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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no. 1215

14 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 dinsdag 22 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           
 
Het mooie weer zit eraan te komen. We hebben al wat gehad gelukkig 
al was het nog niet veel. Het zal mooi weer moeten worden met de 
avond4daagse, rommelmarkt, avondwandeling, voetbaltoernooi en 
fietstocht in het vooruitzicht. Lekker eropuit dus. Geniet van de mooie 

tulpenvelden, spelende kinderen en blije mensen. 
Mooi voorjaar voor u allen! We helpen het u hopen.
<
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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

MEDEDELING HUISARTSENPRAKTIJK DR. VAN BEMMEL, DE GOORN

De apotheek en de praktijk van dr. van Bemmel, De Goorn, zijn gesloten vanaf 2e pinksterdag 
, maandag 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.
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WEET WAAR DE AED HANGT  
IN KOGGENLAND 

 
JE MAG HET AED APPARAAT ALLEEN GEBRUIKEN ALS JE HI ERVOOR BENT OPGELEID 

 
• Roep om hul p 
• Bel  di r ect 112 en mel d dat het om een Reani mati e gaat 
• Star t Reanimati e en l aat een AED – appar aat hal en 
• Open het AED – appar aat en vol g de gespr oken i nstr ucti es op. 
• Gebr ui k het AED – appar aat al l een i n noodgeval l en !! !  
• Zi j  kunnen een mensenl even r edden !! ! 

 
Na gebr ui k van een AED appar aat di ent U contact op te nemen met één 
Van de EHBO ver eni gi ngen i n Koggenl and of neem contact op met  
J.M. Hooft, tel efoon 0229 – 541839  Mob. 0649 – 460592  

 
De AED apparaten zijn geplaatst op de hieronder genoemde locaties: 
 
AVENHORN -   DE GOORN      
Spor thal,  Dwingel 4a                     (24 UUR) Br andweer kazer ne J aagweg 35           (24 UUR) 
Voetbalver eniging KWIEK 78        (24 UUR) Loos Cacao Schr epel 15 De Goor n 
Tennisver eniging Wester kogge    (24 UUR) Het Koggenbad Dwingel 4 
Fam. Hooft,  het Veer  45          (24 UUR) Rabobank,  Kantbeugel 1 
Rozenstaete  Kantbeugel 19          Voetbalver eniging R.K. EDO 
Vij ver staete  Kolblei 100           Gemeentehuis Koggenland,  Middenhof 2 
Super mar kt Deen,  Vij ver hof 9        (24 UUR) Tennisver eniging Apol lo P. de Gr ootstr . 16  (24 UUR)  
Bakker i j  Pater  Koningsspi l  25     Hecon bouwgr oep Wieder  37 
 
URSEM        RUSTENBURG 
Dr . V. Oostendor p,  Past. V. Haaster str . 20    (24 UUR) Huis Dr echter landsedij k 49      (24 UUR) 
Br andweer kazer ne Noor ddij ker weg 66       (24 UUR) 
Huis Wal ingsdij k 13    (24 UUR) 
 
BERKHOUT       OUDENDIJ K 
Fam. Klai j ,  Westeinde 249                         (24 UUR) Ker k Dor psweg 24         (24 UUR) 
Koeman Kr aanbedr i j f Oosteinde 72             (24 UUR)    
Br andweer kazer ne  Ker kebuur t 169              (24 UUR) 
Voetbalver eniging Ber khout Ker kebuur t 
Tennisver eniging De Ber k Slagter slaan 
 
SPIERDIJ K       BOBELDIJ K 
Spor tver eniging St. Geor ge Oever land 2        (24 UUR) Loos Cacao Bobeldi j k 69             (24 UUR) 

      
SCHARWOUDE       WOGMEER 
App. Complex  Meer zicht,  T.v.d. Meer str .  (24 UUR) Het Wapen van Wogmeer  59       (24 UUR) 

OBDAM        HENSBROEK   
Aula bi j  de Victor ker k Dor psweg 149           (24 UUR) Dor pshuis Dor psweg 70        (24 UUR) 
Br andweer kazer ne Laan van Meer wij de 2     (24 UUR)          Voetbal Apol lo 68 Ouwe Hof 7    (24 UUR)      
Basisschool Weer estr aat 70            (24 UUR) Spor tcomplex  Victor ia O Stationsweg 8                                 

ZUIDERMEER                                           
Spor tcomplex  Zuider meer  Over toom 1          (24 UUR) 

Op de l ocati es met ver mel di ng (24 UUR)  zi j n de appar aten gepl aatst i n afgesl oten kasten wel ke voor zi en zi j n 
van l ui de si r enes, en l i chtsi gnal en. 

Al l e kasten bi nnen de gemeente Koggenl and zi j n met hetzel fde sl eutel tj e te openen. Al l e EHBO en Reanimati e-
AED l eden bi nnen onze gemeente hebben di t sl eutel tj e. 
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HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contactadres Scriba:  
Mw. Arja Pronk  Barbeel 3,   1633 DA Avenhorn  
   T: 0229-540366 E: arjapronk@quicknet.nl

Contactadres Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mw. H.C. Bruyel   Grosthuizen 96 1633 ER Avenhorn 
   T; 0229-540204 E: hc.bruyel@ziggo.nl 

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

KERKDIENSTEN: 
19 mei  10.00 uur Berkhout Ds K.D. Goverts Pinksteren
26 mei  10.00 uur Avenhorn Ds G. van Reeuwijk
 2 juni 10.00 uur Ursem mw. Ds T.W. van Lente-Griffioen
 9 juni 10.00 uur Berkhout mw. Ds B. Jonker-Voort
16 juni 10.00 uur Avenhorn Ds K.D. Goverts Doopdienst
23 juni  10.00 uur Ursem Dhr. A. Reitsma
30 juni  10.00 uur Berkhout mw.Ds B. Jonker-Voort

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

De Bijbelkring: 
Op 23 mei en op 27 juni om 20.00 uur komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om, 
onder leiding van Ds K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de ‘Openbaring van Johannes’.
Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven.

Zie ook onze website:   www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad “Het 
Contact”. 

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

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 18 T/M 24 MEI 2013

Zat. 18 mei 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en communieviering
  >
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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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Zon. 19 mei 10.00u  EERSTE PINKSTERDAG,
                     Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Mozaiek
    50 jarig huwelijksjubileum Siem en Trees Groen-Groen
  19.00u  Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 25 T/M 30 MEI 2013

Zat. 25 mei 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 26 mei 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
        12.30u Doopviering, gedoopt worden: Tessa en Lisa Groot, Roy Pijnappels,
     Jesse Schouten 
  19.00u Rozenkransgebed

Overleden:  Riet Schouten-Eindhoven, 67 jaar 
            Jan Schilder, 82 jaar

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

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

 19 mei   ds. Birke Rapp  Oosthuizen
 Pinksteren 
 26 mei   Kees van Lenten  Kwadijk
 2 juni   diverse voorgangers Middenbeemster
 buitendienst op ijsbaanterrein, bij slecht weer in de Keyserkerk
   9.30 uur  inloop met koffie  Keyserkerk
 10.00 uur  workshops  Keyserkerk
 11.00 uur  viering   IJsbaan
<

PELGRIMAGE NAAR ISRAëL
Misschien heeft er wel eens over nagedacht om een reis naar Israël te maken. Als u dat zou willen 
meemaken kun je natuurlijk gebruik maken van een aanbod uit de krant waar met enige regelmaat 
een reis wordt aangeboden. Zo’n reis wil ik u niet aanbieden, want dat is te toeristisch. Ik bied u 
een reis aan die een inspiratiebron zal zijn…..
We vertrekken op woensdag 9 oktober van Schiphol naar Te Aviv. Op het einde van de middag 
komen we aan in ons hotel in Jeruzalem. De hele week staat Ya’acov Nof een Nederlandstalige 
gids en een eigen bus tot onze beschikking. Donderdag brengen we een bezoek aan de oude stad. 
We beginnen op de Olijfberg, we bezoeken daar de Hemelvaartskerk, de plaats waar Jezus volgens 
de traditie ten hemel is opgestegen. Vandaar dalen we af naar de Hof van Olijven.    >

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
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v  Bedrijfs- en Personen voertuigen
v  Reparatie en Onderhoud
v  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

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

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

meer dan 80 kleuren tegels 

op voorraad!! 

Alles á € 1,00 per stuk. 

U vindt ze bij:

West 11
 Avenhorn

0229 - 54 35 14
www.rinyvandewater.nl



11

Op deze historische plaats vieren we de Eucharistie. We bezoeken vervolgens in de oude stad de 
Annakerk. Volgens de traditie zou Maria hier geboren zijn. Daar is ook het bad van Betesda. Na de 
lunch lopen we de Via Dolorosa, de lijdensweg van Jezus door de Oude Stad en komen dan aan 
in de Grafkerk, de plaats waar Jezus is gekruisigd, gestorven en verrezen. Hierna keren we terug 
naar ons hotel voor het diner. Op de tweede dag bezoeken we Yad Vashem, het Holocaustmuseum. 
’s Middags bezoeken we Bethlehem en we sluiten de dag af met een bezoek aan de Westelijke 
muur, de Klaagmuur. Het is gebruikelijk dat de joodse mensen bij het begin van sabbat zich hier 
verzamelen, waar met zang en dans de sabbat wordt verwelkomt. Op de sabbat gaan we naar de 
woestijn. 
We beginnen met een viering in de woestijn. Vervolgens bezoeken we Qumran, de plaats waar 
de Essenen in kloosterverband hebben geleefd en hier werden de Dode Zeerollen gevonden. We 
bezoeken de berg Masada, waar de Joden tot het jaar 100 in vrijheid hebben geleefd. Tot slot gaan 
we drijven in de Dode Zee, echt een sensatie. Op zondag brengen we een bezoek aan de plaats 
in de rivier de Jordaan waar Johannes de Doper Jezus gedoopt heeft. Dan stappen we in de bus 
en gaan naar het Noorden, naar Galilea. Daar bezoeken we de plaats van de Zaligsprekingen, de 
Broodvermenigvuldiging, Kafarnaum, en we maken een boottocht over het meer van Galilea. 
Woensdag, 16 oktober vertrekken we weer naar Nederland.
Pastor Jan Berkhout heeft deze reis vanaf 1995 elk jaar gemaakt, eerst met Volendammers en later 
met de Westfriezen en andere geïnteresseerden. Vooraf wordt er een informatieavond gehouden. 
Ik heb zijn taak overgenomen en ik heb van vele mensen enthousiaste verhalen gehoord over deze 
Israël reizen. De kosten voor deze reis zijn per persoon in een 2 persoonskamer bij een gezelschap 
van min. 20 pers. € 1348, van min. 30 pers. € 1245
Daarvoor krijgt u 7 overnachtingen op basis van half pension (ontbijt en diner) in een goed toeristen 
klas hotel. Een goede gids en bus, opvang op het vliegveld, entreegelden, kruiersgelden, kaart van 
Israel, pet en cerfiticaat. 
Voor meer informatie: pastornico@ziggo.nl    <

OP 1 jUNI, IS DE VOLGENDE ( BIjZONDERE ) 
BIjEENKOMST……………
Deze bijeenkomst is heel bijzonder, op deze avond 
nemen wij u mee in een film
die doceert perfect: de lach en de traan !
Het gaat over een waar gebeurt verhaal over een 
bijzondere vriendschap, 

waarover ook een boek is geschreven: Onaantastbaar . 
Heeft u al enig idee welke film wij bedoelen ??  Inderdaad : Intouchables.
Het bijzondere, op feite gebaseerde verhaal en de magie die de bewerking ervan kenmerkt, 
maakten van Intouchables de verrassingshit van 2012. 
In Nederland groeide Intouchables met meer dan één miljoen bezoekers zelfs uit tot de best 
bezochte film van de eerste helft van 2012 en 9 nominaties ! 
Die moet je zien, en dat is nog niet alles. 
Na de film gaan we met een persoon die zelf ook in de rolstoel zit, en daar door ervarings – 
deskundige, in gesprek. Hoe anders ziet je leven er dan uit, en met welke beperkingen krijg 
je misschien wel dagelijks te maken. En het aller belangrijkste , 
hoe voelt dat : die lach en de traan ? ?
>
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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

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!
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Hiervoor nodigen wij u van harte uit, kom want deze avond mag u niet missen ?
Voor wie     : iedereen
Wanneer     : zaterdagavond 1 juni 
Waar        : R.K kerk te De Goorn
Tijd          : 19.30 uur/ kerk open 19.15 uur
In de pauze een koppie en na afloop een glaasie…..

Op Roet : op zoek naar geloof en inspiratie, maar wel met veel volgers.
Deze persoon in het nieuwe logo is Op Roet met de rugzak, en in die rugzak komt de bagage 
van onze groep, maar ook van iedereen die wij op onze weg tegenkomen op zoek naar geloof en 
inspiratie ! Dan gaan wij samen op pad, da’ s net zo gezellig. 

  Nico de Vries- Jan van Wonderen- Harry Feld- Bart de Wilde,
 Anouk Feld- Anneke Weel en Corrie van Leijen.

<
 

OPROEP: HOUT EN VRIjWILLIGERS GEZOCHT VOOR HUTTENDORP DE GOORN – 
AVENHORN 2013

Nog maar een aantal weken en dan is het zover: De tweede editie van Huttendorp De Goorn – 
Avenhorn. Op 7, 8 en 9 juli zal er in het Dorpsbos in Avenhorn weer een prachtig Huttendorp 
worden opgebouwd. De 300 ingeschreven kinderen zijn er in ieder geval al helemaal klaar voor, 
maar zullen nog even geduld moeten hebben.
We zijn als organisatie nog volop bezig met de laatste voorbereidingen en doen hierbij een beroep 
op u:

We hebben op dit moment namelijk nog onvoldoende hout en vragen iedereen die hout heeft 
verzameld voor het Huttendorp van dit jaar, of die nog hout over heeft en dit aan ons zou willen 
schenken zich te melden bij onze hout-coördinator Jeroen Bakker. Hij is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-55176260. Jeroen zal met u overleggen en maakt vervolgens een afspraak 
om het hout bij u op te halen. 
Ook zijn pallets, kuubkisten en ander hout van boeren, tuinders en overige bedrijven van harte 
welkom. Ook hiervoor kunt u bellen met Jeroen op het eerder genoemde telefoonnummer. 

Naast het hout zoeken we ook nog steeds vrijwilligers die willen helpen tijden ons geweldige 
evenement. Vele zijn u voorgegaan, maar we kunnen er ook nog steeds vele gebruiken!!!
Vind je het leuk om met kinderen te werken en ben je 14 jaar of ouder? Geef je dan op als 
vrijwilliger voor Huttendorp 2013! 

We zijn op zoek naar mensen voor de bouwploeg, het team dat het terrein van tevoren klaarmaakt 
voor het feest en ons na afloop ook weer wil helpen met opruimen. Het terrein wordt op 6 en 8 
juli opgebouwd en op 11 en 12 juli afgebroken.    >
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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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Voor tijdens de Huttendorpdagen op 9, 10 en 11 juli zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de 
groepsleiding, de catering, en het creatieve team. 
Ook zijn we nog op zoek naar enkele timmermannen om tijdens de Huttendorpdagen het 
hout uit te geven, op aanvraag van de kinderen hout op maat te zagen en te assisteren bij de 
bouwwerkzaamheden van de kinderen waarbij er wordt gelet op een stevige en veilige constructie.

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

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

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

We hopen op vele telefoontjes voor hout en op veel aanmeldingen van enthousiaste vrijwilligers!

Vrolijke timmergroet,
Bestuur Huttendorp De Goorn - Avenhorn

<

DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1980
Ik ga u dit keer niet verklappen waar dit precies is.
U ziet het waarschijnlijk in één oogopslag.
Dit en meer is te zien op ansichtkaartenberkhout.nl
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Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

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

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

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

e-mail info@hoveniersbedrijfgweel.nl
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ROB POSTHUMUS KANDIDAAT BURGEMEESTERSAMBT 
KOGGENLAND
,,Energiek, ervaren boegbeeld ” zo omschrijft de 
vertrouwenscommissie de voorgedragen burgemeesterskandidaat 
Rob Posthumus.
23 April 2013 heeft de gemeenteraad van Koggenland unaniem 
en vol trots de heer Rob Posthumus voorgedragen als nieuwe 

burgemeester van Koggenland. De gemeenteraad volgt hiermee de aanbeveling op van de 
vertrouwenscommissie, een speciale afvaardiging uit de gemeenteraad die de afgelopen maanden 
uitvoerig met diverse kandidaten heeft gesproken. De Commissaris van de Koningin, de heer 
Remkes zal nog een advies uitbrengen aan de minister, waarna de nieuwe burgemeester van 
Koggenland uiteindelijk door de Koning wordt benoemd. De installatie van de burgemeester is 
gepland op 1 juli 2013.

De heer Posthumus (VVD) is sinds september 2008 wethouder en 
locoburgemeester in de gemeente Blaricum. In zijn portefeuille zitten 
onder andere Financiën, Economie & werk, Recreatie & toerisme en 
Grondzaken. Tot 2008 was de heer Posthumus, naast fractievoorzitter 
van de VVD zelfstandig ondernemer. Verder heeft hij diverse functies 
bekleed in de financiële sector. Rob Posthumus is 64 jaar.

In totaal waren er voor het burgemeesterschap van de gemeente 
Koggenland 21 sollicitanten, waarvan 7 vrouwen. 

<

AVONDWANDELING IN DE POLDER VAN HET 
WERELDERFGOED  BEEMSTER, met bezoek aan Hoogstamfruitboomgaard 
(de eerste avondwandeling van deze voorzomer) 
Op woensdagavond 22 mei a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH weer een 
rustieke avondwandeling.
Struinend door het polderlanschap laat de gids de mooiste plekjes in het Noordelijkste deel van 
het Werelderfgoed  Beemster zien. Vanaf het eetcafe lopen we de Noorddijk op, hier genieten we 
van de avondsfeer en het mooie uitzicht over de polder Beemster en van de 10 nieuwe gedichten-
panelen van Bram Vermeulen. Wij gaan bij de Fam. Leeghwater-Schuijtemaker aan de Middenweg 
2 een bezoek brengen aan de hoogstamfruitboomgaard  waar tien verschillende fruitbomen staan 
waaronder appel- peren- pruimen- en notenbomen.   
Voorbij “Het Troontje” een veeneilandje in de Beemsterringvaart kijkt u aan de  rechterzijde uit 
over de Mijzenpolder. Onderweg zien wij vele weidevogels w.o. grutto’s, wulpen, kieviten en 
andere dieren waaronder bergeenden, lepelaars  en hazen.

TIP !  Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen en warme winddichte kleding aan.
 
>
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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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Start             : 19.15 uur 
Plaats          : Slimdijk 2 in Oudendijk NH 
Lengte      : 5,5 kilometer 
Duur          : ± 2 uur 
Kosten        : € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50 
  
Voor meer informatie: bel naar  
tel. 0229-541275 <http://www.lesdeuxponts.nl>  
of met Kees Vlaar natuurgids van IVN Westfriesland, tel. 0229-542131
<

OLyMPIA

In de eerste week van maart hebben wij met de violenactie al wat 
lente gebracht in Berkhout en Bobeldijk en eind maart hebben we de 
jaarvergadering gehouden in De Ridder. We hebben tijdens deze vergadering 
afscheid genomen van bestuurslid Marja de Kamps. Zij heeft in oktober 1999 
de eerste bestuursvergadering bijgewoond en daarna nog vele. Na ruim 14 

jaar vond Marja het welletjes. We gaan in haar helaas iemand missen die onder andere altijd 
punctueel de ledenadministratie en het innen contributies verzorgde en iemand die heel veel 
weet van gymzaken uit het verleden. Gelukkig wil Kevin Kruiswijk de ledenadministratie van haar 
overnemen. Hij wordt al door haar ingewerkt. 
Mirella Beckers is vanaf januari al bij het bestuur gekomen en verder is het bestuur nog uitgebreid 
met Jeanine de Niet en Manja Wassenaar. 
We zijn ontzettend blij dat het bestuur van Olympia nu weer op volle sterkte is en gaan actief aan 
de slag met de oude en nieuwe dingen.

Zaterdagmiddag 25 mei as. is de wedstrijd van de jongensgym. De leden van de jongensgym en de 
acro-springgroep gaan een wedstrijd gymmen tegen de jongens uit Nibbixwoud, waar Ebooyka ook 
les geeft. Het gaat om een wisselbeker, dus het is erg spannend. 
De les van de acro-springgroep is verplaatst van de woensdagmiddag naar de maandagavond van 
19.00-20.00 uur omdat we hebben gemerkt dat de woensdagmiddag voor de leden die op het 
voortgezet onderwijs zitten niet altijd haalbaar is. 
Vind je het leuk om in de tuin op de trampoline te springen, maar wil je wel eens wat meer? Dan 
is dit acro-springuur echt iets voor jou. Je kan vrijblijvend een keer komen kijken of meedoen . 
Wist u dat we voor volwassenen op de woensdagavond ook twee lesuren hebben. Deze lessen 
worden gegeven door Mireille Spaan. Van 19.30-20.30 uur aerobics/steps en van 20.30-21.30 
uur bodyshape. Op muziek lekker sportief bezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van gewichtjes, 
elastiek, en steps. Het zijn gevarieerde lessen voor de algehele conditie en spierversterking met 
extra aandacht voor de nek, rug, arm, buik, borst, been en bilspieren. Vrijblijvend meedoen kan 
altijd. 
Bel gerust voor meer informatie met Anita Groot (551592) 
      
   Het bestuur van Olympia 

<
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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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STICHTING AMUSEMENT BERKHOUT ORGANISEERT VERMAECK EN jOLIjT
PROEF EN BELEEF DIT TIjDENS DE AMUSEMENTTOCHT!!!
Op zondag 23 juni a.s. organiseren wij de 3e editie van de amusementtocht. Tijdens deze tocht 
willen wij u Berkhout en omgeving op een andere manier laten ontdekken. 
De tocht brengt u langs diverse locaties in en om Berkhout en op iedere locatie krijgt u een hapje 
en een drankje geserveerd. Bovendien zijn er artiesten aanwezig die u trakteren op een lekker 
stukje muziek. Dit jaar willen wij meer aandacht geven aan de kinderen en hebben op de locaties 
hierop afgestemd.
Een tip van de sluier. U gaat bijvoorbeeld langs bij een boerderij, fabriek, kerk, museum en een 
rijschool. U bezoekt bijzondere plekken en u proeft meerdere smakelijke hapjes en drankjes.
U start tussen 12.00 en 13.00 uur. De tocht is zo’n 15 km. lang en u legt hem af per fiets of 
brommer. Wie heel sportief is, kan de route natuurlijk ook lopen. Op het deelnameformulier staan 
een aantal puzzelopdrachten, waarmee mooie prijzen te winnen zijn.
De uitslag van de puzzel en de prijsuitreiking zal omstreeks 17.00 uur zijn bij café De Ridder. Jong 
en oud kunnen meedoen. Volwassenen betalen € 15,00 p.p., kinderen van 6 tot 15 jaar € 7,50, 
kinderen jonger dan 6 jaar doen gratis mee. Hapjes en het eerste drankje zijn gratis op iedere 
locatie.
In verband met de organisatie en het aantal hapjes is het noodzakelijk om u van tevoren op te 
geven en de kosten vooruit te betalen, uiterste datum 13 juni. U krijgt dan uw deelnameformulier 
met de vermelding van de startplaats, puzzelopdrachten en de coupons voor de hapjes en drankjes 
toegestuurd. Bij de aanmelding duidelijk uw naam, adres, woonplaats en het aantal personen 
vermelden.
Opgave kan via de mail info@amusementtochtberkhout.nl of bij café De Ridder. Betalen kan 
contant of op rekeningnummer 104 0195 22 t.n.v. St. Amusement Berkhout.
Wij wensen u een sportieve, smaakvolle en gezellige middag toe.

Jaap Koster, , 0229-551570
Mike de Weerd
Alex  Haagsma

Henk Roelofs
www.amusementtochtberkhout.nl

<

WEGENS VERBOUWING KOGGENHAL, BRASSBAND CONCERT IN KERK 
DE GOORN OP ZONDAG 2 jUNI OM 19.30 UUR.

Graag hadden we de Koggenhal tot onze beschikking gehad voor het Spaanse 
feest dat 
Brassband `Kunst naar Kracht´ gaat geven onder de naam “Fiesta España”, 
maar rond deze tijd wordt er begonnen met een verbouwing van kantine en 

kleedkamers in de Koggenhal. Daarom is het concert verschoven naar zondag 2 juni in de Kerk in 
De Goorn. Compleet met Flamenco gitarist, zang en Spaanse dans wordt het genieten deze avond. 
De evenementen commissie heeft een fantastisch trio weten te vinden om het programma van 
Kunst naar Kracht aan te vullen. In de volgende heraut kunt u hier meer over lezen. Graag willen 
we u laten meegenieten en u zult er geen spijt van hebben. 
De entree voor deze avond is € 10,00. Donateurs betalen € 7,50 en kinderen tot 16 jaar € 5,00.
Vanaf 20 mei zijn er kaarten verkrijgbaar bij: Drogisterij Carla van der Hulst en Fietswereld Keizer.
<

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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Kom springen, 
spelen en voetballen, 

het is feest op de 
RegioBank 

Zilvervlootparade!

Kom naar de 
Zilvervlootparade!

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

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

24 mei 2013

tijdens

slotavond EDO

vierdaagse
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VERKOOP VAN DE ZONNEBLOEMLOTEN
Binnenkort kunt u weer een vrijwilliger aan uw deur verwachten voor de 
verkoop van Zonnebloemloten. U koopt ze toch ook? Het werk van de 
Zonnebloem, voor mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd, 
lichamelijke beperkingen hebben, is in de loop van de jaren enorm toegenomen. 
Onze afdeling De Goorn / Avenhorn / Grosthuizen / Oudendijk / Scharwoude 
heeft 76 gasten (= mensen die bezocht worden) en 31 vrijwilligers. 

Zonnebloemvrijwilligers bieden zieken en gehandicapten mogelijkheden om contacten te leggen 
en sociaal isolement te doorbreken door huisbezoek, excursies, evenementen en vakanties. 
Wij organiseren bijvoorbeeld een winkeldag in Schagen, een theatervoorstelling in Heerhugowaard 
of een bezoek aan de Westerkoggeflora in De Goorn.
Voor verdere informatie van de Landelijke Vereniging de Zonnebloem, verwijzen wij u naar de 
website www.Zonnebloem.nl
Alvast onze hartelijke dank.

 
Met vriendelijke groet, Margret Buijsman 

Secretaris Zonnebloem  
De Goorn / Avenhorn / Grosthuizen / Oudendijk / Scharwoude 

Tel. 542803
<

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
DONDERDAG 30 MEI 2013
Aan alle leden, ouders / verzorgers van jeugdleden, leidinggevenden 
en andere belangstellenden van E.D.O. gym.
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit tot het bijwonen van de 
algemene ledenvergadering op donderdag 30 mei 2013 om 20:30 
in Jozefschool in de Goorn. 

Agenda:
1. Opening
2. Voorstelling bestuur. 
3. Vaststelling verslaggeving algemene ledenvergadering d.d. 27-06-2012. 
4. Overzicht activiteiten afgelopen en komend seizoen
5. Verslag wedstrijdseizoen
6. Financieel verslag
 a. Resultatenoverzicht 2012/begroting 2014
 b. Bevindingen kascommissie
 c. Verkiezing nieuwe kascommissie
7. Contributie
8. Mededelingen
 Dringende oproep voor nieuwe bestuursleden!
 Aftredend einde seizoen 2012-2013 en niet herkiesbaar
 Annemarie Wijte, ledenadministratie.
 Afgetreden per 31-12-2012 en nog niet vervangen: 
 Maartje Koppes, penningmeester. 
9. Rondvraag
10. Sluiting          >
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/hmwf of bel (0229) 28 08 08.

Om u zo goed mogelijk te helpen bij het realiseren van uw ambities, horen wij

graag wat u van onze dienstverlening vindt. Wellicht wordt u in mei door Miles

Research benaderd met de vraag mee te werken aan een onderzoek.

Klanttevredenheidsonderzoek door Miles Research

Wilt u deze
met ons
delen?

Uw
mening

telt!

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    

 
 
 
 
 
  

Het is lente!!!!!!! 
 

De hele maand Mei geven we  
20% korting op alle tassen en manden 

 
Kijk voor andere aanbiedingen op onze site 
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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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 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

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

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

0229-242899 / 06-33877725                       yvonne.giebing@quicknet.nl                
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Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio
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Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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Wij stellen uw aanwezigheid deze avond zeer op prijs. 
Bericht aan alle ouders/verzorgers en leden
Dit jaar viert EDO gym haar 80 jarig bestaan. Dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. We 
vieren dit op zondagmiddag 23 juni a.s. van 13:30 tot 16:00 uur in de Koggenhal. Op deze dag 
willen we alle leden laten deelnemen aan een uitvoering. Dus noteer deze datum alvast in uw 
agenda zodat we met zoveel mogelijk leden aanwezig zullen zijn.  
Groeten namens de commissie EDO gym 80 jaar
Beëindiging lidmaatschap
Zoals u waarschijnlijk wel weet, opzeggingen vóór 1 juni/1 december, anders loopt het lidmaatschap 
door. U kunt zich afmelden bij de ledenadministratie ledenbeheer@edogym.nl vóór 1 juni. 
<

ANBO BERKHOUT/BOBELDIjK
Rondleiding Kunsttuin “ Nederlands Kremlin’’ in Winkel
Op 23 mei gaan we de naar de Kunsttuin van Ger en 
Mientje Leegwater. Er staan prachtige bouwwerken en 
beelden, gemaakt van allerlei materialen, het hoogste 
bouwwerk is wel 10 meter hoog. Rondom het woonhuis is 
een follytuin ontstaan. We vertrekken om 13 uur vanaf de 

Ridder € 10,- incl. koffie. Opgave t/m 18 mei bij Ciska de Wit tel. 551917
<

TE WARSKIP
Gloimend komt ze binnenstappe,
kloin geêl tassie op d’r reg
Lotus komt bai oôs te warskip,
staat te hippen as ik zeg:
‘Hew je dorst of hew je trek
en hoe was ‘t op skoôl vedaag?’
Maar ze hangt al om m’n nek,
geeft gien antwoord op m’n vraag.

Effies snolle, lekker speule,
Sesamstraat, den eterstoid.
Dut zel moin nou nooit verveule,
‘t is zo’n verlegen blaie moid.

Nei ‘t eten gauw nei boven,
want ze mag in ‘t grôte bad.
Mooi met skuim en water prieke,
dat ‘t wordt deer puur zo’n brat.

In bed een lang verhaal vertelle
en ok nog een versie toe.
Zachies gaan ik nei beneden,
oma is an een koppie toe.
Dilly Koetsier-Speets, Hoogkarspel - uit Skroivendevort
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Wij zijn er voor u  
als u ons nodig heeft
Monuta Feld is altijd 
bereikbaar; voor, tijdens 
en na de uitvaart.

Feld

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

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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OPBRENGST LANDELIjKE COLLECTEWEEK 
HARTSTICHTING AVENHORN/DE GOORN.
Bij deze willen we alle collectanten bedanken voor hun 
inzet en alle gevers voor hun bijdrage.
De landelijke collecteweek van de Hartstichting heeft dit 
jaar een mooi totaal bedrag van € 2723,58 opgebracht.    
    

De collectanten hebben in de Goorn gezamenlijk € 1231,71 opgehaald.
De collectanten van Avenhorn/Grosthuizen/Oudendijk hebben gezamenlijk het bedrag van  
€ 1491,87 opgehaald. 
    
Mocht u de collectant hebben gemist en alsnog een bijdrage wilt geven kunt u uw bijdrage 
overmaken op gironummer 300 t.n.v. Hartstichting. Den Haag.

 Namens de collectantenorganisatie Avenhorn/De Goorn,
 Gery Oud en Linda de Vries
<

BERKHOUT,
BEACHVOLLEyBAL OP 24 EN 25 MEI
Het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 mei staat voor de derde maal in successie het 
Beachvolleybalweekend op de agenda.
Loonbedrijf de Wit heeft beloofd om dit weekend weer hun medewerking te verlenen betreft het 
storten van het zand. Daarbij opgeteld de kuubkisten van de tulpenfamilie Neefjes beloofd het 
weer een mooie arena te worden.
Vanaf heden kunt u zich inschrijven via info@cafederidder.eu of even een belletje naar 0225 
551522.
Een team bestaat uit maximaal 8 personen, de samenstelling is geheel vrij.
Dus trommel al je collega’s, buren ,vrienden, kennissen of sportvrienden op en stel een enthousiast 
team samen.
In verband met het samenstellen van het schema willen graag voor 17 mei de inschrijvingen 
binnen hebben.

Inschrijfkosten per team bedragen € 25.00.
<

Sportieve groeten,
Marja, Rene en Arthur

ExPOSITIE VAN DE WESTERKOGGE KUNSTKRING 
(WKKK)
op twee locaties, tw: Atelier van Jaap en Juul
De Groene Toren in de schuur tegenover 
West 19 Avenhorn West 37 en bushalte Kolblei
 

Geopend: Zaterdag 25 & zondag 26 mei 2013  13 – 17 uur
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Westerkogge Kunstkring (WKKK) is een kunstenaarsvereniging in de gemeente Koggenland. De 
leden zijn beeldend kunstenaar in verschillende disciplines en zijn woonachtig in de gemeente 
Koggenland. Tijdens de expositie zullen de kunstenaars recent werk tonen.

 De leden die zullen exposeren:
Jaap Beets – Tekeningen en Glas

Juul Bögemann – Objecten en Sieraden
Tineke Pilkes – Olieverfschilderijen

Fons Hendriks - Beeldhouwwerk
Jan Stammes - Fotografie

 http://www.wkkk.nl contact: Fons Hendriks  wkkk@wkkk.nl tel. 06 10670118              <
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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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BOEKVERKOOP IN DE BIBLIOTHEKEN OBDAM, URSEM 
EN DE GOORN VAN MAANDAG 13 MEI TOT MAANDAG 
27 MEI
Op maandag 13 mei start de boekverkoop in de Bibliotheken 
Obdam, Ursem en De Goorn en duurt tot maandag 27 mei.

Kom snel naar één van de vestigingen en sla uw slag.
Boeken/dvd per stuk: € 1,00 en 3 boeken/dvd’s voor € 2,50. Een pakket tijdschriften (8 stuks) 
kost € 2,50. Ook kunt u zelf een tas vullen met materialen 
á € 8,00.

Zie voor de openingstijden op www.westfriesebibliotheken.nl.
<

NIEUWS VAN DE EDO GyM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog een week en dan is het zo ver: 21 t/m 24 mei, de achtste 
EDO Gym avondwandel4daagse. De inschrijving via de site 
loopt lekker. 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. 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.
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. Mede door deze steun hebben we het inschrijfgeld hetzelfde 
kunnen houden als vorig jaar, nl. € 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, “Het Woelige Nootje” uit 
Ursem haalt de lopers de laatste avond muzikaal binnen, 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. 

Namens de commissie,
Isabel Doodeman

<

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl 

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

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

 
Afhaaladres in Avenhorn 
www.cameracompact.nl 

0229 764911 

Speciale aanbieding voor Herautlezers: 
 

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

   
Van € 149 Nu € 135* 
 
Beschermhoes, 
zonnelader en extra 
accu in één voor  
iPhone 4/4S  
(binnenkort ook iPhone 5)       Nu € 49* 
 
 
* U betaalt genoemde prijs bij afhalen. Kijk op www.cameracompact.nl  
Afhaaladres: M. van der Heide, Kolblei 39, Avenhorn. 
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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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FIETSTOCHT VAN DE TEMPELIERS
Nog eventjes en het is zover, de fietstocht van “De Tempeliers”.
Er zijn twee rondes uitgezet, een kleine van rond de 25 - 30 km en een iets 
grotere van ongeveer 50 – 60 km. Wij hopen op prachtig weer zodat u met 
volle teugen kan genieten van onze mooie omgeving.
De start is op zondag 2 juni, vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur bij 
“Eetcafé 70 – Zaal Dolleburg”.

Voor een versnapering onderweg wordt gezorgd.
Als kleine vergoeding vragen we 4 euro inschrijfgeld per persoon (kinderen 2 euro).
Ook kunt u wederom een fietsarrangement nemen, dus eerst lekker fietsen en daarna 
lekker eten bij Barry in Eetcafé 70’. Voor de prijs van € 15,00 p.p krijgt u van Barry iets 
heerlijks voor geschoteld. Het inschrijfgeld is bij deze € 15,00 inbegrepen.
 
Wij de carnavalsvereniging hopen op een grote opkomst en wensen u alvast een mooie fietstocht 
toe. (indien de weersomstandigheden te slecht zijn, gaat de fietstocht niet door en wordt verplaatst 
naar Zondag 16 juni ).
<

Carnavalsvereniging “De Tempeliers”.
Sponsbob.

ANBO R’DAM
DE ANBO HAVENTOCHT IN ROTTERDAM 
25-04-2013

Om 08.00 stond we verzameld bij de bus, 59 ANBO 
leden, alleen Doornroosje lag nog lekker te slapen. Er viel 
een drupje regen, maar er was goed weer voorspeld. Na 

enige vertraging vertrokken we naar het zuiden, richting Amsterdam. Na de eerste filemelding 
leek het beter om via de Wijkertunnel te gaan, dat bleek geen succes. Dan maar langs Schiphol, 
wel interessant maar niet snel. We hadden wel trek in koffie, wat we uiteindelijk, na de nodige 
vertraging, in Gouda konden nuttigen. Na de koffie met gebak door naar de lunch. Wel snel 
op elkaar maar we moesten op schema zien te blijven. Rond 12.45 uur arriveerden we bij het 
Partycentrum van Jaap de Graaf in Ridderkerk, waar ons een overvloedige warme lunch werd 
voorgeschoteld, wat we ons goed lieten smaken. “Wie wil er nog kipschnitzel?”. 
En toen….. brak de zon door, op naar het doel van die dag, de Rotterdamse haven. Direct bij het 
binnenrijden van Rotterdam vielen de imposante gebouwen op, wat later vanaf het de Maas nog 
beter zichtbaar was. Bij de Erasmusbrug scheepten we in op de futuristische rondvaartboot van 
Spido en vertrokken om 14.45 uur. Op het top dek had je rondom uitzicht, wel fris op het water, 
maar de zon compenseerde dat. De Skyline van Rotterdam kon je vanaf het water pas goed zien, 
wat een gebouwen.  Eerst een stuk naar het Westen gevaren, langs de Noordelijke Maas oever met 
o.a. de Parkhaven en de Maasboulevard.
Daarna de oversteek naar de Zuidoever, waar eerst we de Eemhaven in voeren, met o.a. de 
reparatiewerf van Damen met de droogdokken en een containerterminal. Op de boot werd in vier 
talen helder uitleg gegeven. Dan de Maashaven in, langs Katendrecht, langs de “s.s.  Rotterdam”  
een voormalig schip van de Holland-Amerika Lijn, wat tegenwoordig een Hotel- Restaurant en 
Congrescentrum is. 
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Tino Takken Interieurs

Advies • Ontwerp • Uitvoering 

Wij brengen u Sfeer,

 Gevoel & Beleving

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

www.tinotakken.nl 

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

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

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

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
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De miskleun van de Rotterdamse woningbouwvereniging Stichting Woonbron, die op het project 
tientallen miljoenen verloor en uiteindelijk is de “Rotterdam” met groot verlies doorverkocht aan 
een hotelketen. Het schip is overigens geheel gerestaureerd in de jaren 50 stijl. Een schrale troost 
voor de huurders, die daar nog jaren voor moeten betalen. 
Voor het aanmeren passeerden we hotel New York, gevestigd in het voormalige directiegebouw 
van de Holland-Amerika Lijn, op de kop van zuid. Iets wat vroeger een groot gebouw was, een 
landmark, moet je nu echt zoeken. Om 16.00 uur aangemeerd en terug naar de bus. Stapvoets 
door het centrum, langs de Leuverhaven, een prachtig stukje historie.   
“De Verwoeste Stad” Het beeld van Zadkine stond er nog, ik kon het met moeite terug vinden. Het 
beeld van Monsieur Jacques, door de Rotterdammers “het buurs-mannetje” genoemd, wat vroeger 
onder aan de beurstrappen stond, was verplaats en staat nu elders op de Coolsingel. “Rotterdam, 
een mooie stad, maar ik zou er niet willen wonen”. Had ik die middag al van verschillende mensen 
gehoord. Het centrum van Rotterdam was dicht gebouwd en voor mij onherkenbaar geworden, 
verkwanseld aan projectontwikkelaars. We passeerden het Stadhuis, met links boven de ingang de 
raampartij van de trouwzaal waar ik in 1968 in het huwelijk trad. Het Hofplein met de fonteinen 
is er nog, zal daar over een paar jaar ook een groot gebouw staan?
Op de terugweg was het opvallend rustig in de bus, de zon, wind en het water, hadden hun werk 
gedaan en er waren nog genoeg indrukken om te verwerken.
Aan het eind van de dag kwam de mooiste Skyline in zicht, die van Berkhout.
Om 18.45 uur meerden we aan op de Slagterslaan, het was weer een geslaagde dag.
<

Hein van Beusichem.

VERGEET U ONZE ROMMELMARKT NIET?
Deze wordt gehouden op zaterdag 18 mei in en om de schuur van P. Ruiter 
en Zn. Grosthuizen t.o. nr. 60 te Grosthuizen.
De verkoop begint om 10.00 uur en einde verkoop is om 12.00 uur.
Vrijdagavond 17 mei komen wij de spullen bij U ophalen vanaf 19.00 uur.
Zet uw spullen zichtbaar aan de weg zodat de chauffeurs er niet voorbij rijden.
Wij komen ophalen in: Scharwoude, Oudendijk, Grosthuizen, Avenhorn: ’t 
Hoog, ‘t West tot aan Potveer, de Kathoek, Walingsdijk, de Jaagweg en de 

Veilingweg en de hele oude nieuwbouw. Wij halen niet op in de Naamsloot! Daar de route 
anders veel te lang wordt.

Lijkt het U leuk om een keer te helpen met onze rommelmarkt? Meldt U dan 
aan bij onderstaande personen. Alle hulp is welkom!

Of komt U liever zaterdagochtend kijken en kopen? Er is vast wel iets voor U 
bij voor weinig geld. Verder hebben wij een koffie/broodjes kraam, dus voor 
de innerlijke mens wordt ook gezorgd.
Entree is gratis!

Voor inlichtingen: Els Veldhuisen tel. 543102 of Harmina ter Schure tel. 
541214

<
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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

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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OPROEP AAN (OUD)NIVONLEDEN EN ANDERE 
BELANGSTELLENDEN
Jarenlang heeft kunsthistoricus Martijn Pieters voor het 
NIVON in Berkhout kunstgeschiedeniscursussen van 4 
avonden gegeven. Met het opheffen van het NIVON kwam 
ook een einde aan deze succesvolle reeks. Van diverse 
kanten kwam de vraag: kan Martijn dit niet weer nieuw 
leven inblazen?

Bij voldoende belangstelling wil hij dit weer gaan doen en wel op de 4 maandagavonden 28 
oktober, 18 november, 16 december en 13 januari in het oude NIVON-gebouw (nu EHBO)
Heeft u belangstelling, wilt u dit dan even laten weten via email piso@quicknet.nl of telefoon 
0229-551832 om te kijken of de belangstelling groot genoeg is om het te laten doorgaan. 

26 MEI POPKOOR EVERGREEN IN BERKHOUTER KERK
Op zondagmiddag 26 mei verzorgt Evergreen een middagconcert in de geheel 
vernieuwde Berkhouter Kerk. Een mooie gelegenheid om van de vernieuwde 
kerk én van het optreden van Evergreen te genieten. 
Het concert begint om 15.00. De kerk is open vanaf 14.30. Aan het concert 
werken ook enkele leerlingen van muziekschool Koggenland mee. De entree 
is 6 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 3 euro.

Het concert staat onder leiding van onze dirigent Patrick Rus met pianobegeleiding van Ted Knijn, 
Marcel van der Gulik op gitaar en Kees Heddes op drums. 

Gemengd koor Evergreen viert dit jaar haar 
25-jarig jubileum met een jubileumconcert op 
zaterdagavond 9 november. Het concert op 26 
mei is een opmaat naar dat feestelijk jubileum. 

Eerder vertelden we over ons plan om, naast het 
bestaande koor, een projectkoor te vormen. Het 
projectkoor van oud-leden van Evergreen en van 
de huidige leden die al (heel) lang lid zij, gaat een 
aantal liederen opnieuw instuderen. De oproep 
heeft tot veel enthousiaste reacties geleid. Op 
dinsdagavond 25 juni is de startbijeenkomst in de 
Groene Toren om 19.30. Na de zomervakantie 
repeteert het projectkoor 6 keer onder leiding 
van Patrick Rus. 

Belangstellenden kunnen zich nog steeds, bij 
voorkeur per mail, opgeven bij Agnes Laan.
(agneslaan@quicknet.nl)

 Jan Besseling
<
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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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HET BESTUUR MELDT
Toen medewerkers 5 mei ons complex openden constateerden zij dat er weer 
eens ingebroken was. Onverlaten hadden zich toegang verschaft en hadden 
het massage -en ballenhok met geweld geopend.
We missen een aantal ballen en selectie shirts. Ook misten we een aantal 
sleutels, gelukkig vonden we deze bij toeval in de bosschages terug. We hebben 
aangifte gedaan bij de politie en hopen dat de laffe daders gepakt worden, los 

van de materiële schade geeft dit vrijwilligers en leden een heel katerig gevoel. Gelukkig werd het 
toch nog een mooie dag, Veteranen 1 en de A1 werden kampioen en dat werd op ons zonnige 
terras op gepaste wijze gevierd. Wellicht dat u de enthousiaste en blije A- junioren op de platte 
wagen voorbij heeft zien komen, zij hebben dit jaar echt een hele goede prestatie neergezet. Er 
zal op gepaste wijze afscheid genomen worden van coach Jos Keizer, RKEDO zal hem zeker gaan 
missen.
Ons Eerste verloor tegen Hercules, een zwakke eerste helft gevolgd door een goede tweede alleen 
bleven de verdiende doelpunten uit. RKEDO behoudt haar plek in de Vierde Klasse en hoopt 
volgend jaar in de Westfriese competitie te mogen spelen. Als u dit leest is de beslissingswedstrijd 
Kwiek 78-Dynamo op ons complex gespeeld en bestaat er komend seizoen een kans op een derby 
met één van beide ploegen.
Dames 1 behaalde ook weer een overwinning, algemeen gevoel is dat met een beetje meer geluk 
en een betere afronding volgend seizoen gespeeld kan worden voor promotie.
We hebben uiteraard nog vele andere teams die kampioen geworden zijn of nog kunnen worden, 
allemaal gefeliciteerd en succes toegewenst.

Open kaboutermiddag 
Woensdagmiddag 15 mei vindt de open kaboutermiddag plaats. Hier proberen wij ouders en 
kinderen te interesseren voor het kaboutervoetbal bij RKEDO.
Aanvang 15.30 uur en het duurt tot 16.30 uur. Het is voor alle kinderen vanaf 4/5 jaar. Na afloop 
is er voor iedereen limonade en een snoepje. Teamsport is goed voor de ontwikkeling van het kind, 
kaboutervoetbal is een mooie opstap en bij onze vereniging is het prima georganiseerd.

Reus en Bark Jeugdtoernooi
Op 24,25 en 26 mei wordt het alom bekende toernooi georganiseerd. Ca. 1.800 spelers en spelers 
komen dit weekend naar ons complex om daar op sportieve wijze te voetballen voor de eer en 
de prijzen. Wij zijn als RKEDO trots dit te kunnen organiseren en danken iedereen die dit ieder 
jaar weer mogelijk maakt. Ik nodig u allen uit om tijdens deze dagen eens langs te komen op ons 
complex..
Niet alle RKEDO geïnteresseerden bezoeken onze website, de afgelopen week werd daarop door 
ons lid Jaap Heemskerk een column geplaatst welke ik u niet wil onthouden

Kromkroost
Nooit leverde RKEDO een speler aan het betaalde voetbal laat staan aan Oranje. In de 83-jarige 
historie is dat toch een gemis. Wie afgelopen woensdag analyseert, weet dat er een mooie taak 
is weggelegd voor een koppelaar bij uitstek. Met een grote heren- en damesafdeling is RKEDO 
de ideale club voor een fokprogramma. Aan het hoofd van dit fokprogramma staat de koppelaar 
die zitting neemt in het bestuur.  Een bizar idee? Nee, bij koeien en paarden is het de normaalste 
zaak van de wereld. Het is misschien een wat Oost-Duitse gedachte van voor 1989 maar dat 
het zijn vruchten gaat afwerpen lijkt me een kwestie van tijd. Het voorbeeld keept in de F1. 

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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 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

	  
www.bowlingspierdijk.nl

0229 - 561207

Elke dinsdagavond
is er voor iedereen
ZOMER BOWLEN

Start 21 mei.
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Timo Bakker werd namelijk afgelopen woensdag gekroond tot beste keeper van Noord-Holland. 
Met de genen die Timo bezit, ligt een mooie carrière voor hem in het verschiet. Timo is een 
product van Nancy Dijkstra en Dennis Bakker. Nancy was jarenlang de sterkeepster van Dames 
1. Met Nancy als doelvrouw haalde RKEDO zelfs de tweede klasse. En Dennis stond aan de basis 
van het kampioenschap van RKEDO 2 in 2002. Een geweldige eerste seizoenhelft kon hij echter 
door een blessure geen vervolg geven waardoor Bertus Lenting zijn rol overnam. Met Dennis 
op doel voelde de verdediging zich zo veilig dat het hele team vertrouwen kreeg en durfde te 
voetballen. De ‘magneet van de Leet’  plukte immers iedere bal. Wellicht ontbrak het Dennis aan 
wat trainingsmentaliteit maar als Timo dat van zijn moeder heeft zit dat wel goed. Nancy trainde 
soms zelfs langer door om de herenselectie van een tweede keeper te voorzien zodat de slotpartij 
van de selectie een optimale voorbereiding op de zondag werd.
Natuurlijk zijn er al meer voorbeelden van kromkroost.  Zo voetballen  er diverse Koningen 
en Lanen in de jeugd van wie hun beide ouders voor RKEDO uitkwamen maar er moet meer 
sturing in komen. De koppelaar heeft dan ook een mooie taak. Gezamenlijke trainingsavonden 
van de heren-  en damesselectie lijkt me een mooi begin. En wat te denken van gezamenlijke 
trainingskampen. Het is aan de koppelaar om de dame met snelheid en doorzettingsvermogen te 
koppelen aan de man met het inzicht en de traptechniek. Alles voor een mooie toekomst op de 
Krom. De Vlaamse volkszanger Juul Kabas, supporter van het Antwerpse Beerschot, had al een 
dergelijk idee in 1972. Hij grapte; ‘Beerschot heeft de aankoop van het jaar gedaan. De moeder van 
Pelé en de vader van Cruijff, om mee te kweken”.
Natuurlijk kan het ook nog misgaan. De kans bestaat dat je de zwakke punten van je vader en 
de zwakke punten van je moeder erft. Dan geeft natuurlijk niet. Die spelers zijn later van harte 
welkom in RKEDO 4 al kunnen die er ook maar elf opstellen. Het is daarom wel van belang dat 
de RKEDO-stellen veel kinderen op de wereld zetten. Dan zitten er vast en zeker een paar goede 
tussen. Hier ligt een mooie taak voor Pastoor Knol. Komt hij ook nog eens op De Krom. We heten 
niet voor niets RKEDO.
<

Met sportieve groet
Koos Knijn

Voorzitter RKEDO

VROUWEN VAN NU
25 April jl. waren 36 leden, waaronder ook enkele heren, 
aanwezig op de laatste avond voor het zomerseizoen, dat 
geheel in het teken stond van het Noord-Hollands Kanaal. 
Door afwezigheid van Clarie Groot was ondergetekende 
Uw gastvrouw. Allereerst en hartelijk welkom aan iedereen 
en in het bijzonder aan de Dick Keijzer. Er werd  getrakteerd 

door mevrouw Schuitemaker vanwege haar 60-jarig huwelijksfeest. Namens ons allemaal bedankt 
hiervoor en natuurlijk nogmaals onze gelukwensen. Omdat ons land kort voor de troonwisseling 
stond, trakteerde VVN op oranje tompoesjes.  Na wat mededelingen gaven we het woord aan Dick 
Keijzer. Deze lezing heeft hij samen met Sander Willems opgezet. Het Kanaal loopt van Amsterdam 
via Purmerend en Alkmaar naar Nieuwe Diep (den Helder), is 80 km lang. Ca 40 meter breed en 
in aanvang 5.80 meter diep. Het Kanaal is aangelegd in de periode van juni 1819/december 1924 
op initiatief van Koning Willem I en uitgedacht door Ir. Jan Blanken, een Inspecteur-Generaal van 
Waterstaat.    >
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Voor	  iedereen	  en	  elke	  uitvaartverzekering	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

 

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

volg een proefles

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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Blanken gebruikte voor het tracé voornamelijk bestaande waterwegen als trekvaarten, ringvaarten, 
riviertjes en poldersloten. Alleen het laatste gedeelte van ’t Zand tot Den Helder is daadwerkelijk 
gegraven. Dat was toen nog een onderdeel van de Waddenzee. Er is handmatig door ca 10.000 
mensen aan gewerkt. Er was een enorme werkloosheid dus dit gaf een behoorlijke werkgelegenheid. 
Maar er stierven ook vele arbeiders.  De kosten werden begroot op 6 milj gulden, maar ook toen 
al werd het bedrag uiteindelijk verdubbeld. Amsterdam droeg 1 milj bij, de koning en de stad 
Alkmaar ieder 200.000 gulden. Purmerend wilde niets betalen maar kwam toch over de brug met 
een bedrag van 2500 gulden??, uitgesmeerd over 10 jaar.  Het was een groot succes. 

Men begon met 2200 zeeschepen 
per jaar naast duizenden 
beurtschepen, melkboten enz. 
Sommige boten werden met 2 
paarden getrokken andere wel met 
20 paarden. Er was een bloeiende 
industrie ontstaan van hout- vee- en 
paardenhandel. Plateelfabrieken, 
visserijen en scheepswerven.  Nog 
altijd is het NH Kanaal van groot 
belang. Er zijn 3 sluizen. Aan het 
eind, het begin en te Purmerend. In 
1835 waren er 18 vlotbruggen, nu 

nog maar 4. Er is tussen Koedijk en Schoorldam recent weer een vlotbrug gebouwd. Het 
Alkmaardermeer wordt door een dijk gescheiden van het NH Kanaal. Er is nog veel meer te 
vertellen, want daar om heen is veel gebeurd en veranderd. Een boeiend stuk geschiedenis dat 
zeker heel goed werd verteld en getoond middels foto’s en oude prenten. Een zeer geslaagde 
avond. Omdat er niets voor de rondvraag was konden we afsluiten met de wens dat het een mooie 
zomer zal worden. We zien elkaar weer op 19 september  a.s. in De Grost.
<

Hartelijke groeten Lineke Chervet 

MARCEL VAN DER PLOEG WINT 3 BANDENTOERNOOI ’T TREFPUNT
Het jaarlijkse 3 banden toernooi van cafe ’t Trefpunt is weer gespeeld. Er waren 12 deelnemers, er 
werd gespeeld in 4 poules van 3. Dit zijn de uitslagen van de laatste 8 spelers.
J. Schrekker –W. Stenger            3-0
A. Schoenmaker- A. Rotteveel       2-0
H. Schrekker  - P. Pater            3-0
J. Bos        - M. v.d. Ploeg        0-3
De laatste 4.
J. Schrekker - H. Schrekker          0-3
A. Schoenmaker - M.v.d. Ploeg      0-2
3e en 4e plaats.
J. Schrekker - A. Schoenmaker      3-0
Finale.
H. Schrekker - M. v.d. Ploeg         0-3
Marcel van der Ploeg werd de terechte Kampioen 3 banden van “t Trefpunt 2013.
< De wedstrijdleiders Arie en Marcel.
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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.

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 

• 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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KBO KLAVERjASSEN OM DE PAUL jONG BEKER
De finale. Natuurlijk verwachtten we een record aantal deelnemers, maar bij 56 stopte het: een 
respectabel aantal. In de 13 speelronden hebben 52 personen 8 of meer keer meegedaan, 5 mensen 
speelden 7 keer, 9 zes keer, 7 vijf keer, 3 vier keer, 11 drie keer, 4 twee keer en 9 één keer. En van 
die laatsten was ik er één en tot mijn schande eindigde ik ook nog onderaan: 3781.
In ronde 1 speelde het echtpaar Van Schagen samen. Zij scoorden 1516 punten, een mooi getal, 
terwijl de tegenpartij 1626 punten wist te bemachtigen. Mart Knijn, nog bedankt voor het ruilen 
om schrijven mogelijk te maken. Ook in ronde 1 wisten M. Ruiter/R. Broeke het te presteren16 
spellen lang geen roem te halen en toch de partij te winnen: 1578-1204. In ronde 2 wist M. Knijn 
J. Eelman, die ze ook in de competitie in Meerzicht en bij de ijsclub tegenkomt, af te troeven 1609-
1323. In ronde 2 en 3 fungeert K. Schouten als schrijver/schudder, omdat niet iedereen meer even 
bedreven is in dit werk. In ronde 3 wisten de paren Horstman/Komen en Van Baar/Laan precies 
gelijk te eindigen: 1481. Ook deze keer nog enkele memorabele uitslagen. Gelijkspel 1616 van 
de dames Van Diepen-Kuyt/Laan-van Stralen. Doortellen 4567 van W. Borst, 4344 van R. van 
Schagen en 1516 van het echtpaar Van Schagen..
Na een lange strijd kwamen de volgende winnaars uit de bus. (Voor de verrassingsprijzen gold 44, 
het aantal jaren dat mijn zus en zwager op 25 april getrouwd waren.)

1 Corrie Bos  5771 12 R. Pronk-de Lange (4744) 4757
2 T. Negenman-Koning  5519 13 P. Knijn (4644) 4618
3 T. de Lange-Ots  5357 14 G. Komen-Swart (4544) 4543
4 V. Houtenbos-Pronk  5351 15 T. Beemsterboer (4444) 4450
5 J. Kluft  5224 16 R. van Schagen-Mes (4344) 4344
6 A. Bakker-Wind  5211 17 C. Otter (4244) 4192
7 A. Schouten-Boots  5205 18 D. Pronk-v.v.Lee (4144) 4148
8 A. Ootes-Mulder  5083 19 T.v. Baar-Schaafsma (4044) 4046
9 M. Knijn-Beemsterboer  5036 20 D. Koster (4044) 4042
10 A. Mes-Sijs  4995 21 A. Luitjes-de Lange (3944) 3941
11 G. Kluft-Schouten (4844)  4839 22 A. Belkom-Abbekerk 3278

P. Jong sprak de menigte toe, huldigde de wedstrijdleider en trok de extra prijzen voor degenen 
die 8 of meer keer waren geweest. De gelukkigen waren Eddy Kenter, J.van Weerdenburg en 
R.Timmerman. Tot slot de beker. Die gaat voor een jaar naar G.Smits-Karsten, die een ruime 
voorsprong wist te behouden. Zij realiseerde een gemiddelde van 5275. Fantastisch!
Overigens ging niemand deze keer zonder prijs naar huis, want bij de uitgang werden prachtige 
planten uitgedeeld. Tot slot de top10 (voor verdere uitslagen zie de site)
1 en kampioen  G.Smits-Karsten 42512
2 T.van Diepen-Braas  40956
3 R.de Lange-Conijn  40497
4 R.Laan-van Stralen  39912
5 P.Knijn    39857
6 M.Knijn-Beemsterboer  39839
7 J.Pronk-Belkom   39735
8 C.Bos    39469
9 J.Laan-Smits   39182
10 V.Houtenbos-Pronk  39091
Graag tot volgend seizoen. Jaap van Diepen
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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!

 

 

Uw dealer

Hou de muggen 
mooi buiten
Mooi weer... dat betekent de deuren en ramen 

open en heerlijk genieten van die zachte lucht. 

Vliegen en muggen houdt u eenvoudig buiten 

met de nieuwe plisséhordeur, de Plisséfit, en de 

raamplissé’s van UNILUX die door uw vakman 

worden ingemeten en geinstalleerd.

Het adres voor al uw woningstoffering! 
de Goorn 62  de Goorn

Tel: 0229 - 541468
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AVONDWANDEL
DAAGSE

DE GOORN!
WANDEL OOK MEE MET

DE ACHTSTE EDITIE!
di. 21 t/m vr. 24 mei 2013

2 afstanden: 5 en 10 kilometer
Voor de veiligheid op de 10 km kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene 

Start: 18:30 - 19:00 uur 
vanuit

Sporthal De Koggenhal, De Goorn
Kosten: € 3,00 per persoon

incl. herinnering als je minimaal 3 dagen loopt
Te voldoen bij de start in de sporthal. 

Schrijf je in via www.edogym.nl
Voorinschrijving mogelijk tot en met zondag 19 mei 2013. Daarna alleen inschrijven in de 

sporthal. Houd rekening met langere wachttijden als je niet van te voren inschrijft.

*************************** Deelname is geheel voor eigen risico **************************
De commissie:

Marriëtte Schipper  Carla Smal  Isabel Doodeman  Robbert Buijsman 
Astrid Dekker  Ellen Dorland Jeroen Besseling  Hetty Govaarts
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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

Kermis Ursem extra Aktie
Krat Amstel Bier 

...........................................................................................................

...........................................................................................

van 
13,41 voor

10,93 
per krat

Bij aankoop van 2 kratten een 
gratis Kermis Ursem T-Shirt  
(zolang de voorraad strekt). 

Looptijd Aktie 13 tm 18 mei

Nieuw in de winkel “de slijterij” voor al uw kermis borrels. 
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LEZING TAALONTWIKKELING IN DE BIBLIOTHEEK DE 
GOORN OP WOENSDAG 22 MEI.
Op woensdag 22 mei verzorgt het Logopedisch Centrum 
Noordwest een lezing over Taalontwikkeling en het belang 
van voorlezen voor ouders van kinderen van 0 tot 2 jaar in 

de Bibliotheek De Goorn. 
De lezing begint om 20.00 uur in de Bibliotheek De Goorn, Dwingel 3.
Aanmelden kan via jdip@westfriesebibliotheken.nl of aan de balie van de Bibliotheek. 
De lezing wordt georganiseerd in het kader van BoekStart en is voor Boekstartouders gratis. Voor 
overigen € 5,00.

BoekStart!
Voorlezen aan baby’s, kan dat? Begrijpen ze dan al verhaaltjes? En kunnen ze al naar plaatjes 
kijken? Het antwoord op al deze vragen is: ja! Baby’s kunnen meer dan u denkt. Het is fijn om 
samen een boekje te bekijken, plaatjes aan te wijzen en te benoemen, versjes te leren, verhaaltjes 
te vertellen en ernaar te luisteren. Dit is goed voor het contact met uw baby en voor zijn of haar 
taalontwikkeling. Kinderen die al vroeg in aanraking komen met boeken hebben hier later profijt 
van op school. Daar hebben ze hun hele leven plezier van! 
 
In samenwerking met een aantal West-Friese gemeentes en consultatiebureaus bieden wij de ouders 
van alle pasgeboren baby’s in de deelnemende gemeentes (Opmeer, Drechterland, Enkhuizen, Stede 
Broec, Medemblik & Koggenland) een gratis Boekstart koffertje aan. In het Boekstart koffertje zit 
onder andere een knisperboekje, een liedjesboek met cd en een uitgebreid informatiepakket over 
lezen met baby’s en peuters. Nog geen BoekStartouder? Ga dan snel naar uw bibliotheekvestiging 
en vraag naar meer informatie.
<

KVG CREATIEVE AVOND
Op 11 april hielden wij onze jaarlijkse creatieve avond, nadat de bestuursleden 
al op 25 maart een mooie ketting in elkaar hadden gezet, om de leden deze 
avond te kunnen bijstaan, was het nu de beurt aan de leden.
We hadden deze avond 19 dames die deze avond onder leiding van twee 
gezellige dames uit Akersloot een ketting van o.a. fietspaden gingen maken, 
een ieder was dan ook deze avond aandachtig bezig en iedere ketting zag er 

aan het eind van de avond anders uit, daarheen mooi uit. Iedereen ging met een ketting om zijn 
hals naar huis.
Wat is het toch mooi om samen iets te doen en dan kijk je er toch weer van op wat iedereen wel 
niet kan. Wij kijken dan ook terug op een gezellige creatieve avond. 

Graag tot onze volgende avond op een 14 mei deze zal gaan over dementie.
<
 Vriendelijke groet het bestuur.

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

Kermis Ursem extra Aktie
Krat Amstel Bier 

...........................................................................................................

...........................................................................................

van 
13,41 voor

10,93 
per krat

Bij aankoop van 2 kratten een 
gratis Kermis Ursem T-Shirt  
(zolang de voorraad strekt). 

Looptijd Aktie 13 tm 18 mei

Nieuw in de winkel “de slijterij” voor al uw kermis borrels. 
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Telefoon 0229-551876 www.huyssteede.nl  

OPEN HUIS: vrijdag 17 mei 19.00-20.30 uur en
zaterdag 18 mei 12.00-14.00 uur

Veldbeemd 11 te De Goorn. 
Vraagprijs € 219.000,-- k.k. Bieden vanaf € 200.000,-- k.k.

Sfeervolle en ruime eengezinswoning met "torentje" en berging 
gelegen op 139m2 grond. De woning beschikt over 2 slaapkamers, 
waarvan één riante ouderslaapkamer (24m2) en biedt mogelijkheid 
om op zeer royale zolderverdieping een volwaardige 
3e en 4e slaapkamer te creëren.
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AANMELDEN VOOR VAKANTIESPELEN DIjKGATBOS
De zomervakantie is alweer in zicht. Tijd voor een week lang 
lekker spelen met klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes in 
het Dijkgatbos!
Wij kunnen nog kinderen plaatsen, dus aanmelden op WWW.
STICHTINGVAKANTIESPELEN.NL   kan nog steeds!

 
Kosten, hoe, wat en waar; alles vindt u snel terug op onze vernieuwde site.

Wanneer zijn de vakantiespelen?

Week 1 (29): 15, 16, 18 en 19 juli
Aartswoud, Gouwe, Hensbroek, Hoogwoud, Middenmeer, Obdam, Opmeer, Spanbroek, Wadway, 
Wieringerwerf, Wogmeer, Zandwerven en Zuidermeer. 

Week 2 (30): 22, 23, 25 en 26 juli
Abbekerk, Avenhorn, Benningbroek, De Goorn, De Weere, Hauwert, Kreileroord, Lambertschaag, 
Medemblik, Midwoud, Nibbixwoud, Oostmijzen, Oostwoud, Opperdoes, Sijbekarspel, Slootdorp, 
Twisk, Ursem en Zwaagdijk-West.

Week 3 (31): 29 en 30 juli en 1 en 2 augustus
Blokdijk, Bovenkarspel, Den Oever, Grootebroek, Hem, Hippolytushoef, Hoogkarspel, Lutjebroek, 
Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Westerland, Westwoud, Wijdenes en Wognum.

Week 4 (32): 5, 6, 8 en 9 augustus
Andijk, Barsingerhorn, Berkhout, Bobeldijk, Enkhuizen, Grosthuizen, Kolhorn, Lutjewinkel, 
Nieuwe Niedorp, Onderdijk, Oosterblokker, Oosterdijk, Oudendijk, Oude Niedorp, Scharwoude, 
Spierdijk, ’t Veld, Winkel, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost.
<

BIjSCHOLING ‘BEWEGEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING’
Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert Sportservice West-Friesland een 
interessante bijscholing voor (potentiële) trainers/ begeleiders van recreatieve 
(senioren) beweeggroepen. Drie gastsprekers geven inzicht in hoe mensen 
met de chronische aandoeningen COPD, hart- en vaatziekten of diabetes 
bewegen ervaren. De bijscholing wordt gehouden in het multifunctioneel 
Centrum De Bloesem in Wognum van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. 

In het kader van het project Actieve Beweegzorg West-Friesland wordt deze bijscholing voor 
lesgeefkader georganiseerd. Veel senioren doen aan sportbeoefening en het aantal deelnemers met 
chronische aandoeningen in beweeggroepen neemt toe. Hoe past u als trainer of begeleider uw les 
aan, aan iemand met COPD of met een hartprobleem of met overgewicht? Weet u hoe iemand met 
één van deze problemen zelf de inspanning ervaart? Weet u hoe belangrijk bewegen voor hen is? 
In de bijscholing op 25 mei 2013 komt dit aan de orde.

>
Telefoon 0229-551876 www.huyssteede.nl  

OPEN HUIS: vrijdag 17 mei 19.00-20.30 uur en
zaterdag 18 mei 12.00-14.00 uur

Veldbeemd 11 te De Goorn. 
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Sfeervolle en ruime eengezinswoning met "torentje" en berging 
gelegen op 139m2 grond. De woning beschikt over 2 slaapkamers, 
waarvan één riante ouderslaapkamer (24m2) en biedt mogelijkheid 
om op zeer royale zolderverdieping een volwaardige 
3e en 4e slaapkamer te creëren.
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Organiseert:	  

	  

Open	  dag	  
Zaterdag	  25	  mei	  2013	  
13:00	  uur	  tot	  15:00	  uur	  

Locatie:	  Jozefschool	  De	  Goorn,	  Dwingel	  6	  
	  
Presentatie	  van	  gitaar,	  piano,	  keyboard,	  drums,	  zang,	  	  
saxofoon,	  en	  basgitaar	  leerlingen.	  	  
	  
Muziek	  onderwijs	  voor	  alle	  leeftijden.	  

	  
Schrijf	  je	  nu	  in	  voor	  2013/2014!	  
	  

email:	  info@muziekschoolkoggenland.nl	   	   	   	  	  website:	  www.muziekschoolkoggenland.nl	  	  
• P
i

glas(zetter) nodig?!
• dubbelglas
• figuurglas
• veiligheidglas
• etc, etc..
• nieuw: nu ook reclame belettering
wogmeer 84, 1643 nh Spierdijk tel./fax: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

GEEN
VOORRIJKOSTEN

vrijblijvende

offerte!
   ichael�

GLASVERWERKING�

sierteeltmachines Services world wide

Vacatures ! !

Wij zijn op zoek naar medewerkers ! ! ! 

Tekenaar Constructeur HBO• 
Werkvoorbereider MBO/HBO• 
Magazijnmedewerker• 
Servicemonteur / Machinebankwerker • 

Zie voor functiebeschrijving 
onze website  www.potveer.nl
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Actieve Beweegzorg
Het project Actieve Beweegzorg beoogt een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen bij 
mensen met chronische aandoeningen en/of overgewicht. Binnen de Actieve Beweegzorg staat 
verantwoord doorverwijzen vanuit de eerstelijnszorg centraal. Door de sportaanbieders te scholen 
in het omgaan met chronische aandoeningen in de beweeglessen worden de sporters nog beter 
opgevangen binnen het bestaande aanbod. Hopelijk geeft dit ook huisartsen en fysiotherapeuten 
het vertrouwen om  meer mensen door te verwijzen naar beweegactiviteiten in de buurt.
Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland en de West-Friese gemeenten 
(met uitzondering van Hoorn). Sportservice West-Friesland coördineert het project, in nauwe 
samenwerking met een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van ZONH, het Geriatrisch 
Netwerk en twee fysiotherapeuten. 

Presentaties
Er worden drie interactieve presentaties gegeven door mensen uit het werkveld met veel ervaring 
in lesgeven aan mensen met een chronische aandoening. De heer Peter Wiedijk is trainer van de 
Hart tegen hart groep. Hij zal iets vertellen over bewegen met hart– en vaatziekten.

FIETSTOCHT VAN DE TEMPELIERS
 

Op zondag 2 juni.
Start tussen 11 en 13 uur.

Bij Eetcafé 70/ Zaal Dolleburg.

<

Kapsalon Boulangé

Kapsalon Boulangé heeft een metamorfose ondergaan,  zodat het 
een moderne uitstraling heeft gekregen. Daarom houden wij een 
opening op zaterdag 18 mei van 16.30 tot 18.00 uur met een hapje 
en een drankje. u ben allemaal van harte welkom om met ons de 
kapsalon weer opnieuw te openen.

Maroesha en Anny
Kerkebuurt 160   1647  ME  Berkhout - Tel: 0229 - 551485 
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ROMMELMARKT

Gymnastiekvereniging “VOORWAARTS”
houdt op ZATERDAG 18 MEI een ROMMELMARKT

Deze wordt gehouden in en om de schuur van P.Ruiter en Zn. Grosthuizen 
t.o. nr. 60 in Grosthuizen.

De verkoop begint om 10.00 uur
en gaat door tot 12.00 uur.

 Ook koffie en broodjes te koop.

Vrijdag 17 mei 2013 vanaf 19.00 
uur komen

    wij de spullen bij u ophalen, graag     
zichtbaar aan de weg zetten.

De route staat in deze Heraut.

GEEN WITGOED, GROTE MEUBELEN OF CHEMISCH AFVAL

Inlichtingen: Tel. 543102/541214

<
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MODERNISERE

Een aalbes in een besseboom
zat ‘r puur op te winden.

Ze zee heêl noidig tot de rest:
‘ ‘k Weet niet wat jullie vinde.

Ik vind m’n naam zommaar niks mooi
heêl boers en uit de toid,

dat gaat al ajre zommaar deur,
dat moet nou maar d’rs zoid.

Je moete met je toid meegaan.
Wie hiet ‘r nou nag Aal!

Zeg teugen moin maar Lia hoor
dat is moderne taal.

Dan in ‘t vervolg gien Aal Bes meer,
maar Lia Bes .... ‘t moet kenne.

‘t Klinkt eerst even een beetje vreemd meskien,
maar dat moet den maar wenne’.

Jan IJff, Noord-Scharwoude
Uit skroivendevort

HET 8E OPEN KAMPIOENSCHAP BOER&GOLF OUDENDIjK BINNEN 5 DAGEN VOL!!!
Ongekend hoe snel het 8e Open Kampioenschap Boer&Golf binnen 5 dagen volledig bezet 
raakte. Op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni organiseert Eetcafé Les Deux Ponts uit Oudendijk 
het jaarlijks terugkerende evenement. 15 april werd de inschrijving geopend en 19 april was het 
maximale aantal van 56 teams al bereikt. Desondanks kan er evengoed nog worden ingeschreven 
en worden de teams op een wachtlijst gezet

Wie zal de regerend kampioen “Derksen, Lafeber en de Caddies” van de troon stoten? En wie 
wordt de nieuwe Dameskampioen van 2013? Naar gebleken is wordt de top elk jaar breder, maar 
onder de vele deelnemende teams staat bovenal de gezelligheid voorop. Dit is vanuit het oogpunt 
van de organisatie dan ook de voornaamste reden dat er ieder jaar veel interesse is vanuit de gehele 
regio voor het Boer&Golffestijn.

Het unieke evenement zal over twee wedstrijddagen gespeeld gaan worden op de prachtige 
wedstrijdbaan in de Beetskoogpolder. 
Na het recordaantal van 56 teams in 2012, is besloten wederom 14 holes te spelen.
Boer&Golf is een variatie op het reguliere golfspel. Met behulp van een klompstok en een minibal 
moet een parcours in zo min mogelijk slagen worden afgelegd. De looplengte van het parcours 
is +/- 1750 meter. Je bent ongeveer twee uur bezig. Voor Boer&Golf is geen diploma vereist. 
Iedereen kan het spelen, ongeacht de leeftijd of sportieve aanleg. 
>
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Op zaterdag 22 juni vinden vanaf 15:30 uur de kwalificatierondes plaats. Zondag 23 juni zijn 
vanaf 12:15 de finalerondes. De teams dienen op zaterdag “de Cut” te halen. Degenen die bij de 
beste 28 teams eindigen, mogen op zondag de Grote Finale spelen. Voor de overige teams is er de 
Troostfinale. Men speelt dus zowel zaterdag als zondag.

Het is de bedoeling dat de teams, bestaande uit 4 personen, het tegen elkaar op gaan nemen.
Men speelt de gehele baan tegen elkaar. Het team dat uiteindelijk op zondag de minste slagen 
heeft, mag zich een jaar lang de trotse Kampioen Boer&Golf noemen.
Naast de welbekende eer, zijn er prachtige bekers en geldprijzen te verdienen. 

Damescompetitie
Net als voorgaande jaren hebben we voor de dames weer een aparte damescompetitie.
Dit betekent overigens niet dat de dames apart zullen spelen. Zij kunnen gewoon meedingen naar 
de titel Boer&Golf Kampioen 2013. 
Het damesteam welke op de finalezondag het beste gepresteerd heeft, mag zich de trotse Dames 
Boer&Golf Kampioen van 2013 noemen. Het team dient overigens wel volledig uit dames te 
bestaan. Wie zal de dames van “Chicks Of The Sticks 2”, onttronen?

Fair Play Cup
Dit jaar zal ook weer gespeeld worden om de Fair Play Cup. Deze wordt aangeboden door Factory 
Vlaar. Het team dat het sportiefste uit de bus komt, ontvangt een mooie bokaal.

Inschrijving:
Maak een team van 4 personen (man en/of vrouw), inclusief captain.
Dit kunnen uw (sport)vrienden, buren, collega’s, familie, kennissen, etc. zijn. 
(Per team mogen er tijdens het kampioenschap twee deelnemers vervangen worden.)
U speelt twee keer 14 holes met een gemiddelde duur van +/- 2 uur.
Minimale leeftijd 16 jaar.
 

Voor info en inschrijven: www.lesdeuxponts.nl 
Inschrijving uiterlijk tot 13 juni

Heeft u vragen? Neem contact op met: 
Martijn Geel 06 – 23 36 98 23         <
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WIL jE OOK EEN BETERE GEZONDHEID: MET MIKE DONKERS? ZONDAG 26 MEI
Zondagmiddag 26 mei is er in Midwoud, in café de Post een interactieve kennismiddag over 
voeding, gezondheid en balans door nationaal lezinggever Mike Donkers uit Nijmegen. Er zijn 
steeds meer mensen ziek of hebben klachten waar men mee moet ‘leren leven’. Laat u verrassen 
hoe eenvoudig het is om je gezondheid te verbeteren d.m.v. goede voeding. Mike licht ook de 
zuur-base-balans toe, wat is er waar en niet waar.
De kennismiddag start om 13.00 uur, je bent welkom vanaf 12.30 uur.
Kijk op www.voedingisgezondheid.nl voor meer informatie en aanmelding.
<

ARO’88 OPEN 2013 SCHOOL-ATLETIEKDAG
ARO’88 is een atletiek vereniging met een regio functie, al vele 
jaren zijn er jongeren uit de gemeentes Koggenland en Opmeer 
lid van onze vereniging. Om meer bekendheid met de sport te 
krijgen willen we wederom een atletiekwedstrijd organiseren 
met de naam ARO’88 OPEN!!
Op zaterdag 25 mei wordt de, ARO’88 OPEN 

ATLETIEKWEDSTRIJD georganiseerd, speciaal voor de kinderen van de scholen uit de boven 
genoemde gemeentes. Alle kinderen vanaf 6 jaar, kunnen op deze manier kennis maken met 
een aantal onderdelen die onze atletiekvereniging kan bieden, tijdens deze wedstrijd kunnen de 
kinderen: verspringen, balwerpen, sprinten en een 600/1000 meter lopen.

Zaterdag 25 mei, 
Van 11.00 tot 13.30 uur voor de kinderen uit de groepen 2, 3 en 4.
Van 13.30 tot 16.00 uur voor de kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8
Alle deelnemers trakteren wij op een drankje, een versnapering en een diploma/prestatiekaart.

De kinderen kunnen zich aanmelden via school of een e-mail sturen naar Jeugdcommissie 
ARO’88 voor dinsdag 21mei.
Met vermelding van: Voornaam, Achternaam, geboorte jaar, groep en school.
Wilt u verder nog informatie, dan kunt u terecht bij Ineke Mes, tel 0226-451985.
<

SCHADECLAIM VOOR ZEEMAN EN OVERAANBOD IN WEST-FRIESLAND 
Provincie claimt 13,8 miljoen bij Zeeman Vastgoed BV
De rechtbank Haarlem zal op 15 mei 2013 definitief een vonnis uitspreken over de vraag aan wie 
de gronden van Distriport toekomen: de provincie Noord-Holland of de ontwikkelaars Zeeman en 
De Peijler. Twee tussenvonnissen geven tot nu toe de provincie gelijk en bieden de provincie de 
mogelijkheid Zeeman Vastgoed BV aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. De provincie 
heeft aangekondigd een schadeclaimprocedure van 13,8 miljoen euro aan te spannen tegen 
Zeeman Vastgoed BV en heeft al beslag laten leggen. 
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De Oké-partij in Koggenland heeft schriftelijke vragen gesteld aan B&W omdat de claim van 13,8 
miljoen Zeeman Vastgoed BV wellicht in financiële problemen kan brengen. Dat kan gevolgen 
hebben voor Koggenland omdat Zeeman betrokken is bij diverse projecten in de gemeente, onder 
andere bij het nieuwe woningbouwplan in De Goorn. De Oké-partij vraagt of B&W maatregelen 
kan nemen om eventuele nadelige gevolgen voor de gemeente te voorkomen. 

BCI: overaanbod in West-Friesland
Buck Consultants International (BCI) heeft een nieuwe behoefteraming gemaakt voor 
bedrijventerreinen in Noord-Holland. Zij voorzien voor geheel West-Friesland tot 2020 een 
behoefte van 46 ha en een aanbod van 161 ha. Er dreigt dus een groot overaanbod. Het rapport 
meldt onder andere: ‘Net boven Hoorn ligt, binnen een straal van tien kilometer, een aanzienlijk 
potentieel geschikt aanbod voor logistiek van 150 ha netto (Agriport, Distriport en `t Zevenhuis). 
Een gelijktijdige ontwikkeling van deze drie terreinen verzwakt elkaar.’. Op Agriport is nog bijna 
50 ha beschikbaar en de verkoop van kavels op Zevenhuis (42 ha) ging onlangs van start. Is er dan 
nog ruimte voor Distriport? Gedeputeerde Staten hebben de conclusies van BCI overgenomen en 
schrijven in een brief aan Provinciale Staten: ‘Het nu verwachte overaanbod is van grote invloed 
op de ontwikkelbaarheid van terreinen. De provincie gaat daarom in gesprek met de regio om te 
kijken welke keuzes er gemaakt moeten worden.’. 

Gemeenteraad: fout of intrekken?
Maar wat gaat de gemeenteraad nu doen? Zij heeft immers bij de Raad van State verkondigd dat 
er voor Distriport nu al voor 35 ha concrete belangstelling is in de markt. Als dat waar is, kunnen 
de conclusies van BCI (46 ha voor heel West-Friesland) niet kloppen. Gaat de gemeenteraad BCI 
vertellen dat het onderzoeksbureau een fout in de berekeningen heeft gemaakt? Of trekt de raad 
haar bewering in dat Distriport al voor 35 ha zou zijn gevuld? Het is dus het een of het ander: òf 
de gemeenteraad bestrijdt het rapport van BCI, òf de gemeenteraad heeft de Raad van State onjuist 
laten voorlichten door een medewerker van Zeeman Vastgoed BV. Vraagt u er uw raadslid nog 
eens naar? 
<

namens Berkhout is Boos! Annet Wood

Koggenlanders in de pen
HOI
Zaterdagavond ben ik aanwezig geweest bij de kermis borrel geregeld door een aantal jongelui uit 
Berkhout. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de manier waarop ze dit geregeld hebben. Het 
is een feest geweest voor iedereen die er aanwezig was. Het meeste respect heb ik echter voor de 
aanwezige jongelui tijdens de dodenherdenking om 20.00 uur.
Er werd  van te voren aangegeven dat er twee minuten stilte gehouden zou worden en op het 
moment dat de herdenking gehouden werd was het ook werkelijk muis stil. Er stonden naar 
schatting ong. 600 mensen op het terrein en het enige wat je hoorde was het getjilp van de vogels 
in de bomen. Als of er op het hele terrein niemand was. 
De buren zullen ongetwijfeld de rest van de avond wel (genoten) hebben van de muziek, maar 
bewezen is dat de feestgangers met elkaar dus ook gewoon respect kunnen tonen. Nogmaals 
jongens prima geregeld.  < Dirk Rus
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Agenda      
 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di 13 tot 27 mei De Goorn Bibliotheek 1 Boek verkoop 
Di 14 mei 19.45 uur De Goorn KVG – Stichting Geriant 
Wo 15 mei 15.30 uur De Goorn RKEDO – kaboutermiddag/
    voetbal 
Za 18 mei 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 18 mei 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 18 mei 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Za 18 mei  Kerk Oudendijk Opening dorpshuis 
Za 18 mei 10.00-12.00 Grosthuizen Rommelmarkt “Voorwaarts” 
Zo 19/20/21 mei Ursem KERMIS 
Di 21 – 24 mei De Goorn EDO GYM AVOND-
    WANDELVIERDAAGSE
Wo 22 mei Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Wo  22 mei 19.15 uur Oudendijk Avondwandeling Werelderfgoed 
    Beemster
Wo 22 mei 18.00 Bibliotheek De Goorn Taalontwikkeling & belang van 
    Voorlezen 
Do 23 mei  Rozenstaete KBO reisje 
Do 23 mei 13.00uur Winkel ANBO Berkhout/Bobeldijk 
    Rondleiding Kunsttuin 
Vr 24/25/26 mei  Sportpark De Krom RKEDO 
    jeugdtoernooi 
Za 25/26 mei 13.00-17.00 De Groene Toren Avenhorn Expositie Wester Kogge 
    Kunst Kring 
Za 25/26 mei  Berkhout Beachvolleybal Dorpsplein Berkhout
Za 25 mei 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 25 mei 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo 26 mei 14.00 uur Berkhouter Kerk Optreden koor Evergreen
Di 28 mei 08.00 uur Scharwoude ANBO reisje
    

Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd Plaats Activiteit
1 juni  19.30 uur RK Kerk De Goorn Film Intouchables Op Roet
2 juni  19.30 uur RK Kerk De Goorn 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
9 juni  Start tussen
  12.00 en 13.00   Berkhout Vaarfeest
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22 juni 20.00 uur Dorpshuis Grosthuizen Try Out Concert Brassband
    Kunst naar Kracht
22/23 juni   8e open kampioenschap Boer & Golf
23 juni  Berkhout 3e editie Amusement Tocht
6/7 juli  Grosthuizen KERMIS
8 juli   De Goorn – Avenhorn Opbouw huttendorp
9/10/11 juli  De Goorn _ Avenhorn Huttendorp
27/28/29 juli  Wogmeer KERMIS
Juli/augustus  Kerk Oudendijk Expositie

FAMILIEBERICHTEN

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en persoonlijke 
condoleances die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en 
overoma

Wieske Braas-Pater

Het is fijn om te weten dat veel mensen goede herinneringen aan Wietske hebben. Uw belang-
stelling heeft ons veel steun gegeven.
 Kittie
 Kees en Marja
 Klein- en achterkleinkinderen.

Scharwoude

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij ons 60-jarig huwelijk, voor de 
kaarten, bloemen en de goede wensen. Wat een belevenis om dit te mogen vieren te midden 
van de kinderen en kleinkinderen, familie en kennissen.
Nogmaals onze dank, het was grandioos!
 Jan en Marie Ruiter-Kunst

Dankbetuiging
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling, de vele bloemen, kaarten, en 
lieve woorden die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw 

Alie Olij
Dit heeft het afscheid bijzonder gemaakt.
 Nico Olij
 Kinderen en kleinkinderen
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Dankbetuiging
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes tijdens en 
na mijn verblijf in het AMC in Amsterdam. Ook al die lieve mensen die een kaarsje gebrand 
hebben tijdens mijn operatie. Het gaat langzaam aan steeds beter met me.
 Truus Negenman

Tenslotte

Aangeboden:  Huishoudelijke hulp met ervaring, dag(en) kunnen in overleg.
 Bel: 06-54697738

Wie wil af en toe zonder te wassen en uitkammen krulspelden inzetten voor € 5,00.
 Bel 06-50828153

Te koop: Z.g.a.n. skelter ‘Berg Binky’ leeftijd 3-7 jaar € 95,00. Partytent 3 bij 6 meter.
Compleet met 2 zijwanden met ramen voor en achter wand met opvouwbare deur.
 Tel. 0229-551552 of 06-50810879

Te koop: Goede studiepiano € 500,00. Kleur: lichtbruin naturel.  Tel. 0229-553071

Gevonden: Vorige week vond ik op de Bobeldijk een sleutelbos, er aan zitten: diverse sleutels, 
Esprit bandje, lipje met 2013 erop, ook een Gazelle fietssleutel eraan, oranje touwtje.
Af te halen op Bobeldijk 103, 06-13096087

Verloren: Vrijdag 26 april een armband zilverkleurig / goud merk Boccia Titanium in de omge-
ving winkelcentrum ‘Vijverhof’.  Tel. 0229-541202

Op dinsdag 7 mei rond 12.00 uur heb ik mijn fiets bij Deen aan de Vijverhof geplaatst om daar 
even snel wat boodschappen te doen. Na nog geen tien minuten was ik met mijn dochtertje terug 
bij de fiets en zag ik dat het dekentje wat ik in haar fietszitje had achtergelaten niet meer aanwezig 
was. Ik zou deze heel graag terug ontvangen: het gaat om een Prenatal wiegdeken van katoen. Aan 
de ene zijde is deze lichtroze en aan de andere zijde donkerroze. Wil degene die deze meegeno-
men heeft deze in de brievenbus doen op Oosteinde 73A Berkhout.

Enkele konijntjes af te halen vanwege een ongeplande geboorte in de konijnen familie.
Telefoon 0229-541428

Te huur: Motorschuit met plaats voor 15 personen huur € 100,00 per dag. Niet met het Berkhou-
ter vaarfeest. Tel. 553025 06-37328784

Aangeboden: Huishoudelijke hulp liefst ouder iemand i.v.m. achtergrond ouderenzorg. 
 06-51045713
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Opruimwoede
Hebt u er last van, van opruimwoede, wilt u handwerk materiaal zoals breigaren, borduurwerk al 
of niet afgemaakt enz. enz. opruimen?
Wij weten er raad mee en verkopen de gemaakte truien, sokken, kleedjes enz. voor het Rode 
Kruis. Woensdag om de 14 dagen zijn we in Meerzicht in Scharwoude van 14.00 tot 16.00 uur 
aan het werk en wilt u komen kijken en/of meewerken? dat kan altijd.
Hebt u materialen voor ons dan kom ik het graag bij u ophalen. Mijn telefoonnummer is 0229-
542126. Alvast bedankt.

Te huur:
Heeft u veel vrije tijd en zoekt u een hobby, dan hebben wij een gefreesde tuin, zodat u meteen 
kunt met beginnen met tuinieren. Tuinvereniging ‘de Kweker’ gelegen achter ‘Tennisvereniging de 
Berk’ aan de Slagterslaan 35 heeft per 1 mei 2013 een schone volkstuin te huur, grootte ± 100 m2 
voor inwoners uit Berkhout. Tel. 0229-551206 of email: reinschouten3@quicknet.nl

Verloren: tijdens de Kaart-Keesavond, vrijdag 3 mei in de Ridder St. Joris, een zilveren ring met 
groene steen. Heeft u hem gevonden? Graag een belletje naar 0229-553139.

Wie heeft er nog spullen van uit de Tweede Wereldoorlog (zo rond ‘35 à ‘40) dit mag van alles 
zijn, ook van de foute kant, goederen/uniformen/medaillons/foto’s etc. etc. en mocht u er van af 
willen, misschien past het in mijn verzameling.
U kunt mij bellen (na 19.00) op 06-22843083 of mailen beerepoot@quicknet.nl

Gevonden:
Op de Kerkebuurt bij Rein Visser voor de deur een bril met blad- en bloemmotief op de pootjes. Af 
te halen bij Kerkebuurt 215a. Tel. 0229-551657.

Te huur:
Bedrijfs/opslagruimte 180m2 met overheaddeur. Meer info 06-28528110 / 0229-750733

Vermist: 
Wie heeft onze kano gezien? Het betreft een blauw witte kano met de naam Blue Blessing.
Graag bellen met 0229-750733.

Aangevlogen: Gele zangkanarie, mist u een kanarie bel dan naar 0229-551618.

“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 22 mei vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  


