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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no.  1214

1 mei 2013

Uitgave: Stichting en 
Wester-Koggenland.

Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4,
1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

www.gerja.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A  1633 EK  Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer, Overdorpstraat 52  1648 KH  De Goorn 0229-540535
Marja de Koning Slagterslaan 29  1647 CB  Berkhout  0229-551700

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 8 mei voor 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via de 
e-mail.

E-mail: deheraut1963@gmail.com
Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties:  email: drukkerij@gerja.nl  o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 www.dorpsbladheraut.nl  (contactbutton) 
 of bellen  0229-551411 na 17.00 uur.
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland. 
Rabobank Midden Westfriesland 30.76.10.292.

VAN REDACTIEZIJDE 

 

De lente is nu echt begonnen. Vorige week mochten de eerste koeien weer naar 
buiten, 5 weken later dan vorig jaar!        
Ook komen de eerste tulpen nu pas de grond uit. Dus laat de bussen met 
toeristen maar komen.
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Hoeve 
kakelbont
Kinderopvang in huiselijke sfeer 
(ook pgb)

Caroline Loots

gediplomeerd gastouder 
te Berkhout

06-40296277
www.hoevekakelbont.com

Hans Braas

Voor al uw:

n Dakwerken

n Nieuwbouwrenovatie

n Zinkwerk

Grosthuizen 20   1633 EK Avenhorn
Tel./ Fax 0229 54 55 40

Mobiel 06-53 96 40 26

Internet www.braasdakbedekking.nl

E-mail: info@braasdakbedekking.nl

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

Kathoek 10 - 1633 GB AVENHORN
Telefoon 0229 - 54 13 80 b.g.g. 54 15 96 - 54 17 24

v  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt )
v  Bedrijfs- en Personen voertuigen
v  Reparatie en Onderhoud
v  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP
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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

Steun de Brandwonden Stichting!
Geef op 20.21.22

De Nederlandse Brandwonden Stichting doet er alles aan
om brandwonden te voorkomen en slachtoffers te helpen. 

Wij hebben brandwonden    Wij hebben brandwonden    
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____________________   Dankzij u!
   Dankzij u!
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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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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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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

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 
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Wieder 1, 1648 GA De Goorn

ERKEND LEVERANCIERGarantiebedrijf

SChADE ?
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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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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

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: 
  5 mei 10.00 uur Avenhoorn  ds Kraak-Verdonk
12 mei 10.00 uur Ursem   ds D.Woudt
19 mei 10.00 uur Berkhout  ds K.D. Goverts
26 mei 10.00 uur Avenhoorn  ds G. van Reeuwijk

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

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

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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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.

 KUIJPERS 
 Zonweringen en rolluiken 
 

Zonneschermen  Serres                                                              
           Markiezen           Lamelgordijnen  
     Off. dealer          Rolluiken           Jaloezieën 

 Rolgordijnen  Horren 
 Parasols                Reparaties  

 West 92 1633 JG Avenhorn     Tel:  0229-541274     www.zonweringenkuijpers.nl                   
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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 <

MEDEDELINGEN HUISARTSENPRAKTIJK DR. VAN BEMMEL, DE GOORN
1.
De apotheek en de praktijk van dr. van Bemmel, De Goorn, zijn gesloten vanaf 2e Pinksterdag , 
dinsdag 20 mei t/m vrijdag 24 mei.

Waarneming voor dringende huisartsenzorg :

Tijdens kantooruren: Dr. Sturris en dr. Bergmeijer
Kerkebuurt 166
Berkhout
Tel: 0229 551264

Buiten kantooruren, tijdens weekend- en feestdagen: 
CHP, Hoorn
Tel: 0229 297800

Wilt U de medicatie die U dagelijks nodig heeft op tijd bij ons bestellen?

2:
Vronie Spil, onze praktijkondersteuner ( o.a. van de diabetes en bloeddruk controles) en dokters-
assistente loopt op dit moment waarschijnlijk in België, op weg naar Santiago de Compostella in 
Spanje. Na onze zomervakantie is zij weer terug! 
Tot die tijd worden haar taken overgenomen door Anne Fiddelaar, praktijkondersteuner, op de 
vrijdagochtend, en door Jane Klaver, doktersassistente en apothekersassistente. Ook worden er 
taken overgenomen door onze andere assistentes. Wij zijn blij dat Anne en Jane tijdelijk bij ons 
kunnen komen werken. En wij wensen Vronie heel veel succes en een hele goede tocht toe! 
(www.vroniekonijn.nl)

3:
De drukte in apotheek en praktijk neemt toe. Omdat het werken met medicijnen veel concentratie 
vraagt van de assistentes, zij moeten ook steeds meer controles doen, kan de wachttijd in de 
apotheek en dus in de praktijk oplopen. Wij vragen hier voor uw begrip, het is ook in het belang 
van uw eigen veiligheid! De assistentes hebben naast de apotheek ook hun “gewone”taken die bij 
een huisartsenpraktijk horen. Daarom vragen wij u daar mee rekening mee te houden: 
Bellen voor afspraken tot 12 uur. Tussen 12 en 14.30 niet bij de balie langs te gaan 
(tenzij u een spoedrecept heeft). Ook lopen de wachttijden voor het spreekuur en telefonisch 
spreekuur op. Dat is een van de redenen waarom de assistente aan de telefoon vraagt naar de reden 
van uw bezoek of telefoontje, dit is om de juiste vraag op het juiste moment (als het spoed is hoeft 
u echt geen dagen te wachten, de assistente weet hoe zij dat kan beoordelen) bij de juiste persoon 
(arts, praktijkondersteuner, doktersassistente) te plaatsen. 

<

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.

 KUIJPERS 
 Zonweringen en rolluiken 
 

Zonneschermen  Serres                                                              
           Markiezen           Lamelgordijnen  
     Off. dealer          Rolluiken           Jaloezieën 

 Rolgordijnen  Horren 
 Parasols                Reparaties  

 West 92 1633 JG Avenhorn     Tel:  0229-541274     www.zonweringenkuijpers.nl                   
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WEET WAAR DE AED HANGT  
IN KOGGENLAND 

 
JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HIERVOOR BENT OPGELEID 

 
• Roep om hulp 
• Bel direct 112 en meld dat het om een Reanimatie gaat 
• Start Reanimatie en laat een AED – apparaat halen 
• Open het AED – apparaat en volg de gesproken instructies op. 
• Gebruik het AED – apparaat alleen in noodgevallen !!! 
• Zij kunnen een mensenleven redden !!! 

 
Na gebruik van een AED apparaat dient U contact op te nemen met één 
Van de EHBO verenigingen in Koggenland of neem contact op met  
J.M. Hooft, telefoon 0229 – 541839  Mob. 0649 – 460592  

 
De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties: 
 
AVENHORN -  DE GOORN      
Sporthal, Dwingel 4a                     (24 UUR) Brandweerkarerne Jaagweg 35            (24 UUR)    
Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn    Hecon bouwgroep Wieder 37 
Kwiek 78 - Tennis Westerkogge    (24 UUR) Het Koggenbad Dwingel 4 
Fam. Hooft, het Veer 45          (24 UUR) Rabobank, Kantbeugel 1 
Rozenstaete  Kantbeugel 19         Voetbalvereniging R.K. EDO 
Vijverstate Kolblei 200           Gemeentehuis Koggenland, middenhof 2 
Supermarkt Deen, Vijverhof 9        (24 UUR) Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16  (24 UUR)  
Bakkerij Pater Koningsspil 25     
 
URSEM        RUSTENBURG 
Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20     (24 UUR) Huis Drechterlandsedijk 49     (24 UUR) 
Brandweerkarerne Noorddijkerweg 66       (24 UUR) 
Huis Walingsdijk 13    (24 UUR) 
 
BERKHOUT       OUDENDIJK 
Fam. Klaij, Westeinde 249                        (24 UUR) Kerk Dorpsweg 24         (24 UUR) 
Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72            (24 UUR)    
Brandweerkarerne  Kerkebuurt 169             (24 UUR) 
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt 
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan 
 
SPIERDIJK       BOBELDIJK 
Sportvereniging St. George Oeverland 2        (24 UUR) Loos Cacao Bobeldijk 69           (24 UUR) 

    
SCHARWOUDE       WOGMEER 
App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.   (24 UUR) Het Wapen van Wogmeer 59     (24 UUR) 
OBDAM        HENSBROEK   
Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149           (24 UUR) Dorpshuis Dorpsweg 70       (24 UUR) 
Brandweerkarerne Laan van Meerwijde 2     (24 UUR)          Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7   (24 UUR)      
Basisschool Weerestraat 70            (24 UUR)         Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8         
                         
ZUIDERMEER    ZUIDERMEER                                      
Sportcomplex Zuidermeer Overtoom 1          (24 UUR) Kerk Zuidermeer Zuidermeerweg 56 
Op de locaties met vermelding (24 UUR) zijn de apparaten geplaatst in afgesloten kasten welke voorzien zijn 
van luide sirenes, en lichtsignalen. 

Alle kasten binnen de gemeente Koggenland zijn met hetzelfde sleuteltje te openen. Alle EHBO en Reanimatie-
AED leden binnen onze gemeente hebben dit sleuteltje. 

 RINY VAN DE WATER
     tegelwerk - tegels - sanitair

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

    
  
    
    
    

 TEGELMEESTER

 Keuze uit diverse 
 soorten vloer- en 
 wandtegels 
 en natuursteen.

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

di. t/m vrij. 10.00 - 17.30 uur 
za. 10.00 - 16.00 uur 
koopavond: vrijdag Op afspraak
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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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HUISARTSENPRAKTIJK DR. STURRIS EN DR. BERGMEIJER
De huisartsenpraktijk van Dr. Sturris en Dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie gesloten 
van Maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei 2013

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode de praktijk van Dr. van Bemmel waar in De 
Goorn, tel 0229-542808

Bij spoedgevallen ’s avonds, ’s nachts en in het weekend, kunt u contact opnemen met de Centrale 
Huisartsenpost in Hoorn, tel 0229-297800
Het is wenselijk dat u uw chronisch gebruikte medicatie tijdig herhaalt.   <
Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Berkhout 

GEERT HOLLESCHOOL TRADEN OP IN DE 
BERKHOUTERKERK
Groep 5 van de Geert Holleschool verzorgde 
zondag 14 april een optreden t.b.v. de 
heropening van de Berkhouterkerk. De 
leerlingen vertolkte verschillende liedjes op de 
blokfluit o.l.v. Tine Krijnen.

<

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2013
“Als Purmerenders sluiten wij ons aan bij de Westfriese bedevaart naar Lourdes. Wat zal deze 
reis ons brengen? Nemen de Westfriese deelnemers ons op in hun groep? Het was in één woord: 
GEWELDIG! Met de dag werd het familiegevoel groter. Er groeide verbondenheid; er ontstonden 
vriendschappen. Er is gelachen en gehuild.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2012).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2013 – 23 t/m 28 september – zijn nog vrije plaatsen, 
in hotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, 
dan is het hotel uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt 
u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is het zorghotel uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé 
uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. Het zorghotel biedt 
maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 
1 op 1). Hotel en zorghotel liggen vlakbij elkaar. De Westfriese hotel- en zorghotelpelgrims kunnen 
bij meerdere activiteiten samen optrekken! 

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel 
deelnemer zal u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot 
aan te bevelen! Wilt u nog dit jaar met VNB Westfriesland mee? Neem dan met spoed contact 
op met Harry Vet ( 0228-514040 / E-mail ham.vet@quicknet.nl

Per 16 april telt dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2013 49 deelnemers: 43 hotel en 6 zorghotel. 
Zij komen uit Blokker, Bovenkarspel, Enkhuizen, Grootebroek, Hem, Hillegom, Hoogkarspel, 
Hoorn, Lutjebroek, Medemblik, Nibbixwoud, Oosterblokker, Spanbroek, Venhuizen, Wervershoof, 
Zwaag, Zwaagdijk. 
<

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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Op de informatie- en kennismakingsavond van woensdag 19 juni en de voorbereidings-
bijeenkomst op woensdag 4 september vindt (her)kennismaking plaats, wordt praktische informatie 
verstrekt en kunt u met al uw vragen terecht. Een recente DVD geeft indrukken over de organisatie 
en sfeer rond een Lourdesbedevaart. Twee weken voor genoemde data krijgen deelnemers en 
vrijwilligers de uitnodiging/agenda met deelnemerslijst en kamerindeling per mail toegestuurd.
<     

JUBILEUMCONCERT KOGGE KLASSIEK IN BERKHOUTER KERK
Bent u niet zo´n kerkganger maar wel nieuwsgierig naar het resultaat van de 
restauratie van de Berhouter Kerk, dan is dit uw kans. Op 8 juni om 20.00 
uur geeft het gemengd koor Kogge Klassiek een concert in deze kerk en kunt 
u genieten van uw favoriete koormuziek in een prachtige ambiance.
Kogge Klassiek viert dit jaar het eerste lustrum en dit concert is een van de 
concerten die in dit lustrumjaar zullen plaatsvinden. Voor 3 november staat 
een concert gepland in de Oosterkerk van Hoorn.

In de afgelopen 5 jaren heeft het koor een breed muziekrepertoire opgebouwd waaronder de 
koormuziek van twee volledige opera´s van Bellini. Verder staat muziek van Mozart, Rossini, 
Brahms, Fauré en Verdi op het repertoire, waar wekelijks aan gesleuteld wordt door dirigent 
Meeuwis Rebel. Met veel enthousiasme voor het zingen wordt er gewerkt naar een hoger niveau. 
Ook in aantal groeit het koor gestaag en bestaat momenteel uit 50 leden.
“De vreugde straalt er van af” schreef de recensent na het afgelopen concert in Obdam en deze 
vreugde wil het koor ook blijven uitstralen. Het programma voor het concert is een greep uit het 
repertoire van de afgelopen 5 jaar. 
De sopraan Anke van der Kooij heeft in 2008 het koor opgericht en zij zal samen met mezzosopraan 
Esther van Dijk enkele solo´s vertolken. Met de vaste begeleider Hans van Beelen op piano en de 
presentatie van Michael Abspoel (stem achter Man Bijt Hond) belooft het een prachtig concert te 
worden en de moeite waard deze datum alvast in uw agenda te noteren. Bezoekt u onze website 
eens www.koggeklassiek.nl

<
OPEN DAG STICHTING VAKANTIESPELEN
In 1964 startte het Streekcentrum Binnenwijzend in 
Westwoud de eerste Vakantiespelen. Al gauw verhuisden 
de activiteiten naar het Dijkgatbos. Komende zomer vindt 
de Vakantiespelen voor de vijftigste keer plaats en dat gaan 
we vieren! 
Om iedereen te kunnen laten zien wat de Vakantiespelen 

nu precies is, wordt op zaterdagmiddag 18 mei een open dag in het bos georganiseerd vol typische 
vakantiespelenactiviteiten. Een mooie gelegenheid voor kinderen, ouders en belangstellenden om 
te ontdekken welke activiteiten al vijftig jaar de basis vormen van de Vakantiespelen. Ga met 
een katrol over de sloot. Kom hutten bouwen, stokbrood bakken boven een vuurtje en beleef 
een spannend potje levend stratego. Ook ExpeR, de tieneractiviteit die onder de vlag van de 
Vakantiespelen georganiseerd wordt, zal een demonstratie geven van de avonturen die je daar 
kunt beleven. 
Kom zaterdag 18 mei naar het Dijkgatbos te Wieringerwerf en beleef de Vakantiespelen zoals 
elke zomer 1200 kinderen dit beleven! Houd voor meer informatie onze website in de gaten: 
www.50jaarvakantiespelen.nl/open-dag.     <

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

iDEAL
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Dave Imming Assurantiën
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1648 JM DE GOORN
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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.

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    

 
 
 
 
 
  

Zaterdag 12 mei wereld Fair-Trade dag 
We zijn die dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur 

Een mooie gelegenheid om uw cadeau aan te schaffen voor: 
 

Zondag 13 mei Moederdag 
 

Zoek u een cadeau voor Moederdag , kom naar de wereldwinkel 
We hebben voor elk wat wils,grote en kleine cadeau’s 
Ze worden mooi voor u ingepakt, klaar om te geven. 
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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                
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(Oud-)vrijwilligers gezocht
Het jubileum is natuurlijk een mooie gelegenheid om voor alle vrijwilligers van de afgelopen vijftig 
jaar een groot feest te organiseren. Dit zal plaatsvinden op zondag 19 mei 2013. Ben je (oud-)
vrijwilliger van de Stichting Vakantiespelen en geïnteresseerd in het feest? Kijk dan voor meer 
informatie op onze website: www.50jaarvakantiespelen.nl.  <

KINDERDAGVERBLIJF PINOKKIO IN AVENHORN
Beste Koggenbewoners, 
Hier stonden de activiteiten de laatste week van april in 
het teken van de kroning van Prins Willem Alexander. 
De kinderen mochten op het kinderdagverblijf en 
bij de zonnegroep verkleed komen als Koningen en 
Prinsessen. Vrijdag 26 april is de week afgesloten met 

een poppenkastvoorstelling voor alle kinderen en hun ouders. Ondertussen wordt er bij Pinokkio 
ook gewoon verder gewerkt met het thema boerderijdieren met uitstapjes naar de boerderij en 
er kwam zelfs een heel groot paard langs. De kinderen vonden dit erg interessant en sommige 
kinderen durfden het paard ook te aaien.
Buitenschoolse opvang de Krekel in Avenhorn
Bij de Krekel is het thema sport afgesloten, en zijn we uiteraard de laatste week ook veel bezig 
geweest met de troonswisseling. De oudste groep heeft kaarten gemaakt om Willem Alexander en 
Maxima te feliciteren, deze zijn echt opgestuurd, we hebben een oranje taart gemaakt en zijn op 
uitje geweest naar Kinderparadijs Purmerend. 
Buitenschoolse opvang Gepetto in Berkhout
Bij Gepetto hebben ze een groot portret gemaakt van een Koning of Prinses, de hoofden zijn hier 
uit geknipt en de kinderen kunnen dus hun eigen hoofd hierachter doen. Een prachtig plaatje en 
er zijn hele leuke foto’s van gemaakt.   
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Figaro in Ursem
In het kader van de samenwerking hebben de oudste kleuters van het kinderdagverblijf samen met 
de kinderen van de peuterspeelzaal mee gedaan aan de landelijke Koningsspelen sportdag. 
Bij de BSO is het thema boerderij. De activiteiten vanuit dit thema zijn samen met de kinderen 
bedacht in het kader van de kinderparticipatie. Zo is een kaasproeverij georganiseerd. Er waren 
allerlei verschillende kaasjes gekocht, en die mocht iedereen proeven er was o.a. geitenkaas, brie, 
belegen kaas, diverse Franse kaasjes en mosterd kaas. Over het algemeen vond iedereen de kaasjes 
wel lekker, de favoriet was toch wel de belegen kaas en de geitenkaas met honing.
<

Met vriendelijke groet, SKiK

RUILBEURS “DE VERZAMELAAR” 4 MEI IN DE 
WEERE
De komende beurs op 4 mei in De Weere is de 
laatste voor de zomerstop. Op 7 september gaan 
we weer van start. Voor veel verzamelaars zijn de 2 
openlucht verzamelmarkten in Schagen, 18 juli en 
29 augustus, een leuke afwisseling. 
>

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
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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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Deze markten worden in samenwerking met het West-Fries folklore georganiseerd. Het enthousiasme 
is nog altijd groot van de verzamelaar en het internet heeft ook meerdere mogelijkheden, maar 
het verzamelen en uitwisselen van kennis gebeurt bij ons onder het genot van kop koffie en dat 
is wat we doen in De Weere. U bent zaterdag 4 mei 2013 van 13.00 tot 16.00 uur weer van 
harte welkom in het Theresiahuis, de Vekenweg 2 Te De Weere. Iedereen betaalt voor een kleine 
bijdrage in de kosten en een bakkie koffie of thee slechts E2,00 voor niet-leden en E1,00 voor 
leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beurshouder Tiny Koopmans, tel: 0229-
582544.
<

GROTE BOEKENMARKT T.B.V. STICHTING DE BERKHOUTER KERK
Grote Boekenmarkt t.b.v. Stichting De Berkhouter Kerk
De grote restauratie van het gebouw is voltooid. Na een feestelijk weekend 
op 12-13-14 april is het kerkgebouw weer beschikbaar als multifunctioneel 
gebouw. Toch blijven er nog zaken openstaan om een goede exploitatie 
mogelijk te maken, bijv. licht en geluid, een hek aan de kant van de Kerkebuurt 
en natuurlijk het onderhoud. Daarom organiseren we ook dit jaar weer een 

boekenmarkt op 14 en 15 september tegelijkertijd met Het Berkhouter Dorpsvertier. 
Als u uw boeken eerder kwijt wil of moet, kunt u contact opnemen met Bertus van Veen 0229-
551355 of de boeken bezorgen bij Piet Koeman Oosteinde 73.(bij voorkeur in een bananendoos)
<

40 MM
Ze liepe mee met de MM,
De veertigduizend meter,

Het weer was mooi, ’t zontje skeen
Dat ’t loupe ging al beter..

Maar ja, ’t was toch puur zo’n end,
En nag een heêl gesappel,

Dat Gre’kreeg, bai een stempelpost
Een hêle grote appel.

Ze zoide teugen piet, heur maat.
Deer kon ze ’t goed mee rooie:

“Zeg Piet, wul jij die appel hewwe,
’t is een hele mooie…?

Maar Piet die zoide: “Nei, oe, nei, 
Het is toch wat opheden, 

Het gaat verdubbe nou weer net
As zoveul eeuwe leden.

D’r is nag niks veranderd
Met die hêle ouwe toide.

Een vrouw prebeer nou weer een man
Met n appel te verloiden!”

Siem de Haan, Heerhugowaard
Uit Skroivendevort  <
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bereikbaar; voor, tijdens 
en na de uitvaart.
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40 JAAR SPORTWANDELEN
SPECIALE 40MM jubileum “kinder” route van 4km
De 40MM sponsorwandeltocht wordt dit jaar voor de 40e keer gelopen. Ter 
eren van dit jubileum gaan wij er samen een bijzondere dag maken! Om 
iedereen een mogelijkheid te geven van deze speciale jubileum wandeltocht 
te genieten zijn er naast de 40KM route wederom een aantal kortere routes 
ingepland! 

De diverse routes zijn 18KM, 9KM, 7KM en dit jaar is er speciaal voor de jongste wandelaars 
een 4KM route. Een mooie route voor alle ouders, oma’s en opa’s die met hun jonge kinderen en 
kleinkinderen van de feestelijkheden en sfeer willen genieten! 

Schrijf je nu in en draag zorg voor een mooie sponsorlijst zodat niet alleen wij kunnen genieten 
van deze mooie dag maar ook alle projecten die door de 40MM ondersteund worden! Kijk op 
www.40MM.nl voor meer informatie over de routes, starttijden en alle projecten!
<

MOSIGN MEILINK PENALTy BOKAAL 2013 
De tweede en laatste voorronde van het seizoen voor de penalty bokaal 2013 
is gepland. Zaterdag 20 april en 27 april doen de pupillen van RKEDO weer 
hun beste. Voor een GROOT doel met een VOLWASSEN keeper neemt elke 
pupil drie penalty’s. De scores van de twee voorrondes worden bij elkaar 
opgeteld. Van elk team gaan de twee beste penaltynemers door naar de 
halve finale met schitterende bekers en medailles. In deze halve finale op 

dinsdag 14 mei, nemen alle F-pupillen het tegen elkaar op. Tevens alle E-pupillen, D-pupillen en 
de Meiden-pupillen. In elke categorie winnen de vier beste een beker/medaille en gaan door naar 
de finale op 9 juni 2013.

Maar eerst nog de tweede voorronde van de penalty bokaal 2013 
F1 zaterdag 20 april na de wedstrijd tussen 10:45 en 11:15
F2 zaterdag 20 april na de wedstrijd tussen 10:45 en 11:15
F3 zaterdag 20 april na de wedstrijd tussen 10:45 en 11:15
MF4 zaterdag 27 april  na de wedstrijd tussen 10:45 en 11:15
F5 zaterdag 27 april  na de wedstrijd tussen 10:45 en 11:15
F6 zaterdag 20 april na de wedstrijd om 10:30
F7 zaterdag 27 april  na de wedstrijd om 10:30

E1 zaterdag 20 april voor de wedstrijd om 12:00
E2 zaterdag 20 april voor de wedstrijd om 10:00
E3 LET OP na de techniek training op woensdag 24 april 
E4 zaterdag 27 april  voor de wedstrijd om 10:15
E5 LET OP na de techniek training op woensdag 24 april 

D1 zaterdag 27 april  voor de wedstrijd om 10:00
D2 zaterdag 20 april voor de wedstrijd om 11:45
D3 zaterdag 27 april  voor de wedstrijd om 11:45

MD1 zaterdag 27 april  voor de wedstrijd om 12:15
ME1 zaterdag 20 april voor de wedstrijd om 10:15     
ME2 zaterdag 27 april  na de wedstrijd om 12:00        >
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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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Kabouters strijden zaterdag 27 april voor de SuperKabouterbokaal 2013 tijdens hun eigen 
wedstrijdschema. Goed oefenen en schitteren op sport complex De Krom van RKEDO.
Tot zaterdag,

Nico en Nancy
booij56@quicknet.nl en rcvanderhulst@hotmail.com

<
































     
     

NIEUWS VAN DE EDO GyM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog een week of 3 en dan is het zo ver: 21 t/m 24 mei 
de EDO Gym avondwandel4daagse, al weer voor de 
achtste keer. De inschrijving via de website is geopend 
en omdat we tegenwoordig in het digitale tijdperk leven 
en om papier en dus het milieu te sparen, hebben we de 
handmatige inschrijfformulieren afgeschaft. Inschrijven 

kan alleen nog digitaal via de website, we nemen aan dat dit geen probleem voor u is. Mocht u 
geen internet hebben dan is er altijd wel een buurman of familielid die het wel heeft en die u graag 
even helpt met inschrijven. >
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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. 
 
 

 

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

4-5-6 mei 2013

Bij inlevering van deze bon:

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



29

Wij willen u vriendelijk verzoeken om u zoveel mogelijk van te voren via de website in te 
schrijven. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van het aantal deelnemers en de daarbij 
behorende inkopen van o.a. de versnaperingen voor onderweg afstemmen. Bij het inschrijven kunt 
u aangeven of u wilt lopen voor een medaille of dat u geen medaille wilt en de opbrengst hiervan 
schenkt aan EDO Gym.
Wij worden ook dit jaar weer geweldig gesteund door vele enthousiaste sponsors, ik mag helaas 
geen namen noemen. Hun logo’s zullen allemaal vermeld worden op onze wandelpaspoorten 
en routebeschrijvingen. Bij deze alvast heel hartelijk dank, zonder uw gulle giften is de wandel-
vierdaagse gewoonweg niet mogelijk. Het inschrijfgeld is gelijk gebleven aan vorig jaar en bedraagt 
€ 3,00. En dat is natuurlijk nog steeds heel erg schappelijk voor 4 dagen wandelplezier met de 
nodige versnaperingen onderweg.
De voorbereidingen zijn in volle gang, de routes zijn klaar, inclusief de welbekende oversteek met 
een bootje op de 10 km van donderdag, de demonstraties zijn geregeld, kortom: alle ingrediënten 
zijn aanwezig om de achtste editie van de wandel4daagse te laten slagen. 
Als laatste willen we nogmaals benadrukken dat er op de 10 kilometer veelal volwassenen lopen, 
waardoor we daar iets minder verkeersregelaars hebben. Omdat de routes vaak buiten het dorp 
lopen, kan het zijn dat er niet langs de gehele route een stoep is en de routes daardoor wat meer 
gevaar kunnen opleveren. Wij raden dan ook met klem aan dat kinderen die de 10 kilometer lopen 
dit onder begeleiding van een ouder doen.
We kunnen altijd nog vrijwilligers gebruiken gedurende de wandel4daagse dus heeft u 
1 of meer avonden tijd en zin om ons te helpen, meld u aan bij Carla Smal 0229-540034 
of via wandel4daagse@edogym.nl
Zit je op school en moet je een maatschappelijke stage lopen? Dat kan ook bij ons! Je 
loopt de hele week met ons mee en hebt een leuke stage met veel variatie.

Namens de commissie,
Isabel Doodeman

<

HENRI FRÖLICH IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 5 mei 2013 om 11.00 uur in de 
Protestantse Kerk te Wognum. In deze viering spreekt Henri Frölich over “Held op een haar 
na”, een onderdeel uit het boek Richteren dat dit seizoen het jaarthema is van de Westfriese 
Ekklesia. Henri neemt Richteren 16 als uitgangspunt. 
Henri Frölich (1974) studeerde Theologie in Kampen van 1992-1999. Zijn hoofdvak was Ethiek 
en hij studeerde af bij prof. dr. Frits de Lange met een scriptie over de sociaal filosoof Habermas. 
Psychologie en Nieuwe Testament (docent Cees Den Heyer) waren zijn bijvakken.     >
Daarnaast studeerde hij rechten in Groningen met als hoofdvak Recht en Religie. 
Sinds september 2010 werkt hij als predikant met bijzondere opdracht voor de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland. Hij gaat regelmatig voor in diensten en maakt hij sinds 
enige tijd deel uit van het landelijke VVP project: Vrijzinnig Perspectief.
Nog twee zondagen verdiepen we ons in Het boek Richteren. Richteren (of Rechters): wat heeft 
het ons te zeggen in tijden van crisis, en in een wereld die velen doet twijfelen over haar toekomst? 
Het boek biedt geen historisch verslag over een tijdperk zonder koningen, maar verbeeldt, in 
spannende verhalen vol ‘special effects’ en mythologische motieven, de totale verloedering van 
een samenleving. De Richteren / Rechters brengen met daden van bevrijding het land voor een 
korte periode tot rust en dan begint de onrust weer. Het boek eindigt met een burgeroorlog.   >
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Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

Tino Takken Interieurs

Advies • Ontwerp • Uitvoering 

Wij brengen u Sfeer,

 Gevoel & Beleving

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

www.tinotakken.nl 

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

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

Volg ons nu ook op Facebook! www.facebook.com/tinotakken
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Dirk Lokkers
massage therapeut

Praktijk:
‘Concordia’

Westeinde 297 te Berkhout

Voor informatie / afspraak
06 - 20 39 45 25

www.dirklokkers.nl

Gespecialiseerd
in meerdere massagetechnieken

voor de meest voorkomende
spierpijnklachten:

•  therapeutische massage
•  sportmassage
•  ontspanningsmassage
•  stoelmassage
•  cupping-therapie
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De laatste zin luidt: ‘Geen koning was er in die dagen, ieder deed wat recht was in zijn ogen.’ 
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Alwies Cock 
en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en 
thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen 
u 5 mei 2013 te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl 

<

KLAVERJASSEN IN DE RIDDER ST. JORIS
De laatste avond van dit seizoen was 19 april. Het was tevens mijn laatste bijdrage, na 29 jaar 
organiseren is het tijd voor afscheid. Iedereen bedankt die voor deze gezellige tijd en in het 
bijzonder deze avond met bloemen en lieve woorden kwamen. Hartelijk dank. Gelukkig zetten 
Guda Kroon en Trudy Kooy de klaverjasavonden voort. De winnaars van dit seizoen zijn:
1 Johan de Boer 2 Guda Kroon 3 Ina Meissen
De eerste avond is 27 september 2013!

Bedankt. Elly Bont]ekoning
<

SCHILDERIJEN TE KOOP
Ik ben Trudy Quakernaat-Droog en omdat ik om therapeutische reden teken en schilderijen maak 
en geen ruimte meer heb ze op te hangen zoek ik mensen die een schilderij tegen onkosten 
vergoeding van mij willen kopen. V.a € 25,- naar € 10,-. Zodat ik kan blijven schilderen. In de 
Dwingel 38 hangen enkele voorbeelden voor het raam. 
Maak telefonisch een afspraak! Ik hoop tot ziens!  0229540067
<

   RONDJE GASTVRIJ         
Oudendijk en Grosthuizen zijn samen bij uitstek geschikt om een heerlijk rondje, zowel lopend, 
op de fiets als met de auto te doen!

In het weekend van 11 en 12 mei 2013 tussen 10:00 en 17:00 uur
wordt er een route georganiseerd met open dagen in deze prachtige lintdorpen.     

In de dorpen worden schuren- boerderijen en huizen opengesteld met exposities, antiek, curiosa, 
zelfgemaakte lekkernijen, kleding, planten, sieraden en andere snuisterijen! U herkent de 

deelnemers van “rondje gastvrij” door middel van een vlag.
Wees welkom en geniet van de gastvrijheid!

  

www.grosthuizen.nl       <

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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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

MERIDIANEN 
MASSAGE
Persoonlijk, deskundig en betrokken

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

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

ACTIE 
APRIL & MEI
€ 25,- PER UUR

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

alleen 
vo

o
r 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

 

streepje voor
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TAFELTENNISTOERNOOI VOOR MENSEN MET EEN 
BEPERKING
Zaterdag 20 april organiseert tafeltennisvereniging 
Olympia voor de zevende keer, in samenwerking met 
Stichting Philadelphia Zorg, een tafeltennistoernooi voor 
mensen met een beperking. Het toernooi start om 13.30 
uur en vindt plaats aan De Gouwe 11/e in Enkhuizen. 

Heb je zin om mee te doen, geef je dan op.

Tafeltennis populair 
Iedereen met een verstandelijke- en/of psychische beperking uit de regio West-Friesland kan 
meedoen. Dit initiatief is zeven jaar geleden tot stand gekomen door leden van tafeltennisvereniging 
Olympia: Laurens Baas en Sonja Eleveld. Op dit gebied bleek voor deze doelgroep in de regio West-
Friesland nog niets georganiseerd te zijn. Tafeltennis bleek bij de mensen met een beperking in 
Enkhuizen populair te zijn. Om meerdere mensen de mogelijkheid te bieden mee te doen, heeft 
Olympia het groots aangepakt.

Plezier in het spel
Het toernooi is niet aan leeftijd gebonden en ervaring is niet nodig. Het belangrijkste is enthousiasme 
en plezier in het spel.      
Er is voldoende begeleiding in de zaal om de deelnemers te helpen en uitleg te geven. Heb je toch 
meer begeleiding nodig dan verwachten we dat je zelf iemand meeneemt.
Het toernooi start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De openingstijden van de zaal is 13.00-
16.30 uur. Opgeven kan bij: Sonja Eleveld van Stichting Philadelphia Zorg 
(06) 23 16 64 94 of e-mail: s.eleveld@philadelphia.nl
<

ARMOED

Alle dage zie ik beelde,
Op tv en in de krant,

Van honger, armoed, zieke mense,
Oorlog in een heel ver land.

Klaine Joôsies met gewere
Moete helpe in de straid.

IK zak drs in mn atlas kaike
Weet geniese weer ’t lait.

Een moeder met een doôdziek kindje,
Ik zien trane van verdriet.

Ik vind t bar begrôtelijk voor d’r,
Maar helpe ken ik ’t menske niet.

Lange raaie vluchtelinge
Bed en bulster op r hoofd.

Weer zouwe ze nou naar toe gaan,
Wie heb ze onderdak beloofd?    >
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www.goedkoopstegrafkist.nl
Sindskort is het mogelijk om zelf een grafkist online te bestellen.

Veel voordeliger en gratis bezorgd in heel Nederland.

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

Bekijk ons assortiment en de referenties van onze klanten op:

www.goedkoopstegrafkist.nl

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

 

 

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

 

Advies - Ontwerp - Uitvoering 
 

 

 

 

 

  

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

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

 
09.00-15.00 uur

 

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

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met



37

Wai kenne allegaar zo klage
Dat dut en dat weer duurder wordt.
Maar as ik kaik naar deuze mense

Komme wai nag niks te kort.

Geerie Schreuders-Kuyper, Noord-Scharwoude
Uit Skroivendevort

<

MENSEN IN NOOD
De kledingactie voor Mensen in Nood heeft 1600 kg. 
opgeleverd. Een mooi resultaat. Hartelijk dank aan allen 
die hiertoe hebben bijgedragen. Niet alleen de mensen 
die iets hebben aangeleverd, maar ook degene die weer 
geheel belangeloos hun ruimte ter beschikking hebben 
gesteld. Graag doe ik volgend jaar weer een beroep op u.

Els van Diepen-Gerdes
<

2013
Onze complimenten en hartelijke dank
De Vastenaktie van 2013 heeft het geweldige bedrag van 
€ 5460,- tot nu toe opgebracht. 
Fantastisch!!!!! De mensen in Honduras zullen blij zijn 
met uw inzet. Heel veel zakjes hebben we opengemaakt 
en het is een feest om het geld te mogen tellen. Onze 

collectanten en uw goede giften maken dat de ontheemde migranten worden opgevangen en een 
hoopvolle toekomst wordt gegeven. We horen wel eens is het nog wel zinvol om langs de deur te 
gaan, nu u ziet het we doen het niet voor niets. Maar heeft u het zakje nog liggen, ook nu kunt u 
nog wat geven. Lever het zakje in bij de pastorie of maak iets over. In september krijgen wij een 
overzicht en vorig jaar was dit opgelopen tot boven de € 7300,00 en toen hadden we ook ongeveer 
zoveel opgehaald.
Nogmaals heel hartelijk dank.

De werkgroep Vastenaktie: 
Abba Kaizer, Hans Feld, Els v.d. Hulst, Ko Schouten

<

VERSLAG VROUWEN VAN NU AFDELING 
BERKHOUT/BOBELDIJK 11 APRIL 2013
De mode show SARI was onze vorige gezamenlijke avond 
met Avenhorn/Oudendijk in Avenhorn. 
Natuurlijk was de show leuk en het materiaal was gemaakt 
van speciale biologische vezels o.a. hennep, maïs. Ja, u 
leest het goed! Wilt u er meer over weten en zien ga dan 
naar de winkel in Noord-Scharwoude.

Het verhaal voor aanvang van de mode show ging over hoe in Afrika vrouwen aan het werk waren 
om speciale mooie kralen te maken, iets waar deze vrouwen al eeuwen goed in zijn. Nu verdienen 
zij hiermee hun brood.     >
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 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

	  

Met een schimmelnagelbehandeling gecombineerd  met een nagel-
reparatie met de Sculpture Cleargel van Christrio bestrijdt u de  infectie 
en heeft u direct weer een mooie nagel. Bovendien kan de natuurlijke 
nagel zonder complicaties uitgroeien.

Deze behandeling bestaat uit:

• Een deelbehandeling à € 17,50
• Een nagelreparatie met Sculpture Cleargel  van € 15,= voor € 9,95
• HFL schimmelnagelspray van € 11,50 voor € 9,95
Aanbieding i.c.m. deze bon.

voorjaars
aktie

Fris het voorjaar in!

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

Geldig tot eind juni.
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Nu naar onze gast van donderdag 11 april mondschilderes Hanneke Boot.
Haar motto luidt: Waar een wil is, is een weg!
Over jezelf praten en vertellen wat er met je lijf aan de hand is (geboren met een spierziekte) en 
hoe je levensweg tot nu toe is verlopen, is geen probleem voor Hanneke. Geboeid waren wij door 
haar verhaal. Aan de hand van dia’s en met een mooie stem vertelde zij dit ons. 
Doorzettingsvermogen heeft Hanneke een zelfstandig bestaan opgeleverd. Via haar mond-
schilderingen is zij in staat haar kost te verdienen. Vanaf haar dertigste woont Hanneke 
zelfstandig. Haar huis is aangesloten bij Focus; dit betekend dat zij op elk moment om zorg 
verlening kan vragen. Met hulp van haar hond(hulphond) is zij nog zelfstandiger.
Hanneke komt met eigen vervoer in een superrolstoel is zelf chauffeuse en heeft altijd haar 
hond mee! Natuurlijk wilde Hanneke ook nog schilderen voor ons. Wij hebben vol bewondering 
gekeken naar een wit doek, waar al vrijsnel iets van onze Bollenstreek op zichtbaar werd.
Hanneke heeft ons laten zien en voelen hoe mooi het leven toch kan zijn.
Bent u nieuwsgierig geworden ga naar onze website zie adres: http://vrouwenvannu.nl
Deze website heeft meer mogelijkheden om met u te communiceren. Wilt u iets plaatsen op 
onze website voor onze leden, laat het ons dan weten! Wij hebben ter kennismaking met onze 
VrouwenvanNU eenmalig een 4 ritten kaart voor €10,= geldig voor het voorseizoen of het 
naseizoen. 
Onze volgende avond is donderdag 12 september thema: “Hoe wordt ik een leuk oud 
mens”. Met als gastspreker Andrea Groen.
Spoedig berichten wij u over ons jaarlijks uitje; daar wordt nog druk aan gewerkt! 
Voor nu allemaal vast een fijne zomer vakantie! 
Graag tot ziens !   Namens het Bestuur Tine Weernink
<

KBO DE GOORN. MONDSCHILDEREN IS EEN KUNST !!!
En dat hebben we moeten erkennen op de afgelopen thema middag van ons 
KBO. Musea hangen er vol van. Noem ze maar op …..schilders als Rembrand, 
Mondriaan, Appel..
We lusten er wel pap van!! Ja het schilderen op zich ging hun gemakkelijk 
af. Maar wat als deze heren het niet met hun handen, maar het met hun 
mond moesten doen. Ik zou het nog wel eens willen zien wat ze er dan 

van brouwden !! Wij hebben van Anneke Boot ( onze gast van vanmiddag ) gezien hoeveel 
inspanning je moet doen om de penseel dan goed te kunnen besturen . Door allerlei onvoorziene 
omstandigheden kwam zij wat later dan gepland in de Goorn aan. Een fysiek gehandicapte vrouw, 
in een aangepaste rolstoel, die een auto zelf nog weet te besturen, daar kan je toch niet boos op 
worden!!!. Ko, onze voorzitter, wist met wat verstrooiende anekdotes, ons te vermaken en een 
tweede kop koffie maakte veel goed. En daar was ze dan. Ze werd aangekondigd met rinkelende 
belletjes, en al gauw werd duidelijk dat het haar geleidehond was die haar vooruit ging om te 
voelen of alles in orde was. Een stralende vrouw, lachend in haar aangepaste stoel, alsof haar 
positie de gewoonste zaak van de wereld was, maakte na deze inspectie haar opwachting. Wij 
waren best wel nieuwsgierig hoe zij zo meervoudig gehandicapt geworden is. Op deze vraag was 
zij voorbereid en vertelde aan de hand van dia’s haar levensloop en de weerstanden die ze heeft 
moeten overwinnen. Na de pauze kwamen, met wat hulp van buitenaf, haar penselen en verf uit 
de zak en begon Anneke te aquarelleren. Een vrolijk bollenlandschapje in de lentezon was het 
resultaat, en daar werden wij allemaal blij van. De hond beloonde haar met wat fikse likken in haar 
snoet en zo kwam aan deze middag een “happy end” Wij als bestuur wensen U tot slot een fijne 
zomer toe met mooie temperaturen en veel zon. Groet van Ria Lenting
<
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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,-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ringe 
Dierdrogist	  en	  dierbenodigdheden	  

                 AANBIEDINGEN MEI 
 10% korting op Advantix 

spot on hond  

 

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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                 AANBIEDINGEN MEI 
 10% korting op Advantix 

spot on hond  

 

Ecostyle kattenbrokken 500 
gram, alle varianten per stuk 
van € 4.75 nu voor € 2.50! 
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Volendammer Vishandel
Obdam Kerkweg 24 1713 JE • Tel: 0226-450250  

Openingtijden:
Maandag geslOten

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

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 
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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,-
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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 
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Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 

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

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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AGENDA
Datum: Tijd:  Plaats: Activiteit:
Wo 1 mei 19.30 uur Cunera Kerk 
    Nibbixwoud KVG – Mariaviering
Za 4 mei 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en   

    Rietvoornlaan
Za 4 mei 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 4 mei   Berkhout KERMIS
Zo 5 mei   Berkhout KERMIS 
Ma 6 mei   Berkhout KERMIS 
Di 7 mei 14.00 uur Rozenstaete KBO – koersbal
Wo 8 mei Vóór 17.00 uur  Inleveren kopij De Heraut
Wo 8 mei   Rozenstaete KBO – fietsdag
Do 9 mei    DORCAS FIETSDAG
Za 11 mei     40ste 40MM loop
Za 11 mei   Spierdijk  KERMIS
Zo  12 mei   Spierdijk  KERMIS
Ma  13 mei   Spierdijk  KERMIS
Za 11 mei  10.00-17.00 Oudendijk Kerk Oudendijk boekenmarkt/  

    Rondje Gastvrij
Zo  12 mei 10.00-17.00 Oudendijk Kerk Oudendijk boekenmarkt/  

    Rondje Gastvrij
Za 11 mei 09.00 uur Bobeldijk/
    Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Di 14 mei 19.45 uur De Goorn KVG – Stichting Geriant
<

ACTIVITEITEN / EVENEMENTEN PLANNER
Datum        Tijd         Plaats  Activiteit
18 mei 10.00-12.00 Grosthuizen Rommelmarkt “Voorwaarts”
18 mei  Kerk Oudendijk Opening dorpshuis
19 mei   Ursem Kermis
20 mei  Ursem Kermis
21 mei  Ursem Kermis
21- 24 mei  De Goorn EDO gym
     AVONDWANDELVIERDAAGSE
23 mei  Rozenstaete KBO – reisje
25-26 mei  Berkhout Beachvolleybal Dorpsplein Berkhout
26 mei 14.00 uur Berkhout De Berkhouter Kerk -  
    optreden koor Evergreen
24/25/26 mei Sportpark De Krom RKEDO Jeugdtoernooi
28 mei 08.00 Scharwoude ANBO reisje
1 juni  Koggehal Concert Brassband KnK
2 juni   Fietstocht van De Tempeliers
8 juni   RABOFIETSTOCHT    >
8 juni 20.00 uur Berkhout De Berkhouter Kerk - Koor Kogge Klassiek
7, 8 en 9 juni Zuidermeer Kermis

         

                                                                                      

 

Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 

         

                                                                                      

 

Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 

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

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu



44

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl

	  

Voor	  iedereen	  en	  elke	  uitvaartverzekering	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

 

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

volg een proefles
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9 juni Start tussen Berkhout Vaarfeest  
  12.00-13.00 
21 juni  Dorpshuis Grosthuizen Try Out Concert Brassband
    Kunst naar Kracht
22-23 juni   8e open kampioenschap Boer & Golf
23 juni  Berkhout 3e editie Amusement Tocht
<

FAMILIEBERICHTEN

Theo Pronk
Zoveel lieve kaarten en brieven....
zoveel warme woorden....
zoveel belangstelling....
zoveel troost.

Het geeft ons een enorm goed gevoel dat zoveel mensen mooie, liefdevolle herinneringen 
aan Theo hebben. Wij bedanken u voor al deze lieve manieren waarop u ons dat heeft laten 
weten. Dit geeft ons heel veel steun.
 Vera Pronk-Wester
 Kinderen en kleinkind

Voor de overweldigende belangstelling en uw warme medeleven met daarbij de vele kaarten 
en bloemen en ook de vele handdrukken bij het afscheid van mijn lieve vrouw, onze moeder 
en oma

Rie Kruk
willen wij u heel hartelijk bedanken.
Het geeft ons kracht en steun om verder te gaan.
 Jan Kruk, kinderen en kleinkinderen

Familie, vrienden, buren en kennissen, heel hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen én 
lekkers die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Lindendael.
Dat er zoveel mensen aan mij dachten, waardeer ik erg, het doet mij erg goed.
 Truus Bisschop-Boots

Sinds 19 maart woon ik nu in de Rozenstaete.
Mijn adres: Kantbeugel 127, 1648 HR De Goorn

<
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De grootste collectie 
sierbestrating van 
Noord-Holland

Kom langs in onze 
geheel vernieuwde 
showtuinen 

Laat u inspireren 
door onze prachtige 
showterrassen

Buitenbeleving 
op z’n best

0224 - 54 4607
www.spaansen.nl

Winkel, Uitgeest, Hoorn
en Intratuin Oosterblokker 
(Topgardens)

Deze actie loopt van 25-4 t/m 12-5-2013 of zolang de voorraad strekt. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

TUMBELTON COAL 

AUTHENTIEKE KWALITEITSSTEEN 
SEPTIMA NOBLESSE

Tuinaarde 30 liter

Douglasvision assortiment

Led-verlichting

Hardhouten plankenscherm

KERAMISCHE TEGEL BLACK
MAAT 60 X 60 X 2 CM

PLANKENSCHERM 15 MM DIK
179 X 179 CM

SARK ANTRACIET GECOATE TEGEL 
MAAT 60 X 60 X 4 CM

Afmeting: p/m2. Van 23,95 voor € 14,95

Afmeting: p/m2  van € 43,85 voor € 37,85

(set=2 st.) van € 44,95 naar € 39,95

Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken. 
Van € 43,70 voor € 39,95

Vraag ook naar
onze strakke promokei van € 12,95

Nu met gratis 
Bangkirai olie 
t.w.v. € 31,55 

Afmeting: p/m2  van € 46,95 voor € 42,- Verlicht uw tuin met led-verlichting.

Hoge kwaliteit.

Weinig
verbruik,

lange
levensduur

12 zakken
voor

€ 10,-

180 x 180

€153,95

10% 
KORTING
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TENSLOTTE
Verloren
Mobiele telefoon (Samsung Galaxy Ace) met een wit frontje. Verloren vanaf Lidl Avenhorn langs 
de Braken tot Westeinde Berkhout. 0642417503

Kwijt
Wie heeft zaterdagavond 13 april kerk Berkhout per abuis een verkeerde jas, zwarte coat meege-
nomen?  Graag een belletje: 0229551335

Gevonden
4 Autosleutels op het fietspad bij bakkerij Pater.  Tel: 0229 541804

Te koop
4 lichtmetalen VOLKSWAGEN velgen voorzien van CONTI banden.
Deze CONTI banden hebben een profiel van 5.1 tot 6.0 mm. De ET waarde is 45 velgmaat 4 x 100 
en naaf 57,1. Velgen passen op VW Polo, FOX, Golf 2 en 3 alsook de cabrio Gold 3 en 4.. Deze 
UITSTEKENDE banden zijn voorzien van stikstof en zijn goed gebalanceerd dus kunnen zo onder 
uw auto. De banden maat is CONTI 195 x 50 x 15 inch. Banden velgen en 16 wielbouten dus ik 
bied een complete set aan voor €225,-  Tel. 0621 511292

Bordeaux rode integraal helm van het merk SHOEI. Maat XXL / 63-64
in staat van nieuw prijs €25,-  Tel. 06 21 511292

Te koop
Grote parasol afm. 290 x 190, te groot gekocht. Telefoon 543591 Truus Ursem

Te koop
Nieuwe Comfy kattenbak met 1 zak korrels, onze kat wilde er niet op! € 15,00.
 Tel. 0229-542811 of 06 51569829

Te koop aangeboden:
2 skai-leren fauteuils, kleur donkerbruin-zwart, diepte 75 tot 100 cm. Helaas heeft onze kat aan 
beide stoelen gekrabt. Het is niet open gekrabt, er staan alleen nagels op diverse plekken. Verder 
nog hele mooi fauteuils. Langskomen om te kijken kan altijd in overleg!
Prijs nader overeen te komen. Tel. 06-12050212.

“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”  
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding 
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het 
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor 
advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. 
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 8 mei vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  
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DE HAGEDIS
2E HAnDSwInkEl In

Verzamelingen en Gereedschappen

wij zijn geopend als de vlaggen wapperen
Open van 10.00 uur tot 17.00 uur

Dorpsstraat 10 te Obdam 
Tel. 0226 450797

Spar Tijms
Ammerdorfferstraat 3
1645 SH  Ursem

Tel. 072 5021751
Email: tijms@despar.info

Feestelijke aanbiedingen

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

Aanbiedingen geldig van donderdag 2 mei t/m 
woensdag 8 mei 2013. Zolang de voorraad strekt! 

199
voor

 Ambachtelijke 
puntjes 
Uw Spar bakker
zak 10 stuks

 Boerenbrood 
alle varianten
heel

099
voor

099
voor

van

1,90

Roomboter 
gevulde koeken 

Saucijzenbroodjes

We staan weer voor u klaar!

Vers uit eigen oven! Vers uit eigen oven!

149
voorvan

2,19

van

3,04
van

1,77

3
STUKS 2

STUKS


