
1

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no. 1213

16 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 dinsdag 23 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
Eindelijk is het dan zover, we kunnen uit de wind in het zonnetje zitten. En dat is maar goed 
ook want de tijd van de kermissen is weer begonnen. De Goorn bijt altijd het spits af. En dacht je 
vroeger aan de zweefmolen, de draaimolen, botsauto’s, snoepkramen en oliebollen, maar als je dan 
de leeftijd had bereikt dat je bier mocht drinken, was kermis een gang naar het café. Tegenwoordig 
is daar een dresscode bij en zo zie je in alle dorpen kleurrijke kermisgangers. Met het oog op de 
inhuldiging van Willem-Alexander zal er ook wel veel oranje, rood, wit en blauw zijn dit jaar.

LET OP INLEVEREN KOPIJ VOOR DINSDAG 23 APRIL
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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
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Dorpshuis De Brink, Dorpsstraat 155, 1713 HE, Obdam. Tel: 06-52625628
Elke donderdag 10.00 – 11.30 uur, tel. 0229-548372 De Oever Spierdijk, Theresiahof 11, 1641 
LA Spierdijk. Bellen via wijkcontactpersoon Mw. T. Boersma, Bobeldijk 125, 1647 CM Berkhout. 
Tel: 0229-551970
Berkhout: Bellen via wijkcontactpersoon.
Dhr. D. Koning, Kerkebuurt 159, 1647 ME Berkhout. Tel: 0229-551732
Dorpshuis Zuidermeer, Zuidermeerderweg 56, 1652 CV Zuidermeer. Tel: 0229-561111
Elke dinsdag van 9.00- 10.00 uur.
Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk
Via een van de bovenstaande contactadressen is informatie mogelijk. >

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

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

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

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl

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

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

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

Wat mag wel en wat mag niet?
Alles wat bijdraagt aan een uitgave van 
de Heraut komt in aanmerking voor 
publicatie. Echter kijken wij wel naar 
de inhoud en kwaliteit. Materiaal wat 
commercieel, haatdragend, discrimine-
rend of niet voor alle leeftijden geschikt 
is wordt niet gepubliceerd.
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LET OP :  Aangeleverde foto van bloemen is in een lage resolutie,
zie printscreen zoals hij op 100% zal worden.

Drukkleuren:

FC

Om mogelijke fouten te voorkomen, verzoeken wij u deze goedkeuringsbon goed na te kijken op een correcte 
weergave van de drukkleuren, positie en aantallen!  De drukkleuren op deze proef kunnen afwijken van het 
uiteindelijke resultaat. Wanneer deze proef door u geaccordeerd wordt, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor fouten in tekst en/of logo. 

Voor akkoord graag binnen 24 uur getekend retour mailen om de afgesproken leverdatum te kunnen naleven.

Ordernummer:
Bedrijfsnaam:

Artikel:
Aantal:

Techniek:

4807
Maatschap Vet-Boon
Spandoek
1
FC

Artikel: Spandoek , 2500 x 800 mm BxH , PVC doek 510 grams, Omzomen, ringen om de 300mm

Openingstijden mrt. t/m juli Ma. t/m Vr.  09.00-12.00 / 13.00-17.30 uur Zat. 09.00 -17.00 uur Elke zondag in mei open

Zomerbloeiers Perkgoed Pioenrozen Artisjokken Brassica

De Leet 14, Ursem Tel. 072 50 22 453 / 06 11 510 718

We bestaan dit jaar 35 jaar
Daarom nodigen we u uit voor onze,, Open dagen’
Op vrij 19- & zat 20- april van 09.00 t/m 17.00 uur & zon 21 april van 11.00-17.00 uur.
Met gezellige activiteiten van o.a. kunstenaars, palingroker, imker, rietdekker, graan-
vlechten, oude kostuums naaien, spinster, vleermuis opvang, persoonlijk textiel. etc. 
Voor de kinderen is er gratis pony rijden, schminken en konijnen aaien.
• U krijgt 10% korting op losse planten aankoop en 10 % korting op uw inschrijving 
voor een Workshop. Gratis entree & parkeren en advies. Ook krijg je  een zakje planten 
voeding bij uw aankoop. Er zijn workshops in Huis&Tuin decoraties, en er staan veel 
andere workshops klaar om te bekijken. Kom en geniet van alles wat groeit en bloeit!

Vriendelijke groet,
Tineke en Jaap Vet
       Pluk de dag

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ringe 
Dierdrogist	  en	  dierbenodigdheden	  

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

 

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

 
 
 

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

Dierenspeciaalzaak  Ringe 
Jaagweg 7a 1633GC Avenhorn 
tel.: 0229-545798 
ringe02@xs4all.nl 
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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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gram, alle varianten per stuk 
van € 4.75 nu voor € 2.50! 

 
 
 

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

Dierenspeciaalzaak  Ringe 
Jaagweg 7a 1633GC Avenhorn 
tel.: 0229-545798 
ringe02@xs4all.nl 
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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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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN.
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn. 
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht. 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 T/M 26 APRIL 2013

Zat. 20 apr. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 21 apr. 10.00u  Woord-, gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  13.30u  60 jarig huwelijksjubileum Jan en Marie Ruiter m.m.v het Dameskoor 
  19.00u  Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 27 APRIL T/M 3 MEI 2012

Zat. 27 apr. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 28 apr. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
           12.30u Gemeenschappelijke doopviering
  19.00u Rozenkransgebed

Overleden:  Theo Pronk , 68 jaar
            Maria Knijn-Stroet, 91 jaar

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

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEmEENTE ZEEVANG & 
OUDENDIjK
predikant: ds. Birke Rapp  Stetwaard 150 
 1824 VG Alkmaar  06 22647589
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4
 1474 MX Oosthuizen 0299 403894

 21 april ds. B. Rapp Oudendijk
 28 april Ds. J. Talma Kwadijk
  5 mei Dhr. T. Heijboer Oudendijk
<
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Ook voor de doe-het-zelver
Showroom geopend: di. t/m vrij. 10.00 - 17.30, zat. 10.00 - 16.00, koopavond: vrij.avond op afspraak

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

meer dan 80 kleuren tegels 

op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl
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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:  
  
21 apr  10.00 uur        Ursem             Ds N. Visser 
28 apr  10.00 uur        Berkhout         Ds H.A. van Olst 
  5 mei 10.00 uur        Avenhorn        mw. Ds Kraak-Verdonk 
12 mei 10.00 uur        Ursem             mw. Ds D. Woudt 
19 mei 10.00 uur        Berkhout         Ds K.D. Goverts         Pinksteren 
26 mei 10.00 uur        Avenhorn        Ds  G. van Reeuwijk   
U bent van harte welkom!   Na de kerkdienst is er een kopje koffie of thee. 
  
De Bijbelkring:  
Op 23 mei 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”.  
<

EHBO VERENIGING ST. VERONICA 
De Goorn e.o. 
p/a Wieken 53 1633 GV AVENHORN   
website: www.ehbodegoorn.nl

Beste bewoners / donateurs,

Binnenkort zal u de donateursbrief weer bij u in de brievenbus zien vallen; hierin vragen wij u om 
een bijdrage voor onze vereniging.
De bijdrage wordt dit jaar gevraagd voor:
- uitbreiding van het aantal AED’s binnen onze gemeente
- onderhoud en verzekering van alle AED’s binnen onze gemeente
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op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl
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Telefoon
0229 54 48 84

Fax
0229 54 49 92

E-mail
info@ckbloemen.nl

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

Vijverhof 15 1633 DS Avenhorn

Onze Openingstijden 
zijn:

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

Rietvoornlaan 13,   1633 DJ Avenhorn,

Telefoon 0229 54 3374

Kom langs 
voor ideeën
en inspiratie
en maak 
gebruik 
van onze 
kluskortingen.

Is uw tuin klaar 
voor de lente?
Spaansen Tuin- en bestratingsmaterialen

0224 - 54 4607
www.spaansen.nl

Winkel, Uitgeest, 
Hoorn en Intratuin 
Oosterblokker 
(Topgardens)
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- het geven van cursussen reanimatie/AED-bedieners aan niet EHBOérs
- aanvulling verbandposten (altijd toegankelijk voor verband etc.)
- onderhoud/aanschaf oefen- en instructiemateriaal

Mocht u de donateursbrief niet ontvangen hebben maar wilt u toch een donatie doen aan onze 
vereniging dan kunt u dit overmaken op ons bankrekeningnummer 
30.76.50.278 tnv EHBO-vereniging St. Veronica. Wij zullen uw bijdrage zeer waarderen.

Alvast onze hartelijke dank.
Naast het opgeven voor een beginnerscursus welke weer start dit najaar, kunt u zich opgeven voor 
een cursus reanimatie / bediener AED; u kunt zich wenden tot:

Voorzitter:     Secretaris:
Ingrid van den Bosch    Arina Jonkman
Ariëns 69     Wieken 53
1633 HH AVENHORN    1633 GV AVENHORN
0229-540857     0229-543750
Inqrid64@hotmail.com    arina@quicknet.nl

Bezoekt u ook eens onze website: www. ehbodegoorn.nl !
<

TRACTERE

Buurvrouw Fie en buurvrouw Rie
die kwamme lest boi Geertje
Geertje die had jarig weest,
tracteerde op een teertje.

Koik, zuks deugt vezelf niet!
Dat muisie kroigt een steertje.

In ‘t West-Fries deer zeg je niet:
‘Tractere op een teertje’.

Geerie Krul-Blok, Stompetoren
Uit Skroivendevort
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0229 54 49 92

E-mail
info@ckbloemen.nl

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

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

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reklame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

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

ERKEND LEVERANCIERGarantiebedrijf

Schade ?
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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

>
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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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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. 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 ca. 2,5 km, zodat de 
liefhebbers het eerste gedeelte van de inhuldiging thuis nog kunnen volgen. Vanaf 14.30 tot 15.00 
uur kan de 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 21 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 opgave in deze Heraut 
>
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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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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 antwoordstrookje 
in deze Heraut. Vrijwilligers van het Oranjecomité zorgen dan voor een leuke attentie voor deze 
mensen. 
____________________________________________________________________________
Opgave kennisgeving van een zieke: Inleveren vóór 21 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.
★ Het wordt door de organisatie niet toegestaan om per auto uw verkoopwaar naar het 
parkeerterrein te brengen. Dit vooral i.v.m. de veiligheid van de rondlopende kinderen en om de 
toegangswegen vrij te houden.
★ Vriendelijk verzoek dan ook aan alle deelnemers om, na het afzetten van uw goederen en 
personen, uw auto weer thuis te parkeren. Wanneer u dichtbij de Koggenhal/het zwembad woont 
verzoeken wij u zoveel mogelijk uw auto thuis te laten.
★ Een ieder wordt geacht niet verkochte spullen en oud papier mee naar huis te nemen. De niet 
verkochte spullen kunt u ter beschikking stellen aan een volgende rommelmarkt bijvoorbeeld in 
mei in Grosthuizen. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel. 

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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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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Ook uw echtscheidingsspecialist !

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

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

TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

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

tel: 0229-561235
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PROGRAmmA KONINGINNEDAG
K(r)oningsdag Berkhout-Bobeldijk

Alle activiteiten vinden plaats bij café De Ridder
9:30 Muziek en openingsact
Dit jaar geen ballonnen maar een andere opening 
onder begeleiding van muziekvereniging Volharding.

9:45 Show je mooiste, origineelst versierde 
voertuig voor de basisschoolleerlingen
Alles kan en mag op Koninginnedag!

10:30  Vrijmarkt met springkussen, dansplaat en spelletjes met een strippenkaart.
Voor kinderen van de basisschool zijn er diverse spelletjes !
Nieuw: Op 16 dansplaten strijden om de beste `moves`.

11:00 Aanvang Beach volleybaltoernooi, groot veld!
Het volleybaltoernooi is bedoeld voor kinderen van 11 tot 16 jaar. Buurtcoaches gaan teams formeren 
maar je mag je ook opgeven bij het oranje comité. Mail dan even je naam en telefoonnummer. Het 
zand wordt verzorgd door loonbedrijf De Wit.

13:00 Diverse prijsuitreikingen

13:30 Fietspuzzeltocht start tot 14:30

17:00 Prijsuitreiking fietspuzzeltocht

Tot de 30e bij café De Ridder!

Via een groot scherm in De Ridder, kan de inauguratie gevolgd worden
Alle activiteiten kunnen we nog gratis aanbieden, mede door een gift van het Dorpsvertier. Iedere 
bijdrage is altijd welkom: banknummer 3297.150.874 t. n. v Oranjevereniging Berkhout.
<

Het Oranjecomité
Yvonne Karsten, Johan Schuijtemaker en Mary Koot

oranjevereniging.berkhout@gmail.com

BESTE KOGGENBEWONERS
Festiviteiten EDO gym 80 jaar
Correctie bericht EDO gym 80 jaar!
Per abuis is in de vorige editie de verkeerde dag van de viering van 
het 80 jarig jubileum genoteerd.
Het moet zijn zondag 23 juni i.p.v. zaterdag.

Ook uw echtscheidingsspecialist !

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

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

TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

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

tel: 0229-561235
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*

* 
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Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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Onze welgemeende excuses hiervoor.
We willen voor de festiviteiten graag foto’s en verhalen vanuit het verleden van EDO gym. Wie 
heeft er oude foto’s, documenten leuke verhalen, anekdotes die wij zouden mogen lenen. Wij 
zullen er zeer voorzichtig mee omgaan. Zo ja, laat het ons weten. U kunt ons contacten via info@
edogym.nl of Anja Snel 0226 353370.
Groeten namens de commissie EDO gym 80 jaar
De Website
Hierop staan nieuwe foto’s van de kleutergroepen en onze senioren in de Vijverstate. 

Wedstrijdverslag Regiokampioenschappen 4e divisie
Zondag 7 april werden er weer wedstrijden georganiseerd voor de doorgestroomde meiden van 
de 4e divisie. Er waren voor EDO 3 meiden op de wedstrijdvloer. De eerste wedstrijd was het 
de beurt aan Fee la Pont. Een redelijk goede balk, een mooie vloer, een perfecte sprong en een 
nette brug uitvoering hielpen haar naar de 14e plaats van de 36 deelneemsters. Fee la is daarmee 
doorgestroomd naar de district kampioenschappen! Voor de 4e divisie een erg goede prestatie. 
De tweede wedstrijd was het de beurt aan Chloë Valies en Eline Smit.
Chloë in de ene baan en Eline in de andere. Chloë: “Ik heb een wedstrijd gehad en dat is erg goed 
gegaan. Op brug, sprong en vloer is het het beste gegaan. Op balk ging het niet heel goed maar 
ik heb mijn best gedaan.” Zoals Chloë vermeld ging het iets minder op de balk. Hierdoor heeft zij 
niet genoeg punten kunnen behalen voor de doorstroming. De rest van de toestellen heeft zij erg 
netjes geturnd. Trots dat zij deze wedstrijd mee heeft mogen turnen. 
Eline was ruim doorgestroomd vanuit de vorige wedstrijden. Evengoed zijn de meiden in het 
deelnemersveld weer heel anders, hebben ook getraind en willen ook door naar de district 
wedstrijden. Ondanks de lichte zenuwen heeft Eline erg goed gepresteerd. 
Eline: “vandaag heb ik regiokampioenschap geturnd. Ik was niet van de balk gevallen en mijn 
brug ging perfect. Sprong ging ook perfect daar was ik eerste. Mijn vloer ging ook heel goed. Ik 
ben tweede van heel Noord-Holland geworden.”
Niet verwacht, maar toch 2e op deze belangrijke wedstrijd dus ook Eline door naar het district! 

Een van onze juryleden mocht deze wedstrijd voor 
de meiden jureren. Dominique: “Ik heb vandaag op 
sprong hele mooie sprongen mogen jureren van 
Eline en Fee la. Chloë turnde helaas op de andere 
baan. Eline en Fee la hadden allebei in hun 
wedstrijd de mooiste sprongen en daarmee de 
hoogste cijfers op dit toestel. Ik zat niet alleen, dus 
het andere jurylid vond de sprongen van onze 
meiden ook het mooist. Ik ben dan ook erg trots op 
de meiden!”

Ik heb 2 hele mooie wedstrijden mee mogen maken 
met deze meiden vandaag. Zeer tevreden met het 
resultaat en op naar de district kampioenschappen!

<
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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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NIEUWS VAN DE EDO Gym AVONDWANDEl4DAAGSE
De commissie heeft er al weer 3 vergaderingen op zitten en de 
voorbereidingen voor de 8e EDO Gym Avondwandel4daagse 
zijn in volle gang. De 4daagse zal ook dit jaar plaatsvinden 
in de week na Pinksteren en wel van dinsdag 21 t/m vrijdag 
24 mei 2013.
Zoals u van ons gewend bent kunt u kiezen uit 2 afstanden, 5 

en 10 kilometer. Houd dit blad en onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Ook dit jaar kunnen we niet zonder de hulp van heel veel vrijwilligers. Heeft u zin en tijd om ons 
eén of meer avonden te helpen bij ons fantastische evenement? 
Meldt u dan aan via wandel4daagse@edogym.nl . We kunnen het niet alleen….
<

Namens de commissie EDO Gym Avondwandel4daagse,
Isabel Doodeman

DE KERK IN 1960
Deze keer een mooie foto van de 
Nederlands Hervormde kerk, die 
afgelopen vrijdag door mr. Pieter 
feestelijk is heropend. Meer foto’s zijn 
te zien op ansichtkaartenberkhout.nl

Co Beemsterboer, 542670

 

<
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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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30e “VIER WINDENLOOP”
  te  SPIERDIJK

=====================
   *  op vrijdag  26 april 2013         
   *  starts:     10 km:  19.30u   
                     3,5 km:  19.20u   
                     0,8 km:  vanaf 18.30u  
   * onder auspiciën van a.v. Hera   
   * royaal gevulde prijzenpot/tombola
   * voor verdere informatie:
     - telefoon: 0229- 561986

     - website: www.spierdijkatletiek.nl

OP VRIjDAG 26 APRIl DE fINAlE VAN DE ‘VIER WINDENlOOP’!
Op vrijdagavond 26 april zal er in Spierdijk weer worden gestreden om de best gevulde enveloppe 
en de daarbij behorende glorieuze wisselbokaal met de eraan verbonden eeuwigdurende eer. De grote 
vraag is dan ook wie het zesde lustrum van de Vier Windenloop gaat volmaken ofwel wie zijn naam 
als dertigste en laatste winnaar mag laten ingraveren. Ooit begon het in 1984 met Barry Kneppers 
en Greet Warnaar en sindsdien hebben vele kanjers zich mogen laten huldigen, zoals de drievoudige 
winnaars Corina Dekker, Ron van Diepen, Ria Goet, Dai Roberts en Ina Swinkels. En wat te denken 
van de Keniase parcoursrecordhouders Wilson Kamau (29.28) en Masila Ndunge (33.38). Maar ook 
bij de jeugdloop zagen we talenten schitteren, zoals de momenteel stevig aan de weg timmerende 
Michel Butter, die twee maal op 3,6km kwam, zag en overwon. Maar dat was in het iets verdere 
verleden, want vorig jaar luisterden de toppers op de “tien” naar de namen Richard Smit en Suzan 
Nieman. Zij beiden waren toen de concurrentie ruim te snel af, want oud-winnaar Ruud Beerepoot en 
veterane Lida Deen moesten op enige afstand genoegen nemen met het zilver. Bij de oudere jeugd liep 
in 2012 Spierdijker Chris van Diepen ijzersterk en maakte Jeske Hoogeboom bij de meisjes eveneens 
veel indruk met een scherpe tijd aan de meet. Ook de jongste jeugd wist op de 800 meter heel veel 
handen op elkaar te krijgen en na de diverse starts bleken Daan Elings en Fleur Knijn de rapsten van 
het veld. Kortom nu zo langzamerhand de natuur weer op gang begint te komen is ook de traditionele 
Vier Windenloop in Spierdijk weer aanstaande. En het hoofdthema is dan natuurlijk weer: wie 
zullen de winnaars in de diverse categorieën zijn? Helaas zullen zij wel de laatsten zijn of zal…?

Op de vroege vrijdagavond van de 26e april gaat het dus weer gebeuren. Vanaf 18.30u 
verschijnen de basisscholieren voor hun onderlinge strijd over 800m aan de start, waarbij de 
jongere talenten van de groepen 3 en iets later die van groep 4 het spits zullen afbijten. Rond de 
klok van 18.40u worden achtereenvolgens de kanjers van de groepen 5 en 6 weggeschoten en 
weer wat later zullen de cracks uit de groepen 7 en 8 hun rapste beentje voorzetten. Om 19.20u 
komt de wat oudere jeugd aan bod en zij zullen elkaar bestrijden over 3600 meter in de twee 
leeftijdscategorieën: ‘t/m 15 jaar’ en ‘van 16 t/m 19 jaar’. Overigens zijn ook de trimmers bij deze 
middenafstand van harte welkom. Afsluitend zal om 19.30u de strijd over de 10,0km losbarsten 
en natuurlijk zijn ook hier meerdere prijzen in diverse klassen beschikbaar. Bovendien kan bij een 
verbetering van het parcoursrecord (mannen: 29.28; vrouwen: 33.38) een aardige bonus worden 
opgestreken. En mocht het nu net niet lukken om de rapste te zijn, dan zijn er toch nog prijzen te 
winnen, want elke deelnemer doet namelijk mee in de royaal gevulde tombola en bovendien ligt er 
voor de jeugd ook nog een ijsje klaar. Kortom het zal die avond weer winnaars regenen! 
>

Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

High Tea arrangementen

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

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

Tel: 0229-544671 ~ E-mail: info@dekoggestolp.nl ~ www.dekoggestolp.nl
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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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En dat alles voor slechts anderhalve (800m), twee (3,6km) of vier (10km) euro aan inschrijfgeld! 
En aanmelden voor de Vier Windenloop doe je in het warm kloppende hart van Spierdijk: in ‘De 
Pianokamer’ voor de 800m of in café ‘De Vier Winden’. Dus graag tot ziens bij finale!
<
 Organisatiecomité “De Vier Windenloop”
 (voor verdere informatie: 0229-561986 òf  www.spierdijkatletiek.nl)

AKTIVITEITEN BIj ONZE GymVERENIGING
Zaterdag 18 mei 2013 houden wij onze jaarlijkse 
rommelmarkt. Gaat U de zolder of garage opruimen? 
Bewaar de bruikbare spullen voor de rommelmarkt. Helaas 
hebben wij geen opslag, dus als het mogelijk is, bewaar het 
tot de 17e mei, dan worden de spullen bij u opgehaald. Lijkt 
het U een keer leuk om deze rommelmarkt van dichtbij 

mee te maken? Wij zoeken vrijwilligers voor de vrijdagavond om de spullen te sorteren en voor 
de zaterdag morgen voor de verkoop. Het is altijd een gezellige groep en voor de inwendige mens 
wordt gezorgd.
Zaterdag 8 juni 2013 is weer de jaarlijkse Rabo fietssponsortocht. Maximaal 10 personen kunnen 
fietsen voor onze vereniging om zo € 250,00 te verdienen door deze tocht uit te fietsen. U doet 
toch ook weer mee? Opgeven kan bij onderstaande bestuursleden.
Website: www.gymverenigingvoorwaarts.nl 
<

Vriendelijke groet,
Els Veldhuisen tel. 543102/Harmina ter Schure 541214

WANDElING OVER HET NIEUWE BUUTSCHOOTERPAD IN DE POlDER BESCHOOT
Op zondag 21 april 2013 organiseert eetcafé Les Deux Ponts een rondwandeling over het nieuwe 
fiets- wandelpad het Buutschooterpad, dat dwars door de polder Beschoot van Oudendijk naar 
Grosthuizen loopt.  
In 1459 werd het venige moerasgebied in een kerkelijke overeenkomst al Buutschoot genoemd 
en werd in 1614 drooggelegd met behulp van 3 watermolens. Vanuit het eetcafé lopen we via de 
Beetskoogkade en langs het oude gemaaltje Beetskoog naar het nieuwe pad.
Struinend door het boerenland   verteld de gids over de flora, fauna en geschiedenis van deze 
prachtige polder. Onderweg zien we nog een nestkast van een torenvalk en misschien nog jonge 
veldleeuweriken. In Grosthuizen bekijken wij de klokkenstoel met de Hemonyklok (1664) die tot 
1963 in de Ned. Herv. kerk hing. Vervolgens lopen wij door Grosthuizen richting Kathoek, dan op 
de Beemsterdijk met schitterend uitzicht over de polder weer terug naar Oudendijk.
TIP !   Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.
Start        :        14.00 uur 
Plaats    :       Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte       :       6,5 kilometer 
Duur        :       2,5 uur 
Kosten      :       € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
Voor meer informatie: tel. 0229-541275 met Ben Pronk van KNVV Westfriesland, tel. 0229-
541547          <
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Ziekenfonds- en

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

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

0229-242899 / 06-33877725                       yvonne.giebing@quicknet.nl                
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Wij zijn er voor u  
als u ons nodig heeft
Monuta Feld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens 
en na de uitvaart.

Feld

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

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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HET BESTUUR mElDT
De 3 veiling dagen zijn achter de rug. 
De 1e avond in Grosthuizen bracht € 13.200,-- en dat was met 111 biednummers 
een heel goed resultaat. De 2e avond werden er 150 biednummers uitgegeven 
na een stroef begin sloeg de stemming om en weten Berend en Bram de kopers 
op hun hand te krijgen. Prachtige en originele kavels worden afgeslagen en 
omstreeks 01.30 uur staat de teller op € 22.100,-- een geweldig resultaat. 

Iedere vrijdag werden rond de middag alle kavels voorzien van een kavelnummer en vervolgens 
in de vrachtwagen geladen. Samen trok de harde kern van medewerkers naar de betreffende café/
zaal om daar stellingen op te bouwen en de kavels op volgorde op te slaan. Rond half zeven werden 
de laptops, beamer en pinautomaten aangesloten en getest. Wat een strakke en perfecte organisatie 
in een geweldig team.
Vanaf half acht druppelde het publiek binnen en werd er begonnen met het veilen. Berend de 
Weerd, Bram Laan en Ton Laan brachten de vele mooie en originele kavels op een vlotte en 
humoristische wijze aan de man/vrouw, het publiek was enthousiast en kooplustig, wat wil je 
met zulke mooie aanbiedingen. Tijdens en na het veilen werd er via de pinautomaat afgerekend 
en konden de kopers de kavels mee naar huis nemen. Dat liep perfect en bespaarde de organisatie 
heel veel werk.
Ik weet zeker dat iedere bezoeker en iedere medewerker een geweldige avond heeft gehad .
De 3e avond was afgelopen vrijdag in Avenhorn, meer over deze avond in een volgende Heraut.

Het einde van het seizoen komt nu wel heel snel dichtbij en zien we de volgende titelkandidaten 
verschijnen: A1, MB1, C2, D1, D2, E1, E3, F4, F5, F6 en natuurlijk als bijna ieder jaar de Ve1. 
Natuurlijk is nog alles mogelijk maar deze teams strijden aardig mee om het kampioenschap in hun 
poule. Op de website zal ik de standen plaatsen.

RKEDO organiseert samen met Dynamo, Kwiek’78, Apollo’68 en Sportservice Westfriesland/
gemeente Koggenland een 7 x 7 competitie in toernooivorm op 3 vrijdagavonden dit speciaal voor 
35+ ‘ers. De teams spelen 3 wedstrijden van 20 minuten op een avond.
De eerste avond is 19 april bij Dynamo, 26 april bij Kwiek ’78 en 10 mei bij RKEDO. Op de website 
staat verdere informatie als de aanvangstijd.

De fietsvierdaagse komt op 2 mei weer voorbij en op ons complex wordt weer een stempelpost 
ingericht. Er is koffie/thee en koek te koop en mogelijk speelt er muziek, kom die dag gewoon eens 
langs of fiets natuurlijk mee met de 4 daagse.

Wij spelen met de C1 mee in de Toekomstcup georganiseerd door de scheidsrechtersvereniging 
Westfriesland op de website vindt u alle informatie. Daarnaast hebben we op een aantal 
maandagavonden de Basisopleiding scheidsrechter op het complex. Hiervoor speelde de B1 
maandag 8 april tegen Volendam B2 uitslag 5-5.

Voor de jaarlijkse sportweek komen een aantal datums binnen Het jeugdtoernooi op 24-25 en 26 
mei, en de jeugdsportdag op 1 juni. In een volgende Heraut meer over de sportweek.

Nieuwe leden zijn altijd welkom, graag opgeven bij Lize Reus (adres zie de website) of anders via 
ons e-mail adres.
>

Groet, Kees Floris
Secretaris
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Reactie op: secretariaat@rkedo.nl

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

Zaterdag 20 april    
12:30   RKEDO D2 VVW D2
12:30   RKEDO E1 Victoria O E1
10:45   RKEDO E2 SVW 27 E5
12:30   RKEDO MC2 Blokkers De MC3
14:30   RKEDO MC1 Medemblik MC1
14:30   RKEDO C1 Fortuna Wormerv. C2
9:30   RKEDO F1 Kwiek 78 F1
9:30   RKEDO F2 Duinrand S F1
9:30   RKEDO F3 Adelbert St F2
9:30   RKEDO F6 KSV F10
10:45   RKEDO ME1 Spartanen ME1
9:15   Champions League 1 Champions League 2
    
Zondag 21 april   
14:00   RKEDO 1 Sporting Krommenie 1
11:30   RKEDO 2 Kwiek 78 2
10:00   RKEDO 4 Hollandia 10
9:45   RKEDO VE1 Alcmaria Victrix VE1
14:30 13:30  Zeemacht VR1 RKEDO VR1
11:45   RKEDO B1 Purmerland B1
12:00   RKEDO MB1 Blokkers De MB1

Programma 27 - 28 april nog niet bekend op moment van schrijven.
<

Afd. Avenhorn/Oudendijk      

Vrouwen van Nu afdeling Avenhorn/Oudendijk had deze maand een gezamenlijke bijeenkomst 
met Afdeling Berkhout/Bobeldijk. 72 dames bezochten 21 maart j.l. de modeshow en power point 
presentatie in Partycentrum Avenhorn.  Ineke de Vries opende de bijeenkomst met een hartelijk 
welkom aan al onze gasten en medewerkers van de winkel. Na de gebruikelijke mededelingen 
konden we beginnen met de power point presentatie over de sieradenlijn Kazuri. Deze sieraden 
zijn handgemaakt en beschilderde sieraden van keramiek uit Kenia Oost Afrika.  Elk steentje wordt 
met de hand gevormd, zonder mallen, door 1 van de inmiddels 350 vrouwen die bij Kazuri in 
dienst zijn (in 2002 waren dit er nog 90!) De kralen worden gedroogd in de zon en daarna soms 
tot 10 keer geverfd en gebakken waardoor het die aparte glans krijgen. Op veters of draad rijgen 
en dan verzenden over de hele wereld.  Als drager van  Kazuri steunt U dit principe en worden 
vrouwen en hun gezinnen geholpen aan een  beter leven.   >
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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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Kazuri betekent “klein en prachtig” in het Swahili, de taal van Kenia. Na de pauze mochten 
we genieten van een modeshow. Mannequins waren dames van onze eigen vereniging. Deze 
modewinkel is een winkel die kleding, accessoires en stoffen verkopen die eerlijk  zijn verhandeld 
en gemaakt met respect voor de mens en het milieu. Er werken alleen maar vrijwilligers en de winst 
wordt  omgezet in aankoop. Het materiaal is zijde, katoen, bamboe, hennep, linnen en wol. Maar 
ook  gerecycled- en afval materiaal. Heel mooi en zeer draagbaar en kleurrijk. Zelfs de beroemde 
“Breton-streep” wordt gemaakt. Winkels zijn er door heel Nederland. Onze “mannequins” showde 
alsof het hun dagelijkse werk was. Ze werden dan ook na afloop bedankt met een groot applaus en 
een attentie van zowel Sari als de vereniging.
Men kreeg ook volop de gelegenheid om kleiding, sjaals en sieraden te kopen. Ineke de Vries 
bedankte alle gasten voor hun komst en in het speciaal de medewerksters van de winkel en het 
bestuur van Berkhout. Er werden nog wat kleine attenties aan elkaar overhandigd dat door beide 
verenigingen zeer op prijs werd gesteld. 
Een mooie en leerzame avond. Voor Avenhorn/Oudendijk is de volgende bijeenkomst de Paas-
High-tea in Meerzicht te Schardam op 28 maart. We hopen ook daar weer vele dames te mogen 
ontmoeten.
<

Hartelijke groeten, Lineke Chervet

  
BRUGORKEST NAAR HET GOUDEN SPIKERfESTIVAl.
Het Gouden Spiker Festival is een jaarlijks terugkerend muziekfestival voor 
muziekverenigingen, dat georganiseerd wordt door de Spikerpakken band 
uit Ureterp in Friesland. Al een aantal jaren is het brugorkest van Brassband 
“Kunst naar Kracht” een vaste deelnemer aan dit Festival, en daar te strijden 
om de Gouden Spijker. Het vorige jaar werd de tweede prijs voor het ver-
plichte werk en ook nog de derde prijs voor de cornetsolo van Sjon Bakker 

behaald. Hiermee werd de tweede prijs in het totaal programma gewonnen. Dit jaar doen er tien 
orkesten mee uit het hele land. Er is de afgelopen tijd hard gestudeerd aan het programma dat daar 
gespeeld gaat worden. Op vrijdagavond 19 april gaat het orkest weer de Afsluitdijk over om zich 
te meten met de andere orkesten. Naast het verplichte werk Folklore for Band, zal Kirsten Huis-
man op haar Euphonium de solo Springtime spelen. Euphonium betekent: mooie warme klank en 
hopelijk krijgt zij de jury warm voor een mooie klassering met haar optreden. Hiernaast wordt er 
nog een koraal en mars gespeeld.

BC CONCERT
Op 28 april zal het Bescherm Club concert plaatsvinden in de “Koperblazer”. Op deze zondag zijn 
alle BC leden uitgenodigd en kunnen zij genieten van een gezellig concert, waarbij alle 3 orkesten 
van “Kunst naar Kracht” zullen optreden. In afwachting van een nieuwe dirigent, zal Ans Blom het 
C-orkest dirigeren en Erik Kluin het Brug en A-orkest. Vooruit lopend op het Spaanse thema van 
het concert op 1 juni, zal dit een zeer toegankelijk programma zijn.

KONINGSDAG
Als laatste optreden deze maand zal “Kunst naar Kracht” op 30 april - de dag van de Kroning - de 
festiviteiten van de oranje vereniging weer muzikaal ondersteunen bij de ceremonie rond het ge-
meentehuis en het planten van de Koningslinde.
<
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Het best verkochte fototoestel 
wereldwijd is op dit moment de iPhone. 
Eerlijk is eerlijk, je maakt er verbluffend 
mooie foto’s mee en ook de filmpjes 
zijn van een goede kwaliteit. Met de 
lenskit van Phocus worden je foto’s met 
de iPhone 4/4S/5 nog mooier en de 
extra accu/zonnelader in de bescherm-
hoes van A-solar zorgt er voor dat je na 
het fotograferen ook nog kunt bellen. 
 

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

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

Speciale aanbieding voor Herautlezers: 
 

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

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

 



37

WAT VINDT U? 
Op 24 april organiseert de PvdA afdeling van 
Koggenland/Opmeer een politieke avond in het 
Kerkhuys in Spanbroek. Het doel van de avond 
is om uw suggesties, zorgen en oplossingen te 
horen met betrekking tot de opgaven en proble-
men, waarvoor de gemeenten Koggenland en 
Opmeer zich de komende jaren gesteld zien.  

Uw inbreng wordt gebruikt bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014.
Het is een rumoerige tijd. De economische crisis grijpt steeds meer om zich heen.  Het aantal werk-
lozen neemt toe, de woningmarkt zit op slot en er zijn grote bezuinigingen in de zorg aangekon-
digd. Het opvangen van de gevolgen is een belangrijke opgave voor de gemeentepolitiek. Daarbij 
zullen keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die zeker niet altijd gemakkelijk en prettig zullen 
zijn. Keuzes die gaan over heel concrete  vraagstukken zoals het voortbestaan van de bibliotheek, 
de ontwikkeling van brede scholen, de leefbaarheid in de kleine dorpskernen, de voorzieningen 
voor ouderen, de sportvoorzieningen, etc.. Ook heeft het kabinet Rutte II de vraag opgeworpen 
wat de juiste schaal moet zijn van het gemeentelijk bestuur. Daarbij is het getal van 100.000 
inwoners genoemd. Moeten Opmeer en Koggenland verder fuseren, met elkaar wellicht, maar 
misschien ook met nog andere gemeenten? 
In Koggenland en Opmeer stemmen veel mensen op de PvdA, of het nu is bij de gemeenteraads-
verkiezingen of bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de Provinciale Staten.  
Voor hen is deze avond bedoeld. U heeft kennelijk sympathie voor het PvdA gedachtegoed. Daar-
om willen we graag van u horen wat u belangrijk vindt in de gemeentepolitiek. Zodat we dit mee 
kunnen nemen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2014.  

PROGRAMMA (plaats van handeling “Het Kerkhuys”, Spanbroekerweg 37 in Span-
broek)
20.15 – 20.30 Inloop en inleiding open deel van de avond
20.30 – 21.30 Discussie in 3 groepjes over:
    - ruimtelijke ontwikkelingen (dorpsontwikkeling, woningbouw, 
    landelijk gebied)
  - sociale voorzieningen (zorg, scholing, jongeren, ouderen, werkeloosheid)
  - openbaar bestuur (fusie, communicatie, medezeggenschap)
21.30 – 22.00 Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen
22.00 – 22.15 Sluiting en nazit

Er zijn geen inleidingen. De gesprekken zijn vooral bedoeld om u aan het woord te laten. Laat deze 
gelegenheid niet voorbijgaan. U bent van harte welkom.

Informatie over de bijeenkomst kunt u krijgen bij:

Herman ter Veen; E: pvda.opmeer@gmail.com; T: 06-53297741
Gerard van Beusekom: E: g.beusekom@kpnplanet.nl; T: 06-22934426
U kunt ons ook benaderen met uw inbreng als u niet kunt of wilt komen.
<
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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

32

Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

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

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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KBO KlAVERjASSEN Om DE PAUl jONG BEKER
4 april: de één na laatste competitiedag. Waar weer en Zonnebloem ons deze 
middag geen parten kunnen spelen, zorgen ziekentriduüm en griep voor een 
“dieptepunt”. Aangezien Janny Laan en Elly Dekker elkaar aflossen in de ver-
zorging en zo samen één plaats aan de kaarttafel invullen ook deze keer geen 
stilzitters. 
In ronde 1 waren J.van Schagen en R. van Schagen elkaars tegenstanders. Rie 
vond dat ze was afgemaakt, maar persoonlijk vond ik het verlies meevallen: 

1396-1536. Opvallend was dat in de laatste slag D.Pronk en M.Ruiter met 4 tienen gingen strij-
ken. Na twee ronden nog geen score boven de 2000 en slechts één onder de 1000. Ook nog geen 
bijzondere uitslagen en na de derde ronde alleen het omkeerbare getal 1221 van C.van Weerden-
burg/M.Kunis. 
Voor de verrassingsprijzen had ik 65 kunnen kiezen: de leeftijd die één van mijn broers op 6 april 
bereikte. Maar het werd 72 en wel het eerste getal onder 72, omdat mijn oudste broer op 2 april 
de 72 niet heeft gehaald.
De prijswinnaars:
1 G.Smits-Karsten  5516 12 G.Blaauwbroek (4772) 4755
2 R.van Diepen-v.d.Lee  5217 13 T.Braas-Ridder (4672) 4659
3 T.van Diepen-Braas  5204 14 D.Koster (4572) 4563
4 J.Eelman  5177 15 G.Pronk-Vink (4472) 4454
5 P.Knijn  5160 16 M.Ruiter-Kunst (4372) 4303
6 A.Luitjes de Lange  5070 17 Loura (4272) 4262
7 G.Komen-Swart  5053 18 G.Kluft-Schouten (4172) 4160
8 J.van Schagen  5031 19 T.Schaap-Hoogewerf (4072) 4039
9 S.Groen  5016 20 R.Timmerman (3972) 3893
10 T.Tessel-van Baar  4999 21 A.Belkom-Abbekerk (3872) 3792
11 J.van Diepen-Kuyt (4872)  4817 22 J.Vreeker 3416
Alhoewel zij ruim 700 punten hoger scoorde dan vorige keer, was J.Vreeker ook nu weer rode-lan-
taarndrager. Voor de koploopster was het een prima middag: zij won en nummer 2 van de lijst kon 
niet aanwezig zijn. 
De top vijf met nog één ronde te spelen:
1 (1) G.Smits-Karsten  42206
2 (4) T.van Diepen-Braas 40505
3 (2) R.de Lange-Conijn 40095
4 (6) P.Knijn   39817
5 (3) R.Laan-van Stralen 39817
Jawel, 4 en 5 staan gelijk en de achtervolgers moeten minimaal 1700 punten meer scoren dan hun 
laagste score; een bijna onmogelijke opgave.
Tot de volgende keer.
<

Jaap van Diepen

STICHTING DUfASHANyE ZOEKT REISlUSTIGE ONDERNEmERS Om HET 10 jARIGE BESTAAN 
TE VIEREN mET HET OPZETTEN VAN EEN GASTENVERBlIjf IN BURUNDI, mEDIO 2014.  
Ben jij toe aan een uitdaging, wil je jezelf inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking 
en werkloze jongeren?  Wij kunnen jouw hulp goed gebruiken bij het opzetten van het gastenver-
blijf!    >

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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Yvonne
 
Kom eens langs voor o.a.
 * Epileren
 * Wimpers / wenkbrauwen verven
 * Bovenlip / kin harsen
 * Div. gezichtsbehandelingen
 * Benen harsen
 * Cadeau-bonnen

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

 Het adres voor deskundige
 verzorging van uw:

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

Wieder 8c

1648 GB De Goorn

Tel. (0229) 54 38 50

Fax (0229) 54 38 52

SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging

            Juventa-embleem
  

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

telefoon: 0229-561986 • www.salonjuventa.nl

VOOR HEM EN HAAR!

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

volledig masker;
* daarbij extra: - vooraf voetenbad met nek-

schoudermassage; - gezichts-decolletémassage 
op warm-waterkussen;

* een 1½ uurbehandeling 

van € 64,00 nu voor € 58,95
 
bij  inlevering van deze bon; geldig tot december 2013!
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Stichting Dufashanye heeft gedurende haar 10 jarige bestaan een basisschool 
laten bouwen door plaatselijke Burundese bouwvakkers. Op deze school vol-
gen nog steeds circa 700 kinderen onderwijs. Ook hebben wij honderden kin-
deren naar school geholpen en weduwvrouwen een starterlening gegeven voor 
het opstarten van een kleinschalige onderneming. 
 
Stichting Dufashanye wil het gastenverblijf opzetten voor toeristen. Met de 
winst wordt ons uiteindelijke doel bereikt: het begeleiden van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

Op dinsdag 14 mei om 20.00 uur organiseren wij een bijeenkomst waarin meer in-
formatie wordt gegeven over het project en de training ter voorbereiding op de reis.  
Locatie van deze bijeenkomst is Kinderopvang Berend Botje. 
Adres: De Oude Veiling 6, 1689 AA te Zwaag.    

Wij horen graag vooraf of je komt via info@dufashanye.com.
Voor meer informatie www.dufashanye.com
<

Afd. Avenhorn/Oudendijk   
36 dames genoten op donderdagmiddag 28 maart j.l. in Meerzicht van een heerlijke paas–High-
Tea. Buiten deed de zon erg zijn best, maar binnen was het warm en waren de tafels sfeervol 
gedekt. Er waren mooie tulpjes gevouwen voor op de tafels. De High Tea bestond uit diverse 
heerlijke hapjes en vele soorten thee. Gevulde eitjes, Indische gehaktballetjes, saucijzenbroodjes 
en kaascupje. Sandwiches met eierensalade, kipfilet of corned beef, scones met “clothed cream”, 
lemmon curd, en jams en als afsluiting de zoete lekkernijen, zoals worteltaart, soesjes, fruitstokjes, 
en natuurlijk bonbons en paaseitjes. Tussendoor een paar mooie paas-gedichtjes maakte het geheel 
af. Een middag waar met heel veel plezier op terug werd gekeken en een mooie start voor een 
gezellig paasweekend.

De laatste bijeenkomst voor de zo-
mervakantie is op 25 april a.s. in de 
Grost met een boeiend verhaal over 
het Noord-Hollands kanaal door de 
heer D. Keijzer. Een thema die ook 
heel boeiend is voor de mannen. 
Dus…..ook van harte welkom.

<
Hartelijke groet Lineke Chervet
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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 vro

uw
en

Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Pedicure en Wellness Praktijk

“NATHALIQUE”
Praktijk voor:
*Pedicure
*Manicure
*Voetreflextherapie
Gediplomeerd Pedicure +
Code diabetische voet.
Code rheumatische voet.
Erkend door ziektekostenverzekeringen.
Ingeschreven bij de KRP. 
(Kwaliteits Register Pedicure)
Voorzien van AGB code. 
(idendificatiecode zorgverlener)
Bel voor een afspraak, of vraag 
vrijblijvend informatie.

Agnes Laan   
Overdorpstraat 90
1648 KK de Goorn  
0229-860999 /  06-51042994
nathalique@quicknet.nl
www.nathalique.praktijkinfo.nl
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STRESS
As we allies van tevoren wiste,

Hadde we ’n leven vraai van stress.
We liete oôs nergens meer deur kiste,

Ware allegaar optimiste,
Gien klammeraai en gien gezwes.

Maar ’t maakt niet uit wat je din besliste
Je kwamme vanzelf weer bai de les.
Want we wete as nuchtere realiste:
As we allegaar op ien potje piste,

Gaat de wereld op de fles.

Cor Meurs, Opperdoes
Uit Skroivendevort

In het weekend van 6 en 7 april hebben er in het Koggenbad 213 kinderen 
afgezwommen voor een zwemdiploma. Natuurlijk zijn al deze kinderen ge-
slaagd. Het was druk, maar het was een leuk feest om al die gelukkige kin-
dersmoeltjes en trotse ouders het zwembad te zien te verlaten.

De volgende kinderen hebben afgezwommen voor het;

A Diploma
Voornaam Achternaam
Tom   Breebaart
Rogier  Borgers
Anne  Datema
Louise  Koopman
Giel  Willemse
Jelte   Stoop
Rik  Klinkhamer
Cas  Webeling
Sam  Aukes
Jim  Klaver
Dennis  Dekker
Rob  Groot
Nikki  Doets
Jari van Dort
Thijs  Klaver
Bram  Berg
Mick  Keizer
Gijs  Schuijtemaker
Fiene  Olij

Bas  Gentenaar
Lieve  Tieleman
Amber  Blasius
Roos  Bakker
Justin van Gool
Fleur  Schouten
Jurriën  Kramer
Kaylee  Timmer
Kaylee  Klarenbeek
Jill  Bakker
Catherina Hu
Kasper  Bakker
Mike  Konijn
Marith  Koning
Merlijn den Hartog
Myron  Smit
Meike  Butter
Renske Zawadi Huisman
Milou  Hijne
Senna  Brink
Sidney  Milhous

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 vro

uw
en

Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Pedicure en Wellness Praktijk

“NATHALIQUE”
Praktijk voor:
*Pedicure
*Manicure
*Voetreflextherapie
Gediplomeerd Pedicure +
Code diabetische voet.
Code rheumatische voet.
Erkend door ziektekostenverzekeringen.
Ingeschreven bij de KRP. 
(Kwaliteits Register Pedicure)
Voorzien van AGB code. 
(idendificatiecode zorgverlener)
Bel voor een afspraak, of vraag 
vrijblijvend informatie.

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



44

 
 

Opruiming Matrassen showroom 
90 x 200 cm 

Diverse modellen en uitvoeringen 
Nu 25 % korting !!! 

 

 

Spar Tijms
Ammerdorfferstraat 3
1645 SH  Ursem

Tel. 072 5021751
Email: tijms@despar.info

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

Feestelijke aanbiedingen

Handsinaasappelen 
net, 2 kilo

Spar is vernieuwd! 
Onze winkel is onlangs heropend. We staan weer dagelijks voor u klaar met heerlijk vers 
brood en groenten, fruit en vlees van hoge kwaliteit. Eigenlijk vindt u alles in onze winkel!

Aanbiedingen geldig van donderdag 18 april t/m 
woensdag 24 april. Zolang de voorraad strekt!

1+1
gratis

1+1
gratis

219
voor

prijs per 
kilo 2,74299

voor

prijs per 
kilo 0,75

van

4,38
van

5,98 2
zakken

2
netten

 Italiaanse 
of Chinese 
roerbakgroenten 
de lekkere keuze van uw Spar
zak 400 gram

199
voor

prijs per kilo 
9,95 199

voor

prijs per kilo 
3,98

van

3,98
van

3,98

 Rucola slamix 
de lekkere keuze van uw Spar
zak 100 gram

2
zakken

2
Bakken

1+1
gratis

Cherrytomaten 
bakje 250 gram

1+1
gratis



45

Lisa van Veen
Mina  Bol
Daan de Boer
Celina  Disseldorp
Isabel  Neto
Emma-Eliza van der Linde
Elin  Overwater
Jens  Sas
Max  Muller
Zoë  Keijzer
Bente  Oud
Lenne  Dol
Stijn  Kruger
Kyle de Hoop
Isa  Duinmaijer
Chanel van Wageningen
Chris  Groot
Bregje van Meenen
Kevin  Vlaar
Femke  Vlugt
Senna  Horich
Jarnick van der leij
Madelief van den Kommer
Noortje  Spekken
Shenya  Scheringa
Elise  Steenhof
Jarno  Prins
Norah  Kuiper
Yoek  Schouten
Billie  de Vries
Bas  Vlaar
Renzo   Verburg
Ties  Franssen
Deva  Overwijn
Livia  Wetzels
Maura  Kremers
Isa de Block
Noa  Niekel
Martijn  Esser
Tobias  Kok
Luke  Laan
Sevven  Vermeulen
Julian de Gier
Baran  Schaap
Jip  Klijn
Nienke  Plukker
Jesse  Vermeulen

Marten  Balk
Stefan  Has
Annejolie van den Berg
Lotte  Zeevat
Nils  Ootes
Maudy  Stam
Kirsten de Jong
Hidde  Zwaan
Robbert  Peereboom
Sonia  Buchacz
Vaya  Takken
Mathijs  Henselmans
Sarah  Kuijpers
Bart van Schagen
Maya  Zwaan
Madelief  Suiker

B Diploma
Estee van Diepen
Sep de Vos
Mara  Schregardus
Joep  Konijn
Ellen  Groot
Lieve van Lokven
Rogier  Borgers
Yenthe van Loenen
Annabel  Lammerts
Cas   Mul
Thomas  Bakker
Finn van Echtelt
Manon de Koster
Britte  Jonker
Syb van der Helm
Sem  Stiphout
Noortje van den Berg
Ilona  Rus
Jaimie  Koot
Ben van der Ploeg
Nikki  Konijn
Suus  Giling
Emrach te Riele
Ralf  Bos
Sanne  Bregman
Jelle  Heg
Yara  Klaver
Tobias  Dumont
Silva  Konijn
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Openingstijden:
 Maandag: van 10.00 tot 17.30 uur
 Dinsdag: van 8.30 tot 21.00 uur
 Woensdag: gesloten
 Donderdag en vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
 Zaterdag: van 8.00 tot 14.30 uur

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

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

 Gezelligheid kent geen tijd

 ” ’t Trefpunt ”
 Adres: Jaagweg 32  Avenhorn   
  Tel.: 0229-541449

Vrijdag 26 april vanaf 20:00 uur

Zaterdag 27 april vanaf 20:00 uur

Zondag 28 april  aanvang: 17.00 - 21:00 uur m.m.v. Marcel Kramer

 EErstE DEun

Kermis Borrel
Bier, fris, wijn voor € 25 p.p.

Gerards music Party

       KErmiS    AVENHOrN
Bier & Fris voor € 1,50-

maandag 29 april  aanvang: 11.00 uurKErMis  KErMis  
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Stef  Vlaar
Jente de Ruiter
Tim  de Rooij
Renske  Dekker
Nienke van Dok
Daan  Leek
Tijn  Blom
Beliza  Jaring
Marene  Bos
Robin  Dekker
Lisa  Siegersma
Rosalie  Cok
Fleur  Luitjes
Ferron  Krijnen
Sofie  Dol
Rinske de Vries
Michael  Dodeman
Manouk  Ory
Timo  Vervloed
Lindsey  Vronik
Finn  Smit
Tjalling  Snel
Mauro  Griffioen
Evi  Tijmstra
Thijn  Reddering
Storm  Carper
Syb van Zwanenburg
Melle  Lakeman
Quinty van Loodam
Leon  Schaap
Gijs  Lengers
Nathalie  Smit
Liz Van den  Berg
Kaitlyn  Schouten
Thije  Litjens
Mike  Griepsma
Maartje  Kwantes
Derek  Boots
Frank  Kaptein
Roy  Tieken
Janneke  Braas
Femke  Jansen
Sem van Well
Stijn  Mol
Casper  Donker
Rosa  Koeleveld
Renzo  Bas

Loek  Rood
Jasmijn  Vermeulen
Stein  Blaauw
Renske  Butter
Lucia  Cogodi
Mike  Thoes

C diploma
Anne - Mei Kleimeer
Julian  Koops
Mick  Elstrodt
Gyula  Gregor
Tim  Plas
Doeke de Valk
Sam de Valk
Maureen  Bakkum
Lucas  Braas
Eva  Glorie
Noortje  Glorie
Paulina  Stypka
Joep  Kuyper
Priya den Hollander
Ted  Floore
Susie  Fijma
Floor  Adriaanse
Jiska  Mulder
Kjell de Waard
Renske  Molenaar
Sophie de Groot
Thije de Jong
Jasmijn de Jong
Jan  Weel
Teun  Waal
Levi  Kleijn
Thimo  Bruijns
Damién de Bruin

<
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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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ZWEmBAD BUITENmEERE BIjNA KlAAR VOOR DE ZOmER.
In ons vorige stukje hebben we al een oproep gedaan voor vrijwilligers die 
een dag of een dagdeel zouden willen helpen om het buitenbad weer zomer 
klaar te maken. Ondanks een aantal aanmeldingen is er nog plaats voor een 
aantal vrijwilligers. Meer vrijwilligers betekent meer gedane werkzaamheden 
waar we als bezoekers van het buitenzwembad allemaal weer meer plezier 
aan kunnen beleven.

Activiteiten in het zwembad 
Ook deze zomer zijn er tal van activiteiten in het zwembad. Behalve de uiteraard bekende 
activiteiten als de zwemvierdaagse en het midzomerfeest gaan we dit jaar een aantal extra 
activiteiten organiseren.
Zo houden we een speciale Vader- en Moederdag en zijn we ieder vrijdagavond open voor een 
discoavond. Op 31 mei, 28 juni, 26 juli, en 30 augustus organiseren we een speciale thema 
discoavond in het zwembad.
Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal diskjockeys die op één van deze thema-avonden zijn 
muziek willen afspelen. Dus ben je tussen de 11 en 16 jaar, ouder mag natuurlijk ook, en heb je 
een eigen draaitafel en je draait al wel eens op feestjes meld je dan aan. Dan ben jij voor die avond 
de diskjockey van het zwembad. Er is wel een muziekinstallatie aanwezig in het bad maar als je 
zelf iets hebt is dat natuurlijk nog mooier.
Al met al een hoop activiteiten die we samen met elkaar proberen aan te pakken, om zo het hele 
zomerseizoen weer met z’n allen te genieten van ons buitenbad in Obdam.

Bent u de vrijwilliger die zin en tijd heeft om een dag of dagdeel te helpen als klusser? 
Of ben jij een van de diskjockeys voor een van de discoavonden ? 
MELDT U/JE DAN NU AAN.

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

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

René Kramer namens ”Vrienden van de Buitenmeere’’ 

HANDICAP.Nl ZOEKT COllECTANTEN VOOR NATIONAlE COllECTE 
(16 T/m 22 jUNI 2013)
Ook dit jaar is Handicap.nl op zoek naar mensen die willen helpen met deze 
collecte. 
Handicap.nl is de fondsenwervingsorganisatie van de Ango (Algemene Ne-
derlandse Gehandicapten Organisatie). 
Al sinds 1927 komt de Ango op voor gehandicapten en chronisch zieken. 

De Ango heeft als doel mensen met een beperking of chronische ziekte een volwaardig leven 
te geven: eigen regie en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een 
sta-op-stoel of een goed matras, maar ook met een auto-aanpassing zodat iemand zijn mobiliteit 
terugkrijgt en weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. 
>
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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)

Vraagprijs € 145.000,-

www.bowlingspierdijk.nl
0229 - 561207

ZONDAG Arrangement:
1 uur bowlen

+ keuze uit Kipsaté of
Hamburger met Patat en Salade.

€ 13,50 p.p.
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Verder biedt de Ango individuele financiële hulp, juridisch advies en belastingadvies. In het hele 
land zijn daartoe Ango-afdelingen en adviseurs die mensen met raad en daad bijstaan.
Meer weten? Kijk op www.handicap.nl

Plaatselijke initiatieven
Veel lokale verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of chronisch zieken, organiseren 
deze collecte. Een deel van de opbrengst wordt door deze verenigingen besteed aan de eigen acti-
viteiten. (Voor meer informatie: www.ango.nl/steun of bel 033 4654343.)

Alle hulp is welkom en veel handen maken licht werk
In de collecteweek wil Handicap.nl zoveel mogelijk deuren langs om geld in te zamelen. 
Daarvoor zijn veel collectanten nodig. Ook in onze gemeente!
Helpt u mee?

Geeft u dan op bij Narda van Lochem: tel. 0229 551510 of via vanlochems@planet.nl
<

AGENDA 
     
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 16 april 20.00 uur Eetcafé 70 De Goorn Ledenvergadering “St Barbara” 
    De Goorn 
Do 18 april 14.00 uur Rozenstaete KBO – bingo 
Do 18 april 19.30 uur Vijverstaete ANBO – onze nostalgische band 
    “Melancholie” 
Vr 19 april 19.45 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen 
Za 20 april 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Za 20 april 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 20 april 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 20/21/22 april  De Goorn KERMIS 
Zo 21 april 14.00 uur Oudendijk Wandeling over het nieuwe 
    Buutschoterpad 
Di 23 april Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Do 25 april 14.00 uur Rozenstaete KBO – klaverjassen – slot 
Do 25 april 20.00 uur De Grost Grosthuizen VvN – Avenhorn/Oudendijk – 
    Het verhaal van het NH kanaal door 
    dhr D. Keijzer
Do 25/26/27 april 20.00 uur Kerk Oudendijk Watertheater Oudendijk speelt 
    “Oranje” 
Vr 26 april 18.30 uur Spierdijk Vierwindenloop 
Za 27/28/29 april  Avenhorn KERMIS
Za 27 april 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/ 
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 27 april 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Di 30 april   KONINGINNEDAG
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Hamburger met Patat en Salade.

€ 13,50 p.p.
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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.

 

”voor Hem & Haar” 
Dinsdagavond, woensdag en vrijdag 

Bel voor een afspraak: 
0229-561109 

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

 

Timothee 10 • 1648 EB De Goorn

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

Aangesloten bij:  
praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

Nu ook aantekening 
‘Diabetische voet’

Ook behandeling aan huis!
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ACTIVITEITEN/EVENEmENTEN PlANNER   

Datum Tijd Plaats Activiteit
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
18 mei 10.00-12.00 Grosthuizen Rommelmarkt ‘Voorwaarts’
19, 20 en 21
mei  Ursem Kermis
21 t/m 24
mei   De Goorn EDO gym
   AVONDWANDELVIERDAAGSE
23 mei  Rozenstaete KBO - reisje
25/26 mei  Berkhout Beachvolleybal Dorpsplein Berkhout
24/25/26 mei  Sportpark De Krom RKEDO Jeugdtoernooi
1 juni  Koggehal Concert Brassband KnK
2 juni   Fietstocht van De Tempeliers
8 juni   Rabo Fietstocht
8 juni  Berkhouter Kerk Koor Kogge Klassiek
7, 8 en 9 juni  Zuidermeer Kermis
9 juni Start tussen Berkhout Vaarfeest
 12.00 en13.00 
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Omdat schoonheid een 
kunst is!

 - Luxe gezichtsbehandelingen 
- Mannen behandelingen 
- Hot en Cold Stone Massage 
- Lichaamsmassage  
- Ontharing door middel van 

harsen 
- Cadeau bonnen 
- Diverse andere behandelingen 
Walingsdijk 34                                             
1633 RP Avenhorn 
Tel: 0229-840924 
www.art-of-beauty-esther.nl 

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

volg een proefles

www.casalaurel.nl

te huur 

heerlijke 4 persoons 
vakantiebungalow in de 

kustplaats Moraira, Spanje 
(300 zonuren per jaar!!!)

• Aanhangwagens 
• Paardentrailers

• Paardentrailers renovatie
• Nieuw en gebruikt 

• Speciaalbouw 
• Reparaties

Oosteinde 87 1647 AD Berkhout

Tel. (0229) 55 15 85 

• 06 - 22 05 02 68
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fAmIlIEBERICHT

‘Wat hebben we toch veel met jullie moeder gelachen’ was een veel gehoorde reactie. En dat 
was mam, altijd blij, ze genoot van alle aandacht. We hadden haar ook graag nog wat jaartjes 
bij ons gehad. Intens verdrietig maar ook met gepaste trots hebben we mam

Gre Buysman-Greuter

moeten laten gaan. De grote belangstelling, persoonlijk of in de vorm van kaarten geeft ons 
kracht om het gemis van mam, in de toekomst een plekje te kunnen geven. Heel veel dank 
hiervoor.5
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Dr. Van Bemmel en het personeel van ‘De Rozen-
staete’. Mede dankzij jullie heeft mam, na het overlijden van pap, nog een paar mooie jaren 
beleeft in haar ‘Paradijsje’.

Fam. Buysman
Kinderen en kleinkinderen

Ik wil iedereen hartelijk danken voor de vele kaarten, de bezoekjes en alle aandacht die ik 
kreeg in het ziekenhuis en daarna in huize Martinus in Medemblik.
Het gaat nou weer goed met me, maar omdat het traplopen wat moeilijker gaat verhuis ik per 
6 mei naar een benedenwoning. Mijn nieuwe adres is per 6 mei

Rita Bron-Luken
Pieter Grootstraat 7
1648 KS De Goorn

TENSlOTTE

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

Te koop: 
Polyester visboot incl. Stuurinrichting stoelen met los bijgeleverde stootrand lengte 4.55 m. Ruim 
4 persoons excl. Motor 550,00.

0229-299290 0630776149

Te koop: Filter installatie geschikt voor vijvers tot ± 5 m. Incl. U.v. verlichting 125,00 .
 0229-299290 06-30776149
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Voor	  iedereen	  en	  elke	  uitvaartverzekering	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

 

Ontspanninglessen met EPM 
Het vermogen te kunnen ontspanning is essentieel voor 
vitaliteit & welbevinden. Een kleine investering voor het 

grootste goed in het leven; je gezondheid.  

EPM is ontwikkeld door een Amerikaanse die leed aan chronische pijn. Ze ontdekte dat 
veel spanning en pijn ontstaan uit onbewuste spanningsgewoonte, weinig 
lichaamsgevoel en een onvolledige ademhaling. EPM oefeningen zijn eenvoudig en ze 
werken diep door. Deze methode stimuleert je gezondheid, vermindert spanning, 
verbetert je houding en verzacht (chronische)pijn. Je gebruikt kleine zachte ballen en 
legt die onder gespannen delen van je lichaam. Zo leer je volledig en blijvend te 
ontspannen. Bij ontspanning is het zoals bij alle menselijke vermogens; oefening baart 
kunst. Deze methode is nieuw in Nederland. Lessen op maandagavond & woensdag en 
vrijdag ochtend. Je eerste les is gratis. Daarna kun je een leskaart nemen voor 5 of 10 
lessen. Doe je mee?  

Lessen door Saskia de Bruin; EPM Instructeur, opgeleid door Elaine 
Petrone in Stamford, USA & Biodanza docent opgeleid op de Rolando 

Toro School voor Biodanza te Amsterdam & auteur van diverse boeken. 
Lessen in de Studio - Westeinde 297 in Berkhout 

Gebouw Concordia - Ruim parkeerplaats  

De GeluksOnderneming 
Hoe zou het zijn, als je gewoon jezelf mocht zijn? 

www.saskiadebruin.nl  / saskiaschrijft@quicknet.nl  
06-2359 4010  
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Aangeboden:
Geen tijd voor het strijkwerk of vindt u het een vervelende klus? Ik doe het graag voor u. Tevens 
zoek ik voor de zaterdagochtend en/of woensdagochtend huishoudelijk werk. Ik heb veel erva-
ring.

Bel: 06-33804559

We houden weer een brocante Garage verkoop op zaterdag 27 april en zondag 28 april van 
11.00 – 16.00 uur.
Adres: Bobeldijk 40 in Berkhout.
Graag tot dan. Koffie en thee staan klaar!

Gevonden:
Een sleutel met een blauw labeltje en een blauw plastic hoesje om het sleuteltje. Hij is gevonden 
op het grindpad vlak bij de gele glijbaan op zondag 31 maart. 
Wie hem heeft verloren,  bel 0229-756885

Te koop:
Bruin lederen bank 2 zits en 2 fauteuils, 6 eetkamerstoelen en een eetkamer tafel donker eiken, 
bureau stoel.
 Tel. 0229-553182 / 06-23817216

Biedt aan reparatiewerk aan kleding, het inzetten van ritsen en het aanpassen van kleding.
06-28334083

Te koop aangeboden:
2x zwarte kort harige labrador pups ® geboren op 5 maart 2013. Lieve ouders en de pups groeien 
op in het gezin. Voor verdere info bel gerust rond 18.00 uur 0229-551597

Te koop:
4 Michelin energy savel zomerbanden z.g.a.n. 205/55 R 16 91H 7 spaaks enzo ET 36 5 gaats Pcd 
110 6,5 j. X 16 H2.
Tel. 0229-262033 / 06-27366754

Te koop:
Grandeur electrische damesfiets, lage instap 7 versnellingen, in nieuw staat. 
Tel. 541556.

Fietsliefhebbers opgelet.
Wegens verhuizing en ruimtegebrek zijn onze z.g.a.n. 2 identieke mountainbike’s te koop. 
Ze gaan weg t.e.a.b.  06-12440143

Hobby tuinierster zaait en stekt er op los en heeft planten/zaaigoed over
Voor zelf gestekte vaste planten en eigen bloemenzaden. Sla en aardbeien voor de moestuin. Stek-
ken van druiven, bramen en bessen, maar ook plantjes van tomaten, aubergine, paprika, courgette 
en pompoenen, dit alles zonder bestrijdingsmiddelen.
Dit alles voor hobbyprijzen. Kom eens langs bij de kraam op West 69 te Avenhorn.

Of bel 0229-543680
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Bij inlevering van deze bon:

Autoscooter
34 ritten €25,- 
Ook geldig in Avenhoorn!!
bonnen ook op www.autoscooter-vonck.nl

V.O.F. P. Vonck van Griensven Amusementenbedrijf
Postbus 339  4600 AH  Bergen op Zoom 
T 06 - 53119748 • 06 - 53465430

20-21-22 april 2013

V.O.F. P. Vonck van Griensven Amusementenbedrijf
Postbus 339  4600 AH  Bergen op Zoom 
T 06 - 53119748 • 06 - 53465430

20-21-22 april 2013
Bij inlevering van deze bon op zaterdag:

triple x
10 ritten €15,-
Ook geldig in Avenhoorn!!
bonnen ook op www.autoscooter-vonck.nl
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Te koop:
± 22,5 m2 klinkertjes 20x5x5 cm. (waalformaat) cirkel-stenen doorsnee 300 cm. Rood genuan-
ceerd, elektrische grasmaaier (Wolf) incl. Snoer en opvangbak, maaibreedte 32 cm. T.e.a.b. 
Tel. 06-51919659

Verloren:
Een tijdje geleden ben ik (mogelijk) in Avenhorn mijn zilveren ring verloren. Het is een zilveren 
‘Zinzi’ ring, een gladde ring met een ring met steentjes met daar een grote zwarte steen op. Ring 
is van emotionele waarde.
06-41218648

Te koop: 
Autostoeltje voor 0 tot 18 kg. 
Badstandaard + babybad, kleur lila, kinderstoel + stoelverkleiner, inklapbaar van kunststof.
Inl. 0229-541820

Kinderbril gevonden?
Na de musicalles op donderdag 14 maart is er een kinderbril met een paars montuur blijven liggen. 
Diverse mensen hebben de bril daarna nog zien liggen, maar nu is hij helaas verdwenen. Hij ligt 
niet bij de Ridder en ook niet bij de gevonden voorwerpen.
Wie weet wie de bril vanaf het podium heeft meegenomen en waar deze nu kan zijn? Mijn dochter 
zou heel graag haar bril weer terug willen hebben.
U kunt contact opnemen met tel. 06-52446217
Alvast bedankt!

Grote garageverkoop:
Zaterdag 27 april grote garageverkoop van 10.00 tot 16.00 uur.
Met o.a. diverse merk-gereedschappen, tuinbenodigdheden en huisraad. Uitsluitend contante be-
taling!

Adres: Familie Meinen, 
Westeinde 351 A Berkhout.

“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 DINSDAG 23 april vòòr 17.00 uur via de 
e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.  

Bij inlevering van deze bon:

Autoscooter
34 ritten €25,- 
Ook geldig in Avenhoorn!!
bonnen ook op www.autoscooter-vonck.nl

V.O.F. P. Vonck van Griensven Amusementenbedrijf
Postbus 339  4600 AH  Bergen op Zoom 
T 06 - 53119748 • 06 - 53465430

20-21-22 april 2013

V.O.F. P. Vonck van Griensven Amusementenbedrijf
Postbus 339  4600 AH  Bergen op Zoom 
T 06 - 53119748 • 06 - 53465430

20-21-22 april 2013
Bij inlevering van deze bon op zaterdag:

triple x
10 ritten €15,-
Ook geldig in Avenhoorn!!
bonnen ook op www.autoscooter-vonck.nl
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