229-851241
Geef in alle gevallen duidelijk aan of u kaarten bestelt voor het concert alléén of ook 
voor de proeverij.

Betaling:
Na de bestelling kunt u betalen op banknummer 1593.59.198 t.n.v. Stichting Vrienden van de 
Kerk Oudendijk o.v.v. Ierse avond en de naam waaronder de bestelling is geplaatst of u kunt het 
bedrag contant afgeven op Dorpsweg 41 te Oudendijk.
Voor de proeverij worden op de  avond zelf geen kaarten meer verkocht.
Voor nadere info: www.kerkoudendijk.nl of www.obranons.nl     <

POPKOOR EVERGREEN 
Gemengd koor Evergreen viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met een 
jubileumconcert op zaterdagavond 9  november.  In een eerdere Heraut 
vertelden we ons plan  om, naast het bestaande koor, een projectkoor te 
vormen.  Het projectkoor bestaat uit oud-leden van Evergreen en de huidige 
leden die al (heel) lang lid zijn en gaat een aantal liederen opnieuw instuderen. 
De eerste oproep heeft tot veel enthousiaste reacties geleid.  Binnenkort 

vullen we de plannen concreter in en informeren we u en de geïnteresseerden.  Belangstellende 
kunnen zich wel  nog steeds, bij voorkeur per mail, opgeven bij Agnes Laan.  (agneslaan@quicknet.
nl)

Op zondagmiddag 26 mei verzorgt Evergreen een middagconcert in de geheel vernieuwde 
Berkhouter Kerk. Een mooie gelegenheid om van de vernieuwde kerk én van het optreden van  
Evergreen te genieten. Over het programma van 26 mei volgt later nadere informatie, maar noteert 
u de datum alvast. Vanzelfsprekend bestaat er ook de mogelijk om gewoon lid te worden van 
Evergreen. Wij repeteren onder leiding van Patrick Rus en met pianobegeleiding van Ted Knijn,  
iedere donderdagavond in de Groene Toren te Avenhorn van 20.00 uur tot 22.00 uur. U bent van 
harte welkom!
<
  Jan Besseling
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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

MERIDIANEN 
MASSAGE
Persoonlijk, deskundig en betrokken

Meer energie d.m.v. opheffing 
blokkades, hoofdpijn, rug, nek- 
en schouderklachten en stress. 

Tijdens de behandeling wordt 
ook voetreflex massage toege-
past; door deze behandeling 
kan de natuurlijke genezing nog 
meer worden gestimuleerd.

ACTIE 
APRIL & MEI
€ 25,- PER UUR

Ook cadeaubonnen verkrijgbaar! 
voor info/afspraak: 06 128 505 67 Avenhorn

alleen vo
o

r 
vo

o
r vro

uw
en

Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Uitverkoop Lingerie
ZONDAG en MAANDAG, 

14 en 15 April. 
Vanaf 9.00 tot 21.00 uur.

Jolanda Lingerie 

Adres De Veenhoop 4, 
Berkhout. Tel. 551496.

ZATERDAG 13 April 
vanaf 12.00 tot 18.00 

verkoop bij HET CIRCUIT
In Avenhorn, Walingsdijk 133



41

Nieuwsbrief van de Historische Kring Berckhout-Bobel Dyck, april 2013

U bent al lid, maar...

misschien kent u iemand die dat ook 
zou willen worden. Op onze website 
www.hkbb.nl is dat heel eenvoudig te 
regelen. Of bel met secretaris Gerrit 
Schuijtemaker, 0229-553075.

Secretariaat:
Kerkebuurt 137
1647 MD  Berkhout 
T: 0229-553075 
E: secretaris@hkbb.nl

Derde jaarboek HKBB weer vol historische verhalen en unieke foto’s

Kunnen Teun en Gré Langenberg nog kegelen?
Dineren met de HKBB
Na afloop van de boekpresen-
tatie serveert café De Ridder 
speciaal voor de HKBB een jaren 
70 diner: 

Grootmoeders kippensoep
*

Macaroni met Smac
*

Saroma toetje

De kosten bedragen € 15 p.p. 
Geef u voor 7 april a.s. op via 
0229-551522 of mail naar: 
info@cafederidder.eu. 
We gaan om 18.00 uur aan tafel.

Schrijven voor het boek?
Wilt u zelf iets schrijven voor het 
boek? Graag! Samen met de re-
dactie wordt het altijd een mooi 
verhaal. Let op: foto’s vinden we 
heel belangrijk. 
Neem contact op met de 
redactie: 0229-551341
of redactie@hkbb.nl.

Ladderlopen, Plattelandsvrouwen en de vliegende non

HKBB-berichten

B
historische kring

erckhout
obel Dyck

Het derde jaarboek van de Historische 
Kring Berckhout-Bobel Dyck wordt za-
terdag 13 april a.s. gepresenteerd in de 
fraai gerestaureerde kerk in Berkhout. 
Teun en Gré Langenberg, uitbaters van 
kegelbaan Nieuw Leven in Bobeldijk in 
de jaren 70, nemen het eerste exem-
plaar in ontvangst.

Vanaf 14.45 uur bent u van harte wel-
kom in de gerestaureerde Nederlands-
hervormde kerk in Berkhout. U kunt de 
kerk bezichtigen en onze tentoonstelling 
over het leven in de jaren 70 bekijken: 
wat gebeurde er in die tijd in Berkhout en 
Bobeldijk? 
Om 15.45 uur wordt het eerste exemplaar 
van het Jaarboek 2012 uitgereikt aan 
Teun en Gré Langenberg, ooit waren zij 
eigenaar van kegelbaan Nieuwe Leven in 
Bobeldijk. Speciaal voor deze gelegen-
heid is er een kegelbaan aangelegd in de 
kerk. Eens kijken of Teun en Gré de edele 
kunst van het kegelen nog machtig zijn.

Na de officiële presentatie kunt u uw 
eigen exemplaar ophalen. Wat zou er 
dit jaar in staan? De redactie heeft weer 
mooie verhalen en foto’s voor u in petto.
Natuurlijk heeft u, net als vorig jaar, alle 
tijd om bij te praten met vrienden en 
bekenden. 
We hopen u te zien op zaterdag 13 april 
a.s. in de Berkhouter kerk. De HKBB biedt 
u een kopje koffie of thee aan. En natuur-
lijk krijgt u daar weer het enige echte 
HKBB-koekje bij: het berkenblaadje.

Een greep uit het Jaarboek 2012:
-  75 jaar Plattelandsvrouwen-Vrouwen van nu.
-  13 vrouwen en een ladder (foto)
- Herinneringen aan De Weel
- Transportbedrijf fa. J. Naber & Zonen
- Het winkeltje van Afie
- De kat die 145 kilometer liep
-  Jaaroverzichten 1974 en 2012
-  Na 80 jaar stopt het NIVON in Berkhout
-  Een drama in Bobeldijk
-  Keetie van der Kreeke, ‘de vliegende non’
- Een schoolreisje in 1947 (foto)

en nog veel meer...

Extra boeken
We hebben extra boeken laten 
drukken. Een leuk cadeau voor 
vrienden of familie. Kijk op onze 
website (www.hkbb.nl) of koop 
direct extra exemplaren tijdens 
de boekpresentatie. De boeken 
kosten € 15 per stuk, exclusief 
verzendkosten. 
Van onze vorige jaarboeken zijn 
nog enkele exemplaren voorra-
dig. Prijs slechts € 10 p.s.

Opening van kegelbaan Nieuw Leven in 1976
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Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Uitverkoop Lingerie
ZONDAG en MAANDAG, 

14 en 15 April. 
Vanaf 9.00 tot 21.00 uur.

Jolanda Lingerie 

Adres De Veenhoop 4, 
Berkhout. Tel. 551496.

ZATERDAG 13 April 
vanaf 12.00 tot 18.00 

verkoop bij HET CIRCUIT
In Avenhorn, Walingsdijk 133
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ClUBKAmPIOENSCHAP KOlfVERENIGING RSj BERKHOUT 
met Mieke van Loon en Reinier Bakker op het erepodium !!

Vrijdagavond 22 maart 2012
De grote kanshebster was Mieke van Loon zij stond met 144 punten 
bovenaan ! Hoe lastig het is om in een finale te spelen, ondervonden Aaf 
Wonder, Wil Vet en Marianne Stenekes,  resp. sloegen zij 3,2 en 2 poedels. 

De hoogste partijen waren voor de dames Lies Hart en Ina Jong …..resp. 45 en 49 punten.
Gerda Heringa klom verrassend van de 6e naar de 2e plaats. Vera van der Zel werd 3e en met een 
mooie partij van 40 punten werd  Mieke voor de 3e maal Clubkampioene.
 finalisten Kl. Result
   met v.gift         Totaal  Voor      Eind
                gift      totaal totaal Pl.
1 Mieke van Loon S 144 10  12     x 6 12 40 0 40 184 1
2 Gerda Heringa 2 125 12   4   6 6 11 40 6 42 167 2
3 Vera van der Zel 2 132 13 11   2 4   8 28 6 34 166 3
4 Lies Hart 3 120 11 10 12 x 12 45 9 45 165 4
5 Ina Jong 3 115 11 12 12 8 10 49 9 49 164 5
6 Marianne Stenekes 4 118 11   2 11 x   x 24 12 36 154 6
7 Annie Langereis 3 127 1   x   6 4   7 18 9 27 154 6
8 Gerda Koning 3 115 6   9   3 11  X 24 9 38 153 8
9 Aaf Wonder 3 128 x   x   x 4 10 14 9 23 151 9
10 Catrien Worp 1 111 8 10   9 3   5 35 3 38 149 10
11 Ciska de Wit 1 116 3   7   6 4   6 26 3 29 145 11
12 Wil Vet 1 110 x   7   x 8 10 25 3 28 138 12
Voorgift dames 3 punten per klasse, tot max. 42

Bij de heren waren de verschillen vanuit de voorronde niet 
groot. De kanshebbers voor de eerste plaats was dus een stuk 
spannender. Nico Praat stond bovenaan, maar moest genoegen 
nemen met een 5e plaats. Reinier Bakker wist vanuit  2e 
positie goed te spelen.
Met een slotpartij van 41 punten en de voorgift van 6 punten 
werd hij de nieuwe Clubkampioen van 2013.  Willem Jong 
werd 2e en Cees Wonder werd 3e. Ook de nieuwkomer Cees 
de Boer speelde zijn eerste finale fantastisch…hij behaalde een 
7e plaats. Rob Blom sloeg de hoogste partij van deze avond, 52 
punten zette hij neer en klom van de 10e  naar de 4e plaats.

 finalisten Kl. Result
   met v.gift         Totaal  Voor      Eind
                gift      totaal totaal Pl.
1 Reinier Bakker 3 125   2 10 8   9 12 41 6 47 172 1
2 Willem Jong 4 118 12   5 4   8 10 39 9 47 165 2
3 Cees Wonder 1 118 11   9 3 11 12 46 0 46 164 3
4 Rob Blom 3 111   9 10 11 11 11 52 6 52 163 4
>
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5 Nico Praat 2 127   9   x 4 10   9 32 3 35 162 5
6 Klaas Vos 2 122   3 12 x 12   x 27 3 30 152 6
7 Cees de Boer 4 125   x 10 1   4   X 15 9 24 149 7
8 Cees Bijman 3 114   5   x 10   8   3 26 6 32 146 8
9 Hein van Beusichem 4 124 4 x 1 4   x   9 9 18 142 9
10 Dirk Hart 4 119 x x x 6   x   6 9 15 134 10
11 Cees Schagen 2 100 12 x 1 7 10 30 3 33 133 11
12 Piet Entius 4  98 x 3 8 x   5 16 9 25 123 12
Voorgift heren 3 punten per klasse, tot max.47 

De bekers en bloemen waren er voor de winnaars. 
De Wisselbeker is voor Mieke van Loon en Reinier Bakker. 

De klasse prijzen zonder voorgift waren voor:
Super:  1e Mieke van Loon 144  -
1e klas  1e Ciska de Wit 110  Cees Wonder 118
  2e Wil Vet 104  - 
2e klas  1e Vera van der Zel 126  Nico Praat 123 
  2e Gerda Heringa 115  -
3e klas  1e Annie Langereis 115  Reinier Bakker 111
  2e Aaf Wonder 110  Rob Blom   99
  3e Lies Hart   93  -
4e klas  1e Marianne Stenekes    88  Ruud Weernink 113
  2e Greet Kluft    73  Hein van Beusichem 101
  3e -   Willem Jong 100

De toto prijzen werden gewonnen door Cecile van Tol en Annie Beemsterboer.
Iedereen bedankt voor jullie deelname en medewerking aan dit toernooi!!
<
 Sportieve groet,
 Ina Jong
 tel. 0229-553178 
 email. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

KBO KlAVERjASSEN Om DE PAUl jONG BEKER
De competitie nadert het einde. Nog 2 keer en dan is bekend wie de beker 
een jaar lang thuis ten toon mag stellen. Aan het begin van de lente waren 
de verwachtingen wat betreft deelname hoog gespannen.Maar waar het weer 
deze keer geen spelbreker was, konden we niet op tegen de concurrentie 
van de Zonnebloem. Toch nog 13 tafels en redelijk extreme uitslagen zowel 
hoog als laag. In ronde 2 speelden de zusjes Beemsterboer tegen elkaar en 

aangezien Mart een middag had van constant 1800 moest Tiny met 1882-1220 het onderspit 
delven. Ook in ronde 2 speelde G.Pronk met M.Vermeulen tegen D.Pronk en J.Vreeker. Aangezien 
Jo een matige start had met 869 verwacht je in ronde 2 wat meer. Een onderlinge strijd tussen man 
en vrouw pakt vaak in haar voordeel uit, maar niet deze middag. G.Pronk pakte zijn vrouw in met 
2418 tegen 704. Hoe durft ie? 
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En J.Vreeker kwam daardoor na 2 ronden op het schamele totaal van 1573. 
Er vallen dit keer verscheidene bijzondere uitslagen te noteren: Het gelijkspel 4545 van H.Horstman, 
het doortellen 2728 van J.Vreeker, 1819 van R.Laan en P.Knijn en (heel bijzonder) 1234 van 
G.Kluft en J.van Weerdenburg, het terugtellen 5150 van M.Schuitemaker  en het omkeerbare getal 
5775 van W.Borst.
Voor de verrassingsprijzen werd het het getal 41, de leeftijd die mijn oudste op 21 maart bereikte.
De prijswinnaars:
1 G.Pronk 6304 12 S.Groen (4741 4753
2 W.Borst 5775 13 D.vd Gulik-Pater (4641) 4667
3 M.Vermeulen-de Vries 5642 14 C.Bos (4541) 4540
4 J.van Schagen 5633 15 R.van Schagen-Mes (4441) 4439
5 M.Knijn-Beemsterboer 5589 16 J.van Weerdenburg (4341) 4349
6 J.Roskam 5478 17 T.Kooter-Vriend (4241) 4255
7 D.Koster 5229 18 J.Kluft (4141) 4149
8 J.van Diepen-Kuyt 5224 19 V.Houtenbos-Pronk (4041) 3956
9 R.de Lange-Conijn 5222 20 A.Zuidervaart (3941) 3935
10 M.Schuitemaker-Koning 5150 21 G.Pronk-Vink (3841) 3846
11 G.Blaauwbroek (4841) 4931 22 J.Vreeker 2728
Opvallend dat  van de 11 deelnemende heren er liefst 6 in de prijzen vallen evenals twee dames 
die dit seizoen voor het eerst meededen.
De topvijf estaat uit dezelfde 5 dames als de vorige keer, maar er is wel iets veranderd. De voorsprong 
van G.Smits (met een s op het eind) slinkt. Zij steeg 5 punten doordat ze 4265 inleverde voor 4270.

De topvijf:
1  G.Smits-Karsten  40960
Van 4 naar 2 R.de Lange-Conijn 40095
Van 5 naar 3 R.Laan-van Stralen 39817
Van 3 naar 4 T.van Diepen-Braas 39755
Van 2 naar 5 J.Pronk-Belkom  39689
Co Otter moet zijn plaats als hoogstgeplaatste man afstaan aan P.Knijn, die van 17 naar 6 klom. 
Andere opvallende stijgers: Mart Knijn van 32 naar 10 en M.Ruiter van 26 naar 11.
Nog 2 keer en dan weten we het.
Tot de volgende keer,
< Jaap van Diepen

BESTE KOGGENBEWONERS
Afgelopen weekend ( 23 en 24 maart ) waren de toestel-
kampioenschappen voor de 4e en 5e divisie in Wognum. 
Tijdens deze wedstrijd kon je dus per toestel een medaille verdienen. 
Het is een vol weekend geweest met veel turnsters voor EDO en 
veel medailles! 

De hoogtepunten worden genoemd. De verdere uitslagen kunt u vinden op de site van de KNGU:  
midwest.kngu.nl
In dit wedstrijd weekend hebben de turnsters voor EDO 20 medailles behaald! 5x goud - 
8x zilver - 7x brons. Een top prestatie om trots op te zijn.  Amy Braas: goud op sprong, zilver op brug 
Femke Jongeneel: zilver op brug, brons op sprong   >
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Eva Smit: zilver op sprong, brons op brug 
Fee la Pont: Goud op sprong, brons op brug, brons op balk, zilver op vloer 
Naomi Blad: brons op brug 
Kaya de Jong: brons op balk 
Paulien Smit: zilver op sprong 
Eline Smit: goud op sprong 
Celine Hazenhoek: goud op sprong, zilver op brug, zilver op vloer 
Elles Negenman: zilver op brug, brons op balk 
Alexandra van Leeven: goud op sprong
De foto’s staan op onze website :  www.edogym.nl
Hierbij ook de complimenten voor de trainers. Karin, Marcel en Lisa. Prima werk, zonder jullie 
waren deze resultaten er niet geweest. 

Opbrengst eierenactie 2013
Op woensdag 20 maart jl. hebben wij weer onze jaarlijkse eierenactie gehouden. Er waren 11 
ouders die ons hielpen met het rondrijden van de leden voor de verkoop. Het was een behoorlijk 
koude dag voor de verkopers. Desondanks hebben zij goed kunnen verkopen. De opbrengst is € 
589,55! Dit is € 140,- meer dan vorig jaar. Waar wij uiteraard zeer blij mee zijn. Hierbij willen wij 
alle leden en rij-ouders die hebben geholpen met het verkopen van de eieren en het rondrijden van 
de verkopers heel erg bedanken! 

Bericht aan alle ouders/verzorgers en leden
Op zaterdag 23 juni a.s. viert EDO gym haar 80-jarig bestaan. Dit willen wij niet zomaar voorbij 
laten gaan. Op deze dag willen we alle leden laten deelnemen aan een uitvoering. Dus noteer deze 
datum alvast in uw agenda zodat we met zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn. 

< Groeten namens de commissie EDO gym 80 jaar

NUT EN NOODZAAK VAN DISTRIPORT
Is bedrijventerrein Distriport wel of niet nodig? In de afgelopen jaren zijn hiernaar vele  onderzoeken 
gedaan, maar sommige zijn rommelig uitgevoerd of slechts gedeeltelijk openbaar gemaakt. Andere 
rapporten baseren zich alleen op modellen en schattingen. In geen enkel rapport wordt de beoogde 
omvang van 78 ha voor Distriport op basis van de werkelijke actuele vraag in de markt onderzocht. 
Hieronder een overzicht.

SWB (2005) Behoefte aan bedrijventerreinen
De regio West-Friesland gaf het Sociaal-Wetenschappelijk Bureau opdracht de behoefte aan 
bedrijventerreinen te onderzoeken. 
>
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De uitkomst van dat onderzoek luidde dat regionaal bedrijventerrein Distriport zelfs 90 ha kon zijn 
en dat in geheel West-Friesland tot 2030 een behoefte van 490 ha aan nieuwe bedrijventerreinen 
was (p. 20+24). Dat is absurd veel, omdat er toen in totaal in West-Friesland zo’n 465 ha 
bedrijfsterrein lag. Het onderzoek werd echter slecht uitgevoerd. De uitgiftecijfers van twee jaren 
werden weggelaten; toevallig net de twee jaren waarin West-Friesland maar enkele hectares 
bedrijfsgrond uitgaf. De berekening van de gemiddelde jaarlijkse uitgifte in de vijf voorgaande 
jaren – het belangrijkste ingrediënt voor de behoefteberekeningen – was daardoor veel te hoog. 
In werkelijkheid bleek dat in West-Friesland jaarlijks niet gemiddeld 23 ha werd uitgegeven, 
maar slechts 12,2 ha. Zo kwamen extreem hoge ramingen tot stand. De provincie negeerde het 
onderzoek, maar twaalf van de dertien West-Friese gemeenten namen de conclusies klakkeloos 
over. 

STEC (2007) Markttoets
De projectontwikkelaars Zeeman en De Peijler gaven STEC-Groep opdracht om een Markttoets 
voor Distriport uit te voeren. De uitkomst was dat de marktvraag voor Distriport tussen 60 en 
90 ha bedroeg (p. 14). Helaas werd van dit rapport alleen de samenvatting openbaar gemaakt. 
Uiteindelijk, na jaren procederen, werden in 2009 ook de bijlagen van het rapport openbaar. 
Daaruit bleek dat volgens het geldende TM-scenario voor geheel West-Friesland slechts 11 ha 
nodig was tot 2020 (bijlage, p. 20). STEC rekende alle behoefte van Hoorn en Koggenland toe aan 
Distriport; er bleef niets over voor ’t Zevenhuis of andere Hoornse terreinen. De raming van 60 tot 
90 ha was verder opgepimpt met niet-onderbouwde bovenregionale vraag in de logistieke sector 
en een forse ijzeren voorraad. Ook werd in deze bijlagen reeds gewaarschuwd voor overaanbod in 
West-Friesland: er zat toen al 207 ha nieuw bedrijventerrein in de pijplijn. Maar de onderbouwing 
van dit rapport bleef jarenlang in een la op het gemeentehuis in Koggenland.  

Ecorys (2008) Kwaliteitsmatch
De provincie gaf onderzoeksbureau Ecorys opdracht om vraag en aanbod  van bedrijventerreinen 
in West-Friesland te onderzoeken. Voor Distriport berekende Ecorys een vraag van 13,5 ha tot 
2020 in de sector Transport & Groothandel. De bovenregionale vraag is in dit onderzoek niet 
berekend (p. 50-51). 

Stogo (2010) Nut en noodzaak van Distriport
Berkhout is Boos! vroeg onderzoeksbureau Stogo de bestaande onderzoeken te beoordelen. De 
conclusie luidde: ‘nut en noodzaak van een bedrijventerrein gericht op logistieke bedrijven van 
buiten West-Friesland en op grootschalige bedrijven uit West-Friesland is niet aangetoond in de 
onderbouwing van het bestemmingsplan’ (p. 7). 

Provinciale Staten (2010) Structuurvisie NH 2040
Provinciale Staten namen in de provinciale structuurvisie de uitkomst van Stogo over en legden per 
amendement vast dat nut en noodzaak gericht op logistieke bedrijven van buiten West-Friesland 
voor Distriport niet zijn aangetoond. Dit amendement 8-63 stelt dat Distriport dan ook een ‘zacht 
plan’ moet blijven. 

STEC (2011) Nut en noodzaak Distriport glashelder in beeld
De provincie Noord-Holland vroeg STEC-Groep opnieuw onderzoek te doen naar Distriport. De 
uitkomst: er is ongeveer 45-50 ha nodig tot 2020. 
>
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Daarvan is 4 tot 8 ha voor de lokale vraag van Koggenland en 8 ha voor de bovenregionale 
logistieke vraag. Maar liefst 29 tot 33 ha is gereserveerd voor regionale en bovenregionale vraag 
naar percelen groter dan 1,5 ha die op Distriport beschikbaar komen (p. 17). Zouden er echt zoveel 
grote logistieke dienstverleners in deze noordwestelijke uithoek van Nederland op zoek zijn naar 
bedrijfsruimte? Harde cijfers ontbreken. Bovendien is ook dit rapport gebaseerd op modellen, niet 
op de werkelijke vraag in de markt. 

Dr. H. Olden (2011) Aanvullende notitie over nut en noodzaak Distriport
Dr. H. Olden (voorheen onderzoeker bij Stogo) stelde in een reactie op het STEC-onderzoek dat de 
gebruikte onderzoeksmethode niet geschikt is om de vraag naar individuele terreinen te berekenen, 
vanwege de beperkte betrouwbaarheid. Ook stelde hij dat STEC een onwaarschijnlijk groot deel 
van de regionale raming toebedeelt aan Distriport en dat West-Friesland niet hoort tot het primaire 
zoekgebied van bovenregionale logistieke dienstverleners. Olden signaleert dat de marktpotenties 
voor Distriport en ’t Zevenhuis steeds afzonderlijk berekend worden. De berekening van STEC 
voor Distriport laat geen ruimte voor ’t Zevenhuis (p. 3).

Gemeenteraad Koggenland (2011) Verklaring bij Raad van State
Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Distriport bij de Raad van State meldde de 
gemeenteraad van Koggenland dat er in de markt voor 30 tot 35 ha belangstelling zou zijn voor 
Distriport. Eindelijk een beeld van de actuele werkelijke vraag? Stogo en Olden hadden gewezen 
op het manco van de rapporten, die alleen op basis van modellen rekenden. Jammer was dat op 
de rechtszitting en ook daarna dat cijfer nooit is onderbouwd met feiten. De overheid hoeft dat bij 
de Raad van State niet te bewijzen. Maar de gemeenteraad zou de inwoners wel moeten kunnen 
aantonen waar hun uitspraak van 30-35 ha op gebaseerd is. Hoeveel belangstellenden zijn er nu 
echt? Wie zijn dat? Dezelfde bedrijven die op de lijst voor ’t Zevenhuis en Baanstee-Noord staan? 
De gemeenteraad moet deze uitspraak hard maken of intrekken.

Ecorys (2011) Marktstudie bedrijventerrein ’t Zevenhuis 
Hoorn gaat dit jaar starten met de bouw op bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Onderzoeksbureau 
Ecorys raamde in 2011 voor ’t Zevenhuis een behoefte van 20-25 ha tot 2020. Ecorys vergeleek dat 
cijfer met een in 2008 door henzelf uitgevoerd ander onderzoek. Toen schatten zij de behoefte nog 
op 70-75 ha. De marktruimte voor ’t Zevenhuis is tussen de jaren 2008 en 2011 dus verminderd 
tot een derde: van 75 naar 25 ha (p. 32). Dat is het gevolg van een lager groeiscenario, minder 
aanvragen van bedrijven en het doorschuiven van de vraag in de tijd. Als we deze constatering 
ook op Distriport zouden toepassen, zou de behoefte volgens de Ecorys-cijfers uitkomen op 4,5 
ha...  Wat de bovenregionale vraag betreft van bedrijven die zich in West-Friesland zouden willen 
vestigen: die schat Ecorys als zeer beperkt in (p. 21). Dat is volledig in strijd met wat STEC in 2011 
meldde. 

Overaanbod
Kijk eens om je heen. Op Agriport (10 kilometer ten noorden van Distriport) is nog bijna 50 
ha beschikbaar (mei 2012). Van de 80 ha op het gloednieuwe Baanstee-Noord bij Purmerend 
is nog geen vierkante meter verkocht (augustus 2012). Op West-Friese bedrijventerreinen als ‘t 
Zevenhuis, Schepenwijk, WFO, etc. zijn vele hectares te koop. Deze concurrenten van Distriport 
zijn soms wel, maar veel vaker niet meegenomen in de berekeningen. Al sinds 2007 wordt in de 
rapporten gewaarschuwd voor overaanbod. Maar dat soort gegevens werd achtergehouden. 
>
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 Heeft u verkoopplannen? Vraag 4x1 Makelaardij 0229-285170

· 1 in communicatie
· 1 in kwaliteit

· 1 in service
· 1 in klantgerichtheid

Breed 3a | 1621 KA Hoorn | info@4x1.nl | www.4x1.nl

Serpeling 71 • Avenhorn Biedingen vanaf € 146.500,- k.k.

Zeer ruim en keurig afgewerkte maisonnette met een zonnige tuin met ach-
terom en houten berging. Het appartement beschikt over een riante woonkamer met 
laminaatvloer en tuindeur naar achtertuin. Aan de voorzijde is de moderne keuken in 
U-vorm met inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping treft u de badkamer, de separate 
toiletruimte en de zeer riante slaapkamer. De zonnige tuin is voorzien van sierbestra-
ting en beschikt over een achterom en een houten berging. De woning is gelegen in de 
dorpskern van Avenhorn op korte afstand van o.a. openbaar vervoer, uitvalswegen, de 
basisschool en het uitgebreide winkelcentrum. 
Kom, kijk en ervaar de ruimte van dit appartement!

Bouwjaar: 2003. Inhoud: ca. 240 m³. Woonoppervlakte: ca. 85 m². 
Servicekosten: € 52,51 per maand.

Nieuwe prijs

OpeN HuIS! ZAterdAg 6 AprIl 11.00-15.00 uur.
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De crisis? 
Tot slot: welke invloed heeft de crisis op de behoefte aan bedrijventerreinen? Natuurlijk is de 
behoefte op dit moment op een dieptepunt. Maar ook vóór de crisis, toen de economie nog floreerde, 
toonden de rapporten al aan dat  er niet voldoende marktvraag was voor Distriport. Jammer genoeg 
wilden de bestuurders dat niet horen of zien. Waarom? Waarom hielden ze informatie achter? Wat 
wisten de raadsleden wel of niet? Welke cijfers kenden ze?  Maak de bewering bij de Raad van 
State – er is 30-35 ha behoefte in de markt – hard of trek hem in. 
<

Annet Wood
Woordvoerder Berkhout is Boos!

12 mAART THEO VERTElmAN.
Theo Vertelman, woonachtig in ‘t Veld, was uitgenodigd om een boeiende vertelling te doen over  
zijn leven. Hij is 15 jaar pastor geweest en dan kan elke dag weer anders zijn en maak je leven en 
dood van zeer nabij mee. Hij begon het verhaal bij z’n studie theologie en het pad wat voor hem 
uitgestippeld was, doch kwam echter ook een andere liefde tegen die zorgde dat hij toch bij een 
kruising een andere weg ging. Hij trouwde met zijn lieve vrouw en voor het eerst werd   in  de 
pastorie een kindje geboren, zijn dochter.
Hij begon over z’n levenswerk op een luchtige manier maar ook de andere kant kwam naar boven 
en dat was voor diverse personen toch wel zware kost en had bij menigeen een emotionele  lading. 
Het waren veel gedichten over ziekte en het einde van het leven.  
Gelukkig aan het eind toch weer de geboorte en de vreugde hierin waarbij hij een aantal mooie 
gedichten wist op te noemen. Hij is nu z’n vierde boek aan het schrijven en ongetwijfeld zal deze 
net zo boeiend worden als dat wij deze avond ervaren hebben.  
<  Het KVG bestuur.
P.S. De volgende avond is op 11 april, creatief ketting maken

HAllO AllEmAAl,
Het is alweer anderhalve week geleden dat we het toneelstuk “Songfestival in 
hotel De Zoete Inval” ten uitvoer hebben gebracht. En wat voor uitvoering, ga 
er maar eens aan staan: met 22 jeugdleden het toneel op, het zag er geweldig 
uit en er is weer wat afgelachen. Bedankt spelers, voor dit geweldige spel 
en natuurlijk de regisseuses, Renate en Deborah, onder wiens bezielende 
leiding dit alles tot stand is gekomen, alles klopte, bedankt. En wat is dan een 

toneelstuk zonder licht, geluid, grime, decor, Koos, Marjolijn, Magda, Hans en de overige leden 
van Nieuw Leven, bedankt, het zag er allemaal tiptop uit op het toneel, waarvoor ik ook de crew 
graag wil bedanken voor de prettige samenwerking en de goede zorgen. Natuurlijk ook een woord 
van dank aan onze sponsors, zonder wiens financiële ondersteuning de uitvoering niet mogelijk is. 
Ben ik nu aangeland bij Jullie, het publiek, bedankt dat jullie in zo’n groten getale bent gekomen, 
geweldig, bedankt, er is natuurlijk niets mooier dan te mogen spelen voor twee keer een gevulde 
zaal. Aan de reacties te horen hebben jullie er van genoten en daar doen we het allemaal voor. We 
hopen natuurlijk dat jullie de volgende keer allemaal weer komen kijken.
Dit was het weer voor deze keer, graag tot ziens bij onze volgende uitvoering en voor nu, de 
groeten,
< Jos
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Spar Tijms
Ammerdorfferstraat 3
1645 SH  Ursem

 Roomboter 
appeltaart 
Uw Spar bakker

Verse 
appeltaart!

50%
KORTING

199
voorvan

3,98

Tel. 072 5021751
Email: tijms@despar.info

Even voorstellen:
Een nieuwe lente, een nieuw geluid en een nieuw gezicht 
in uw Spar supermarkt. Per 11 april 2013 ben ik uw nieuwe 
Spar ondernemer in Ursem. Mijn naam is Ralf Tijms, 36 jaar 
en woonachtig in De Goorn.
 
Op mijn 15e ben ik begonnen als parttime medewerker in de
supermarkt. Ruim 20 jaar en vele studies later komt mijn 
droom uit; een eigen supermarkt. Het mooiste van het 
werken in de supermarkt vind ik het contact met de klanten 
en het personeel. Betrokkenheid bij het dorp vind ik zeer 
belangrijk. En dit vanuit deze ruime winkel met een groot 
assortiment voor uw dagelijkse boodschappen in het hart 
van het dorp.  
 
Tevens is er een boodschappenservice waarmee u in de 
toekomst ook online kunt bestellen. Voor meer informatie 
kunt u terecht op onze site: www.spar-tijms.nl
U kunt rekenen op een zeer klantvriendelijke behandeling 
van mij en mijn medewerkers.  
 
Tot slot hoop ik samen met u als klant ervoor te zorgen, dat 
er in Ursem nog lang een uitstekende Spar buurtsuper zal 
blijven.

Wegens mijn start als nieuwe ondernemer en een opfrisbeurt van onze winkel:

Feestelijke aanbiedingen
Heropening op donderdag 11 april

 
 

Opruiming Matrassen showroom 
90 x 200 cm 

Diverse modellen en uitvoeringen 
Nu 25 % korting !!! 
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TAAlSTRAID

Ik skraif zo altemet een stukkie
voor ‘t blad Skroivendevort.

En den wul ‘t wel d’rs beure,
dat main houfd deer louf van wordt.

Ik las lest wat over ‘broie’,
deer had ik nag nooit van hoord.
Ik ‘braai’ al jarelang main sokke.

Dat is toch ‘t goeie woord?
Voor ‘niet iens’ zeg ik ‘genesen’,
maar een aar zait weer ‘genies’.
Zo hew ik toch wel m’n twaifels.

Wat is aigentlijk West-Fries?
Wat moet ik met ‘t woordje ‘kinne’?

“Dat is fout!” zait buurman Piet.
Hai is een echte Langedoiker,

‘t woordje ‘kinne’ ken hai niet.
“De mense die zuks skraive, maidje,

weune hier een end vedaan.
Venhuizen, Wadway, Saibekarspel,

ik ken ze amperan verstaan.
Maar wat ken ons dat nou skêle!
De ien skraift zus, de aar weer zo.
Gaan jij nou maar sokke braaie,
met twei A’s, niet met een 0.”

Geerie Schreuders-Kuyper, Noord-Scharwoude
Uit: Skroivendevort

TONEElVERENIGING ElENA SPEElDE EN BRASSERIE DE GROST KOOKTE BEGIN 
fEBRUARI  HET fAmIlIETHEATERSTUK “HET IS GROEN EN... ”.
Het was groen en....het was fantastisch!
Wat een heerlijk sprookje waar je zomaar midden in Grosthuizen in terecht komt!
 
Bij binnenkomst deed lakei Casimir de deur voor je open. Hierdoor stapte je eigenlijk al direct 
in een sprookje. De tafels in de zaal waren zo neergezet dat je van alle kanten het spel goed kon 
volgen. Je moest wel eens draaien naar de andere kant van de zaal, want zo was er een set op de 
zolder, in het enge bos met een akelige boze fee Diabola. En zo zat je voor de koningin Elenora en 
haar dochter Jolanda met aanstaande Prins Paul en moeder Antonia te kijken op het toneel.
 
We bevonden ons in de paleistuinen en in de keuken van het paleis, waar de voorbereidingen voor 
het feest in volle gang zijn.  Freule Marcia, Troelina, Lijp vlaai, bakker Bloemzoet, Tijl dweil en Kok 
Bollebui  bereiden, ondanks de drukte voor de catering van de bruiloft, ook nog een toneelstuk 
voor, als verrassing voor het bruidspaar. Dit zorgde op het einde voor veel hilariteit.
>
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www.goedkoopstegrafkist.nl
Sindskort is het mogelijk om zelf een grafkist online te bestellen.

Veel voordeliger en gratis bezorgd in heel Nederland.

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

Bekijk ons assortiment en de referenties van onze klanten op:

www.goedkoopstegrafkist.nl

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

 

 

   
 
 
 
Emil & Loes Boon 
Woning- en Projectinrichting 
www.jandeen.nl  

 

Advies - Ontwerp - Uitvoering 
 

 

 

 

 

  

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

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

 
09.00-15.00 uur

 

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

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met
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Dan was daar een akelige jaloerse graaf Boriskie die eigenlijk vond dat hij de troon moest opvolgen.
Door middel van een toverdrankje en een behekste appel zou de man aan de troon kunnen komen. 
Dit alles bekokstooft met de boze fee. Helaas voor deze graaf drinkt een ander het drankje op en 
lijkt alles mis te gaan. Ware achtervolgingen door de zaal, ook tijdens het eten, waren het resultaat.
Gelukkig is er een bijzonder aardige kobolt Pierewiet die er samen met de goede fee 
Morgenster voor zorgt dat alles op zijn pootjes terecht komt. En wat zag die kobolt er 
fantastisch uit! Mooi geschminkt en gigantische puntoren! Echt mooi gedaan! En dan het 
enthousiasme van Pierewiet. Heel aanstekelijk, vooral voor de kindjes die aanwezig waren. 
We hebben genoten van de diversiteit van de toneelvereniging. We zagen spelers in een heel 
andere rol dan anders en dat heeft mij zeer positief verrast. Ga er maar aan staan als een volwassen 
in een sprookje. Stuk voor stuk deden ze het geweldig en heeft iedereen in de zaal (volgens mij) 
bijna de hele avond met een glimlach op de mond gekeken en genoten. 
De combinatie met een heerlijk driegangen diner, waarbij de spelers ook de benen uit hun lijf 
renden, was een mooie avond uit.
Goed gedaan allemaal! Ook een pluim voor de schrijvers en regisseurs Jeannette en Jeroen!
< 
 Een trotse dorpsgenoot.

KBO DE GOORN
EN lEUK lEVEN mET……..DEmENTIE !!!!!!
Wat U leest prikkelt misschien Uw aandacht. Nou de onze ook op de 
themamiddag  van   14 maart j.l. en er waren heel wat leden  die er het 
hunne van wilden weten.  Ik start dit stukje deze keer in Hoogwoud, waar 
een prachtige Westfriese stolpboerderij staat , waarin gevestigd is “Stichting 
Jonkerszorg”

Deze stichting staat voor vertrouwd en kleinschalig wonen voor ouderen met dementie, die 
intensievere zorg- en begeleidingsbehoeften nodig hebben. Linda (achternaam vergeten), aldaar 
werkzaam en opleidingsdocente, wist onze aandacht te vangen met haar boeiende praktijkgerichte 
verhalen en hoe je met een persoonlijk welzijnsagenda deze groep mensen tot bloei kan laten 
komen. Deze agenda is gebaseerd op voor- en afkeuren, in afstemming met observaties, de bewoner 
en familieleden. Zo ontstaat er een goede balans tussen prikkelrijke en prikkelarme activiteiten.
Deze activiteiten zijn zeer divers, zoals bijv. groente telen, bloemen verzorgen, onder begeleiding 
naar een markt, strand of tuincentrum gaan of zomaar lekker in het zonnetje zitten. Zo zijn er ook 
creatieve, culturele, gezondheidsbevorderende of muzikale activiteiten.
Wat de laatste activiteit betreft heb ik me laten vertellen dat daar geregeld een echte muzikant te 
vinden is!! Hij komt uit De Goorn en heeft een accordeon. Wie dat is ????
Om U niet in het ongewisse te laten, zal ik het maar vertellen. Ik heb gehoord dat  Kees Heddes 
van de Zuid Spierdijkerweg, daar geregeld te vinden is om wat gezelligheid in de brouwerij te 
brengen. Geweldig toch !! Uitspraken van familieleden als: “mijn vader lijkt steeds zelfstandiger”of  
“moeder is blij als we komen en zwaait ons even blij weer uit” spreken voor zich. Ze voelen zich 
er thuis!! En zo is “Een leuk leven met…….Dementie “geen illusie maar realiteit.
De volgende themamiddag is 14 april en is Hanneke Boot onze gast. Een mondschilderes als gevolg 
van fysieke  beperkingen. Afra van Veen en mijn persoontje hebben haar in café “De Grost aan het 
werk gezien en haar verhaal en demonstratie aldaar heeft diepe indruk op ons gemaakt.
Dit mag U niet missen!! Tot dan.
<  Ria Lenting 
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 - Gewrichtscorrecties Dorn Methode 
- Hydromassage 
- Sportmassage + EHB(S)O 
- Triggerpoint  
- Hot-Stone massage 
- Ontspanninsmassage 

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

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

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

NIEUW 

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

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

Maak een vrijblijvende afspraak om 
ons kantorencentrum te bezoeken.

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

Kantorencentrum Concordia
Westeinde 297

1647 MP  BERKHOUT
keesheddesbeheer@concordiaberkhout.nl
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ANNIE BEEmSTERBOER  50 jAAR lID VAN KOlfVERENIGING RSj 
BERKHOUT
1963 ……….het jaar van groep nieuwe kolfsters in Berkhout.
Na de Nationale, oftewel Ned. Kampioenschappen kregen dames interesse in 
het kolven. (Werd in Berkhout alleen door mannen gespeeld)
Op 27 september 1965 werd dit officieel, maar de groep bestaat al 2 jaar 
officieus. 

Het bestuur is met één stemming beslist. 
Voorzitster:   juffr. J.Wiersma
Secretaresse:   Ali Beuling-Aaij
Penningmeester:  Lies Bakker- van der Laan
Verdere leden: Mw. Abbekerk-Stobbe,  Mw. Mol-Barten, Mw. Barten-Ros,  Mw. Smit-Bontekoning, 
Mw. Bregman-Wit, Mw. Vet-Bakker, Mw.Kommer, Mw. Kommer, Mw. Laan-Wit en tenslotte Mw. 
Beemsterboer-Vijzelaar
ANNIE Beemsterboer, lid vanaf 1963, dus dit jaar 2013,  50 jaar.
Ze wordt deze maand 73 jaar en was dus, een hartstikke jong lid  nl. 23 jaar.
Van alles heeft ze meegemaakt in onze vereniging: in notulen 27 september 1965 staat: 
contributie, één gulden per maand. (Nu € 88,00 per jaar )
Wedstrijd tegen TOP uit Noord Scharwoude 
Uitslag wedstrijd: Jawel….. 1 Mw. Beemsterboer-Vijzelaar, Berkhout  99 pnt. 
1969 de Brand van  de Ridder St. Joris……. een nieuwe plaats om te kolven wordt Café van de 
fam. Ligthart in Hoogwoud, verschillende leden moeten met andere ballen en klieken kolven. 
10 maart 1971 Precies 2 jaar later, kolven op nieuwe kolfbaan in nieuwe Ridder St. Joris. Een 
prachtige baan met een heel gezellige entourage. Een breed rabat met heerlijke stoelen en tafels en 
fijne warme vloerbedekking. Grote ramen met uitzicht tot Bobeldijk. Een prachtige accommodatie. 
En nu oefenen. Met de opening  van nieuwe baan speelt Annie Beemsterboer met 64 pnt. in de 
2e klas

Twee maal Nederlands Kampioen:
1984 Ned. Kampioen in Wieringerwaard met 155 punten van de 191 deelneemsters.
1991 Ned. Kampioen in de Wormer met 137 punten 

Zeker 14  maal Clubkampioen van De Ridder St.Joris: 11 keer op de wisselbeker……van nu! 
tussen 1981 en 1990 strijd tussen ANNIE en Wina Kistemaker.      >

Laatste keer was Annie  in 2007 clubkampioen.
Bestuursfunctie: 1978 vice.voorz. Daarna voorz. tot plm.1987.
Een vrouw die houdt  van spelen; en ze wil ook winnen !!
Veel verhalen met de nodige grappen en lach salvo’s aan tafel. 
Veel waardering voor haar inzet, voor alle activiteiten, zoals  prijzen 
kopen, rijden naar andere kolfbanen, captain zijn van een 6-tal. Echt een 
verenigingsmens. Grootste fan is haar man Siem, die meestal met een 
finale wedstrijd aanwezig is. Annie was op onze jaarvergadering van 2013 
duidelijk verrast met alle aandacht voor haar jubileum.
Zij kreeg een sierkliek met inscriptie als herinnering en een bos bloemen.
<
 Sportieve groet,

 Ina Jong
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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 

 

 

	  Kom naar onze gezellige winkel of bezoek onze website,
 www.4everkidz.nl

   

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

Adres: 4 ever KIDZ, De Goorn 53a, 0229-540739, www.4everkidz.nl

4 ever KIDZ, dit is het adres voor al wat u nodig 
heeft voor baby en kids (maten 50 t/m 164)

Shirts al vanaf € 8,95
(Gekleurde) jeans vanaf € 29,95

Vingino jeans al vanaf € 44,95 
Zomerjassen vanaf € 39,95
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BESTE KOGGENBEWONERS,
Bij SKiK heeft de laatste tijd alles in het teken
gestaan van Pasen bij Pinokkio zijn levensgrote
eieren van karton beschilderd en voor de oudste kinderen 
bij SKiK hadden we leuke activiteiten met wol en natuurlijk 
paaseieren zoeken in het dorpsbos! 
De buitenschoolse opvang is gestart met themagericht werken. 

Dit is een methode waarmee je samen met de kinderen bedenkt, door middel van kinderparticipatie,  
welk thema we krijgen en welke activiteiten we gaan doen. 

Locatie de Krekel in Avenhorn
De Zonnengroep 4-6 jaar is gestart met het thema Circus en bij de Sterren, Manen en Jupiter is het 
Sport geworden! Samen met de kinderen zijn leuke activiteiten bedacht, voor het circus, op een 
touw lopen, door een hoepel springen, clownen kleien en nog veel meer.
Bij het thema sport is onder andere bedacht, dansen op muziek in de gymzaal, basketballen op het 
veldje, groentesoep maken, sport shakes en nog veel meer leuke sportieve activiteiten.

Locatie Gepetto in Berkhout
Bij Gepetto hebben de kinderen het  thema dieren in de lente gekozen! Ze hebben een mooi 
lentebord met alle dieren uit de Lente gemaakt. De oudste kinderen gaan van hout een dierskelet 
maken en deze beplakken met kranten en daarna schilderen.  

Locatie Figaro in Ursem
Voor het lentefeest dat dit jaar door de Langereis en SKiK wordt georganiseerd zijn we samen 
met de Langereisschool en de peuterspeelzaal bezig met het thema Tropisch regenwoud. De hele 
school is omgetoverd tot een tropisch regenwoud, er hangen lianen, slingers met apen en bladeren 
in lucht. Er zijn slangen geschilderd, in de watertafel zitten allerlei tropische dieren en planten en 
we hebben tropische bloemen schilderen.     

Locatie Pinokkio in Avenhorn
Bij Pinokkio heeft Marjan van Kampen met alle peuters het vertelkastje gedaan. Dit is een kastje 
met allerlei plaatjes en een leuk verhaaltje erbij. 
Dit keer ging het verhaal over drie haasjes die gaan slapen. Er zit een koffer bij het verhaal met 
allerlei attributen om samen met de kinderen interactief voor te lezen. 
Deze gezellige ochtend werd afgesloten met een versje over slapen gaan.
Wisten jullie dat SKiK veel samenwerkt met de scholen in Koggenland? Zo heeft er laatst een 
kunstproject in Ursem en De Goorn plaatsgevonden. 
Figaro heeft dit in samenwerking met de Bavoschool uit Ursem georganiseerd en de Krekel heeft 
dit samen met de Jozefschool uit de Goorn gedaan, de projecten waren een groot succes en we 
hopen dat we dit vaker samen morgen organiseren!
Wilt u weten hoe wij werken en vrijblijvend informatie ontvangen, bel ons (0229 542127) voor 
een afspraak, u kunt een dag en tijd kiezen die voor u het beste uitkomt. 
<
Met vriendelijke groet,
 SKiK
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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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GGD HOllANDS NOORDEN VERBREEDT HAAR AANBOD 
REIZIGERSSPREEKUREN
Met ingang van 1 april 2013 verbreedt GGD Hollands Noorden 
haar aanbod reizigersspreekuren in Hoorn, Alkmaar en Den Helder. 
Daarmee verwacht de GGD beter aan te sluiten op de vraag van de 
klant. In Hoorn komt er op maandag een middag/avondspreekuur van 
15:45 uur tot 19:30 uur. In Alkmaar is de vrijdagmiddag toegevoegd 

en in Den Helder vindt een wijzing plaats naar de woensdagochtend en donderdagmiddag.
Nog altijd gaan veel mensen ongevaccineerd op reis. Daarmee lopen zij risico op gezondheids-
problemen door infectieziekten die in het buitenland vaker voorkomen dan in Nederland. 
GGD Hollands Noorden weet precies wat de gezondheidsrisico’s van ieder land zijn en welke 
voorzorgsmaatregelen nodig zijn. Door preventieve vaccinaties, gebruik van anti-malariamiddelen 
en een goede hygiëne op reis kunnen de risico’s aanzienlijk beperkt worden.
Een volledig overzicht van de reizigersspreekuren op alle locaties en dagen evenals achtergrond-
informatie is te vinden op www.ggdhn.nl/reizigers.  <

RUIlBEURS “DE VERZAmElAAR” 6 APRIl IN DE WEERE
Na 3 succesvolle Opruimmarkten tijdens de ruilbeurs heeft de organisatie besloten dit concept op 
de beurs van 2 november te herhalen. Wilt u iets inleveren voor die tijd , dan is dit mogelijke bij 
de beurshouder.  Wij hopen weer verschillende verzamel objecten te kunnen aanbieden op die 
beurs. Zaterdag 6 April wordt het ruilen van postzegels en munten weer met veel plezier tegemoet 
gezien, want de beurs is een geliefde beurs bij de verzamelaars,  met een goede parkeerplaats naast 
de deur.
U bent zaterdag 6 april 2013 weer van harte welkom van 13.00 uur tot 16.00 uur in het 
Theresiahuis, de Vekenweg 2 te De Weere. Iedereen betaalt voor een kleine bijdrage in de kosten 
en een bakkie koffie of thee, slechts E 2,00 voor niet-leden en E 1,00 voor leden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met beurshouder Tiny Koopmans, tel: 0229-582544.

Koggenlanders in de pen
HAllO AllEmAAl
Ik ben naar de kerk geweest want het was Palmzondag. Thuis had ik een palmpaasstok gemaakt 
met slingers en allemaal lekkere dingen eraan. En weet je wat het mooiste was er kwam een 
echte ezel. De kerk was heel vol met kinderen en grote mensen. De kinderen liepen met hun zelf 
gemaakte palmpaas een rondje door de kerk achter de ezel aan die liep voorop. De ezel moest 
gelukkig  niet poepen in de kerk. De palmpaasstokken werden vooraan op het altaar gezet. Het 
waren er best wel veel. Pastoor las  een verhaal voor van Jezus die op een ezeltje de stad binnen 
ging. Er stond op het altaar ook een heel groot kruis. Pastoor noemde steeds dingen op en die 
werden er toen aan opgehangen zoals een broodhaantje, rozijnen, appels, sinaasappels, dop pinda,s 
en natuurlijk chocolade paaseieren. Ik moest ook nog  met  een paar andere kinderen de voorbeden 
voorlezen. Het Kinderkoor heeft heel goed gezongen,sommige liedjes kon ik wel. Toen de kerk 
was  afgelopen mocht je nog een palmpaastakje en je palmpaasstok weer meenemen. Die geef ik 
aan iemand die ziek is. De ezel stond nog  buiten die mocht je nog aaien, echt gaaf. Het mooiste 
vond ik toch wel dat er een echte ezel was.
 <  groetjes Daniel Laan 
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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
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Praktijk voor
Medisch Shiatsu
Medisch Shiatsu is een oosterse geneeswijze. Deze geneeswijze werkt op lichaam en geest.
De werking gebeurt door middel van de meridianen in het lichaam. Door behandeling
van deze meridianen, zorgt het lichaam dat de blokkades in het lichaam verdwijnen en de
energie weer volop gaat stromen.

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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AGENDA 
     
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 4 april 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen  
Do 4/5/6 
 april  RK Kerk Wognum Ziekentriduüm 
Vr 5 april  Zaal Dolleburg De Goorn Kwiek ’78 en RKEDO – 
    Sportveiling 
Vr 5 april 19.45 uur Kantine VV Berkhout Klaverjassen 
Vr 5 april 19.30 uur De Goorn RKEDO keezen – klaverjassen – 
    koppelkeezen 
Za 6 april 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 6 april 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 6 april  Cafe D’Ontmoeting
   De Goorn BOR reünie 
Zo 7 april 14.00-17.00 De Grost Reünie Lagere School 
    Grosthuizen 
Zo 7 april 14.00 uur Oudendijk Voorjaarswandeling 
Wo 10 april Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Do 11 april 14.00 uur Rozenstaete KBO –  mondschilderes 
    Hanneke Boot 
Do 11 april 19.45 uur D’Ontmoeting De Goorn KVG – creatieve avond 
Do 11 april 20.00 uur De Ridder Berkhout VvN – monschilderes 
    Hanneke Boot 
Vr 12 april  Partijencentrum Avenhorn Kwiek’78 en RKEDO – 
    Sportveiling 
Vr 12 april  Kerk Oudendijk Ierse avond 
Vr/Za/Zo12/13/14 april    Berkhouter Kerk Diverse evenementen i.v.m. opening 
    gerestaureerde Kerk 
Vr/Za 12/13 april  20.00 uur Pancratius Kerk  Frank & Zij en Men at Work
   Oosterblokker  
Za 13 april 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 13 april 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 13 april 15.30 uur Berkhouter Kerk Historische Kring Berckhout/
    Bobeldyck Presentatie jaarboek 2012
Zo 14 april  Berkhouter Kerk Kerkdienst – Ds K.D. Goverts
Zo 14 april 19.00 uur RK Kerk De Goorn Musical David en Goliath
Ma 15 april  Grosthuizen/Avenhorn Kleding actie MENSEN IN NOOD
Di 16 april  Grosthuizen/Avenhorn Kleding actie MENSEN IN NOOD
Di 16 april 20.00 uur Eetcafé 70 De Goorn Ledenvergadering “St Barbara” 
    De Goorn
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OPEN HUIS  zaterdag 6 april van 11.00 - 15.00 uur

WAUW wat een RUIMTE!  
Dit pand moet u echt bekijken! Deze 
vrijstaande woning heeft een zee aan 
ruimte en heeft achter de woning 
een ruime loods met overheaddeur. 
Bouwjaar woning 1900, loods 1990, CV 
2009 en 510m2 perceelopp.

Spierdijk, Spierdijkerweg 133
Bieden vanaf € 315.000,-- k.k.

Telefoon 0229-551876     www.huyssteede.nl  

Een paraffine behandeling is een weldaad voor uw huid. 
De warme paraffine zorgt er voor dat de huidverzorgen-
de oliën nog beter werkzaam kunnen zijn, zorgt voor een 
betere doorbloeding, kalmeert en ontspant. De behande-
ling verzacht de opperhuid en maakt de huid elastischer. 

Deze behandeling bestaat uit:

• Huidbehandeling à €17,50
• kleimasker met etherische oliën à €12,-
• pakking met paraffine gratis aangeboden door uw pedicure

dit alles voor maar €29,50, i.c.m. deze bon.

voorjaars
aktie

Fris het voorjaar in!

Bobeldijk 15, 1647 CD Bobeldijk
Mobiel: 06-81401389
i.keesom@hetnet.nl 
www.irenaspedicurepraktijk.nl

Geldig tot eind juni.
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ACTIVITEITEN/EVENEmENTEN PlANNER

Datum Tijd Plaats Activiteit

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 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen – slot
25 april 20.00 uur De Grost VvN Avenhorn/Oudendijk – “Het 
    verhaal van het NH Kanaal door dhr 
    D. Keijzer
25/26/27
april  20.00 uur  Kerk Oudendijk Watertheater Oudendijk speelt 
    “Oranje”
27, 28 en 29
april   Avenhorn Kermis
30 april   Koninginnedag
1 mei 19.30 uur  Cunera Kerk Nibbixwoud KVG – Mariaviering
4, 5 en 6 
mei   Berkhout Kermis
7 mei 14.00 uur  Rozenstaete KBO – Koersbal
8 mei   Rozenstaete KBO – fietsdag
9 mei    DORCAS FIETSDAG
11/12 mei 10.00-17.00 Oudendijk Kerk Oudendijk
    Boekenmarkt/Rondje gastvrij
11, 12 en 13
mei   Spierdijk Kermis
14 mei 19.45 uur De Goorn KVG – Stichting Geriant
18 mei  Kerk Oudendijk Opening dorpshuis
19, 20 en 21
mei   Ursem Kermis
21 t/m 24
mei     EDO gym AVONDWANDELVIERDAAGSE
25/26 mei  Berkhout Beachvolleybal Dorpsplein Berkhout
24/25/26 mei  Sportpark De Krom RKEDO Jeugdtoernooi
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TENSLOTTE
Wegens verbouwing aangeboden compl. Keuken met verlichting en app. O.a. afz. Kap (Atag) 
afw. Aut. (Siemens) inductie kookpl. (Zanussi) comb. Magn. Oven (Atag) spoelb. + krn (RVS) 
houten blad + achterwnd, 3x wasbak + kraan cv ketel 11 jr. Onderh. Feenstra verw. HR.
Inl. 06-13609983

Te koop: delen boerenbontservies: 8 gebakschotels, 1 ronde + 2 vierkante schalen en melkkan 
halve liter prijs mooie bos bloemen.
0229-543009

Biedt zich aan ervaren huishoudelijke hulp. Voor 1 à 2 ochtenden in de week. 
06-24415946

Vermist: Op woensdag 20 maart is door iemand mijn fiets op slot gezet en de sleutel was foetsie. 
Heeft iemand enig idee waar die sleutelbos nu is? Aan de bos zitten een paar metalen sleutelhangers 
(o.a. een Engelse bus). De fiets stond bij het speeltuintje op de kop van de Elisabethstraat in De 
Goorn, tegen de prullenbak. Graag even een belletje naar: 0229-540773.

Verloren: Mobiele telefoon (Samsung Galaxy Ace) met een wit frontje. Verloren vanaf Lidl 
Avenhorn langs de Braken tot Westeinde Berkhout.
06-42417503

Bijles nodig? Neem dan contact met me op. Ik ben een enthousiaste leerling uit 4 tweetalig 
gymnasium en wil graag bijles geven aan kinderen van het vmbo of uit de onderbouw havo en 
vwo. Je kunt bij mij terecht voor Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, biologie, natuurkunde en 
scheikunde. Locatie en tijden in overleg. Voor meer informatie en tarief graag even een mailtje 
naar: l.donk@hotmail.com

Gratis af te halen:
2 Bruine Atag inbouw spoelbakken ø 40 cm. Splinternieuw zitten nog in de doos.
0229-541687

Aangeboden: 
Klusjesman heeft tijd over. Voor al uw klusjes in en om het huis (ook schilderwerkzaamheden). 
Tevens kan ik u helpen met computerproblemen. 
Voor info bel 06-41082511

“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 10 april vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  


