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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no. 1217

11 juni 2013

Uitgave: Stichting en 
Wester-Koggenland.

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

www.gerja.nl

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

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 19 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
De avond4daagse was weer een succes. Voor volgend jaar zoekt de organisatie vrijwilligers, dus 
heeft u ook zo genoten van dit dorpsevenement, geef u op als vrijwilliger en zorg dat de wandelaars 
volgend jaar weer een onvergetelijke 4daagse kunnen lopen.
In augustus start er een cursus bridge, een strategisch en uitdagend kaartspel met 4 spelers.
Een mooi tijdverdrijf voor als de wintermaanden er weer aankomen. Al willen we daar nu natuurlijk 
nog niet aan denken!

Verder hopen we dat de koning en koningin op 14 juni een leuke dag hebben in Friesland en 
Noord-Holland, met name natuurlijk bij ons in de buurt, Enkhuizen en Hoorn. Misschien gaat u 
wel kijken?
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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
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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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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

Dank je wel……….

Hierbij bedank ik:

 - Ron Timmer Timmerwerken
 - Floris Electrotechniek BV
 - Riny van de Water v.o.f. Tegelhandel & Tegelwerken
 - TNF installatietechniek B.V.
 - Paul Koning Schilderwerk
 - T.M. Smal Dienstverlening
 - Kramer Keukenstudio
 - Büscher Interieur & Textiel

Voor het mooie gerealiseerde resultaat
Voor de goede samenwerking tussen jullie onderling en mij

Peter
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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: 
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
  7 juli  10.00 uur Avenhorn mw. Ds L. Brussee-van der Zee
21 juli  10.00 uur Berkhout mw. Ds D. Woudt
Op 14 en 28 juli worden er geen kerkdiensten gehouden !
                     
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”. 
<

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 15 T/M 21 JUNI 2013
Zat. 15 juni 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 16 juni 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u Rozenkransgebed       >

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 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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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 22 T/M 28 JUNI 2013
Zat. 22 juni 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 23 juni 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v “Shaloom”
   GEZINSVIERING 
   50 jarig huwelijksjubileum Nico Reus en Anny Reus-Duyn
  19.00u Rozenkransgebed

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

 23 juni dhr. J. Talma Oosthuizen
 30 juni ds. Birke Rapp Oudendijk
 meditatieve wandeldienst
  7 juli ds. P. Pronk Oosthuizen
<

jAARVERGADERING
Aan alle parochianen en belangstellenden van de Onze lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans 
parochie.
Namens het parochiebestuur nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering.

Deze wordt gehouden op:

Maandag 24 juni om 20.00 uur in de R.K. kerk te De Goorn.

De kerk is open vanaf 19.30 uur en de koffie staat klaar.

Agenda:

1.  Opening
2.   Ontwikkelingen begraafplaats.
3.  Rondvraag

Na afloop informeel samenzijn met een drankje en hapje.

Wij stellen uw aanwezigheid deze avond zeer op prijs.

< Het parochie bestuur.
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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                   
  
     
  
               
  



15

OUD WORRE

We welle vezelf graag oud worre
maar oud weze valt bar teugen,
want je binne al gauw in de war

met je geheugen.
De ien kin heêl slecht zien
de aar is zô goed as douf.

In as je nag efkies wat doen welle
din bin je drekt al louf.
Maar as je oud binne

wees din bloid,
want as je nag wat kinne
is ‘t een gezellige toid!

Hannie Putting-Zwaan
Uit Skroivendevort

<

VOORDELIGE RIjBEWIjSKEURINGEN 26 jUNI OBDAM
OBDAM - Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 26 juni 2013 terecht bij Regelzorg 
in De Brink. Dorpsstraat 155, Obdam. Dit kan alleen door een afspraak te maken via het landelijk 
afsprakenbureau, telefoon: 088 23 23 300. 
Zelf een datum plannen kan via de website www.regelzorg.nl.  Tarief: € 35,00 voor de B/E 
keuring en € 52,50 voor chauffeurs jonger dan 70 jaar met grootrijbewijs.
<

‘NIEUWE’ OUDE KERK VAN OUDENDIjK GEOPEND
Na enkele jaren steggelen en ontzettend hard werken werden op 18 mei om 12.00 uur de nieuwe 
ruimtes in de kerk van Oudendijk officieel geopend. Burgermeester Sipkes en Sietse Wassenaar 
(ruim 25 jaar bestuurslid / actieve vrijwilliger) knipten de geknoopte linten door, waardoor de 
toegang tot de verenigingskamer en de archiefzolder vrij kwam. Op de vraag waarom er een 
knoop in die linten zat antwoordde Dirk Wassenaar (huidige voorzitter van de Stichting Vrienden 
van de Kerk Oudendijk): ‘Aan de ene kant staat de knoop voor verbondenheid maar aan de 
andere kant moet je soms knopen ontwarren om verder te komen’. En daar kan niet alleen 
hij van meepraten. Ook de burgemeester gaf in haar speech aan dat er zonder Carla Zwart en 
Femke Appelman (gemeente) die op het juiste moment de juiste duwtjes in de rug gaven, de 
diverse partijen waarschijnlijk nog aan het discussiëren waren. Ze was dus met recht trots op de 
gemeentemedewerkers, op de architect Ton Hertog en niet te vergeten op de enorme inzet van alle 
bestuursleden en vrijwilligers, ze feliciteerde iedereen. Daarna kon men de ruimtes bewonderen 
evenals de nieuwe aanlegsteiger voor de trouwerijen tegenover de kerk aan het water. 
De nieuwe verenigingsberging
Na dit eerste officiële gedeelte werd nu het nieuwe, in stijl opgetrokken gebouwtje naast de kerk 
in gebruik genomen als verenigingsberging. Onder belangstelling van zo’n 80 dorpsbewoners en 
feestgangers hebben Theo Lursen (ruim 25 jaar voorzitter van de plaatselijke commissie Kerk 
Oudendijk) en een nazaat van Dhr. Schuitemaker de ingemetselde gedenksteen onthuld.     >
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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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 Deze gedenksteen is afkomstig uit 
een vroegere molen aan de Slimdijk 
die de Beschootpolder droogmaalde 
en dus een cruciale rol vervulde voor 
Oudendijk. Op de gedenksteen staat 
Dhr Schuitemaker genoemd als 
eerste molenaar die de polder 
drooglegde 
Ontmoetingsplaats
Ondertussen werd het aantal 
belangstellenden steeds groter en 
kon het ontmoetingsfeest in de kerk 
beginnen. Daar namen de volgende 
sprekers het woord:

Burgemeester Sipkes en Sietse Wassenaar knippen het lint

Dhr. Brouwer van Univé Hoorn feliciteerde de SVKO met het behalen van de derde prijs in de actie 
‘steuntje in de rug’ en overhandigde een cheque van 1000 euro. 
Theo Lursen van de ‘ Zeevaarderskas’ deed een donatie als stimulans om toch vooral zo door te 
gaan. En uiteindelijk sprak ook Oudendijker Henk Bart. Namens alle verenigingen bedankte hij 
alle vrijwilligers en met name de huidige voorzitter Dirk Wassenaar voor zijn enorme inspanningen 
en enthousiasme.  Het geheel was georganiseerd door Berend de Weerd en Theo Lursen, met 
optredens van het meezingkoor de Ganzenhoeders, de Frontalinies en Gerard Koedoder. Oude en 
nieuwe Oudendijkers schudden elkaar de hand, bezichtigden de nieuwe ruimtes en genoten van 
een super gezellige middag.
De nieuwe functie van de Kerk in Oudendijk is een feit. Een sociale ontmoetingsplaats en ook 
een culturele plek voor allerlei evenementen die dankzij de actieve vrijwilligers heel wat centen 
opleveren voor het kostbare onderhoud van dit unieke gebouw: de Kerk van Oudendijk! 

  

Burgemeester Sipkes,   Theo Lursen en Dhr. Schuitemaker
Dirk Wassenaar,      bij de gedenksteen
Sietse Wassenaar
<

Ook uw echtscheidingsspecialist !
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Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur

Floris auto’s
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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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Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.
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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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DE EHBO VERENIGINGEN KOGGENLAND GAAN WEER EERSTE HULP OPLEIDINGEN 
VERZORGEN VOOR HET SEIZOEN 2013 - 2014
De EHBO verenigingen Berkhout – De Goorn – Obdam – Hensbroek – Spierdijk/ Zuidermeer 
- Ursem is besloten om in samenwerking een cursus op te starten voor de opleiding tot Eerste 
Hulpverlener Bij Ongelukken (EHBO-er).
In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend verschijnsel. 
Ongevallen in en rondom het huis of tijdens het uitoefenen van werk en hobby. Voor slachtoffers 
van deze ongevallen is het feit op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling 
als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend. Dit geschiedt 
vaak niet door een deskundige maar door leken (EHBO-ers). Van iemand die in het bezit is van een 
geldig EHBO diploma mag men verwachten dat hij/zij in staat is die eerste hulp op verantwoorde 
wijze te verlenen. 
Daarom is het belangrijk dat er cursussen worden gegeven voor het opleiden tot EHBO-er.
Om de cursus te kunnen starten is het van belang om minimaal 10 cursisten te hebben. Daarom 
hebben de EHBO verenigingen in de regio besloten om gezamenlijk deze cursus op te starten.
De cursus wordt gegeven op de locatie van EHBO vereniging Berkhout Kerkebuurt 169 Berkhout.
Na afloop van de cursus gaan de cursisten terug naar de vereniging waar men zich heeft aangemeld.
De opleiding behandeld naast de belangrijke levensreddende handelingen ( waaronder 
REANIMATIE en AED ) ook kleine ongevallen, en verbandleer. Dit kan toegepast worden bij 
volwassenen en kinderen. 
De EHBO verenigingen van de Regio Koggenland verzorgen naast deze cursus ook de 
herhalingslessen om de kennis actueel te houden.
Naast deze twee HOOFDACTIVITEITEN zijn de EHBO verenigingen ook nog actief bij diverse 
evenementen binnen de regio Koggenland zoals:
Diverse sportevenementen – carnaval – prutmarathon – autocross – diverse markten – tuinfeest – 
40mm. Op deze evenementen zijn EHBO-ers aanwezig, die indien nodig de noodzakelijke eerste 
hulp verlenen.
Het is de bedoeling om op 25 september 2013 te starten met een nieuwe cursus EHBO + 
BEDIENING AED.
De cursus wordt gegeven over 12 avonden inclusief examen, van twee en half uur.
De kosten voor de cursus zijn € 150, = inclusief reanimatie bediening AED, hulp bij kleine 
ongevallen, verbandleer en cursusboek.
Wanneer U een ziektekostenverzekering heeft bij ACHMEA krijgt U 75% terug van Uw 
zorgverzekeraar. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of zij ook een vergoeding geven.
De EHBO verenigingen van de Regio Koggenland - Berkhout – De Goorn – Obdam – Hensbroek – 
Spierdijk/ Zuidermeer – Ursem, zijn ook te benaderen voor herhalingslessen ten behoeve van de 
verlenging van uw Eerste Hulp diploma.

Inlichtingen over de cursussen Eerste Hulp en Herhalingslessen kan U opvragen bij;
Berkhout:  Elly de Haas tel : 0229 – 211272 Email ellydehaas3@hotmail.com
Berkhout Teeuwis Klaij tel : 0229 – 551783 Email teeuwis.gerra@quicknet.nl       >

Het zijn weer
Zomerspaarweken!

Spaar € 750 en krijg een volleybal*
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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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De Goorn:  Inqrid van den Bosch tel : 0229 – 540867 Email inqrid64@hotmail.com
Obdam:  Simone Borst tel : 0226 – 453790 Email simone-martin@quicknet.nl
Hensbroek: Marja Vlaar tel : 0226 – 452885 Email jan-marja-vlaar@hetnet.nl
Spierdijk/Zuidermeer: Carla Bakker  tel : 0229 – 561662 Email j-bakker@quicknet.nl 
Ursem:  Ria van Ginkel  tel: 072 – 5021209 Email ginkelursem@hetnet.nl
Instructeur Jacques Hooft tel : 0229 – 541839 Email j.m.hooft@quicknet.nl

Namens de EHBO verenigingen
Kaderinstructeur: Jacques Hooft
<

 

EHBO VERENIGINGEN ST VERONICA DE GOORN EN BERKHOUT GAAN WEER EEN 
OPLEIDING EERSTE HULP AAN KINDEREN VERZORGEN
VOOR HET SEIZOEN 2013 - 2014
EHBO St Veronica De Goorn en Berkhout
Cursus EHBO aan kinderen
In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend verschijnsel.
Voor slachtoffers is het ongeval op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling 
als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend. Dit geschiedt 
vaak niet door een deskundige, maar door opgeleide leken (EHBO’ers). Die zijn meestal eerder ter 
plekke bij een ongeval. De Eerste Hulp aan kinderen opleiding is een module opleiding EHBO met 
naast de belangrijke levensreddende handelingen, waaronder reanimatie met AED training, ook 
kleine ongevallen en verbandleer. Het geheel wordt afgesloten met een examen.
Mocht u zelf uw aantekening op u EHBO diploma of het certificaat EHBO aan kinderen willen 
halen, dan kunt u zich opgeven voor de komende cursus. 
Bij voldoende deelname start de cursus op 30 september 2013 met aansluitend een examen op 9 
december 2013.  De cursus locatie is EHBO vereniging St Veronica Pieter de Grootstraat 17 naast 
het tenniscomplex Apollo De Goorn.
De kosten voor de cursus zijn € 50,= inclusief het cursusboek en het examen.
De meeste zorgverzekeringen vergoeden of 100% of 75%. Vraag dit na bij uw zorgverzekering.
Voor opgave en/of vragen kunt u terecht op onze website www.ehbodegoorn.nl 
Of u kunt bellen met: 
Inqrid van de Bosch  voorzitter EHBO St Veronica De Goorn 0229 – 540857
Rob Pater Penningmeester EHBO St Veronica De Goorn 0229 – 543214 
Jacques Hooft Instructeur EHBO St Veronica De Goorn  0229 – 541839
Teewis Klaij Penningmeester EHBO vereniging Berkhout 0229 – 551783 
Mocht u interesse hebben, kunt u zich opgeven tot 8 oktober 2012. 
Namens het bestuur van de EHBO verenigingen Berkhout en St Veronica De Goorn, 
 Jacques Hooft.
<
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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    

 
 
 
 
 
  

16 juni vaderdag!!!! 
Ook voor vader hebben we mooie en leuke cadeau’s 

Kom vrijblijvend kijen in onze winkel aan de Dwingel 
 

Deze maand geven we 20% korting op alle 
Beeldjes (uitgezonderd Boeda’s ) 

 
Kom ook alvast even langs voor een cadeautje voor de meester of juf 
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TOPCONCERT VAN EVERGREEN 

In de kerk    van Berkhout op 26 mei 2013
Waren jullie er ook bij? Dan hebben jullie ook een fantastisch concert gezien en gehoord. Dit in een 
fantastisch gerestaureerde kerk in Berkhout. Alleen de kerk al, hoe krijgt men het voor elkaar om 
een kerk te veranderen in een concertzaal . Al viel de akoestiek nog wat tegen, maar hier zal in de 
nabije toekomst zeker wel aandacht aan besteed worden. Popkoor EVERGREEN met begeleiding 
van Kees Heddes op drums, Marcel van der Gulik op gitaar en natuurlijk onze eigen Evergreen 
pianist Ted Knijn trad hier, samen met Friend’s de talenten uit de muziekschool. En voor diegene 
die er niet waren, jammer. Dan hebben jullie gemist ; een concert dat klonk als een klok, met 
EVERGREEN in topvorm, strak in het pak, de meisjes in variatie rood/wit en de jongens voor het 
contrast in een blauw overhemd . Topnummers uit het rijke repertoire van Evergreen werden er 
ten gehore gebracht, van o.a. Adele tot Robbie Williams, van Beatles tot Birdy. De talenten uit de 
school van Patrick waren ook deze middag subliem. Ga er maar staan voor een volle zaal, Marc 
Poland- wie kent hem niet- solo, zong een nummer van Boyzone ; You needed me. Femmy met ‘I 
don’t believe you’ van Pink, Annelie & Iris, Iris op piano, met To make you feel my love van Adele, 
Mandy en Johan Kruijer— ja ja vader en dochter—met ‘ Just give me a reason, van Pink. Fierre en 
Jimmer met Clown van Ameli Sande. En natuurlijk Evergreens eigen pianist Ted Knijn samen met 
zijn vriendin Susanna op harp, zij speelden van Elton John ‘ Can you feel the love tonigt’ muisstil 
was het in de zaal, en een staande ovatie was hun beloning van het publiek. Als dit de opmaak 
is voor het 25 jarig jubileumconcert op 9 november, staat jullie nog wat te wachten. Er is alweer 
begonnen met nieuwe nummers voor dit feestconcert. Het zal zeker een feestconcert worden met 
vele verrassingen van en met o.a…………….. nee dat mag ik nog niet schrijven. Dus agenda 9 
november 2013 Evergreen jubileumconcert.
Donderdag 4 juli sluit Evergreen het seizoen [intern] af, dit met een bonte avond. Donderdag 29 
augustus gaan ‘we’ er weer tegenaan, met als eerste opdracht : Het 25 jarig jubileumconcert op 9 
november. Dit wordt gevierd samen met een projectkoor van oud leden. Heel spannend allemaal. 
De leden van Evergreen hebben er heel veel zin in. Maar als u ook eens wilt kijken en luisteren 
bij een repetitie van Evergreen, bent u van harte welkom in’ De Groene Toren’ in Avenhorn. Elke 
donderdagavond kunt u een oefenavond meemaken en misschien is dit ook iets voor u: zingen bij 
en met popkoor Evergreen. 
< Hans Feld 

22 jUNI 20.00 UUR TRy-OUT CONCERT IN GROSTHUIZEN 
BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT NAAR 
WERELD MUZIEK CONCOURS

Op 6 juli zal Brassband ̀ Kunst naar Kracht´ deelnemen aan het Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade. Sinds 1956 is Kerkrade eens in de 4 jaar het Mekka van 
de blaasmuziek. Uit alle werelddelen komen Harmonie, Brassband en Fanfare 

orkesten, maar ook Drumbandkorpsen deelnemen aan dit prestigieuze concours, waar alleen de 
besten mogen spelen.   >

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    

 
 
 
 
 
  

16 juni vaderdag!!!! 
Ook voor vader hebben we mooie en leuke cadeau’s 

Kom vrijblijvend kijen in onze winkel aan de Dwingel 
 

Deze maand geven we 20% korting op alle 
Beeldjes (uitgezonderd Boeda’s ) 

 
Kom ook alvast even langs voor een cadeautje voor de meester of juf 
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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   
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 -  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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Particulier-
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Aangezien Kunst naar Kracht jaarlijks goed scoort op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen, 
is de band nu volop in voorbereiding op deze wedstrijd. In aanloop daarvan is er in Grosthuizen op 
22 juni om 20.00 uur een Try-out concert, waar ook de Brassband ´Schoonhoven B´ en de Fanfare 
uit Lunteren komen spelen. De fanfare uit Lunteren staat onder leiding van Erik Kluin, die tevens 
de dirigent van Kunst naar Kracht is. Dit orkest won de open Nederlandse Kampioenschappen en 
mag zich kampioen van Nederland noemen.
De Brassband zal het verplicht werk Far Horizons: Sailing West en het vrije werk Alhambra, die op 
het afgelopen concert te horen waren ook hier op dit try-out concert spelen. 
Heeft u het spetterende brassband concert van 2 juni gemist, dan is hier een herkansing voor u 
wanneer u geïnteresseerd bent in deze voor elke blazer zeer interessante muziek. 
Wilt u deze geweldige orkesten beluisteren, dit kan voor slechts € 5,00.
Wij zien u graag in het Dorpshuis van Grosthuizen, Grosthuizen 76 a.

 

!! BEDANKT !!

De achtste editie van de EDO Gym Avondwandel4daagse was een daverend succes.

De commissie: 
Isabel Doodeman, Astrid Dekker, Robbert Buijsman, Carla Smal, Jeroen Besseling, 

Marriëtte Schipper, Ellen Dorland en Hetty Govaarts bedanken “hun”
892 betalende wandelaars

95 vrijwilligers
68 sponsors

Zonder bovenstaande mensen was het ons niet gelukt zo’n fantastisch evenement te organiseren. 
Wij kijken al uit naar de 9e editie.

Noteert u hem vast?
Dinsdag 10 t/m 13 juni 2014

Wederom de week na Pinksteren
Kijk voor foto’s op
www.edogym.nl

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Na 8 jaar wandel4daagse is het natuurlijk onvermijdelijk dat er mensen de commissie gaan verlaten. 
En weer eens “vers bloed” in de organisatie kan geen kwaad; jonge mensen met een nieuwe en 
verfrissende kijk op het geheel, wie weet wat voor nieuwe impulsen zij kunnen gaan geven aan 
onze 4daagse. Wij zijn daarom voor volgend jaar op zoek naar twee commissieleden om ons team 
weer compleet te maken. Lijkt het je leuk om aan de organisatie van ons fantastische evenement 
mee te werken en hiermee heel veel mensen een onvergetelijke week te bezorgen, neem dan 
a.u.b. contact met ons op via wandel4daagse@edogym.nl
Doe het snel, dan hebben we ruimschoots de tijd om je in te werken!      <
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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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TANTE MIEN
‘t Is of ik ‘t weer voor me zien,
dat winkeltje van tante Mien.

Tante Mien was heêl bekend,
woi versnoepte deer ons cent.

En we hadde d’r maar ien,
stonde, om alles goed te zien

met ons neus ‘r bovenop.
Een toverbal of zoute drop,

zwart op wit en kôningsbroôd,
tante Mien die had een zoôt.

Ze was altoid even bloid,
nam voor ieder kind de toid.

Gaf de groete mee voor moe.
Woi slikte wel, tot huis an toe.

Annie Leegwater-Smit, Noord-Scharwoude
Uit Skroivendevort

<

 

BILjART VERENIGING MEERZICHT ZOEKT NIEUWE LEDEN.
Heeft u altijd weleens met de gedachte gespeeld te willen biljarten maar dacht dat 
lid worden van een club misschien wat te hoog gegrepen was, dan is dit vast iets 
voor u. Onze club heeft momenteel 15 leden en speelt op woensdag middag in de 
biljartzaal van het appartementen complex Meerzicht in Scharwoude. De vereniging 
heeft in deze zaal twee prachtige tafels die eigendom zijn van de club. De club is een 
echte gemoedelijke club waar een gezellige middag gaat boven wedstrijd competitie. 

Het niveau van de leden gaat van echte beginners (gemiddelde van 0,5) tot mensen die de sport 
redelijk beheersen (gemiddelde van 3,0). Bij voldoende belangstelling willen we ook op dinsdag of 
donderdag middag een speelmiddag organiseren. Hoewel de club op het ogenblik geen vrouwelijke 
leden heeft zijn ook zij van harte welkom en misschien kunnen de heren er nog iets van leren. 
Bent u nieuwsgierig geworden neem dan contact op met een van de leden van het bestuur via de 
onderstaande telefoon nummers.
 Voorzitter …..........:  S. Bron  0229-541665
 Secrataris …..........: T. Bouwman 0229-542471
 Penningmeester ….: E. Idskes  0229-852970

OPROEP
Bridgeclub Avenhorn start in augustus weer met een curcus bridge.

Meer info op de website: http://www.nbbclubsites.nl/club/4045          <
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info@willemschuitmakelaardij.nl 
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ROTARy CLUB KOGGENLAND 
OP 22 jUNI IS HET fEEST IN KOGGENLAND !

De oprichting van Rotary Club Koggenland is een feit. Een enthousiaste nieuwe 
club met oog en hart voor de samenleving. Dat heuglijke feit willen we niet 

ongemerkt voorbij laten gaan.
U kent ons inmiddels al van de goede doelen activiteiten, zoals o.a. de jaarlijks in december te 
houden kerstmannenloop (Santa Run) en de sponsoring tijdens de Opkikkeractie van de Jozefschool 
in De Goorn. 
Op 22 juni a.s. vieren we het oprichtingsfeest. Café 70 in De Goorn wordt omgebouwd tot 
feestlocatie. Iedereen (echt iedereen) is van harte welkom. De avond start om 20.30 uur en duurt 
tot 01.00 uur. U wordt feestelijk ontvangen met een welkomstdrankje. Aansluitend een tweetal 
officiële momenten: de uitreiking van het 1e exemplaar van een prachtig boek met levensverhalen 
van Koggenlanders en de uitreiking van de ‘charter’(= oprichtingsceremonie van Rotary Club 
Koggenland).
En daarna ? Feest ! Het wordt een spetterende avond met DJ en lichtshow. Geschikt voor alle 
leeftijden, feest voor iedereen.
Rotary Club Koggenland heeft op 22 juni wel een doel: wij sparen voor een duo-fiets (e-bike) voor 
‘Stichting Warm Thuis’ in de Zuidermeer. De opbrengsten van de entreekaarten en van het boek 
gaan naar dit lokale goede doel.
Zin in een feestje op 22 juni ? Reserveer dan uw entreekaarten à € 20.00 p.p. inclusief 
welkomstdrankje en kortingsbon voor he boek) via www.rotarykoggenland.nl of koop ze bij één 
van de leden.
<

MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
Muziekvereniging Volharding is in Berkhout de 
laatste week van mei op pad geweest met de 
collectebussen van het Prins Bernard Cultuurfonds 
oftewel de Anjeractie! Met een woord van dank 
kunnen we jullie bij deze vertellen dat we trots zijn 

op jullie bijdrage om ons weer te helpen. Al is het nog veel leuker om de dank in muziek te 
vertalen. Dat laat het leerorkest van Volharding jullie bij mooi weer op 25 juni horen in Berkhout!
Ons seizoen zit er alweer bijna op, al neemt dat niet weg dat we ons nog druk aan het voorbereiden 
zijn op een optreden op de Stadsfeesten van Hoorn. Zaterdag 22 juni bent u gratis van harte 
welkom om 19:00 uur in de Noorderkerk in Hoorn waar we het avondprogramma zullen starten 
met het groot orkest van Volharding.
Tot slot onze dank aan de mensen die dit voorjaar hun oud ijzer hebben gestort in de container 
bij kranenbedrijf Koeman in Berkhout. De laatste keer dat ik er aan kwam met oud ijzer zat de 
container zo goed als vol, inmiddels is hij weer leeg, wilt u ons helpen en uw schuur opruimen? 
Breng dan al uw oude ijzer naar de container bij Koeman. (op het pad aan de rechter kant) 

Meer info over de oud ijzer donaties kunt u opvragen bij Hans Krijnen, tel. nr.: 0229-551236 
<
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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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GA LEKKER WANDELEN IN DE POLDERS VAN HET WERELDERfGOED BEEMSTER EN 
BEETSKOOG “ HET WEILANDPAD IS WEER OPEN ! “
Op woensdagavond 19 juni a.s. organiseert eetcafe Les Deux Ponts in Oudendijk NH een mooie 
zomeravondwandeling.
Struinen door het polderlandschap en genieten van de zomeravond laat de gids de mooiste plekjes 
van de polders Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien.
U loopt over het weilandpad* (dit is de 1ste wandeling na het broedseizoen) van Oudendijk naar 
Beets en geniet van het weidse blik in de polder. In de veenpolder Beetskoog, maakt u deze avond 
kennis met de vele dieren die u van dichtbij kunt aanschouwen. Zij worden s’avonds actief, door 
de geuren en geluiden, die de zwoele zomernacht inluiden.
Vervolgens loopt u langs het oudste stukje land van de polder Beemster, de Veenpolder Kruisoord, 
vroeger een schiereiland in het Beemstermeer, en over de Noorddijk weer terug naar Oudendijk, 
Bijna op het einde van de wandeling ziet u de lepelaars en bergeenden met hun jongen.
TIP !! Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan.
* honden niet toegestaan.
Start : 19.30 uur
Plaats :  Slimdijk 2 in Oudendijk NH
Lengte : 6,5 kilometer
Duur : 2,5 uur
Kosten : € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50
Voor meer informatie: bel naar tel: 0229-541275 
of met Theo Neefjes natuurgids IVN Westfrieslandland, tel. 0229-553183
<

TALENTENTEST
Ben jij al zo lenig als een slang? Of zo sterk als een beer? Kun jij 
kunstjes die niemand anders durft? Dan ben je misschien wel het 
turntalent dat EDO gym zoekt!

Op donderdag 20 juni 2013 organiseert gymvereniging EDO een 
open talententest voor de wedstrijdgroep. We zijn met name op zoek 
naar meisjes geboren in 2004 t/m 2008, maar ook oudere meisjes 
zijn welkom i.v.m. lagere wedstrijddivisies.

De test is gratis en begint om 17:00 
uur in sporthal de Koggenhal in 
De Goorn en zal rond 18:00 uur 
afgelopen zijn. Aan het einde van 
de training mag iedereen onder applaus een turndiploma in 
ontvangst nemen.
Voor opgave en informatie mail naam, geboortedatum en 
telefoonnummer van de deelneemster naar: 
lsnel01@hotmail.com

Met vriendelijke groet,
< Lisa Snel

Trainster jongtalentselectie EDO De Goorn
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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 (of grotere) klussen/aanpassingen in en rondom 
het huis zodat u langer thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld hulp bij: 

 
- huishoudelijke klusjes / tuinwerkzaamheden 
- begeleiding bij dokter- / ziekenhuisbezoek 
- activiteiten buitenshuis (boodschappen, bezoek aan familie/museum/winkel/wandelen, etc.) 
- samen koken  
- eventueel (slaap-/waak) oppas 
- 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.. 

 
Heeft u een ander idee? Laat ons graag weten wat voor u belangrijk is, dan kunnen we samen 
kijken naar de beste oplossing! Kosten in overleg.  
 
Neemt u voor hulp bij zorg 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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EDO gym viert 80-jarig bestaan!
Onze vereniging bestaat dit jaar 80 jaar. Dit laten wij niet zomaar voorbij gaan. En daarom wordt er 
door zoveel mogelijk leden een uitvoering gegeven op zondag 23 juni a.s. in de Koggenhal. Van 
13.30 uur tot 16.00 uur laten zij zien wat zij kunnen. U bent van harte uitgenodigd te komen 
kijken. Aangezien de kantine van de sporthal niet in gebruik is wegens de verbouwing zorgen wij 
als vereniging zelf voor de catering. 
Wij hopen u allen te zien op onze jubileum uitvoering!

De vlag uit voor EDO-gym
gefeliciteerd met dit jubileum!!!

<

ExPOSITIE PROjECT fREEDOM 2013
Op zaterdag en zondag 22 en 23 juni van 11.00 tot 17.00 uur, is de kerk in Oudendijk geopend 
voor een bijzondere expositie van schilderwerken. Werken die gemaakt zijn door drie mensen die 
als autodidact al jaren ervaring hebben met de schilderskwast. De kerk van Oudendijk biedt hen 
de gelegenheid om hun werken te laten zien.

Alle drie de schilders hebben een verschillende achtergrond en 
motivatie om te schilderen. Maar ieder ervaart, op zijn eigen 
manier een bepaalde vrijheid bij het maken van de schilderijen. 
En nu zijn ze zover dat zij de vrijheid durven te nemen om hun 
werk aan publiek te tonen. De titel van deze expositie is dan ook 
heel passend: Project Freedom 2013. 
De schilderijen zijn voornamelijk met acrylverf geschilderd. Er 
zijn verschillende technieken gebruikt zoals dripping, mixed 
media en impasto. Er zijn zelfs enkele 3D werken die met een 
bril aanschouwd kunnen worden. Het betreft vooral abstracte 
kunst.
De entree is gratis.

Meer informatie via 2013.project.freedom@gmail.com 
 <

IjSCLUB OUDENDIjK 125 jAAR  
IJsclub Oudendijk heeft vanwege 
het 125 jarig bestaan een receptie 
gehouden op 25 mei 2013 in de kerk, 
ons nieuwe dorpshuis. In het dorpshuis 
was een kleine tentoonstelling van 
oude foto’s en materiaal van de ijsclub. 
Vele genodigden waren bij deze receptie aanwezig.

>
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ook hulp op gebied van kleine (of grotere) klussen/aanpassingen in en rondom 
het huis zodat u langer thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld hulp bij: 
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Heeft u een ander idee? Laat ons graag weten wat voor u belangrijk is, dan kunnen we samen 
kijken naar de beste oplossing! Kosten in overleg.  
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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

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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Voorzitter Dirk Wassenaar hield een mooie toespraak over de rijke historie van de ijsclub, de 
vele georganiseerde wedstrijden en tochten en over bijzondere voorvallen. Vervolgens hield 
de heer Brandt, vice voorzitter van het Gewest een lovende toespraak waarin hij ijsclub van 
Oudendijk feliciteerde met hun jubileum. 
Als cadeau kregen we een mooi glaskunstwerk aangeboden en een nieuwe KNSB vlag. 
Marianne Los las vervolgens het door Marian van der Berg geschreven verhaal over haar 
ervaringen met de ijsclub in Oudendijk. Vooral de veteranenmarathon die bij haar achter het 
huis langs kwam, met de mooie billen van plaatsgenoot Jan Roos, zorgen voor een luchtige 
noot.

Van de wethouder van sportzaken, de heer 
Win Bijman, kregen we na een toespraak 
een envelop.
Berend de Weerd bood namens de 
Zeevaarderkas ook een mooie cheque aan.
Na de borrel kon een ieder de expositie en 
de nieuwe gemeenschapsruimten bekijken. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde 
receptie.

 Bestuur IJsclub Oudendijk. 

<

STEUNPUNT ZORG VOOR WELZIjN ONTVANGT 
€ 26.000 VAN HET ORANjE fONDS
Het Steunpunt Zorg voor Welzijn krijgt een 
bijdrage van € 26.000 van het Oranje Fonds 
voor het project Regelmaat. In dit project gaan 
vrijwilligers, buddy’s of maatjes, aan de slag als coaches 

bij mensen die na detentie een nieuwe start maken. Zij zullen, net als bij de BudgetBuddy+, 
helpen met regeltaken en de thuisadministratie. Daarnaast gaan de vrijwillige coaches net als 
bij Netwerkversterking, mensen helpen aan een vernieuwd sociaal netwerk. Dit project wordt 
mogelijk gemaakt in samenwerking met het team Nazorg vanuit gemeenten. 
Het nieuwe project is weer een mooie stap die past in onze visie, namelijk mensen terug laten 
veren in hun eigen kracht, bij voorkeur met een eigen netwerk. 

Elly Weel, directeur van het Steunpunt Zorg voor Welzijn: “Het Oranje Fonds geeft de financiële 
ruimte om vernieuwing te ontwikkelen en antwoorden te vinden op de vragen van nu en straks”. 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteed-
de het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats 
in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De 
Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds 
de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.
<
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BESTE KOGGENBEWONERS,
Locatie Pinokkio in Avenhorn
De kinderen van dagverblijf Pinokkio zijn echt 
dierenliefhebbers geworden. Binnen het thema 
boerderijdieren hebben de meeste peuters een bezoek 
gebracht aan een boerderij. Ook het nieuwe thema heeft 
met dieren te maken, huisdieren. Er worden veel poezen, 

honden en cavia’s geknutseld en er komen zelfs echte huisdieren langs op de groepen.

Locatie de Krekel in Avenhorn
Een aantal kinderen van de Krekel heeft meegelopen met de avondvierdaagse, en stuk voor stuk 
hebben zij allemaal de 5 km uitgelopen. Wat een kanjers! We zijn begonnen met het thema 
Ruimte, en dan is heel toevallig want onze groepen hebben namelijk al namen uit de ruimte; 
Sterren, Manen en Jupiter. We maken raketten van kosteloos materiaal, spelen ruimtespellen en 
gaan ook veel naar buiten met mooi weer.

Locatie Figaro in Ursem
Bij de buitenschoolse opvang van Figaro is het thema van de aankomende periode sport en gezonde 
voeding, een perfecte combinatie. We maken zelf mueslirepen, knutselen koksmutsen en sporten 
heel veel. Bij het kinderdagverblijf van Figaro is het thema kleding. We hebben beren aangekleed 
op een tekening, deze zijn erg leuk geworden. De hele ruimte is versierd met allerlei verschillende 
kledingstukken en onze eigen gemaakte shirts hangen hier ook. 

Locatie Gepetto in Berkhout
Alle knuffels van de kinderen van Gepetto zijn de komende periode van harte welkom op de 
groep. Hier is het thema namelijk knuffels. Ze gaan een toneelstuk maken met knuffels, ze spelen 
knuffeltikkertje en maken een mooi schilderij van een knuffel. 
Op donderdag 4 juli is de jaarlijkse hotdog dag op de Geert Holleschool. Alle kinderen van de Geert 
Holleschool blijven die dag onder de middag op school eten. De hotdog dag wordt georganiseerd 
door de tussenschoolse opvang van SKiK in samenwerking met de ouder raad van de Geert 
Holleschool..
Wilt u meer weten over onze kinderopvang? Kijk dan op de website, facebook en of maak 
vrijblijvend een afspraak voor een rondleiding. www.skikkoggenland.nl tel. 0229 542127 

Met vriendelijke groet,  SKiK
<

KLAVER GIANT KOGGENLANDTOERNOOI 2013
Voor de zevende keer alweer zal aan het begin van de zomer worden gespeeld: het Klaver Giant 
Koggenlandtoernooi. Een uniek tennisevenement op de zes parken van onze gemeente. Deze 
editie hopen we ook weer heel veel inschrijvingen te mogen ontvangen, in leeftijd variërend van 
10 min tot en met 80 plus. 

De opzet van het toernooi zal hetzelfde blijven. Van 22 juni t/m 30 juni a.s. (week 26) kunnen 
leden van TV Apollo, TV De Berk, TV St. George, TV Obdam, TC Ursem en TC Westerkogge plus 
alle inwoners van de gemeente Koggenland, mits zij lid zijn van de KNLTB, meedoen in de strijd 
om het tenniskampioenschap van de gemeente Koggenland.   >
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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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De kosten van deelname bedragen voor senioren € 7,50 p.p. en voor junioren € 4,- p.p. per 
onderdeel. Men mag maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Voor het dubbelspel dienen beide 
partners in te schrijven.

De jeugd strijdt in enkel en dubbel op leeftijd (t/m 10, 12, 14 en t/m 17 jaar). Voor alle junior 
deelnemers wordt er bovendien zoals altijd weer een uitje naar de McDonald’s in Berkhout 
georganiseerd. De senioren kunnen hun krachten meten in diverse enkel-, dubbel- en mixed 
onderdelen (18 jaar en ouder of 35 jaar en ouder). 

De finales zullen op 30 juni gespeeld worden op de banen van TV De Berk en TV Apollo; de 
prijsuitreiking zal na de laatste finalepartijen gehouden worden bij TV De Berk. Doe mee en schrijf 
snel in! De inschrijving staat open tot en met 7 juni; aanmeldingen na die datum komen op de 
reservelijst terecht. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang; de centrale toernooicommissie 
en de commissies op alle zes tennisparken zullen er weer alles aan doen om er een geslaagde 
tennisweek van te maken. Tot ziens op één van de gezellige Koggenlandse tennisparken.

U kunt uitsluitend elektronisch inschrijven via:
www.giant.nl

De commissie,
Ellen van Beek, Willeke Bot, Rinus Laan, Jan Windt, 

Sjaak Steltenpool, Rien van Leeuwen, Rosan Smit, Jos Zomer en Paul Braas
<

DONDERDAG 23 MEI VOORjAARSREISjE, KBO DE GOORN.
De zon scheen maar, het was koud. We gingen 9 uur van start op weg naar 
Burgerveen, het was een prachtige route  via de A9 zonder files langs Schiphol 
waar zo’n 25.000 mensen werken en veel int. bedrijven zijn. Bij Aalsmeer eraf 
langs het Haarlemmermeerdijkje waar veel woonarken liggen met gigantische 
tuinen er om heen als villa’s en jachthavens dat meer oplevert dan bloemen.
Dan richting Rijsenhout met veel kassenbouw aan de Brasemermeer, op  naar 

het Martijns Tropische Rozenland, heerlijke koffie met gebak en uitleg over de Rozenkwekerij, heel 
interessant en een wandeling door zijn tuin en winkel.

Onderweg eerst nog ons bekende lied gezongen en een quiz opgelost het was niet zo moeilijk. 
Toen op naar de Noordzee Boulevard in Scheveningen, ‘’er lag niemand op het strand’’, gauw naar 
binnen voor ons diner. Heerlijk gegeten en toen naar liet Hans (chauffeur) ons Den Haag zien, hij 
reed langs de Ridderzaal, Noordeinde, het Vredespaleis enz. naar Panorama Mesdag. 
Rondleiding door de gids en keken naar het grootste schilderij van Nederland 360 graden 120 meter 
omtrek en 14 meter hoog. Geschilderd door Hendrik Willem Mesdag 1881. Het was fantastisch!
Toen op weg via Wassenaar, Voorhout naar Huigsloterdijk in Buitenkaag aan de Kagerplassen even 
gezellig een borrel en Hans bracht ons op een voortreffelijke wijze weer thuis. 
Wij danken Paul en Ria voor de prachtige dag, namens ons allemaal.
 Aat Bakker.

<
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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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 TERUGBLIK KONINGINNEDAG 2013
Het was dit jaar een bijzondere Koninginnedag. De laatste maal dat de verjaardag van de toenmalige 
koningin werd gevierd en de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Amsterdam kleurde die 
dag oranje, maar ook in Avenhorn-De Goorn hebben honderden mensen deelgenomen aan en 
genoten van de festiviteiten. 
Bij het gemeentehuis was het ‘s morgens een gezellige drukte, ongeveer 350 kinderen deden mee 
aan de ballonnenwedstrijd. De voorzitter van het Oranjecomité en burgemeester Sipkens heetten 
iedereen welkom, de Brassband speelde het Wilhelmus, waarna alle ballonnen de lucht in gingen. 
Aansluitend werd door burgemeester Sipkens de koningslinde onthuld. 
De harde wind heeft er dit jaar voor gezorgd dat de ballonnen lange afstanden hebben afgelegd. De 
top 10 komt volledig voor rekening van vindplaatsen in Duitsland.
De ballon van Kimberley de Vries uit De Goorn legde de langste afstand (hemelsbreed) af. Hij 
werd gevonden in Quickborn-Penningen in Duitsland en is met 353 km goed voor de 1e prijs. 
Onderstaand de overige prijswinnaars.

Naam Woonplaats Vindplaats Land Afstand in km’s
         
Kimberly de Vries De Goorn Quickborn-Penningen Duitsland 353
Irma Appelman De Goorn Fredenbeck-Schwinge Duitsland 314
Jorn Boots Avenhorn Brest-Niedersachsen Duitsland 311
Jante Borst   Bremervorde  Duitsland 297
Till Pieters De Goorn Bremervorde  Duitsland 297
Siem Laan   Vollersode  Duitsland 277
Fenny Neefjes Grosthuizen Rastede   Duitsland 229
Brechtje Oud   Bad Z’ahn Kaarenstroth Duitsland 214
Milan Weel Avenhorn Edewecht  Duitsland 212
Emma Braas Avenhorn Friesoythe  Duitsland 201
Ivo Braas Avenhorn Esterwegen  Duitsland 185
Alle prijswinnaars gefeliciteerd! De prijs zal op korte termijn bij jullie worden langs gebracht. Niet 
op alle kaartjes stond een (volledig) adres. Kent u één van de bovenstaande prijswinnaars waarvan 
de woonplaats niet bekend is, laat het ons s.v.p. weten.

De vrijmarkt was intussen al in volle gang, veel spullen wisselden van eigenaar en er werd door 
verschillende kinderen op creatieve manieren geprobeerd de spaarpot te vullen. Het Oranjecomité 
bood koffie, thee en limonade aan, waar velen gebruik van maakten. De draaimolen draaide 
ondertussen zijn rondjes, terwijl in de Jozefschool 70 kinderen keken naar een spannende 
voorstelling van clown Flippelien en oma Spekkie. Er werden ballonnen geknoopt tot verrassende 
creaties en alle kinderen kregen een lekker ijsje.
>
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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.
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Er waren vele deelnemers aan zowel de wandel- als de fietstochten. Voor de wandelaars was een 
speurtocht in oranjesfeer uitgezet en de fietsers hebben onder andere Schermerhorn – Beemster en 
diverse Koggedorpen aangedaan. Ongeveer 42 senioren hebben zich in de sportkantine vermaakt 
met een potje klaverjassen onder leiding van Jaap van Diepen. Iedereen ging uiteindelijk met een 
mooie prijs naar huis.
Na afloop van het wandelen en fietsen waren er nog leuke activiteiten bij de sporthal en velen 
bleven gezellig napraten. Met het Rad van Fortuin gepresenteerd door Tim Koning werd de dag 
afgesloten.
Ook aan de zieken is door het Oranjecomité gedacht. Na de oproep in de Heraut is bij 13 personen 
een fruitbakje of een bos bloemen bezorgd door onze vrijwilligers.
Het bestuur van het Oranjecomité kijkt weer tevreden terug op deze bijzondere Koninginnedag 
dankzij de enthousiaste deelnames aan de verschillende activiteiten en de leuke reacties. Een 
dag als deze zou niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de vele vrijwilligers waar het 
Oranjecomité op kan rekenen, hiervoor onze dank. Wij bedanken de gemeente Koggenland en zijn 
medewerkers voor de medewerking op vele fronten, de Brassband voor hun muzikale bijdrage en 
de Jozefschool voor het beschikbaar stellen van de school en onze sponsors. Afsluitend willen wij 
langs deze weg alle bewoners van Avenhorn, De Goorn, Berkhout, Grosthuizen en Scharwoude 
bedanken voor hun vrijwillige bijdrage aan de deur, de opbrengst hiervan is van groot belang om 
een dag als deze te kunnen organiseren. 
Het bestuur van het Oranjecomité Avenhorn-De Goorn en omliggende dorpen spant zich al jaren 
met veel plezier in om deze gezellige dag succesvol te laten verlopen. Ter versterking van ons 
enthousiaste team zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
* Ben je in de periode januari tot en met april circa 6 avonden beschikbaar voor een vergadering
* Hou je ervan dingen uit te zoeken en te regelen
* Heb je leuke ideeën en wil je een bijdrage leveren aan een leuk feest voor je dorpsgenoten.
Neem dan contact op met Erinn Leeuw om je aan te melden of voor meer informatie: 
nae.leeuw@telfort.nl
We hopen volgend jaar weer op u en al onze vrijwilligers te mogen rekenen om van de eerste 
Koningsdag een succes te maken! 
<
VISWEDSTRIjD ODIGO OUDENDIjK
Zaterdag 1 juni werd de viswedstrijd voor kinderen van de basisschool gehouden. We hadden weer 
een prachtige locatie achter de boerderij van Brigit Bakels. Het was koud voor de tijd van het jaar, 
maar dat mocht de pret niet drukken.
24 deelnemers kwamen vissen.
Er was ook weer veel belangstelling van ouders en opa’s en oma’s. We hebben op 3 plekken gevist 
en de kinderen hebben een paar mooie vissen gevangen!
Er werden maar 5 vissen gevangen met een totale lengte aan vis 84 cm. De langste vis was 20 cm 
en de kortste 15 cm.
Na het vissen was er voor iedereen een broodje hotdog met een pakje drinken en daarna was het 
tijd voor de prijsuitreiking. Alle vissertjes gingen met een prijs naar huis. Daarnaast waren er weer 
bekers door Hein de Jong beschikbaar gesteld en konden wij de 3 winnaars blij maken met een 
mooie beker.
1e prijs: Noa Groot  3 vissen met een totale lengte van 52.00 cm
2e prijs: Sem de Jong  1 vis met een totale lengte van 17.50 cm
3e prijs: Isabel Wijnker  1 vis met een totale lengte van 15.00 cm
Alle vissertjes bedankt en tot volgend jaar! Namens bestuur Odigo Oudendijk     <
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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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HET WESTEINDE OMSTREEKS 1910
Deze keer een wat lastiger terug te vinden plek.  
In dit buurtje is al veel veranderd.
Maar het is toch nog goed herkenbaar. 
Ziet u waar het is?

Het rechter woonhuis is lange tijd bewoond geweest door de familie Gerard Keizer.
Dit en meer ziet u op ansichtkaartenberkhout.nl.

 Co Beemsterboer, 542670

<
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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�

        
                        Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn          tel/fax 0229 541591           www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       9.00 - 18.00 uur
                                     : woensdag                            9.00 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               9.00 - 17.00 uur

Email                        : De-keizerskroon@hetnet.nl
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fAMILIEBERICHTEN

Onze hartelijke dank voor uw medeleven en belangstelling, ondervonden na het overlijden 
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Eef Dolfing-Beemster

Uw aanwezigheid, uw schriftelijke en telefonische reactie betekenen veel voor ons.

 Familie Dolfing  Nel en Theo
  Jan en Diet
  Geert en Simone
  Tineke en Rob
  en kleinkinderen
mei 2013

Hartelijk dank voor de enorme belangstelling in welke vorm dan ook bij ons 60-jarig huwelijks-
jubileum. Het waren bijzonder feestelijke weken.
 D. Schuijtemaker
 T. Schuijtemaker-Zijp

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

Auke van Houten
Het doet ons goed om te weten dat Auke door zo velen werd gewaardeerd om wie hij was, zo 
zal hij in onze herinnering blijven voortbestaan.

Uw belangstelling was overweldigend, hiervoor onze oprechte dank.

De Goorn, mei 2013 Namens de familie van Houten

Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling bij ons 50 jarig huwelijk.
Voor de vele persoonlijke wensen, kaarten, bloemen en de buren voor de mooie erepoort.

Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden.
 Siem en Trees Groen

>
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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

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!

       Zonneklaar 
geld besparen!gg

www.engeldot.nl

          
l

Info-avond over zonne-energie, zonnepanelen en Solar sets 
Partijencentrum Avenhorn  |  19 juni  |  20.15 uur
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Langs deze weg willen wij u bedanken voor de kaarten, bloemen en persoonlijke condoleances 
die wij ontvingen bij het overlijden van mijn vrouw, mama en oma.

Wij danken u voor uw medeleven Elmi van Stavel-Voet
 Kok
 Dorella
 Dakota
Avenhorn

Bij deze willen wij iedereen bedanken die in de vorm van een kaartje, met heel veel liefs 
geschreven of een bloemetje en cadeaus onze huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben 
gemaakt.

Bedankt
 Cees van Etten
 Tiny van Etten-Windt Koning

Wij willen alle mensen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, persoonlijke 
condoleance thuis en in de kerk. Die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze 
schoonzoon

Arnold Ruiter
Man van onze dochter Diana, dat heeft ons goed gedaan dat zo veel mensen met ons meeleven, 
hiervoor onze dank.
 Klaas en Gea Vink

OPROEP
Na 8 jaar wandel4daagse is het natuurlijk onvermijdelijk dat 
er mensen de commissie gaan verlaten. En weer eens “vers 
bloed” in de organisatie kan geen kwaad; jonge mensen 
met een nieuwe en verfrissende kijk op het geheel, wie 
weet wat voor nieuwe impulsen zij kunnen gaan geven aan 
onze 4daagse. Wij zijn daarom voor volgend jaar op zoek 

naar twee commissieleden om ons team weer compleet te maken. 
Lijkt het je leuk om aan de organisatie van ons fantastische evenement mee te werken en hiermee 
heel veel mensen een onvergetelijke week te bezorgen, neem dan a.u.b. contact met ons op via 
wandel4daagse@edogym.nl Doe het snel, dan hebben we ruimschoots de tijd om je in te werken!

Aangeboden:
Gratis 300 betonnen tegels maat 30/30 op halen in juli!
< Tel. 06-12389559
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Seizoen geopend!!

Welkom in

BuitenmeereWelkom in

Buitenmeere

Wist u dat...
...er een buitenzwembad vlak bij u om de hoek in Obdam is
...het buitenbad geopend is tot september
...u hier ook ABC-zwemles kunt volgen
...snorkelzwemmen ook tot de mogelijkheden behoort
...kinderfeestjes geen probleem zijn
...er een fonkelnieuwe familieglijbaan is

Tot ziens in Buitenmeere

Stationsweg 2, 1713 HT Obdam, (0226) 45 14 44. 
Of kijk op www.koggenland.nl/zwembad.

Gratis toegang

Lever deze advertentie in de maand juni in 

en één persoon mag gratis naar binnen.
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Te koop:
Leuke roze scooter met gratis 2 helmen
 Bel. voor inlichtingen: Tel. 0229-541427

Gevraagd:
Wie heeft er nog spullen van uit de tweedewereldoorlog? Dit mag van alles zijn, ook van de foute 
kant, goederen/kleren/medaillons/foto’s/etc. etc. en mocht u er van af willen. Dat heb ik wel 
interesse, misschien past het in mijn verzameling. (Ben geen handelaar!).

U kunt mij bellen (na 19.00) op 06-22843083 of mailen beerepoot@quicknet.nl

Verloren:
Een Gobelin tasje met afbeelding van een paar hondjes.
Waarschijnlijk verloren in het park bij de tennisbaan Berkhout.
Inhoud tas: Dagblad Trouw 
 Tel. 0229-551628

Verdwenen:
6 All. tuinstoelen + hoeker, 4 kussens + 2 ligstoelkussens staal met violen en gieter, gevonden? 
Beloning.
  Tel. 0229-755029

Te huur scootmobiel
Te huur een zeer complete metallic rood scootmobiel Mayfair, in zeer goede staat.
De scootmobiel heeft 4 wielen voor een goede weg ligging.
Scootmobiel is voorzien van: - knipperlichten
    - achteruitrijsignaal
    - koffer op de achterkant met slot
    - draaibare stoel voor makkelijk in en uit stappen

Prijs € 5,- euro per dag of € 150,- per maand inclusief verzekering.
Voor vragen kunt u altijd bellen tel. 06-42740062

“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 19 juni vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn. 

<
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ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN PLANNER 
Datum Tijd Plaats Activiteit
26 juni Obdam Rijbewijskeuring
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
24 augustus  Grosthuizen/Berkhout
  De Goorn/Avenhorn Fakkelvaartocht
25 augustus  Scharwoude Zomerfeest
25 augustus  Odigo feest
14 september  Scharwoude Tentenkamp
14/15 september  Berkhout Berkhouter Dorpsvertier
14/15 september  Berkhouter Kerk Boeken markt

AGENDA  
Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Di 11 juni 15.30-18.00 De Goorn Afscheidsreceptie Burgemeester Sipkes 
Za 15 juni 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot en 
    Rietvoornlaan 
Za 15 juni 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 15juni 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER 
Wo 19 juni Vóór 17.00 uur Inleveren kopij De Heraut 
Wo  19 juni 19.30 uur Oudendijk Zomeravondwandeling Werelderfgoed 
    Beemster en Beetskoog 
Za 22 juni 20.00 uur Grosthuizen Try Out Concert Brassband - 
   Dorpshuis  Kunst naar Kracht 
Za/Zo 22/23 juni   8e open kampioenschap Boer & Golf
Za 22 juni 19.00 uur Noorderkerk Hoorn Groot orkest van VOLHARDING
Za 22 juni 20.30uur De Goorn Rotary Club Koggenland – oprichtingsfeest
Za 22 juni  Koggenland Tennisevenement Koggenland toernooi 2013
Za 22juni 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/Avenhorn OUD PAPIER
Zo 23 juni  Berkhout 3e editie Amusement Tocht
Ma 24 juni 20.00 uur RK Kerk De Goorn Jaarvergadering Parochianen en 
    belangstellenden
Di 25 juni  Berkhout Leerorkest Volharding

<


