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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no. 1215

28 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 5 juni 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
Als je geen tijd hebt om te ontspannen, wordt het tijd om te ontspannen. Deze uitspraak is niet van 
mij maar vond ik van toepassing op de mooie tekst die Anette Vlaar maakte over ons dorp Berkhout 
op de melodie van het lied “langs het tuinpad van mijn vader”. Het prachtige lied werd ten gehore 
gebracht door Sabrina Lammers en Anette Vlaar op het openingsfeest van De Berkhouter Kerk in 
Berkhout. De hele tekst staat afgedrukt in deze Heraut. Geniet er van !! En ontspan met De Heraut
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Elke uitgave is gratis te downloaden en bevat extra interactieve content.
Deze digitale uitgave kunt u lezen op uw tablet of smartphone en wordt 
aangeboden in een handige kiosk. Hierin zijn ook meer dorpsbladen te 
lezen bij u in de buurt. Zo heeft u voortaan al het nieuws bij de hand!

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

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl

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

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

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

Wat mag wel en wat mag niet?
Alles wat bijdraagt aan een uitgave van 
de Heraut komt in aanmerking voor 
publicatie. Echter kijken wij wel naar 
de inhoud en kwaliteit. Materiaal wat 
commercieel, haatdragend, discrimine-
rend of niet voor alle leeftijden geschikt 
is wordt niet gepubliceerd.
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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.

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

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

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl
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artikel in deze app terug.

Hoe werkt het?
Stuur uw foto’s of �lmmateriaal met een 
beschrijving naar 
herautdegoorn@westfriesnieuws.nl 
Wij beoordelen of het ingezonden 
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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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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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 RINY VAN DE WATER
     tegelwerk - tegels - sanitair

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

    
  
    
    
    

 TEGELMEESTER

 Keuze uit diverse 
 soorten vloer- en 
 wandtegels 
 en natuursteen.

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

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

<
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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

Ook in 
uw tuin 
aan 
de slag?

Spaansen Tuin- 

en bestratings -

materialen in Winkel, 

Uitgeest en Hoorn

WaardebOn

 10% korting 

bij   inlevering van deze bon

www.spaansen.nl 0224 - 54 4607

Geldig t/m juni 2013
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WEET WAAR DE AED HANGT  
IN KOGGENLAND 

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

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

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

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

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

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

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

    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
    9 juni ds. B. Stobbelaar Beets
  16 juni ds. B. Rapp Oosthuizen
<
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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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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 1 T/M  7 JUNI  2013

Zat. 1 juni 16.30u.   Rozenstaete;  Woord-, Gebed- en Communieviering
  19.30u    Filmavond ,OP ROET, Intouchables 
Zon. 2 juni 10.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.30u    Concert Brassband Kunst naar Kracht
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 14 JUNI  2013

Zat.8 juni 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon.9 juni 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Cornelia Stam-Vriend, 79 jaar
         Maria Pronk-Commandeur, 91 jaar  

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

ALEx VAN HEUSDEN SLUIT jAARTHEMA Af IN DE WESTfRIESE EKKLESIA
Op zondag 2 juni 2013 om 11.00 uur heeft de Westfriese Ekklesia haar laatste viering 
van dit seizoen. Nog één keer is het thema het bijbelboek Richteren. Alex van Heusden 
spreekt dan over “De chaos Compleet” in de Protestantse Kerk te Wognum. 
Zijn uitgangspunt zijn de hoofdstukken 18 en 21 uit het boek Rechters, of Richteren.
Alex van Heusden Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in 
Amsterdam. Van 1974 tot 1980 behoorde hij tot de orde der Jezuïeten. Hij heeft zich toegelegd op 
bijbelwetenschappen, judaica en de geschiedenis van het vroege christendom. Als studentassistent 
van de vakgroep bijbelwetenschappen van de Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam 
vond hij leermeesters in de nieuwtestamentici Ben Hemelsoet en Wim Weren. Rabbijn Yehuda 
Aschkenasy was de eerste die hem wegwijs maakte in oude rabbijnse en andere joodse bronnen. 
Politieke bijbellezing leerde hij voornamelijk van Ton Veerkamp.
Sinds 1997 werkt hij als studiesecretaris en vaste uitlegger mee aan het project ‘De hele bijbel 
gelezen en uitgelegd’. Met Huub Oosterhuis vertaalde hij de bijbelboeken Genesis, Exodus, 
Numeri en Het evangelie van Lukas. In 2002 kwam hij als studiesecretaris in dienst van Stichting 
Leerhuis & Liturgie, sinds 2011 is hij in dienst van De Nieuwe Liefde.            >

Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

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

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

OnTWerp, AAnleg en OnderhOud vAn Tuinen,  
Snoeien en kappen van bomen, aanleg en reparatie van straten en terrassen.
nu OOk vOOr heT uiTfrezen vAn WOrTelSTrOnken, OOk in de AchTerTuin.
     • Tel 0229-542956  • Mobiel 06-53384563

e-mail info@hoveniersbedrijfgweel.nl
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S t i c h t i n g  K i n d e r o p v a n g  K o g g e n l a n d

G a s t o u d e r o p v a n g 
D a g o p v a n g 

B u i t e n s c h o o l s e  o p v a n g
A v e n h o r n   -   U r s e m   -   B e r k h o u t

•  4  L o c a t i e s , g e l e ge n  i n  e e n  v e i l i g e , r u s t i g e  e n  g r o e n e  o m gev i n g 
•  H oge  k wa l i t e i t  zo n d e r  w i n s t o o g m e r k
•  O p v a n g  v a n a f  7 . 0 0  -  1 8 . 3 0  u u r  ( v ra a g  n a a r  d e  v o o r wa a rd e n )

www.sk ikkoggen land .n l

Nu ook f lex ibe le  opvang én opvang vanaf 2 dagde len

TheO Bier pArkeT  Uw parket specialist 

 * Adviseur     * Leggen * Verkoop 
           Noorddijkerweg 73 • 1641 VL Spierdijk Tel. 0229 - 56 16 86 Fax: 0229 - 56 
32 32 www.theobierparket.nl • email: bier.parket@planet.nl

Ook voor het herstellen, aanhelen en repareren van uw oude parketvloer kunt u bij ons terecht.

Gespecialiseerd in o.a. klassiek parket zoals b.v.: Visgraat met band en bies en vele andere soorten.
Ook voor al uw onderhoudsmiddelen van uw  parketvloer. 

Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket  collectie laten zien.

 KUIJPERS 
 Zonweringen en rolluiken 
 

Zonneschermen  Serres                                                              
           Markiezen           Lamelgordijnen  
     Off. dealer          Rolluiken           Jaloezieën 

 Rolgordijnen  Horren 
 Parasols                Reparaties  

 West 92 1633 JG Avenhorn     Tel:  0229-541274     www.zonweringenkuijpers.nl                   
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Hij is verbonden aan het liturgisch team van de Amsterdamse Studentenekklesia. Hij verzorgt 
leerhuizen en voordrachten, in De Nieuwe Liefde en op vele plaatsen in ons land o.a. in Wognum, 
in Vlaanderen en in Duitsland. Van zijn hand verschenen artikelen in verschillende periodieken, 
onder andere in Werkschrift, Roodkoper, Nieuwe Liefde magazine en de Maandbrief voor Leerhuis 
& Liturgie. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van 
Alwies Cock en wordt begeleid op vleugel of orgel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is 
er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. 
Wij hopen u  2 juni 2013 te ontmoeten. U bent van harte welkom.       <

Bestuur Westfriese Ekklesia
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl  

HET DORP 2013

Thuis heb ik nog een ansichtkaart
Waarop een kerk, een kar met paard
Een weiland, sloten en een dam
Een kroeg, een boertje op de fiets
Het zegt u hoogstwaarschijnlijk iets
Het is waar ik ter wereld kwam.
Dit dorp, ik weet nog hoe het was
Bij Meester Gillisen in de klas
En Gerard Sas die voor kwam rijen
Piet Bruin en Douwe’s Groenteboet
Een tuinder met z’n schuit en kloet
Het vee, de boerderijen.

En midden in dat mooie dorpje
Zag ik die grote kerk staan
Ik was een kind en wist niet beter
Die kerk die blijft altijd bestaan

Wat leefden we eenvoudig toen
In simpele huizen tussen groen
Het postkantoor van Dirk de Haas
Slager Schouten voor gehakt
En voor een lamp naar Jan Contact
Voor 3 ons grut naar Afie Haas
Naar  Annie,  voor een nieuwe coupe
En naar het bakkertje om snoep
Naar Karsten voor manifacturen
De boerenleenbank voor de poen
Naar  Jan Kuiper voor een zoen
En om suiker naar buren

En midden in dat mooie dorpje
Zag ik die grote kerk staan
Ik was nog jong en hoorde fluistren
Die grote kerk, die gaat er aan               >

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                   
  
     
  
               
  



16

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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Veel winkels zijn verleden tijd
De nieuwbouw wint het van ’t Wijd
En koeien zien we haast niet meer
Annie, heet nu Boulanger
Dirk en Lies doen net nog mee
We hebben remmers voor ’t verkeer 
De jaren zijn voorbij geraasd
Koggenland is nu de baas
Maar gaan wij hier weg zitten kwijnen?
Dat dorp van toen is oud papier 
Toch bruist het hier nog van ‘t vertier
Dit dorp zal nooit verdwijnen

En midden in dat mooie dorpje
Zie ik die grote kerk staan
Nu ben ik ouder, ik weet zeker
Die kerk die blijft altijd bestaan

< Maart 2013 © Annette Vlaar 

fLAMENCOKLANKEN OP BRASSBANDCONCERT IN KERK DE GOORN

Op Zondag 2 juni om 19.30 uur zal de kerk in De Goorn weer bol staan van 
muziek wanneer Brassband `Kunst naar Kracht` haar concert geeft geheel in 
Spaanse sferen met als thema “Fiesta España“. Op dit Spaanse feest zal een 
Flamenco trio van´grote klasse´ een aandeel hebben in het programma. De 
virtuoze Flamencogitarist Edsart Udo de Haes zal samen met de Argentijnse 

flamencozangeres Ermina Fernández Córdoba en danseres Janine Keijzer “ La Nina”een wervelende 
show brengen.
Gitarist Edsart Udo de Haes studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en Sevilla en 
treedt sinds zijn masteropleiding op als flamencogitarist in verschillende ensembles in binnen en 
buitenland en op radio en televisie, o.a. met Frank Groothof.
Ermina Fernández Córdoba studeerde aan het Rotterdams Conservatorium en is een van de meest 
gevraagde flamenco zangeressen in Nederland.
Danseres Janine Keijzer heeft haar eigen dansgroep, maar staat ook met grote regelmaat op het 
podium met gitarist Edsart Udo de Haes en Ermina Fernandez Córdoba.
Het programma van de Brassband o.l.v. Erik Kluin zal een feest der herkenning zijn met  
onweerstaanbaar aanstekelijke Spaanse muziek. 
Wilt u er ook over mee kunnen praten, dan moet u erbij zijn geweest.   
De entree voor deze avond is € 10,00 
Donateurs betalen € 7,50 en kinderen tot 16 jaar € 5,00

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 
Drogisterij: Carla van der Hulst,
winkelcentrum Vijverhof in Avenhorn en 
Fietswereld Keizer, De Goorn 77.                              <

Ook uw echtscheidingsspecialist !
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Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur
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en onderhoud 
van alle merken 
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maandag gesloten 
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09.00 tot 16.00 uur

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

iDEAL

Open een voordelige
betaalrekening en krijg:

€ 50 op uw RegioBank 
spaarrekening

Een Adviseur die u kent

Persoonlijk advies

App voor Mobiel 
Bankieren

Internet Bankieren

Wereldpas

Nu met  gratis Mobiel Bankieren 
app.

€ 50 cadeau 
bij onze

betaalrekening!*
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Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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8 jUNI LUSTRUMCONCERT KOGGE KLASSIEK
Een feest der herkenning zal het zijn op het jubileumconcert van het 
gemengd koor Kogge Klassiek t.g.v. het eerste lustrum. Uitsluitend 
hoogtepunten uit het repertoire van de afgelopen 5 jaren zullen op dit 
concert naar voren worden gebracht. Hierbij zullen de sopraan Anke van 
der Kooij en mezzo sopraan Esther van Dijk enkele solo´s invullen bij de 
koormuziek.  De begeleiding is in handen van Hans van Beelen op piano en 

het geheel staat onder leiding van Meeuwis Rebel.  
De presentator is Michael Abspoel (de stem van Man Bijt Hond).
Entree is € 12,50 
Locatie : Berkhouter Kerk
Aanvang: 20.00 uur 
Reserveringen: info@koggeklassiek.nl
www.koggeklassiek.nl             <

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 
de activiteiten 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.- p.p., kinderen van 6 tot 15 jaar € 7,50, kinderenjonger 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          <
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Ga naar rabobank.nl/woonvragen

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank geeft antwoord 
op uw woonvragen.

Nu een huis kopen.
Ja of Nee?
In de huidige woningmarkt is iedereen op zoek naar zekerheid. Maak ik wel de juiste keuze? Op

rabobank.nl/woonvragen behandelen we de meest uiteenlopende woonvragen. Daarmee krijgt u meer

inzicht in uw persoonlijke mogelijkheden, zodat u beter kunt afwegen wat voor u een goede keuze is.
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HET BESTUUR MELDT
Zondagmiddag 12 mei was het druk op De Krom. Zo’n 750 betalende 
bezoekers hebben de wedstrijd Kwiek ’78 – Dynamo gezien, daarnaast waren 
er al veel bezoekers omdat de meisjes MB1 kampioen werden. U heeft het 
vast gelezen of gezien Kwiek ’78 werd kampioen. Kwiek ’78 namens RKEDO 
gefeliciteerd en Dynamo veel succes in de nacompetitie, misschien zien we 
beide terug op De Krom in de 4e klasse. 

Woensdag 15 mei vond de kaboutermiddag en F-instuif plaats. De opkomst was geweldig; 26 
nieuwe en 8 huidige kabouters. 
Na een Champions League shirt te hebben uitgekozen was het tijd om naar het A-veld te gaan. 
Hier werd op twee veldjes een partijtje gespeeld en op één veldje voetbaloefeningen gedaan. Na 
afloop kregen alle kinderen limonade en snoep. Vanaf half september zal er door de kabouters weer 
gevoetbald gaan worden, geef je nu alvast op zodat je voor de eerste keer ingedeeld kan worden.
Ook de opkomst voor de F-instuif was super; circa 75 kinderen werden onderverdeeld in 
verschillende teams. Zij speelden meerdere wedstrijden op een half veld. Voor hen was er ook na 
afloop limonade en snoep. 
Het 7*7 toernooi voor de 35+’ers was een succes en zal komend seizoen zeker weer terugkomen. 
Hierbij wordt gevoetbald op een half veld, de wedstrijden vinden plaats op een paar vrijdagavonden, 
waarbij meerdere wedstrijden per avond gespeeld worden.
Ook de stempelpost op De Krom tijdens de fiets4daagse is een succes geweest vele fietsers hebben 
gebruik gemaakt van de RKEDO koffie en koek wat voor de penningmeester een mooi bedrag 
opleverde.
Het seizoen raakt nu dan echt ten einde afgelopen weekend het Reus & Bark jeugdtoernooi gehad, 
zo’n 1.800 voetballers en voetbalsters streden voor de mooie prijzen en natuurlijk de sportieve eer. 
Zaterdag 1 juni staat de jeugdsportdag op het programma. Iedereen die nog op de lagere school zit, 
dus zowel leden als niet leden, kan zich inschrijven. In een team strijd je voor de eeuwige roem, 
je hebt in iedere geval een mooie en hopelijk sportieve dag.
Dit seizoen, helaas geen 5*5 toernooi, maar komend seizoen verwachten we u dit toernooi weer 
aan te kunnen bieden,
Zondagmiddag 16 juni hebben we de medewerkersmiddag, de dag waarop alle vrijwillig(st)ers 
bedankt worden voor hun inzet onder het genot van een hapje en een drankje. Iedere medewerker 
ontvangt een uitnodiging of heeft deze inmiddels gehad. Medewerkers hebben we altijd nodig 
wat is een vereniging zonder medewerkers? Daarom loopt nu een actie om meer medewerkers 
te krijgen, zodat het werk beter verdeeld wordt. Het aloude adagium: “Vele handen maken licht 
werk” gaat bij het vrijwilligerswerk in sterke mate op. We hopen op veel positieve reacties.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, graag opgeven bij Lize Reus (adres zie de website) met het 
inschrijfformulier welke ook op de website (www.rkedo.nl )staat.
Voorlopig geen wedstrijdprogramma, half augustus wordt bij RKEDO en de Koggenlandverenigingen 
gevoetbald voor de Fred Faijdherbe Koggenlandcup. Meer hierover in een latere Heraut en de 
website www.rkedo.nl .
Groet,

Kees Floris
Secretaris RKEDO

Reacties op: secretariaat@rkedo.nl
<
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Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

High Tea arrangementen

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

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

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

 

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

 
 
 
 
 

 Juni maand, Zomer Maand. 
Deze maand zijn alle beeldjes in de aanbieding 

hierop geven we 20% korting. 
 

16 Juni Vaderdag 
Ook voor Vader hebben we mooie en leuke cadeau’s 

 
Het lot dat is getrokken na de wereld fair trade dag is 

No. 38 
Heeft u dit nummer neem dan contact op met J.Laan tel. 0229 542720 

 
 
 
 



23

 
REDERIjKERSKAMER ELENA SPEELT: STRAf
Geschreven door: Ton Davids
Regisseur: Ronald Smit

De spelers van “Rederijkerskamer ELENA “ zijn weer druk aan het oefenen 
voor de uitvoering van het kermisstuk! Dit keer onder leiding van regisseur 
Ronald Smit!

Het toneelstuk speelt zich af in een verzorgingshuis. Daar zien we de kamer van meneer Velsen. 
Bert heeft een taakstraf, omdat hij veel te hard heeft gereden binnen de bebouwde kom. Zijn 
taakstraf is het verzorgen van meneer Velsen. 
Op diezelfde dag dat Bert gepakt is voor hard rijden, is er een bank overvallen…. en nog altijd is 
de buit zoek.
De reclasseringsambtenaar en de vriendin van de overvaller zitten achter Bert aan. Bert zijn hoofd 
is op hol geslagen door de uiterst charmante zuster Silvia. Maar Silvia heeft slapeloze nachten van 
hoofdzuster Carla.
Wat is er toch met haar aan de hand?
En waarom praat meneer Velsen niet meer? Zijn demente buurvrouw mevrouw Blaupot komt 
geregeld op visite en is erg gecharmeerd van alles wat glimt en ook de buurman?
Heerlijk stuk om te spelen, heerlijk om naar te kijken.
 
Kom gezellig langs bij Brasserie de Grost te Grosthuizen!

We nodigen u graag uit op: 
Zondag 30 juni om 19.00 uur, zaal open vanaf 18.30
Woensdag 3 juli om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
Vrijdag 5 juli om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30

Kaarten zijn UITSLUITEND te verkrijgen in de voorverkoop bij Brasserie de Grost (0229-541393) 
Deze kaarten kosten € 6,-- voor volwassenen en € 4,-- voor basisschoolleerlingen.

In de pauze is er uiteraard de alom bekende verloting met fantastische prijzen, mede mogelijk 
gemaakt door onze sponsoren!

Wij zien u graag op één van deze avonden.
<

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).
>

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    

 
 
 
 
 

 Juni maand, Zomer Maand. 
Deze maand zijn alle beeldjes in de aanbieding 

hierop geven we 20% korting. 
 

16 Juni Vaderdag 
Ook voor Vader hebben we mooie en leuke cadeau’s 

 
Het lot dat is getrokken na de wereld fair trade dag is 

No. 38 
Heeft u dit nummer neem dan contact op met J.Laan tel. 0229 542720 
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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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Een Zonnestraaltje  
Voor hulp bij lichamelijke en geestelijke pijn. 
Voor het opheffen van blokkades. 
Voor rust en ontspanning.  
 
Yvonne Giebing                                                    

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

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

 

 

 

Voor een eigen afscheid
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Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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Ook kunt u wederom een fietsarrangement nemen, dus eerst lekker fietsen en daarna lekker eten. 
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.

NIEUWS VANUIT DE BIBLIOTHEKEN KOGGENLAND.
Bibliotheek Ursem zoekt voorlezers voor Verzorgingshuis 
Rustenburcht.

Bibliotheek Ursem zoekt samen met Verzorgingshuis 
Rustenburcht in Ursem voorlezers voor het voorleesteam Luisteren in je Leunstoel.
Met behulp van dit voorleesteam leest u voor aan oudere bewoners. Zelf lezen is voor veel oudere 
bewoners niet meer mogelijk. Met behulp van het voorleesteam wil de bibliotheek deze groep 
bewoners toch laten genieten van verhalen. Ook het met elkaar praten over de voorgelezen 
verhalen hoort daarbij.
De bibliotheek is op zoek naar mensen die er voor voelen om deel uit te maken van het voorleesteam. 
Houdt u van voorlezen en houdt u ervan om met oudere mensen van gedachten te wisselen, dan 
is deze voorleesactiviteit misschien iets voor u.

Wij bieden u:
- een boeiende activiteit met oudere mensen
- een goede voorbereiding
- ondersteuning door het beschikbaar stellen van media
- contact met een club enthousiaste voorlezers.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Dan kunt u contact opnemen met: Marian Blom, 0229 543407 of mail via 
mblom@westfriesebibliotheken.nl

De Bibliotheek Ursem is ook op zoek naar een opruimhulp voor de maandagavond en vrijdagavond. 
Ben jij 16 of 17 jaar en op zoek naar een leuke, afwisselend bijbaan? Neem dan snel contact op met 
Sebastian van der Linden, 0229 543407 of mail svdlinden@westfriesebibliotheken.nl
<

SCHUIMPARTy TENDANCE 
Beste jongens en meisjes, 
Vrijdag 7 juni van 20:00 tot 23:00 organiseren wij een afsluitfeestje voor de 
zomerstop met een schuimparty. 
Wij zouden het leuk vinden als jullie zouden komen om er een leuk feestje 
van te maken.  
De kosten zijn 2 euro. Het feest is bij het gebouw van Tendance. 

Tot vrijdag 7 juni!
< Tendance crew
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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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DE EERSTE PRUT-MARATHON VAN 2013 IN OUDENDIjK NH
ZATERDAGAVOND  29 juni 2013 voor het 36e jaar 
Een parcours van 4,2 kilometer langs de Beetskoogkade over de weg en door het land met 40 
sloten.
De start is om 19.30 uur nabij Les Deux Ponts.
De inschrijving is vanaf 18.00 tot 19.15 uur in Oudendijk NH.
Inschrijfgeld is € 5,00 persoon.

Het is een open wedstrijd, er wordt meegedaan op eigen risico.
Sportschoenen of ander schoeisel is verplicht. De leeftijdsgrens voor deelname is bepaald vanaf 13 
jaar. (jongere leeftijd met toestemming ouders)
Prijzen voor:  DAMES/HEREN en Dames/Heren Masters vanaf 45 jaar

Om ongeveer 21.30 uur is de prijsuitreiking.

Voor meer informatie kunt u bellen met: 0229-541275
of surf naar www.lesdeuxponts.nl

KEDOOTjE

Ome Kees most nei de winkel
Want z’n nichie die werd vier.

En as peetoom kon ’t laie,
’t moidje gaf ‘m veul plezier.

Streunend tussen al ’t speulgoed,
Afdêling poppehuize-spul,

Koos ie meubeltjes en poppies,
Want zuks wulle moidjes vul.

Toen nag effies te betalen,
Z’n twei grôte hande vol.

En zo staande bai de toonbank
Skoot ie hêlegaar in z’n rol.

‘Is ’t soms voor een kedootje?’
vroeg de juffrouw rizz’leveerd.

‘Nei ‘oor, ‘k gaan d’r zelf mee speule!’
zoi Kees doodgemoedereerd…

Rick Botman-Beukens, Hoogkarspel
Uit Skroivendevort
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www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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RECTIfICATIE BEACHVOLLEyBAL  BERKHOUT
De derde editie van het beach-volleybaltoernooi staat op de agenda in het weekend van 6 en 7 Juli 
2013(i.p.v. 25 en 26 mei)
Dit jaar spelen we ook op de zaterdagavond, houdt ook in dat we dus meer teams kwijt kunnen 
zonder speeltijd in te leveren.
De teams bestaan uit maximaal 8 personen, de samenstelling mag in alle varianten. Heren,dames, 
of mixteams. Het inschrijfgeld bedraagt € 25.00 per team.
Schrijf NU  in met uw bedrijf, buren of vrienden om teleurstelling te voorkomen.
 We horen dan ook graag via info@cafederidder.eu of een belletje naar 0229 551522 zich aan te 
melden o.v.v. Beachvolleybal en naam van het contactpersoon.

Sportieve groeten,
Marja, Rene en Arthur

KERMIS ZUIDERMEER : 7, 8 EN 9 jUNI 2013
U leest het goed beste mensen…de kermis van de Zuidermeer komt er weer aan. In het weekend 
van 7, 8 en 9 juni organiseert stichting “De nieuwe toekomst” opnieuw deze kermis. Dit is mede 
te danken aan de vele vrijwilligers die elk jaar weer paraat staan om hun handen uit hun mouwen 
te steken. Het kermiscomité begint maanden van te voren al met de voorbereidingen. Zuidermeer 
heeft namelijk geen dorpscafé meer en dus wordt de gezellige kermis gehouden in een mooie 
feesttent die in het centrum van ons dorp staat. U kunt de tent niet over het hoofd zien!!!

Op vrijdagavond 7 juni speelt het trio “De Gekko’s”. Gek, Gekker…De Gekko’s! 
Voor €25,00 kunt u deze avond vrij drinken. Er is deze avond wel een dresscode: zwart/wit. 
Wij verwachten dat een ieder creatief genoeg is om zich naar deze dresscode te verkleden op deze 
avond die om 21.00 uur van start zal gaan.

Zaterdagavond 8 juni gaat om 22.00 uur van start met Jukebox, een hele bekende band onder 
de kermissen. Dat wordt weer een gezellige avond waarbij de voetjes natuurlijk ook weer van de 
vloer gaan.

Op zondagmiddag 9 juni volgt er weer een leuk spel voor jong en oud. Kom langs en schrijf 
je in! Zondagavond om 18.00 uur speelt DJ Jory en maken we van deze laatste kermisdag een 
geweldig feest waar nog dagen neeee…weken over gesproken zal worden. Zondag is de entree 
gratis.

Een kermis kan niet zonder botsauto’s en andere leuke kermisattracties dus voor ieder wat wils. 
De kermisattracties gaan elke dag om 15.00 uur open. Het gaat vast een druk en heel gezellig 
weekend worden en hopelijk zit het weer ons mee… We gaan het zien en beleven… Gewoon 
komen dus!!!

Tot 7, 8 en 9 juni!!!

 Stichting “De nieuwe Toekomst”

<
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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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ONDERZOEK NAAR DISTRIPORT AfGEROND
Presentatie, bespreking en besluitvorming
De rekenkamercommissie van Koggenland is klaar met het onderzoek naar Distriport. Zij heeft in 
opdracht van de gemeenteraad het feitenonderzoek naar de rechtmatigheid van de besluitvorming 
uitgevoerd en daar conclusies uit getrokken. De commissie zal op maandag 27 mei om 20.00 
uur het rapport presenteren. Op donderdag 30 mei om 19.00 uur wordt het rapport besproken 
in een commissievergadering waarbij alle raadsleden aanwezig zijn. Dan kunnen de raadsleden 
vragen stellen aan de onderzoekers en het rapport onderling bediscussiëren. Op maandag 3 juni 
om 20.00 uur volgt een raadsvergadering waarin de politieke vertaalslag wordt gemaakt. De raad 
kan ervoor kiezen het rapport over te nemen en er mogelijk andere besluiten aan verbinden. Komt 
u kijken in de raadszaal van Koggenland? Of volgt u de vergaderingen via internet?

Leden rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie bestaat uit twee Koggenlandse raadsleden, de heer G. van der Roest 
(GB) en mevrouw R. de Boer-Buis (CDA), aangevuld met drie externe leden. De voorzitter is 
de heer K. Brand, registeraccountant, de vicevoorzitter is de heer B. Broxterman, hoofd van de 
Woningbouwvereniging  Anna Paulowna. Het  vijfde lid is de heer G. Scholte, manager bij T-Mobile 
en raadslid voor de VVD in Hoorn. De rekenkamercommissie heeft zich bij het feitenonderzoek 
laten bijstaan door twee adviseurs van RIGO Research en Advies. Wij hopen dat de commissie zich 
op basis van de feiten een onafhankelijk en zorgvuldig oordeel heeft gevormd over de zaak en dat 
men zich niet heeft laten leiden door politieke beweegredenen. 

Presentatie rapport
Maandag 30 mei presenteert de commissie het rapport. Wij hopen dat daarin minimaal de volgende 
punten aan de orde komen:
- De ondertekening door wethouder Wijnker in juni 2007 van een verklaring waarin 

Koggenland zich vastlegt om het bestemmingsplan te realiseren en zo nodig op verzoek van de 
projectontwikkelaars gronden te onteigenen. 

- De ondertekening door wethouder Wijnker in augustus 2010 van de realisatieovereenkomst 
Westfrisiaweg waarin Koggenland zich ook verplicht tot betaling van 6,5 miljoen die vanuit de 
exploitatie van Distriport aan de Westfrisiaweg moet worden bijgedragen.

- De verklaring bij de Raad van State door de gemeenteraad van Koggenland bij monde van een 
vertegenwoordiger van Zeeman Vastgoed BV in december 2011 dat er al een concrete behoefte 
is van 35 ha voor Distriport, zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was. 

Bespreking door de raad
Op donderdag 30 mei zal de gemeenteraad vervolgens het rapport bespreken en op 3 juni neemt 
de raad er besluiten over. Beter laat dan nooit. De raad is in de afgelopen jaren de inhoudelijke 
discussie over het bedrijventerrein steeds uit de weg gegaan. Zullen de raadsleden zich eindelijk  
opstellen als de controleurs van ons gemeentebestuur en werkelijk over de feiten rond Distriport 
gaan spreken? Zullen zij de conclusies van het rapport overnemen? En welke consequenties zullen 
ze eraan verbinden? Vraagt u het uw raadslid? 

Uitstel uitspraak gronden Distriport
De rechtbank Haarlem zou op 15 mei 2013 definitief uitspraak doen in het geschil tussen de 
provincie Noord-Holland en de projectontwikkelaars over de eigendom van de Distriport-gronden. 
Deze uitspraak is echter opnieuw uitgesteld. 
 Namens Berkhout is Boos!
< Annet Wood
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Alles onder controle

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

Doelgericht 

&

Persoonlijk 

Afslanken

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl
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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

De Helpende Hand 
een luisterend oor…  

Wat kunnen wij voor u betekenen? Zoekt u voor u zelf, of iemand anders hulp op maat? Dan 
kunt u bij ons terecht! Naast persoonlijke hulp, bieden wij ook hulp op gebied van kleine 
klussen/aanpassingen in en rondom het huis zodat u langer thuis kunt blijven wonen.  De 
werkzaamheden kunnen bestaan uit hulp bij: 
 

- huishoudelijke klusjes 
- tuinwerkzaamheden 
- dokter-/ziekenhuisbezoek 
- activiteiten buitenshuis (boodschappen, bezoek aan familie, museum, winkel, wandelen, etc.) 
- samen de maaltijd bereiden 
- eventueel (slaap-/waak) oppas wanneer mantelzorg/familie vrijaf wil 
- tijdelijke hulp als u uit het ziekenhuis/verpleeghuis komt, etc.. 

Aanpassingen in en rondom uw woning, zoals: 

- het gelijkvloers maken van uw woning,   
- het aanbrengen van een verhoogd toilet 
- het realiseren van een opklapbaar douchezitje 
- het monteren van een traplift, etc .. 

 
Laat u weten wat voor u belangrijk is, dan kunnen we samen kijken naar de beste oplossing! 
Kosten in overleg.  
 
Neemt u voor hulp vrijblijvend contact op met: 06-37217955  

Neemt u voor aanpassingen in en rondom uw woning vrijblijvend contact op met: 06-17884577 
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14 MEI 2013; STICHTING GERIANT  MET INfORMATIE OVER DEMENTIE
Deze avond kwam mevrouw Addy de Mooij ons alles vertellen over dementie. 
Addy is dementieconsulent bij Stichting Geriant /DOC team West-Friesland 
in Hoorn. Mevrouw Groot was namens Alzheimer Nederland aanwezig met 
folders en andere nuttige informatie.
Hoewel een ietwat beladen onderwerp, waren er toch 38 leden aanwezig die 
hierover meer wilden weten. Vergeetachtig……. of is het dementie? Addy 

heeft ons eerst het verschil uitgelegd, zodat we de signalen van dementie beter kunnen herkennen. 
Wist u trouwens dat de kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt wel 20% is? Dementie 
komt voor bij 5 tot 7% van alle mensen van 65 jaar en ouder en het risico stijgt met de leeftijd tot 
40% bij 90 plussers. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in de toekomst snel 
toenemen.  
Er zijn verschillende vormen van dementie, waarvan Alzheimer de bekendste is, maar ook 
vasculaire dementie, Parkinson/Lewy Body en frontotemporale dementie, die de ziekte van Pick 
wordt genoemd. Helaas is er nog geen medicijn uitgevonden om het te voorkomen of te genezen.  
Dit betekent niet dat er niets aan gedaan kan worden, mensen met dementie en hun naasten 
zijn vaak gebaat bij goede uitleg over de gevolgen van deze hersenziekte. Stichting Geriant biedt 
ondersteuning en begeleiding aan de zieke en diens naasten bij de vele vragen en emoties die 
deze ziekte oproept. Dit is belangrijk omdat de meeste mensen (70%) met dementie gewoon thuis 
wonen. Het streven is de kwaliteit van leven voor alle betrokkenen zo hoog mogelijk te houden. 
Nadat de diagnose is gesteld door de specialist ouderengeneeskunde wordt een case manager 
als aanspreekpunt voor raad en daad aangesteld. De case manager maakt de zorgdiagnose en 
vervolgens wordt de hulpverlening in gang gezet.  Er worden ook cursussen gegeven over hoe met 
dementie om te gaan.
In Hoorn is bijna elke derde woensdagavond van de maand een thema bijeenkomst in het 
Alzheimer Cafe in het verpleeghuis de Hoge Hop, bestemd voor mensen met dementie, hun 
naasten en belangstellenden. Gedurende het verhaal van Addy kwamen er verhalen uit de zaal 
los. Met aandacht werd naar elkaar en naar Addy geluisterd en tot slot kregen we nog diverse 
informatie mee naar huis.   Dit was onze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie. We wensen 
u allen een fijne, zonnige en zorgeloze vakantie toe en zien u graag weer op onze fietsdag op 4 
september (nadere info volgt) of bij het glasblazen op donderdag 19 september.
<
 Uw KVG Bestuur.
 

KLASSEKAMPIOENSCHAPPEN KOLVEN 22-4 T/M 4-5 2013 
IN CONCORDIA TE NOORD SCHARWOUDE.
In de 1e week speelde de heren. Voor onze mannen was er geen finale 
plaats.
Cees Wonder had een mooie partij in zijn 1e klasse gespeeld 43 en 56 
punten. Andere spelers hadden nog hoger geslagen en vanaf 100 punten 
was je finalist. Cees had één punt tekort ! Nico Praat had in de 2e klasse ook 

een mooie partij van 45 en 36 geslagen en Cees Schagen 30 en 48 punten. Ook in deze klasse was 
dat niet genoeg om in de finale te staan.
Dirk Spijker uit Andijk had de hoogste score: 165 punten en was winnaar van dit toernooi in de 
Super klasse.
>
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ADRES Westeinde 297 • 1647 MP Berkhout
TELEFOON 0229 55 22 52

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl
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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

De Helpende Hand 
een luisterend oor…  

Wat kunnen wij voor u betekenen? Zoekt u voor u zelf, of iemand anders hulp op maat? Dan 
kunt u bij ons terecht! Naast persoonlijke hulp, bieden wij ook hulp op gebied van kleine 
klussen/aanpassingen in en rondom het huis zodat u langer thuis kunt blijven wonen.  De 
werkzaamheden kunnen bestaan uit hulp bij: 
 

- huishoudelijke klusjes 
- tuinwerkzaamheden 
- dokter-/ziekenhuisbezoek 
- activiteiten buitenshuis (boodschappen, bezoek aan familie, museum, winkel, wandelen, etc.) 
- samen de maaltijd bereiden 
- eventueel (slaap-/waak) oppas wanneer mantelzorg/familie vrijaf wil 
- tijdelijke hulp als u uit het ziekenhuis/verpleeghuis komt, etc.. 

Aanpassingen in en rondom uw woning, zoals: 

- het gelijkvloers maken van uw woning,   
- het aanbrengen van een verhoogd toilet 
- het realiseren van een opklapbaar douchezitje 
- het monteren van een traplift, etc .. 

 
Laat u weten wat voor u belangrijk is, dan kunnen we samen kijken naar de beste oplossing! 
Kosten in overleg.  
 
Neemt u voor hulp vrijblijvend contact op met: 06-37217955  

Neemt u voor aanpassingen in en rondom uw woning vrijblijvend contact op met: 06-17884577 
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Tino Takken Interieurs

Advies • Ontwerp • Uitvoering 

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

www.tinotakken.nl 

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

Eindelijk, we kunnen weer naar buiten !

Nu professionele buitenverf van Wijzonol, elke 2e liter ½ prijs

Een soak off gell is een speciale nagellak die uithardt onder de UV-
lamp waardoor de kleur 2 tot 4 weken mooi blijft zitten, zonder af te 
bladderen. U kunt ook kiezen voor de french pedicure look. De gellak 
is ook weer gemakkelijk te verwijderen, zonder te vijlen.

Deze behandeling bestaat uit:
• Een pedicurebehandeling van de nagels
• Het aanbrengen van de basislaag, kleurlaag en toplaag, afgesloten met 
   verzorgende nagelriemolie
• 50% korting op gellak
• Aanbieding i.c.m. deze bon.

NIEUW!

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

Geldig tot eind augustus

Zomer
   aktie
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In de 2e week speelde de dames. Acht van onze dames wisten zich te plaatsen voor de finale !
Ons toppertje van deze finale was voor onze vereniging Catrien Worp die een eerste plaats behaalde 
in haar klasse. Zij had vanuit de voorronde een voorsprong van 20 punten. Tijdens het spelen in 
de finale waren de eerste twee klappen niet goed en haar concurrente sloeg wel een 12 en 11. Het 
was spannend of Catrien de eerste plaats zou behouden. Uiteindelijk bleef ze haar concurrente 9 
punten voor.

Catrien Worp   4e klasse  1ste  131 punten
Vera van der Zel  2e klasse  2e 117 punten
Marrie Raap  2e klasse  3e 110 punten
Cecile van Tol  2e klasse  8e   95 punten
Ciska de Wit  1e klasse  4e 138 punten
Marth Bot  1e klasse  6e  112 punten
Mieke van Loon  Super  3e 141 punten
Annie Beemsterboer Super  4e 125 punten

Anneke Rentenaar uit Wieringerwaard had de hoogste score: 154 punten en was winnaar van dit 
toernooi in de Super klasse. Met z’n allen hebben we ons best gedaan. De finalisten kregen een 
envelop en een fles wijn mee naar huis. 

>
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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

MERIDIANEN 
MASSAGE
Persoonlijk, deskundig en betrokken

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

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

ACTIE 
APRIL & MEI
€ 25,- PER UUR

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

alleen 
vo

o
r vro

uw
en

Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl
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Dames gefeliciteerd met de behaalde prestaties.

Sportieve groet,
Ina Jong

Kolfvereniging RSJ Berkhout
info: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
of 0229-553178
<

KAMPIOENSCHAP KOERSBAL 7 MEI 2013 
Zoals elk jaar houden de drie teams van koersballen hun kampioenschap. Het zijn de teams van 
dinsdagmiddag; Rozenstaete. Woensdagmiddag: Vijverstaete, donderdagavond: Rozenstaete.
Van ieder team spelen vier personen die door het jaar de meeste punten hebben gehaald op deze 
middag tegen elkaar. Elf jaar lang hebben we gespeeld om de Jan Schilder bokaal. Vorig jaar gaf hij 
aan er mee te stoppen. Of hij het voorvoeld had, dat hij er dit keer niet meer bij kon zijn. Jan heeft 
ons middels verlaten en ter gedachtenis aan hem hielden we een minuut stilte, nadat we allen 
hartelijk welkom werden geheten.    >
Dit jaar heeft Wilgaerden de trofee voor deze middag ter beschikking gesteld, we noemen het dan 
ook de ‘Wilgaerdentroffee’. Er deden tien mannen en vier vrouwen aan het kampioenschap mee. 
Na vijf rondes (we waren op de helft) werd de stand opgenomen. Jan Leek stond bovenaan met 
14 punten. Na een heerlijk kopje koffie met een koekje verzorgd door drie dames gingen we weer 
verder. Er waren al veel toeschouwers aan het begin van de middag maar het was opvallend dat na 
drie uur het ineens veel drukker werd. Bij de voorlaatste ronde werd weer de balans opgemaakt 
en toen was de stand heel anders. Nol Koning stond bovenaan met 23 punten gevolgd door Piet 
Weel met 22 punten.
Nu moest nog de laatste pot gespeeld worden dus werd het spannend. Ondertussen werden we 
voorzien van een borreltje en lekkere hapjes klaar gemaakt door Riet en Dora, dank je wel dames 
ze waren heerlijk. Intussen waren de laatste aan de beurt, nu op de uitslag wachten. Die kwam en 
wat bleek er waren twee winnaars, Nol Koning en Piet Weel beiden met 24 punten.
Zo moesten zij nog eens tegen elkaar spelen om te beslissen wie de uiteindelijke winnaar zou 
worden en wel twee potjes. Uiteindelijk heeft Piet het gewonnen van Nol, dus gefeliciteerd Piet 
met de trofee. De trofee, werd uitgereikt door Ans, hoofd van de Rozenstaete.
Er waren twee troffee’s voor de beste drie, op drie stond Nico Koning, op twee Nol Koning en op 
één Piet Weel.
Zij kregen ook nog een mooie bos bloemen en een zoen als beloning. Verder kregen de dames van 
de koffie en de hapjes een bon evenals de schrijver van de punten en degene die de hele middag 
voor de ballen had gezorgd.
Na afloop gingen we nog met een heel stel naar de Chinees. We hebben daar heerlijk gegeten en 
het was reuze gezellig. Wij wensen alle koersballers een hele fijne vakantie en een warme zomer 
toe.

Andrea Loman van Loon.
<

Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

MERIDIANEN 
MASSAGE
Persoonlijk, deskundig en betrokken

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

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

ACTIE 
APRIL & MEI
€ 25,- PER UUR

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

alleen 
vo

o
r vro

uw
en

Een heerlijk ontspannen massage 
voor lichaam en geest

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl



38

www.goedkoopstegrafkist.nl
Sindskort is het mogelijk om zelf een grafkist online te bestellen.

Veel voordeliger en gratis bezorgd in heel Nederland.

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

Bekijk ons assortiment en de referenties van onze klanten op:

www.goedkoopstegrafkist.nl

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

 

 

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

 

Advies - Ontwerp - Uitvoering 
 

 

 

 

 

  

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

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

 
09.00-15.00 uur

 

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

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met
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fIETSTOCHT VAN 
DE TEMPELIERS

 

Op zondag 2 juni.
Start tussen 11 en 13 uur.
Bij Eetcafé 70/ Zaal Dolleburg.

<

ROMMELMARKT GyMVERENIGING VOORWAARTS, WEER GOED GESLAAGD!
Zaterdag 18 mei  jl. hielden wij onze rommelmarkt. Vrijdagavond werden er door de regen en wind 
weer veel spullen opgehaald en door de vele vrijwilligers gesorteerd. Zaterdagochtend stonden de 
eerste kopers om 09.00 uur al te wachten voor het lint. Als spoedig werd het veel drukker en om 
10.00 uur stormden de mensen op de koopjes af. Er werden weer veel spullen verkocht door onze 
verkoop(st)ers. Het was gelukkig droog tijdens de verkoop. We hadden weer een mooie opbrengst 
van € 2175,- incl. de opbrengst van het oud ijzer.      

Iedereen die geholpen heeft wordt hartelijk bedankt!! Zonder zoveel vrijwilligers kunnen wij geen 
rommelmarkt houden. Ook P. Ruiter en Zn. wordt weer hartelijk bedankt voor het gebruik van de 
schuur en de ruimte er om heen. Wij zijn er heel blij mee! 

Het Bestuur van Voorwaarts.

Website: www.gymverenigingvoorwaarts.nl        <
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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

	  

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

ABA
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34
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BILjARTTOERNOOI OM HET KAMPIOENSCHAP VAN DE ROZENSTAETE 2013
Het is al weer de dertiende keer dat er is gestreden om het kampioenschap van de ROZENSTAETE.
De deelnemers zijn de kampioenen en de periode kampioenen van de 5 clubs die Iedere week hun 
partij spelen in de ROZENSTAETE.

De deelnemers van dit seizoen (2012-2013) waren:
Maandag. “De Rozenburcht” Cees van Etten en Nol Koning
Dinsdag. “De Vriendenkring” Corrie Bos en Nico Rood
Woensdag. “The Old Timers” Ab Bakker en Wietse v.d.Ploeg
Donderdag. “De Staete club” Theo Braas en Kees Overboom.
Vrijdag. “De Vijfde club”  Jan Bakker en Frank Blok

Na loting zijn de spelers in 2 
poules verdeeld, er is bij de loting 
rekening mee gehouden dat de 
spelers van de zelfde vereniging 
niet bij elkaar in de poule kwamen. 
Na 4 wedstrijden in de poule 
gespeelde te hebben kwamen de 
volgende spelers als poule 
winnaars uit de bus.
Van poule A: Cees van Etten
Van Poule B: Kees Overboom
Als tweede in de poule eindigde: 
in poule A. Wietse v.d.Ploeg en 
poule B. Nico Rood
Wietse en Nico zijn de strijd 
aangegaan om de derde en vierde 
plaats. Uiteindelijk was het Nico 
die zijn zenuwen het best onder 
controle had en wist de partij naar 
zich toe te trekken.
Nu volgde nog strijd om de eerste 
en tweede plaats.
Cees moest in de finale 15 + 5 = 
20 caramboles maken en Kees 9 + 
5 = 14. 

Na de afstoot wie er moest beginnen nam Kees zijn kans waar om gelijk een voor sprong te nemen, 
helaas lukte dit niet want hij miste de afstoot. Cees begon iets beter aan zijn partij en opende met 
1 carambole. Beide spelers hadden een moeilijke start, in de 6de beurt maakte Kees zijn eerste 
carambole maar dat werd gelijk een serie van 4. Beide spelers hadden het moeilijk en er werden 
dan ook veel poedels gemaakt. Uit eindelijk wist Kees in de 22ste beurt zijn laatste 3 caramboles 
bij elkaar te spelen. Cees had nog wel de nastoot en moest nog 8 caramboles maken om gelijk te 
komen dit lukte niet want hij miste de afstoot.

 NICO   KEES  CEES

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

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

Maak een vrijblijvende afspraak om 
ons kantorencentrum te bezoeken.

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

Kantorencentrum Concordia
Westeinde 297

1647 MP  BERKHOUT
keesheddesbeheer@concordiaberkhout.nl
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Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70
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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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Na deze geweldige happening was de kampioen van 2013 bekend. Kees mag zich een jaar lang 
kampioen van de Rozestaete noemen. 
Het is een goed gebruik dat de kampioen van het vorige jaar de wisselbeker uitreikt, Ben Koning 
heeft met veel genoegen de wisselbeker overhandigd aan de nieuwe kampioen. Na ook de bekers 
voor nummer 2 en 3 te hebben overhandigd, was er een einde gekomen aan deze gezellige en 
sportieve middag gekomen.
Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd toernooi.
Hier mee is dan ook een einde gekomen aan het biljart seizoen 20012-2013.
Er is natuurlijk nog wel gelegenheid om vrij te biljarten op de voor u bekende tijden.
Wij wensen u een prettige vakantie en een mooie zomer toe en we zien elkaar weer in het nieuwe 
seizoen.
< Met vriendelijke sport groeten.
 Nico Koning.

fIETSTOCHT KBO DE GOORN 8 MEI 2013
Voor de traditionele voorjaarsfietstocht van de KBO meldden zich 26 
deelnemers op de verzamelplaats bij de Rabobank in de Goorn.

De organisatoren Jan Leek, Paul de Hertog en Cor Timmer hadden zoals 
gebruikelijk een verrassingstocht uitgezet.

Klokslag 10 uur vertrokken de deelnemers via Spierdijk, Zandwerven, langs  woonwijk “Aurora “ 
met de toren van de oude melkfabriek naar de showroom van Schipper Kozijnen te Opmeer. Hier zijn 
wij verwelkomd met een kopje koffie of thee. Daarna zijn wij naar de productiehal van het bedrijf 
gegaan waar wij in 2 groepen het productieproces van zowel aluminium- als kunststofproducten 
o.a. kozijnen konden volgen met daarbij deskundige uitleg. Na afloop bedankte Paul de Hertog 
de 2 medewerkers ( met een kleine attentie ) voor deze rondleiding en  beantwoording van de 
gestelde vragen.

Nadat wij bij Schipper Kozijnen waren vertrokken kwamen wij rond 1 uur aan bij De Speulderai 
aan de Lindegracht te Opmeer voor de lunch. Deze kon dank zij het zonnetje buiten genuttigd 
worden. De uitsmijters ham-kaas en diverse broodjes gingen er vlot in. Nadat de inwendige mens 
was versterkt, vertrok het gezelschap via Wadway, Bobeldijk, Berkhout richting De Goorn, waar 
de deelnemers na ongeveer 31 kilometer omstreeks 4 uur binnen kwamen.
Organisatie en deelnemers kunnen terug zien op een gezellige fietsdag , goed weer in het mooie 
West-Friesland waar de tulpen begonnen te bloeien.
Elke woensdag is er de hele zomer onder leiding van Jan, Paul en Cor een fietstochtje van ongeveer 
20 kilometer. De start is bij de Rabobank in De Goorn en zij vertrekken om 13.30 uur.

< Theo Vlaar
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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.

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

Openingtijden:
Maandag geslOten

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

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 30  mei 20.30 uur Jozefschool De Goorn EDO gym – algemene 
    ledenvergadering 
Vr 31 mei   ODIGO viswedstrijd 
Za 1 juni 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 1 juni 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 1 juni 19.30 uur RK Kerk De Goorn Op Roet - Film Intouchabels  
Za 1 juni  De Krom Jeugdsportdag 
Zo 2 juni 11.00 uur De Goorn Fietstocht van De Tempeliers 
Zo 2juni 19.30 uur RK Kerk De Goorn Concert Brassband Kunst naar 
    Kracht 
Wo 5 juni Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Vr 7 juni 20.00-23.00 Tendance Avenhorn Afsluitfeestje - Schuimparty 
Vr 7/8/9 juni  Zuidermeer KERMIS 
Za 8 juni   RABO FIETSTOCHT 
Za 8 juni 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 8 juni 20.00 uur Berkhouter  kerk Koor Kogge Klassiek
Zo 9 juni Start tussen 12.00-13.00 Berkhout VAARFEEST

                                                   

Activiteiten/Evenementen planner

Datum Tijd Plaats Activiteit
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
29 juni 18.00-19.15 Oudendijk Prut Marathon
30 juni 19.00 uur Brasserie De Grost Rederijkerskamer Elena speelt 
    “Straf”
3 juli  20.00 uur Brasserie De Grost Rederijkerskamer Elena speelt 
    “Straf”
5 juli  20.00 uur Brasserie De Grost Rederijkerskamer Elena speelt 
    “Straf”
6/7 juli  Grosthuizen KERMIS
6/7 juli  Berkhout Beach Volleybal
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
25 augustus  Scharwoude Zomerfeest
25 augustus   Odigo feest
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De voorjaar-zomer baby en kidskleding maten 56 
t/m 164 is volledig binnen!! 

 

-Zomerjassen al vanaf € 39,95 

-Jeansbroeken vanaf € 29,95 

-Bij aankoop van een Vingino artikel Vingino tas kado 

-Bij aankoop van een Mim-pi outfit Mim-pi armband kado (twv €9,95) 

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

Wij hopen u snel te zien in onze gezellige winkel of op onze webshop 
www.4everkidz.nl 

Adres: 4 ever KIDZ, De Goorn 53a, 0229-540739 

 

 

	  

Nu 20% 30% Korting op vele bekende merken
O.a., Moodstreet, Cakewalk, Noppies, Salty Dog, Lofff, S&D le chic, Mim-pi, etc.

Restanten zomerjassen 30% korting
Kom naar onze gezellige winkel of bezoek onze website,

 www.4everkidz.nl   

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

Opruiming is begonnen!!

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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14 september  Scharwoude Tentenkamp
14/15 september  Berkhout Berkhouter Dorpsvertier
14/15 september  Berkhouter Kerk Boeken markt

fAMILIEBERICHTEN

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

Maria Knijn-Stroet

Het deed ons goed te ervaren dat moeder bij zovelen die zelfde warme gevoelens op riep, die 
haar ook voor onvergetelijk maakte.
Wij danken u voor uw medeleven. Het heeft ons veel steun gegeven.

 Jan en Thea,  Lia en Lou, Anton en Marinella, Wim en Carol, 
 Kees en Tineke, Frank en Trudie, Astrid en Eric-Jan, Mariska en Tim 
 klein en achterkleinkinderen.

Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor de fantastische 
goede zorg, grote behulpzaamheid en steun, de vele kaarten, prachtige bloemen, troostende 
woorden en warme toespraken tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, 
zwager en oom

Auka van Houten

Het doet ons goed om te weten dat Auke door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was, zo 
zal hij onze herinnering blijven voortbestaan.
Uw belangstelling was overweldigend, hiervoor onze oprechte dank.

De Goorn, mei 2013 Namens de familie van Houten

8 Mei stond op het bord bij Dollenburg Nel Schuitemaker 80 jaar.

Het was een zeer geslaagd feest. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de attenties, 
bloemen en lieve woorden.

Gr. Nel Schuitemaker
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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

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

Uw boodschappen 
thuis bezorgd? 
Dat kan bij ons! Voor slechts 
€ 2,95 pakken en brengen wij 
uw boodschappen thuis. 

Voor de spelregels kijkt u op 
www.spar-tijms.nl   

Ook voor uw borrel kunt u tegenwoordig terecht in onzeslijterij
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TENSLOTTE

Biedt zich aan:
Uw heel gemotiveerde huishoudelijke hulp biedt zich hierbij aan. Ben al 26 jaar onder de vleugels 
van de ouders vandaan, dus laten we zeggen dat ik zolang al ervaring heb met huishoudelijk werk. 
Ik zou graag uw huis in smetteloze staat willen brengen.
Had u verder nog een paar groene vingers (snoeien, maaien, onkruid wieden) of een verzorger van 
uw planten en/of dieren nodig tijdens uw afwezigheid door vakantie, zakenreis, ziekte etc., ook 
dan bent u bij ons aan het juiste adres.
 06-20940808

Nog enkele plaatsen voor caravanstalling.
 0229-551414
 06-15390346

Te koop:
E. fiets Sparta in prima staat.
 Tel. 0229-551891

Te koop aangeboden:
4 stevige donkerrode plastic stapelstoelen, handig om er bij te zetten op feestje of verjaardag!
Bel tussen 17.00-19.00 uur.
 0229-542828 prijs € 17,00.

Gevonden:
Jongens Jasje met bontkraag merk Europa kids maat 122-128  
Pastoor Lemeerstraat  
 Fam. Molenbroek Telf 541743 
  
Oerdegelijke baby/tienerkamer (wit) ineen!!
Van alle onderdelen kan je eerst een babykamer maken, een ledikant en commode met kastjes en 
licht (in speelse opzet van verschillende dieptes en hoogtes).
En wanneer het kindje groter is geworden kan je van de onderdelen een 1 persoonsbed maken 
met hoofdbord (1.13 hoog en auping spiraal) en van de commode een bureau met licht.

Voor slechts € 250,00 en nog in zeer goede staat mede door degelijk hang en sluitwerk!!
 Info: 0229-553370

Te huur:
Opslag/werkplaats in Beets 180 m2 voorzien van overhead deur, gezamenlijk toilet en pantry  
€ 800,00.
 06-28528110

Wie heeft onze kano gezien. 
Het is een blauw witte kano met de naam Bleu Blessing.
 Graag bellen 06-28528110
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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

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

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

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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“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 5 juni vòòr 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.  
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Praktijk voor
Medisch Shiatsu
Medisch Shiatsu is een oosterse geneeswijze. Deze geneeswijze werkt op lichaam en geest.
De werking gebeurt door middel van de meridianen in het lichaam. Door behandeling
van deze meridianen, zorgt het lichaam dat de blokkades in het lichaam verdwijnen en de
energie weer volop gaat stromen.

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit 
verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele 
collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde 
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

it’s a special momentGRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 
TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*


