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Redactieleden, inleveradressen kopij:
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Grosthuizen 17A		
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1633 EK Grosthuizen
1648 KH De Goorn
1647 CB Berkhout

0229-544060
0229-540535
0229-551700

KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 17 juli 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
Dit is de op een na laatste Heraut voor de vakantie! We komen
nog uit op 23 juli en daarna weer op 20 augustus. We gaan er
dus maar één editie tussenuit.
Aankomend weekend weer Spektakel in de Goorn! Kom,
kijk en moedig uw straat aan in de baggerbak of bij de andere
spectaculaire onderdelen.
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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 filmmateriaal met een
beschrijving naar
herautdegoorn@westfriesnieuws.nl
Wij beoordelen of het ingezonden
materiaal voldoet en verwerken de
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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, discriminerend of niet voor alle leeftijden geschikt
is wordt niet gepubliceerd.

ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

HUISARTSENGROEP de Waterling Koggenland – Wognum
www.dewaterling.nl
Avenhorn
		
		

A.P. Coppes en R. van Beest
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225
(spoed 0229-543736)

Berkhout
		
		

J.Sturris en H.A. Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-551264
(spoed 0229-551942)

De Goorn
		
		

M.D. van Bemmel, A.M. van Bemmel-Uittenhout
De Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
0229-542808
(spoed 0229-543848)

Spierdijk		
C.A. Wijmans en A. Philipsen
		
Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
		0229-561204
Ursem		
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
		
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
		072-5021401
(spoed 072-5023076)
Wognum
I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
		
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
		0229-571215
(spoed 0229-573331)
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een
verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de
spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via
de Centrale Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het
gebouw tegen de parkeergarage aan.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in
het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan te raden uw eigen huisarts in te lichten
over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld
worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.
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BLOEMSIERKUNST
Openingstijden : maandag t/m vrijdag
: woensdag
: zaterdag

Email

9.00 - 18.00 uur
9.00 - 13.00 uur
9.00 - 17.00 uur

: De-keizerskroon@hetnet.nl

Julianastraat 20 1633 JM Avenhorn
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tel/fax 0229 541591

www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

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

De Huisartsenpraktijk van Dr. van Bemmel in De Goorn is wegens vakantie gesloten van
Maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus
Waarneming voor dringende zaken tijdens kantooruren:
dr Sturris en dr Bergmeijer
Kerkebuurt 166
Tel 0229 551264
Spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond nacht en weekend:
CHP te Hoorn, 0229 297800
Zorgt u er voor voldoende medicatie in huis te hebben??!!
En haalt u uw bestelde medicijnen en verwijsbrieven op voor onze vakantie!?
De niet afgehaalde medicijnen en brieven staan klaar bij de praktijk in Berkhout
Iedereen een goede zomer en vakantie toegewenst.
Hartelijke groet, namens ons hele team
A.M.van Bemmel-Uittenhout
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ABA
Administratie- en
Belastingadvieskantoor
Voor al uw
BELASTINGPROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN
C.M. ABEN
Lange Weide 63
1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31
020 - 686 50 34

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
Adres:
Vijverhof 38, 1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof
Telefoon 0229 54 24 70
www.edlaandekapper.nl
DEKAPPER_advA5.indd 4

Onze
Hans Braas

Voor al uw:
* Dakwerken
* Nieuwbouwrenovatie
* 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
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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

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
Loos Cacao Schrepel 15 De Goorn
Kwiek 78 - Tennis Westerkogge
Fam. Hooft, het Veer 45
Rozenstaete, Kantbeugel 19
Vijverstate, Kolblei 200
Supermarkt Deen, Vijverhof 9
Bakkerij Pater Koningsspil 25
URSEM
Dr. V. Oostendorp, Past. V. Haasterstr. 20
Brandweerkazerne Noorddijkerweg 66
Huis Walingsdijk 13
BERKHOUT
Fam. Klaij, Westeinde 249
Koeman Kraanbedrijf Oosteinde 72
Brandweerkazerne, Kerkebuurt 169
Voetbalvereniging Berkhout Kerkebuurt
Tennisvereniging De Berk Slagterslaan
SPIERDIJK
Sportvereniging St. George Oeverland 2

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

(24 UUR)

Brandweerkazerne, Jaagweg 35
(24 UUR)
Hecon bouwgroep Wieder 37
Het Koggenbad Dwingel 4
Rabobank, Kantbeugel 1
Voetbalvereniging R.K. EDO
Gemeentehuis Koggenland, Middenhof 2
Tennisvereniging Apollo P. de Grootstr. 16 (24 UUR)
RUSTENBURG
Huis Drechterlandsedijk 49

(24 UUR)

OUDENDIJK
Kerk Dorpsweg 24

(24 UUR)

BOBELDIJK
Loos Cacao Bobeldijk 69

(24 UUR)

SCHARWOUDE
App. Complex Meerzicht, T.v.d. Meerstr.
OBDAM
Aula bij de Victorkerk Dorpsweg 149
Brandweerkazerne Laan van Meerwijde 2
Basisschool Weerestraat 70

(24 UUR)
(24 UUR)
(24 UUR)

WOGMEER
Het Wapen van Wogmeer 59
(24 UUR)
HENSBROEK
Dorpshuis Dorpsweg 70
(24 UUR)
Voetbal Apollo 68 Ouwe Hof 7
(24 UUR)
Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8

ZUIDERMEER
Sportcomplex Zuidermeer Overtoom 1

(24 UUR)

ZUIDERMEER
Kerk Zuidermeer Zuidermeerweg 56

(24 UUR)

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 ReanimatieAED leden binnen onze gemeente hebben dit sleuteltje.
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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
v
v
v

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

DAF Trucks

BEDRIJFSWAGENS

SERVICE
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EN

VERKOOP

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
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.
9

Telefoon
0229 54 48 84
Fax
0229 54 49 92
E-mail
info@ckbloemen.nl

Vijverhof 15 1633 DS Avenhorn
Geopend: maandag t/m zaterdag (ma. v.a. 12.00 uur)

Stic hting Kinderopvang Koggenland

Internet
www.ckbloemen.nl

Gastouderopvang
Dagopvang
Buitenschoolse opvang
Avenhorn - Ursem - Berkhout

• 4 L o c a t i e s , ge l e ge n i n e e n v e i l i ge , r u s t i ge e n g ro e n e o m g ev i n g
• H o ge 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.skikkoggenland.nl
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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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Maatschappelijk Werk Hoorn – Enkhuizen – Koggenland
De maatschappelijk werkers zijn bereikbaar en regelmatig aanwezig bij het loket Zorg & Welzijn
in het Gemeentehuis, Middenhof 2, De Goorn. Het loket is dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00
uur en op maandag van 13.00 tot 20.00 uur. En telefonisch bereikbaar via 0229-548370.
De maatschappelijk werkers zijn elke ochtend tussen 9.00 en 11.00 uur direct te bereiken op
het hoofdkantoor aan de Wilhelminalaan 2a in Hoorn, of u kunt bellen 0229-282020. Ook via
internet kunt u met de maatschappelijk werkers contact opnemen via info@amw-hoorn.nl en
www.amw-hoorn.nl
<

HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contactadres Scriba:
Mw. Arja Pronk
Barbeel 3,
1633 DA Avenhorn
			 T: 0229-540366 E: arjapronk@quicknet.nl
Contactadres Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mw. H.C. Bruyel
Grosthuizen 96 1633 ER Avenhorn
			T: 0229-540204 E: hc.bruyel@ziggo.nl
Predikant
Vacant
Diaconie
Dhr. D. Schuijtemaker
		T: 0229-541407
Kerkvoogdij
Dhr. A. van Doornum
		T: 072-5021805

Grosthuizen 59

1633 EM Avenhorn

Reigerlaan 45

1645 TB Ursem

KERKDIENSTEN:
24 juli			
Geen Dienst
21 juli
10.00 uur
Berkhout
mw. Ds D. Woudt
28 juli			
Geen Dienst
4 aug 10.00 uur
Ursem		
mw. Ds L. van der Zee
11 aug 10.00 uur
Geen Dienst
18 aug 10.00 uur
Avenhorn
Ds. K,D. Goverts
25 aug 10.00 uur
Ursem		
Drs. W. Lagrouw
	                    
U bent van harte welkom! Na de kerkdienst is er een kopje koffie of thee.
De Bijbelkring:
In september 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. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website kunt u zich ook aanmelden voor het digitaal ontvangen van
ons kerkblad “Het Contact”.
<
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Schade ?

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
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ERKEND LEVERANCIER

Garantiebedrijf

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 13 T/M 19 JULI 2013
Zat. 13 juli
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
		
Zon. 14 juli
10.00u Eucharistieviering met samenzang
		19.00u Rozenkransgebed
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 T/M 26 JULI 2013
Zat. 20 juli
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering m.m.v het Dameskoor
		
Zon. 21 juli
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
		19.00u Rozenkransgebed
Overleden: Miranda Stet – Neefjes 42 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.

<

Gezinsviering: Kom in beweging
Zondag 23 juni was de gezinsviering met bovenstaand thema. De aanleiding
hiervoor was dat op dezelfde dag Edo gym haar 80-jarig bestaan vierde.
Er waren veel mensen in beweging gekomen en kinderen kwamen zelfs in
hun sport outfit naar de kerk.
Na het welkomstwoord deden een aantal kinderen van Edo gym een dansje
op het altaar op het liedje van Hallo Wereld (Kinderen voor Kinderen).
Ook de aanwezige kinderen in de kerk kwamen in beweging. Zij deden met elkaar het liedje:
hoofd, schouders, knie en teen.
Het was een “bewogen” gezinsviering waar wij met veel plezier aan hebben meegewerkt.
Namens de ouders van
Sarah, Mathé, Stijn en Jasper
<
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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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Voordelige rijbewijskeuringen 24 juli Obdam
OBDAM - Wie een rijbewijskeuring moet ondergaan, kan op 24 juli en 18 augustus 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.


Zomerexpositie in de kerk van Oudendijk
Op iedere zaterdag en iedere zondag in de maanden juli en augustus is de kerk in Oudendijk open
van 12.00 tot 16.00 om de expositie te bezichtigen van Frits Klijzing en echtgenote Nel van der
Zalm.
Al twintig jaar schilderen Frits en Nel wekelijks onder begeleiding van kunstenaar Dirk Annokkeé
in Amstelveen. Hun onderwerpen zoeken zij vaak in de natuur, zij schilderen naar foto’s die ze al
dan niet zelf gemaakt hebben. En met name Nel schildert ook graag Schotse cottages. Na 20 jaar
willen zij graag laten zien hoe zij zich ontwikkeld hebben. Iedereen kan het vanaf nu bekijken in
de Kerk van Oudendijk. De toegang is gratis. Kijk ook op www.kerkoudendijk.nl
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RINY VaN de WaTeR
tegelwerk - tegels - sanitair

Keuze uit diverse
soorten vloer- en
wandtegels
en natuursteen.

Wij werken met diverse topmerken, zoals:

* TagINa
* aPaRIcI
* ZIRcoNIo

* MIRaflooR
* PeRoNda
* Roca

• Ook voor de doe-het-zelver •
west 11, 1633 Ja avenhorn
tel. 0229 - 54 35 14

Showroom geopend:
di. t/m vrij.
za.
koopavond: vrijdag

10.00 - 17.30 uur
10.00 - 16.00 uur
Op afspraak

TEGELMEESTER

Ook uw echtscheidingsspecialist !
Woensdag avondopenstelling tot 21:00 uur
Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur
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Café De Karperput in de zestiger jaren.
Nu eens een ansichtkaart uit een ander gedeelte van de gemeente. Het café de Karperput.
Kijk eens hoe klein het begonnen is. Op de achtergrond zien we het station van Scharwoude.
Dit en meer is te zien op “ansichtkaartenberkhout.nl <http://ansichtkaartenberkhout.nl> ”.

Co Beemsterboer
542670.

Nieuwe Regiomedewerker aangepast sporten
Mariska Bakker draagt haar werkzaamheden over aan Ageeth Bakker
Tijdens de SportFair in Opmeer is met behulp van een vernieuwde uitgave
van de Wegwijzer aangepast sporten, symbolisch de overdracht gedaan van
het regiomedewerkerschap. Ageeth Bakker vervangt Mariska Bakker die
bijna zes jaar lang het aanspreekpunt is geweest voor alles rondom aangepast
sporten in West-Friesland. Zij zal binnen Sportservice een andere functie gaan bekleden.
Het aangepast sporten heeft zich in de afgelopen zes jaren verder ontwikkeld. Sinds 1999 kan
Sportservice West-Friesland met behulp van een samenwerkingsverband tussen de zeven
regiogemeenten, de organisatie zijn die zich inzet voor sport met een beperking. Inmiddels worden
ruim 120 sportactiviteiten uit de regio getoond in de nieuwe Wegwijzer aangepast sporten en op de
website www.aangepastsporten.info. Er is ondersteuning gegeven aan sporters met een beperking
en aan verenigingen met een bijzonder sportaanbod. Hierdoor is het sportaanbod verbeterd en
vergroot. Het netwerk is dichter bij elkaar gebracht waardoor samenwerking en kennismaking met
sport voor bijzondere doelgroepen gestimuleerd is.
>
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Het zijn weer
Zomerspaarweken!
*De actie loopt van 16 mei tot en met 31 juli 2013.
Vraag naar naar de voorwaarden of kijk op www.regiobank.nl. Op=op!

Sp
€ 75 aar
krijg 0 en
volle een
ybal
*

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

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

18

Naast de doelgroepen verstandelijke en lichamelijke beperking, visueel en auditief beperkt en
chronische aandoeningen, is ook aandacht gekomen voor de doelgroep met een stoornis in het
autistisch spectrum. De activiteiten rondom deze laatst genoemde doelgroep zullen de komende
jaren nog verder uitbreiden.
Na zeven jaar werkzaam geweest te zijn als medewerker Breedtesport heeft Ageeth binnen
Sportservice een nieuwe uitdaging gevonden. Zij organiseerde allerlei projecten voor zowel jeugd
als senioren en is tevens actief als lesgever bij fitness voor ouderen. Alvorens zij bij Sportservice
van start ging was zij werkzaam in het onderwijs als vakdocent gymnastiek voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast heeft zij tien jaar aangepast judoles
gegeven in Amsterdam. Het is dus een logische stap dat Ageeth de taken gaat overnemen van de
Regiomedewerker aangepast sporten in West-Friesland.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over aangepast sporten in de regio West-Friesland of de nieuwe Wegwijzer
aanvragen, neem dan contact op met de Regiomedewerker aangepast sporten, Ageeth Bakker,
telefoon: (0229) 28 77 02 of e-mail: abakker@sportservicewestfriesland.nl. Bezoek ook onze
website www.aangepastsporten.info.

Symbolische overdracht tijdens de SportFair in Opmeer.
Foto: Sportservice Noord-Holland
<
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Professionele behandelingen bij o.a.
Posttraumatische stress stoornissen
PTSS met EMDR
Burn-out
Slaapstoornissen
Rouwverwerking
Pijnbestrijding
Stoppen met roken
Gewichtsvermindering

Praktijk Maria Juwett
tel 0653972831

praktijk@mariajuwett.nl

www.mariajuwett.nl
marianew.indd 1

21-06-13 13:40

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.

Gespecialiseerd in kleine oplages omdat wij geen ontwerpkosten berekenen.
Naam op een handdoek of kleine logo’s vanaf
5.-.

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

theO Bier parket
* Adviseur

32 32

Uw parket specialist

* Leggen * Verkoop

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

Ook voor het herstellen, aanhelen en repareren van uw oude parketvloer kunt u bij ons terecht.
Gespecialiseerd in o.a. klassiek parket zoals b.v.: Visgraat met band en bies en vele andere soorten.
Ook voor al uw onderhoudsmiddelen van uw parketvloer.
Belt u ons eens voor een vrijblijvende afspraak dan komen wij onze uitgebreide parket collectie laten zien.
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STOPWOORDE
De iene mens praat van: “Ja zéker,”
en de aar zoit: “Uiteraard,”
as het antwoord duidelijk “Ja” is,
dat wordt deer den mee verklaard.
Weer een aar zoit: “Nou en of hoor,”
ok voor ieder te verstaan,
maar moin ouwe ome Arie
zoide den: “Het zál wel gaan!”
As je an hem vroege: “Ome,
wul het wat met je bedroif?”
Want een boer loopt alle dage
toch met zurge in z’n loif,
zoide ome: “ ‘k Mag niet klage,
‘k heb m’n vee net binnen staan
en m’n koeie géve skoftig,
eerlijk waar, het zal wel gaan!”
Kwam z’n buurman in de zeumer
hulp te vragen zogezoid,
want dat kon soms welders beure,
zeker in de hooierstoid,
den had ome Arie buurman
met een half woord al verstaan
en zee: “Ik kom opperdan hoor,
mét de joós, het zal wel gaan!”
Lesten is ie overleden
omdat dat bai ‘t leven hoort,
dat hai kwam terecht bai Petrus,
bovenan de hemelpoort.
Noh, ik denk zo bai m’n oigen
hai heb deer vast niet lang staan.
Petrus zoide, toen ie d’r in wou
volgens moin: “Het zal wel gaan!”
Siem de Haan, Heerhugowaard
Uit: Skroivendevort

<
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Floris auto’s

DE CITROËN SPECIALIST IN KOGGENLAND

AAN DE NOORDSPIERDIJKERWEG 137, 1643 NK SPIERDIJK
verkoop
en onderhoud
van alle merken
erkend apk-station
maandag gesloten
zaterdag open van
09.00 tot 16.00 uur
tel: 0229-561235
TOT zIENS bIJ DE KLEINSTE GARAGE mET DE GROOTSTE SERvICE

Lekker eten en drinken in een landelijke omgeving

Lunch & Diner
Bruiloften en Partijen

High Tea arrangementen

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

RESERVEREN GEWENST.
Eetcafe de Koggestolp ~ Lijsbeth Tijsweg 9 ~ 1647LE - Berkhout
Tel: 0229-544671 ~ E-mail: info@dekoggestolp.nl ~ www.dekoggestolp.nl
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Het Nedflex Spektakel
Terwijl in Frankrijk het grootste wielerspektakel van het jaar plaatsvindt,
maken De Goorn en Avenhorn zich op voor hun eigen spektakel. Het
Spektakel wordt in het weekend van 13 en 14 juli gehouden in en
om Café d’Ontmoeting in De Goorn. Acht teams, vier uit De Goorn,
vier uit Avenhorn, gaan de strijd met elkaar aan in weer een geweldige
editie. Drievoudig winnaar en titelverdediger Boergeoisie gaat er alles
aan doen om niet van de troon te worden gestoten. Dat wordt echter een hele klus voor het
team van coach Klaas Beemster. Het Spektakel is immers een strijd tegen meer als de klok en de
elementen. Voetbal gebeurt tegenwoordig veel op kunstgras maar bij het Spektakel is het klassieke
weiland de ondergrond. Alle deelnemers wanen zich kind of zelfs varken wanneer zij ploeterend
de baggerbak moeten trotseren. Maar ook de factoren creativiteit, teamgeest, behendigheid en
doorzettingsvermogen spelen een belangrijke rol. Er is echter één factor die in al die jaren nog
nooit zo’n grote rol heeft gespeeld als dit jaar en dat is de factor geluk. Al ben je nog zo goed, snel
en behendig, als je pech hebt, ren je je het apezuur.
Voor de deelnemers gaat het natuurlijk vooral om het plezier. Op die manier wordt de band met
de wijk aangehaald en dat is een goede zaak. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘beter een
goede buur dan een verre vriend. Verre vrienden zijn uiteraard van harte welkom om een kijkje
te komen nemen. Wellicht gaat het bij die verre vrienden dan zo kriebelen dat ze volgende keer
willen meedoen. Dan moeten ze wel eerst goede buren worden maar dat kan gewoon, er staat
immers genoeg te koop in onze dorpen.
Zaterdagavondavond wordt er gestart met een heuse beddenrace-estafette op de weg, tussen de
Dwingel en d’Ontmoeting waarna alle teams hun reclame-act gaan performen in het clubhuis van
de boeren. Voor een uitgebreide spelbeschrijving van de zondag kunt u kijken op
www.hetspektakel.nu of laat u zondag verrassen op ‘het landje van Loos’.

www.rkedo.nl
Aanmelden open ochtend kaboutervoetbal RKEDO op
zaterdag 7 september 2013.
AJAX, NAPOLI. ANDERLECHT, REAL MADRID, BARCELONA en
MANCHESTER UNITED.
Na het grote succes van afgelopen seizoen zijn deze topclubs wederom
te bewonderen op de velden van RKEDO. RKEDO gaat dan met haar
allerjongsten leden een nieuwe Champions Leaque opzetten. Dit om zo deze voetballertjes en hun
ouders een leuke zaterdagochtend te bezorgen. Er zal 4 x4 gestreden worden op kleine veldjes,
zodat de spelertjes veelvuldig aan de bal zullen zijn. Hier leren de jongens en meisjes veel van en
hebben hierdoor ook veel plezier.
Wie kunnen zich hiervoor aanmelden?
Meisjes en jongens vanaf 5 jaar.
Wanneer gaat het kaboutervoetbal van start?
Iedere zaterdagochtend vanaf half september op de velden
van RKEDO van 9.15 tot en met 10.15 uur.
Wat heb je nodig?
Een goed humeur en je ouders of opa’s en oma’s om aan te
moedigen. Voor de kleding wordt gezorgd. >
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Einde schooljaar!!!!!
Even een leuk cadeautje voor de Juf of Meester?
Kom dan gerust naar de wereldwinkel en laat je verrassen.

Je kan ook zelf een pakketje samen stellen wij pakken
het leuk voor je in.
Let op!!!!! De winkel is wegens vakantie gesloten van 22 juli t/m 10 aug.
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

woning- en bedrijfsmakelaardij
verkoop – aankoop – taxaties
vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling
bij verkoop!!!
www.willemschuitmakelaardij.nl
Telefoon: 0226-356035
info@willemschuitmakelaardij.nl
24

Wel moet je zelf voetbalschoenen en scheenbeschermers kopen.
Hoe weet ik of ik het leuk vind?
Geef je dan op voor de open ochtend op 7 september 2013 van 9.15 tot en met 10.15 uur
Naam: ................................................................................................................................................................................................
Geslacht: ..........................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................
Postcode/plaats: ..........................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Geboortedatum: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Email adres: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Aanmelden kaboutervoetbal voor seizoen 2013/2014 kan tijdens de open ochtend of bij
onderstaande coördinatoren.
Voor meer informatie en het inleveren van opgave:
Cees Braas, Kathoek 3, Avenhorn, 0229-544366, cees.astrid.braas@quicknet.nl
Ingrid Hes, Trilgras 14, De Goorn, 06-25342516,
Eric.ingrid@kpnplanet.nl
<

IJSCLUB BERKHOUT
Vaarfeest 2013 in Berkhout.
Het bestuur van de ijsclub Berkhout kijkt met
veel plezier terug op de eerste 23 jaar van de
vaarpuzzeltocht.
Over de laatste 3 jaren zijn wij een beetje verdrietig en teleurgesteld. Wat voor 880 mensen leuk
was - varen, puzzelen, een hapje en een drankje op de wal - lijkt nu ten onder te gaan aan het
succes.
De laatste 3 jaren komen er om 11 uur motorschuiten met te veel mensen aan boord, maar vooral
met té veel drank en té veel lawaai.
Door de grote hoeveelheden vocht moet men veel naar het toilet, wat overlast geeft voor de
omwonenden van de route en het evenemententerrein. Het is niet leuk als tuinen, schuren of land
achterblijven met urinegeuren en afval.
Wij moeten tijdens het feest op straat kapot geslagen bierflessen opvegen en varen achteraf nog
twee keer de route om vuil uit de sloot te vissen (gelukkig zijn er ook behulpzame vaarders die vuil
meenemen). Van het gemoedelijke familiefeest wat het ooit was, blijft steeds minder over.
Jammer, heel erg jammer dat het zo gaat.
Het ijsclub bestuur bedankt alle mensen die zich wél aan de regels houden en genieten van de
uitgezette tocht met puzzel.
>
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Ingrid los, Verlaatsweg 24a, 1643LW Spierdijk
Tel. 0229-563204 of mob. 06-22419399

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

Een Zonnestraaltje

- Avalon ELA Energy
Healing
- Metamorfose
massage

ntspanning.

Yvonne Giebing
Spiritueel therapeut
Westeinde 297, 1647 MP Berkhout
0229-242899 / 06-33877725

yvonne.giebing@quicknet.nl

Martien WeelUitvaartzorg
Voor een eigen afscheid
T 0229 278782 - 24 uur bereikbaar - www.martienweel-uitvaartzorg.nl

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio

ParticulierParticulierZiekenfondsZiekenfonds- en
en
Groepsvervoer
Groepsvervoer
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De ijsclub stelt geen prijs op iedereen die zich niet aan de regels houdt. In 2014 komt er een
andere opzet van het vaarfeest. Wij willen geen schuiten vol drank, geen herrie en overlast en geen
meegebrachte dranken op ons terrein.
Wij hebben al ideeën over de nieuwe opzet, maar ook u kunt suggesties doen. Ga naar onze
website www.ijsclubberkhout.nl of onze Facebook-pagina www.facebook.com/ijsclubberkhout.
Of mail naar info@ijsclubberkhout.nl, bel naar de secretaris (Gerra Klaij) 0229-551783 of doe een
briefje in de bus op Westeinde 249, Berkhout.
Laten we er met z’n allen weer een mooi dorpsfeest van maken.
<

IJSCLUB BERKHOUT
Oplossing en prijswinnaars
De puzzel van het vaarfeest werd door een kleine
groep deelnemers ingeleverd. Wij begonnen met
welk bestuurslid heeft de ijsclub verlaten, dat was
Martin Leeuw. Wie is zijn opvolger ? Kees Klaver.
De brandweer bestond 125 jaar. Antonio fietste 24
dagen. 200.000 is 0,2 miljoen. Verwachtte was het juiste antwoord. Een pop aan touwtjes was het
volgende antwoord. Rotonde en beiaardier waren de juiste antwoorden en het opvolgende getal
was 120.
De prijzen werden gewonnen door: Fam. de Weerd, fam.Schuijtemaker en fam. de Boer.
Gevonden op het veld een sleutelbos met 2 sleutelhangers, kenmerk kringkampioenschappen
2001. Info: Gerra Klaij. 0229-551783

Frank Hoebe leidt nieuw koor op woensdagochtend
SPIERDIJK – Goed nieuws voor wie graag overdag zingt in een koor. Onder leiding van de ervaren
en getalenteerde dirigent en musicus Frank Hoebe start op 4 september een gloednieuw koor.
Iedere woensdagochtend wordt er van 10-12.30 gezongen in de Pianokamer in Spierdijk.
Het repertoire zal bestaan uit lichte muziek in al haar
verschijningsvormen. Van pop en rock tot licht-klassiek.
De repetities zijn van begin september tot half december.
Na een korte winterstop wordt vervolgd van half januari
tot eind april. In beide perioden 15 wekelijkse repetities.
Met daarna altijd een optreden.
Op de eerste (kennismakings)ochtend betalen belangstellenden alleen voor de koffie.Wie besluit om mee te
doen betaalt voor de eerste periode 70 euro. Voor de
tweede 75 euro.
Voor wie Frank Hoebe niet kent: hij is conservatorium
geschoold pianist. Met tal van koren onder zijn hoede,
zoals Back in Time uit Obdam, Frank en Zij en Men at
Work uit Spierdijk, dameskoor Allure uit Wognum en
De Stemband uit Alkmaar. Jarenlang was hij de voorman
van de muzikale familie Hoebe.
>
27

Wij zijn er voor u
als u ons nodig heeft
Monuta Feld is altijd
bereikbaar; voor, tijdens
en na de uitvaart.
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
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Feld

Belangstelling? Meld je aan op emailadres j.blank@quicknet.nl. Zet daarbij je naam, leeftijd,
adresgegevens en telefoonnummer(s) en stemsoort. Ook als je alleen informatie wilt is mailen
voldoende.
<

Een vernieuwde spannende Fakkelvaartocht!

Westfriese
Waterweken
2013

Net even anders!
Tijdens de Westfriese Waterweken organiseert De Koggestolp, Brasserie De
Grost en Sportcafé De Koggenhal samen met de gemeente Koggenland op 24
augustus een spannende Fakkelvaartocht samen met vele vrijwilligers onder
leiding van Leo Heddes zorgen zij ervoor dat u een geweldige avond heeft!
Dit jaar vernieuwd en even anders. We varen met verlichte boten in konvooi
met muziek door het polderwater langs mooie versierde en verlichte tuinen,
terrassen en muzikale verrassingen.
Vlootschouw en prijs!
De start is vanaf de Laadplaats langs de Jaagweg in Avenhorn. Een Startbewijs
is af te halen bij de organisatie en kost € 7.50 per boot. Om 19:00 uur
neemt de burgemeester de vlootschouw af. Zorgt u ervoor dat u om 18:30
uur aanwezig bent en uw boot verlicht en versiert is. De hele dag is er
gelegenheid om aan te meren.
De mooiste boot ontvangt aan
het eind van de vaartocht een
prijs. Meevaren in een grote
boot kan ook. Dit kost € 5,00
per persoon. Hiervoor kunt u
zich opgeven bij de organisatie.
De koers gaat als eerste richting
Grosthuizen daarna Berkhout,
de Goorn en Avenhorn.
Gezamenlijke start om 19:30
uur.

Wedstrijd mooiste tuin!
Woont u langs de vaarroute?
Dan vragen wij u uw tuin te
verlichten en versieren. De route is te vinden de website van de gemeente Koggenland. De
mooiste tuin langs het water krijgt een prijs. De mensen in de boten zijn de jury. De winnaar wordt
aan het eind van de avond op het ponton bekend gemaakt.
Oproep talenten!
Op de kade kunt u de hele avond vanaf 18:00 tot 01:30 uur genieten van een hapje eten en een
drankje en kijken naar optredens op het ponton midden op het water. Wilt u uw talenten laten
zien? En komt u uit Koggenland? dan kunt u zich aanmelden bij de organisatie.
Organisatie
Eetcafé De Koggestolp; info@dekoggestolp of 0229-544671, Brasserie De Grost; info@degrost.nl
of 0229-541393, Sportcafé de Koggenhal 06-44935260.
Zet 24 augustus vast in uw agenda dit evenement mag u niet missen!
<
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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.
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ROMMELMARKT
‘t Is weer rommelmarkt vedaag.
Je kenne van alles koupe.
En tussen al die houpe
Loupt Joris met z’n oigen Aag.
Die komme hier maar alste graag.
Ze magge heêl graag stroupe.
Aagie houdt ‘t bai ‘t diggelewerk,
De potte en de panjes,
De vaasies en de kanjes.
En Joris maakt z’n oigen sterk
Bai de boeke. “Dat is beter werk”
Vindt hai “voor ouwe manjes”.
Z ‘n leesbril zet ie op z’n neus
Aars ken ie ‘t niet bekoike.
Want ‘t moet ‘r wel op loike.
Op slot maakt ie ‘n goeie keus
En zoit ie: “Moidje, ik neem deus “.
(‘t Gaat over de Westfriese doike).
Z’n briltje loit ie efkes neer.
Hoi zei zô voors betâle,
Z’n knippie uit z’n diezek hále.
“Gort, wat bof ik deuze keer.
Dut boek dat vind je nergens meer”.
En bloid staat ie te strâlen.
Zo kuin as ‘t waswoif maakt ie ‘t klaar.
Geeft hillegaar ‘n fooitje
An ‘t moidje (‘t is ‘n mooitje)
En pakt z’n spulle bai mekaar,
Z’n boek, z’n knip en z’n segaar,
Z’n bril ... “wel goeie grootje!!!”
“Weer is m ‘n leesbril nou beland?
Wie helpt me effies zoeke
Tussen al die stapel boeke?”
‘t Moidje, bezig met ‘n klant,
Voelt: hier is wat an de hand.
Den doet ze ‘t uit de doeke:
‘”k Hew net zopas ‘n bril verkocht.
‘t Was nag ‘n hêle gnappe.
Precies zo’n as de kouper zocht.
Zes voiftig heb ie wel opbracht. “
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Ontharen laat u toch alleen door de expert doen
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

Dwingel 11
1648 JM De Goorn
telefoon: 0229 543027
e-mail: info@ninettedewit.nl
www.ninettedewit.nl

Tino Takken Interieurs
Advies • Ontwerp • Uitvoering

Eindelijk, we kunnen weer naar buiten !
Nu professionele buitenverf van Wijzonol, elke 2e liter ½ prijs

Vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur overige dagen op afspraak
West 94 | 1633 JG Avenhorn | 0229 - 542 300 | info@tinotakken.nl

www.tinotakken.nl
Volg ons nu ook op Facebook! www.facebook.com/tinotakken
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Joris moet naar asem happe.
Zoit: “Hoe kon j’m dat nou lappe?”
‘t Is hillegaar beurd met hunnie pret.
maar thuis zoit Aagie: “Hoor ‘rs,
Meskien dat ik je bril nag red
As ik ‘n advertentie zet. “
“Doen dat den maar”, zoit Joris
En loit z’n boek in ‘t vóóres.
Riek Botman-Boukens, Hoogkarspel
Uit: Skroivendevort
vóóres = voorhuis,
voorste gedeelte van
oude boerderij.
<

Alvast noteren !!
Dit jaar heette onze Kolfvereniging RSJ Berkhout
19 nieuwe leden welkom !!
Kom in september ook kennis maken met onze sport. Tijdens
het Berkhouter Dorpsvertier zullen we onze sport aan u laten
zien.
Zondagmiddag 15 september a.s. van 13 tot 14.30 uur zijn we
aanwezig, op onze eigen kolfbaan in Café de Ridder.
Vrijdagavond 20 september starten we met een nieuwe groep voor dames en heren !!
Inloop vanaf 19 uur.
Maak kennis met onze sport en maak gebruik van 5 gratis lessen.
Spelmateriaal is aanwezig !
info:
Ina tel. 0229 - 553178 / Marrie tel. 0229 - 551556
of via email: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
<

UITSLAG 36E PRUTMARATHON OUDENDIJK 29 JUNI 2013
Er waren 155 deelnemers, waarvan 107 mannen en 48 vrouwen. Dit was de 36e loop.
Binnenkort kunt u de uitslag ook nalezen op: www.lesdeuxponts.nl
PRUTMARATHON 29 JUNI 2013 OUDENDIJK NH				
Mannen		
uitslag startnr naam
woonplaats
m/v
tijd
1
42
Arjen Hart
Berkhout
m
17,40
2
6
Gerwin Groot
Zuidschermer
m
17,53
3
59
Bram Ottenhof
Arnhem
m
18,56
>
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massage therapeut

t

trole

Dirk Lokkers

Yvonne

Praktijk:
‘Concordia’
Westeinde 297 te Berkhout

Kom eens langs voor o.a.

Voor informatie / afspraak
06 - 20 39 45 25
www.dirklokkers.nl
Gespecialiseerd
in meerdere massagetechnieken
voor de meest voorkomende
spierpijnklachten:

•
•
khout
•
•
e.nl •

dverzorgingssalon
i
u
H

therapeutische massage
sportmassage
ontspanningsmassage
stoelmassage
cupping-therapie

* 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

Htititi titi tititititititi tititititi?
ﬀﬀﬀﬀtiCALLtiﬀB
ﬀﬀﬀﬀtiﬀﬀﬀﬀﬀ3ﬀ, ﬀﬀ titititi ti/ﬀ

Van Leeuwen’s Administratiekantoor

titititititititi
tititititititititi titi titi titititititi

Het adres voor deskundige
verzorging van uw:

titititi
titi

• bedrijfsadministratie

€54ti95

• belastingzaken

Wieder 8c

1648 GB De Goorn
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• loonadministratie
• automatiseringsbegeleiding/
adviezen (exact software)

Tel.

(0229) 54 38 50

Fax

(0229) 54 38 52 Stihtiﬀtiti•ﬀtiparticuliere aangifte biljetten
ﬀﬀﬀﬀ ﬀﬀ ﬀti ﬀtitiﬀti
ﬀtiﬀtititititi ﬀﬀﬀﬀtiﬀﬀﬀﬀﬀﬀ
titititiﬀﬀtitititiﬀtitititiﬀtiﬀtiti
ﬀﬀﬀﬀﬀtitititiﬀtitititiﬀtiﬀtiti

PRUTMARATHON 29 JUNI 2013 OUDENDIJK NH			
Vrouwen			
uitslag startnr naam
woonplaats
m/v
tijd
1
45
Anoek Steur
Avenhorn
v
25,08
2
61
Dorien Kuin
Hoogkarspel
v
28,17
3
62
Marloes Kuin
Hoogkarspel
v
29,03
						
PRUTMARATHON 29 JUNI 2013 OUDENDIJK NH		
Masters Heren 45+				
uitslag startnr naam
woonplaats
m/v
tijd
1
22
Theo van Graven
Breezand
m
21,13
2
44
René Steur
Avenhorn
m
23,59
3
99
Ward Swildens
Hensbroek
m
24,31
						
PRUTMARATHON 29 JUNI 2013 OUDENDIJK NH			
Masters Dames 45+				
uitslag startnr naam
woonplaats
m/v
tijd
1
21
Carla Witte
Oosthuizen
v
30,28
2
79
Anne Ebskamp
Maarn
v
39,21
						

´Welkom nieuwe burgemeester´ met muziek door brugorkest
Brassband Kunst naar Kracht
Met muziek, gespeeld door het Brugorkest van brassband Kunst naar Kracht,
werd de nieuwe burgemeester van Koggenland op 1 juli vóór zijn installatie
verwelkomd bij het gemeentehuis. Dit concertje van het brugorkest, dat deze
keer onder leiding stond van Ans Blom was tevens het laatste optreden voor
de vakantie. Op de zaterdag hiervoor, was het seizoen al afgesloten met de
jaarlijkse barbecue samen met het C-orkest.
Het A-orkest heeft, wanneer u
dit bericht leest in het weekend
van 6 juli deelgenomen aan
het Wereld Muziek Concours
in Kerkrade. In een volgende
Heraut laten wij u hierover
de uitslag weten. Voor een
vakantieperiode van 6 weken
kunnen de instrumenten nu in
de kast om af te koelen.

Wij wensen iedereen een mooie vakantie met zomerse temperaturen toe, en hopen met nieuwe
energie het nieuwe seizoen weer te beginnen.
<
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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 nekschoudermassage; - gezichts-decolletémassage
op warm-waterkussen;
* een 1½ uurbehandeling

• Aanhangwagens
• Paardentrailers
• Paardentrailers renovatie
• Nieuw en gebruikt
• Speciaalbouw
• Reparaties
Oosteinde 87 1647 AD Berkhout

van € 64,00 nu voor € 58,95

Tel. (0229) 55 15 85

bij inlevering van deze bon; geldig tot december 2013!

• 06 - 22 05 02 68

glas(zetter) nodig?!
•
•
•
•
•

ichael

dubbelglas
figuurglas
GLASVERWERKING
veiligheidglas
etc, etc..
nieuw: nu ook reclame belettering

GEEN
VOORRIJKOSTEN

e

ijvend
vrijbl
e!
offert

wogmeer 84, 1643 nh Spierdijk tel./fax: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

Timothee 10 • 1648 EB De Goorn
Tel: 0229 - 85 25 66 • Mobiel: 06 - 25 05 43 93

praktijk voor pedicure,
massage en beauty

Nu ook aantekening
‘Diabetische voet’
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Aangesloten bij:

De Atlas Ceder Boys wint Gouden Klomp op 8e Open Kampioenschap
Boer&Golf
Op zaterdag 22 juni en zondag 23 juni is bij Eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk het 8e Open
Kampioenschap Boer&Golf gespeeld.
Maar liefst 56 teams bestaande uit vier personen moesten het 14 holes tellende weilandparcours
in zo min mogelijk slagen zien af te leggen. Zij waren de gelukkigen die zich tijdig hadden
ingeschreven. Binnen vijf dagen was het evenement volgeboekt. Uiteindelijk was er een grote
wachtlijst met teams die naast een startbewijs grepen.
Door het wisselvallig weer van de afgelopen weken was het tot het laatst spannend of de baan op
tijd geprepareerd kon worden. Maar de wedstrijdbaan was uiteindelijk prima verzorgd door de
familie Roos, de landeigenaren. De zaterdag stond er niet alleen een straffe wind, maar kregen de
deelnemers ook te maken met enorme plensbuien. Na een korte onderbreking voor diverse teams
in de avondronde, kon de ronde gelukkig door de meeste teams worden afgemaakt. Mede door het
enthousiasme van alle deelnemers en de uitstekende sfeer, is het weekend prima verlopen.
Na de kwalificatierondes op zaterdag
werd duidelijk welke 28 teams er
naar de Grote Finale gingen en wie
de Troostfinale moesten spelen.
Zondagmiddag om 12:15 uur werd
begonnen met de Troostfinale. Deze
werd uiteindelijk gewonnen door het
team Anouschka van captain Walter
van Langen. Tweede werd het team
The Swings van Ronald Bakker en
derde Derksen Lafeber & de Caddies
van Hans van Twisk. Dit waren de
winnaars van de Grote Finale van
2012.
Ook dit jaar werd gespeeld om de Gouden damesklomp. In totaal deden er 11 damesteams mee
om het kampioenschap. De nieuwe kampioen bij de dames werd uiteindelijk The city chicks van
Wendy Schrekker met 120 slagen. 2e werden de winnaars van 2012, The chicks of the sticks van
Linda Glorie en 3e het damesteam van de hoofdsponsor Rob Vlaar Autoschade met respectievelijk
127 en 131 slagen.
Om 15:15 was het de beurt aan de
beste 28 teams van zaterdag om te
strijden om de titel.
Op een nat geregende wedstrijdbaan
werd gelukkig met droog weer
van begin tot het einde sportief en
enthousiast gespeeld.
De beste teams van zaterdag waren
ook op zondag erg aan elkaar
gewaagd.
>
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Dames, heren
en kinderen

Openingstijden:

ak
en afspra
Bel voor e
5 00
0229 54 2

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

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
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all-in voor €295,-

Ook onder de andere teams bevonden zich zeer zeker kanshebbers. Team Anus was van alle
teams op zaterdag als sterkste uit bus gekomen. Zij hadden slechts 90 slagen nodig over 14 holes.
Daarmee werd de toon gezet en wierp dit team zich op als een serieuze titelkandidaat. Echter op
zondag verliep het uiteindelijk iets minder wat resulteerde in een 15e plaats.
De uiteindelijke winnaars werden dit jaar De Atlas Ceder boys van captain Gert-Jan Kunst. Zij
legden het parcours in 86 slagen af en mogen zich een jaar lang de 8e Open Kampioen Boer&Golf
noemen. 2e werd het team In de emmer 2 van captain Kees Dekker met 90 slagen en 3e werd team
Pornohuis de Agaponis 1 van Jordy Schrekker met ook 90 slagen, echter zij hadden meer slagen
op de beslissende hole nodig dan de nummer 2
Voor het eerst dit jaar is de Wisseltroffee voor “de Beste Outfit” geïntroduceerd.
Deze kwam toe aan het team Zeg eens iets liefs tegen de poes van Kim Wijte. Door een vakkundige
jury werd hun outfit als beste verkozen.
De Fairplay Cup ging dit jaar naar Teamnaam volgt nog deel 3 van Erik Blokdijk, dit uiteraard
vanwege hun sportieve prestaties.
De organisatie spreekt wederom over een zeer geslaagd evenement. Volgend jaar zal het
kampioenschap Boer&Golf voor de 9e maal plaatsvinden.
<

Agenda
Datum: Tijd:

Plaats: Activiteit:

Di
9/10/11 juli
De Goorn/Avenhorn
HUTTENDORP
Vr
12 juli
10.30uur
De Goorn vertrek Rozenstaete
Met De Zonnebloem
				
naar Folklore festival Schagen
Za
13 juli
09.00 uur
Avenhorn
OUD PAPIER tussen Naamsloot
				
en Rietvoornlaan
Za
13 juli
09.00 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Za
13 /14juli		
De Goorn/Avenhorn
Het Spektakel
Wo
17 juli
Vóór 17.00 uur		
Inleveren kopij De Heraut
Za
20 juli
09.00 uur
Bobeldijk/Berkhout/
			
Avenhorn
OUD PAPIER
Di
23 juli		
Wognum Sweelinckhof
Rijbewijs keuring

Activiteiten/Evenementen planner
Datum Tijd

Plaats

Activiteit

Juli/augustus		
Kerk Oudendijk
27/28/29 juli		
Wogmeer
4 augustus		
De Goorn
17/18/19/20 augustus		
18 augustus
10.00-16.00
Avenhorn
				

Expositie
KERMIS
Met Dominicus de kroeg in
Obdam KERMIS
Rotary Club – Kofferbakmarkt
t.b.v. Bake for Life
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Omdat schoonheid een
kunst is!
-

Luxe gezichtsbehandelingen
Mannen behandelingen
Hot en Cold Stone Massage
Lichaamsmassage
Ontharing door middel van
harsen
- Cadeau bonnen
- Diverse andere behandelingen
Walingsdijk 34
1633 RP Avenhorn
Tel: 0229-840924
www.art-of-beauty-esther.nl
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Doelgericht
&
Persoonlijk
Afslanken
Alles o
nder

controle

ADRES Westeinde 297 • 1647 MP Berkhout
TELEFOON 0229 55 22 52
INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

23 aug 18.00 uur Berkhout
Westfriese Waterweken
24 augustus
14.00 uur
Berkhout
				
24 augustus		
Grosthuizen/Berkhout
			
De Goorn/Avenhorn
25 augustus		
Scharwoude
25 augustus			
31 augustus 1/2/3/ sept
Hensbroek
14 september		
Scharwoude
14/15 september		
Berkhout
14/15 september		
Berkhouter Kerk

Drijf-In bioscoop
Westfriese Waterweken
Buikschuiven
Fakkelvaartocht
Zomerfeest
Odigo feest
KERMIS
Tentenkamp
Berkhouter Dorpsvertier
Boekenmarkt

FAMILIEBERICHTEN

De vele kaarten, bloemen en de overweldigende belangstelling die wij mochten ontvangen
na het overlijden van

Lies Pietersma-Boeder

hebben ons een enorme steun gegeven om haar verlies te verwerken. Waarvoor onze dank.



Henk Pietersma
Kinderen en kleinkinderen

Berkhout, juni 2013

De belangstelling en het medeleven op welke manier dan ook gegeven, tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn vrouw en onze moeder

Maria M.T. Schouten-Eindhoven
(Riet)
heeft ons heel goed gedaan.
Een warmer en mooier afscheid hadden wij niet kunnen wensen. Daarvoor willen wij u
hartelijk bedanken.

P.E. Schouten

en kinderen
Berkhout, juli 2013
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Vragen oVer zonne-energie?

info@zonzo.nu ● www.zonzo.nu

Zonzo is de specialist in zonne-energie in WestFriesland. 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.

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
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Wij danken jullie heel hartelijk voor alle felicitaties in welke vorm dan ook, zoals ‘n
bloemetje, ‘n kaart of cadeau het was geweldig.
Deze dag zal altijd bij ons in herinnering blijven, als de dag met het Gouden randje.
Nogmaals dank.
Nico en Anny Reus-Duijn
Kerkebuurt 188, Berkhout

Wij willen alle mensen die ons 50 jarig huwelijk ons hebben verrast met felicitaties, kaarten,
bloemen en attenties in welke vorm dan ook héél hartelijk bedanken.
Wij zien er blij en dankbaar op terug.

Gerard en Gré Buijsman

Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de belangstelling in en na mijn verblijf
in het ziekenhuis. Ook wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en
bezoekjes tijdens mijn herstel. Het gaat weer goed.
Groetjes Ciel Kunst-Büscher
Te koop
Mercedes trap auto € 30,00
Nieuwe rubberboot merk Lodestar 250 nw. prijs € 1000,00, slechts 1x gebruikt € 500,00.

Tel. 06-30776149 of 0229-299290
Gevonden:
in de Slagterslaan op zondag 23 juni: stoffen boekje van Schilpad en zijn vriendjes.

Tel. nr. 0229-553383
Te koop:
Bijna nieuwe licht gewicht Gazelle Hybride damesfiets met 24 versnellingen, nog geen 500 km.
mee gereden. Nieuwprijs € 1000,00 nu voor de helft € 500,00.
Voor verdere informatie of om te kijken 072-5022272..
Te koop:
Herenfiets, Giant Touring met 21 versnellingen, in goede staat. Een koopje voor € 100,00.
Voor verdere informatie of om te kijken: 072-5022272
Gevraagd:
Zelfstandige, ervaren hulp in de huishouding.


Tel. 0229-840373
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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

heeft plaats voor ;
Leerling gastvrouw/gastheer BBL / BOL
Leerling kok Niveau 2 (2e jaar) en/of Niveau 3 (1e jaar)
Student voor de keuken op zondag vanaf 16 jaar
Part-time gastvrouw voor partyhuis,
wisselende avonden in het weekend, tot 50 jaar
reacties graag per info@lamereanne.nl of 0229-542844 Oudendijk
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Gevonden:
Een zonnebril op sterkte (in een Ray-ban doosje) gevonden op de witbol (De Burghtlanden) in De
Goorn.
06-52634694
Gevraagd:
Goed lopende motor kettingzaag op benzine.


Tel. 06-23449333

Ik zoek nieuw lief baasje:
Ik ben een kortharig lichtbruine chihuahua.
Ik ben 6 maanden, een reutje, en erg aanhankelijk. Ik ben enthousiast
en vind katten leuk. Ik ben gechipt ontwormd en heb alle vaccinaties
gehad.

Voor info tel. 0229-542341

of 06-10125591

“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 17 juli vòòr 17.00 uur via de e-mail of
in de brievenbus ingeleverd zijn.
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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



Voor iedereen en elke uitvaartverzekering
“Kwaliteit wordt bereikt
door de juiste aandacht en
betrokkenheid.”
Judith Ettema
Raaigras 3
1648 EJ De Goorn
judith.ettema@ yarden.nl
www.yarden-ettema.nl
Yarden & Ettema is een gecertificeerde onderneming
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Weten dat
SEPA eraan
komt

en wat dat voor
uw organisatie
betekent.

Doe de Rabo SEPA-Check.
Op 1 februari 2014 is SEPA een feit. Weet u welke aanpassingen u moet
doen in uw administratie en systemen om straks te kunnen blijven betalen
en incasseren? Laat u niet verrassen. Doe de Rabo SEPA-Check.

www.rabobank.nl/sepacheck
Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.
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