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  DE HERAUT

Nieuws en Advertentieblad
Sinds 31 oktober 1963
50e Jaargang no. 1220

23 juli 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 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                
 
Het is vakantietijd en dat is te merken. Minder kopij in 
onze”brievenbus” en ook minder werkverkeer op de weg. 
Maar caravans, campers en vol beladen auto’s gaan deze 
weken richting vakantiebestemming. We kunnen het qua 
weer eigenlijk wel dichtbij redden de laatste weken. Wij gaan 
er ook één Heraut tussenuit. We hopen na de vakantie weer 
op verse kopij voor het nieuwe seizoen van u allen.

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

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

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl

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

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

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

Wat mag wel en wat mag niet?
Alles wat bijdraagt aan een uitgave van 
de Heraut komt in aanmerking voor 
publicatie. Echter kijken wij wel naar 
de inhoud en kwaliteit. Materiaal wat 
commercieel, haatdragend, discrimine-
rend of niet voor alle leeftijden geschikt 
is wordt niet gepubliceerd.
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt.
Geen spoed, wel politie: 0900-8844 

HUISARTSENGROEP de Waterling Koggenland – Wognum
www.dewaterling.nl

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

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

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

Spierdijk  C.A. Wijmans en A. Philipsen
  Korte Verlaatsweg 3 - 1641 LJ Spierdijk
  0229-561204 

Ursem  B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen
  Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
  072-5021401 (spoed 072-5023076)

Wognum I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
  Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
  0229-571215 (spoed 0229-573331)

De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een 
verbinding via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de 
spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren; daarbuiten kunt u alleen hulp krijgen via 
de Centrale Huisartsenpost Westfriesland: 0229-297800

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen 
met de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Tel. 0229-297800

Deze post is gevestigd bij het Westfries Gasthuis , achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 te 
Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in 
het Westfries Gasthuis, naast de hoofdingang. Het is aan te raden uw eigen huisarts in te lichten 
over medicijnen die u via deze apotheek krijgt.
Op deze manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld 
worden of een nieuw medicijn veilig voor u is.

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

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

www.gerja.nl

www.westfriesnieuws.nl
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                        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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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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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

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

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
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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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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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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. 

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.
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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

 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                   
  
     
  
               
  

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

KERKDIENSTEN: 
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: 
Op 24/9, 24/10, 28/11 en 12/12 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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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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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 27 JULI T/M 2 AUGUSTUS  2013

Zat. 27 juli 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 28 juli 10.00u  Eucharistieviering met samenzang
  12.30u  Doopviering, Charlotte Mathot zal het sacrament van het doopsel 
               ontvangen 
  19.00u  Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 3 T/M 9 AUGUSTUS 2013

Zat. 3 aug. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 4 aug. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u Rozenkransgebed

Overleden:  Jan Ruiter, 89 jaar
            Miranda Stet-Neefjes, 42 jaar
            Nel Koning-Huiberts, 81 jaar
            Afra Mes-Sijs, 83 jaar

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

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

28 juli ds. R. Erkelens  Beets
 Avondmaal
 4 augustus mevr. G. Blauw en dhr. P. Verschoor Oosthuizen
11 augustus ds. J. Moens  Kwadijk
18 augustus ds. B. Rapp  Beets
14.00 uur Afscheidsdienst ds. Rapp          <
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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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OP ROET KIjKT TEVREDEN TERUG OP DE AfGELOPEN 
PERIODE: 
Preview Jesus Christ Superstar met het popkoor Puur
Lounge
Bartdag
Taizéviering
Filmavond: Intouchables 

Om maar met het laatste te beginnen daar is één woord voor geweldig !
Wat een prachtige film, het bijzondere, op feiten gebaseerde verhaal en de magie die de bewerking 
ervan kenmerkt maakt deze vertaling zo emotioneel. De film leert ons om niet te oordelen,maar 
te waarderen wie dan ook ! De opkomst was subliem ( één om in te lijsten ) en heeft ons gevoel 
alleen maar versterkt dat hier zeker een vervolg opkomt. Dank aan de “helpende handen”, waar 
zouden we zijn zonder elkaar ! Thx

Zo door de tijd heen komen ons doel én de bezoekers in evenwicht, tijd om achterover te 
leunen……. nee dat zeker niet.
Wat blijft is : de Taizé viering 2x per jaar, voorjaar en najaar.
De Lounges blijven doorgaan met bijzondere thema’s.
We gaan werken aan de groep jongeren, die ons duidelijk gemaakt hebben dat wij iets voor ze 
kunnen betekenen, hier binnenkort meer over.
En zo niet het belangrijkste wij als Op Roet, blijven onderweg !!!!!!!!
Worden aangesproken over goeie ideeën en opmerkingen, dank jullie wel.
Dat bij elkaar zijn de doelen, op zoek naar geloof en inspiratie, met nog véle plannen die we 
hebben. De inhoud van onze rugzak groeit en groeit.

De agenda voor na de zomer :

Maria Lounge op zaterdagavond 19 oktober
Taizé viering op zaterdagavond  9 november
Optreden van het Jambokoor op zaterdagavond 30 november
Schrijf deze datums alvast maar in de agenda.

Op Roet gaat aan de wandel ff uitwaaien !
Soms moet je even het hoofd legen,en de boel de boel laten.

Ina Broekhuizen schreef er dit over :

Vekantie 
Als de vekantie oindelijk begint
den duurt ’t effies voor ‘k m’n draai weer vind.
‘k zit in de tuin, gaan an de reed
maar as ‘k m’n klokkie den vergeet
en die de hele dag op ’t kassie loit
is ’t voor moin pas echt vekantietoid !

Dat wensen wij u allen toe,
welke streek u ook bezoekt in ieder geval veul skik.       >
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Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 
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 RINY VaN de WaTeR
     tegelwerk - tegels - sanitair

 
 Wij werken met diverse topmerken, zoals:
  * TagINa * MIRaflooR
 * aPaRIcI * PeRoNda
 * ZIRcoNIo * Roca

    
  
    
    
    

 TEGELMEESTER

 Keuze uit diverse 
 soorten vloer- en 
 wandtegels 
 en natuursteen.

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

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

Ook uw echtscheidingsspecialist !

Woensdag avondopenstelling tot 21:00 uur
Vrijdag inloopspreekuur vanaf 15:00 uur
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Op Roet : op zoek naar geloof en inspiratie, maar wel met veel volgers. Op Roet met de rugzak op 
onderweg, en in die rugzak komt de bagage van onze groep maar ook van iedereen die wij op onze 
weg tegenkomen, dan gaan wij samen op pad, da’ s net zo gezellig.

Let op : ook te volgen op Facebook !  
Wie volgt ons op Facebook (social netwerk site) ?
Met de rugzak op de digitale snelweg, maar ook gewoon in de bladen.

Graag tot dan, 
Nico de Vries- Jan van Wonderen- Harry Feld- Bart de Wilde-

Anouk Feld- Anneke Weel en Corrie van Leijen.
<

 

Zuidermeer, juli 2013

Beste vrienden van pater Kees Spil,
Sinds enige dagen hebben we prachtig zomerweer. En als ik de weersvoorspellingen mag geloven, 
houden we dat voorlopig. Eindelijk, we zijn er met zijn allen dik aan toe. Naar buiten kijkend zie 
ik de zon branden, heerlijk, het kan me even niet warm genoeg.
Zoals gebruikelijk informeren wij u met deze nieuwsbrief over de activiteiten van de Stichting 
Uganda in Nederland en/of de ontwikkelingen in Uganda. Dit keer wil ik u bijpraten over de 
aangekondigde bestuurswisseling, wil ik alvast een vooraankondiging doen over een speciale 
theatervoorstelling in oktober en wil ik u laten meegenieten van het prachtige avontuur waar ons 
bestuurslid Vronie Spil-Konijn mee bezig is, namelijk het lopen van de pelgrimsroute naar Santiago 
de Compostella. Wij noemen het: Vronies reis.

Vronies reis
Vronie loopt in 116 dagen vanaf haar huis aan de Babeldijk naar Santiago 
de Compostella, een bedevaartsplaats in Noordwest Spanje. Na een lange 
voorbereiding is zij op zondag 21 april jl. vertrokken, op weg naar de verre 
eindbestemming. Dagelijks doet zij verslag van haar wetenswaardigheden 
en laat ons zodoende meegenieten van wat ze zoal tegenkomt. Het zijn stuk 
voor stuk prachtige verhalen waardoor je een beeld krijgt van hoe het er in 
andere streken aan toegaat.

Al haar verhalen zijn te lezen op haar speciaal voor deze wandeltocht in het leven geroepen 
website, die te benaderen is via de website van de Stichting Uganda: www.stichtinguganda.nl. 
>
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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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Naast haar persoonlijke motivatie wil Vronie de aandacht vestigen op het werk van de stichting en 
hoopt met haar pelgrimage een mooi bedrag voor de stichting op te halen.
Speciale theatervoorstelling in oktober In oktober dit jaar organiseert de Stichting Uganda een zeer 
speciale avond. Dan treedt namelijk de Belg Marcel Thijs op met zijn theatermonoloog ‘Missie’. 
Dit stuk gaat over ‘Missie’ van de Belgische auteur David Van Reybrouck, in Nederland ook wel 
bekend van zijn boek Congo, waarmee hij de AKO-Iiteratuurprijs 2010 heeft gewonnen. Het vertelt 
het soms harde verhaal van een Belgische missionaris en oogstte niets dan lof in Vlaanderen. Het 
stuk is voor een belangrijk deel gebaseerd op het levensverhaal van de broer van Marcel Thijs, die 
missionaris is in Congo. Wij zijn ontzettend blij dat Marcel Thijs dit stuk in het dorpshuis van de 
luidermeer wil spelen en wel op zaterdag 19 oktober 2013. Deze avond belooft zeer bijzonder te 
worden. Reserveer hiervoor daarom alvast een plek in uw agenda, u zult er geen spijt van krijgen.
Nieuw bestuurslid
In de nieuwsbrief van oktober 2012 hebben wij vermeld dat we, na het vertrek van Ageeth van 
der Hulst als bestuurslid van de Stichting Uganda, op zoek waren naar een nieuw bestuurslid. Naar 
een jong iemand met affiniteit voor Afrika. Iemand die het werk van de stichting óók als een ideaal 
ziet en daar graag tijd en energie in wil steken. We zijn heel blij haar te hebben gevonden in de 
persoon van Carolien Ursem-Spil. Zij is het nichtje van pater Kees en zeer gemotiveerd om haar 
bijdrage aan het werk van de stichting te leveren. Carolien, vanaf deze plek nogmaals van harte 
welkom en wij zien uit naar een mooie bestuurlijke samenwerking. Ten slotte wil ik u bedanken 
voor de steun die we al jaren van u mogen ontvangen. Mocht u na het lezen van deze brief een 
geldelijke bijdrage overwegen, dan graag overmaken op bank-rekeningnummer 14.85.15.169 van 
de Stichting Uganda.

Namens de Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater Kees Spil, 
met een hartelijke groet,

Nice Vriend, voorzitter
<

HET BESTUUR MELDT
De indeling van heren 1 is voor RKEDO goed uitgevallen. Daar waar RKEDO 
afgelopen seizoen acteerde in “De Zaan” is de 4e klasse B op Oosthuizen 
na een nagenoeg “West-Friese” poule. Dit betekent dat de mannen van het 
vlaggenschip acht keer in een gemeentederby mogen aantreden. De indeling 
van de 4e Klasse B seizoen 2013-2014:
Andijk; Apollo’68; Berkhout; Grasshoppers; Hauwert ‘65; HSV Sport 1889; 

Kwiek’78; Medemblik; Oosthuizen; RKEDO; Strandvogels; De Valken; Victoria O en Woudia.
De competitie start voor heren 1 op 8 september uit tegen HSV sport 1889. Voor de overige teams 
start de competitie in het weekend van 14 en 15 september. De overige senioren, veteranen en 
dames gaan vanaf dit seizoen gebruik maken van een digitaal wedstrijdformulier. Het wekelijks 
overnemen van de namen op het papieren wedstijdformulier is dan verleden tijd, uit sportlink 
(de database van alle KNVB leden) worden dan de spelers geselecteerd. De jeugdteams volgen 
later dit seizoen. In de week van maandag 5 t/m maandag 12 augustus a.s. zal een Amerikaans 
jeugdvoetbal team een tour maken naar Nederland, georganiseerd door Dutch Soccer School. 
Het team van SAC (Soccer Association of Columbia) uit de staat Maryland, bestaat uit 14 spelers 
geboren in 1999/2000.     
Zij verblijven in De Buitenpoorter te Grosthuizen. Gedurende de week zullen er een aantal 
trainingen uitgevoerd worden op het veld van RKEDO. 
Op dinsdagavond 6 augustus wordt er een wedstrijd gespeeld tussen RKEDO en SAC.   >

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

*D
e 

ac
tie

 lo
op

t v
an

 16
 m

ei
 to

t e
n 

m
et

 3
1 j

ul
i 2

01
3.

 
V

ra
ag

 n
aa

r n
aa

r d
e 

vo
or

w
aa

rd
en

 o
f k

ijk
 o

p 
w

w
w

.re
gi

ob
an

k.
nl

. O
p=

op
!

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



20

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.

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 

www.mariajuwett.nl

Professionele behandelingen bij o.a.

Praktijk Maria Juwett
tel 0653972831

praktijk@mariajuwett.nl

Posttraumatische stress stoornissen 

PTSS met EMDR

Burn-out

Slaapstoornissen

Rouwverwerking

Pijnbestrijding

Stoppen met roken

Gewichtsvermindering

marianew.indd   1 21-06-13   13:40
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‘s Woensdags speelt het team tegen een jeugdteam van AZ. Op donderdag tegen FC Volendam. 
De voetbalweek wordt afgesloten met deelname aan het C-junioren toernooi bij Hollandia Hoorn 
op zaterdag 10 augustus. Uiteraard wordt er ook veel tijd besteed aan het bezoeken van diverse 
bezienswaardigheden. Zo zal Amsterdam uitgebreid bezocht worden ( o.a. Het Anne Frank huis), 
een tour door de Amsterdam Arena, De Zaanse Schans. Op zondagmiddag bezoekt het team de 
kraker in de eredivisie, AZ - AJAX.
De begeleider van het team in Nederland is Johan Kraaikamp. 
Vanaf 11 augustus wordt er gespeeld om de Fred Faijdherbe Koggenlandcup. Dit jaar is RKEDO de 
organiserende vereniging en worden daar de finales gespeeld. De indeling is als volgt:
11 augustus om 14.00 uur   (alle thuis spelende verenigingen spelen op hun eigen complex) 
Apollo ‘68 – Berkhout St George-Zuidermeer
RKEDO- Victoria O Dynamo – Kwiek ‘78 
15 augustus om 19.30 uur (alle thuis spelende verenigingen spelen op hun eigen complex) 
Berkhout – St George Zuidermeer – Apollo ‘68
Victoria O – Dynamo Kwiek ‘78 – RKEDO 
Finaledag bij RKEDO (Sportpark De Krom) op zaterdag 17 augustus 
2 wedstrijden om 17.00 uur (voor de 5e en 6e plaats en de 7e en 8e plaats)  en 2 wedstrijden om 
19.15 uur voor de 1e en 2e plaats en de 3e en 4e plaats. Gekozen is voor de zaterdag vanwege 
de kermis in Obdam. We hopen op een sportief gebeuren en hopen vele supporters te mogen 
begroeten met name op zaterdag 17 augustus.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, graag opgeven bij Lize Reus (adres zie de website) met het 
inschrijfformulier welke ook op de website (www.rkedo.nl )staat. Op zaterdag 7 september is een 
open ochtend (09.15 t/m 10.15 uur) speciaal voor de allerkleinste om kennis te maken met het 
voetbal en RKEDO. Opgave voor deze ochtend bij Ingrid Hes 0625342516 of Cees Braas 0229 
544366.
Groet,  Kees Floris

Secretaris RKEDO
 Reacties op: secretariaat@rkedo.nl
<

OPENINGSTIjDEN BIBLIOTHEKEN KOGGENLAND TIjDENS DE 
ZOMERVAKANTIE EN ExTRA MATERIALEN LENEN.
Tijdens de zomervakantie hanteren de Bibliotheken in Koggenland aangepaste 
openingstijden. 
De Bibliotheek Obdam is van 8 juli t/m 18 augustus gesloten op maandag-
avond. De Bibliotheek Ursem is van 8 juli t/m 18 augustus gesloten op 
maandagavond en donderdag. De Bibliotheek De Goorn is van 15 juli t/m 

18 augustus gesloten op maandagavond en woensdagavond gesloten.    
Servicepunt Berkhout heeft in de periode van 8 juli t/m 18 augustus beperkte openingstijden, 
nl. maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.Voor de 
openingstijden zie www.westfriesebibliotheken.nl. Daar kunt u ook materialen verlengen en 
reserveren.
Van 1 juli tot en met 4 augustus kunt u het dubbele aantal items meenemen en deze 
maar liefst 6 weken houden. Dat betekent dat u in alle rust kunt genieten van een mooi boek of 
spannende film deze zomer!
<
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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

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
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KADOOTjE VAN DE BIBLIOTHEEK: EEN SELECTIE E-BOOKS VOOR OP 
VAKANTIE.
De Westfriese Bibliotheken geven haar leden tijdens de aankomende vakan-
tieperiodes een kadootje: de vakantieBieb app waarmee ruim 50 e-books 
te lezen zijn. De app is te vinden in de App Store en Google Play Store en te 
downloaden op tablet en smartphone. De gebruiker kiest een aantal e-books, 
die in een virtuele boekenkast komen te staan. Een internetverbinding voor 

het lezen van deze e-books is na het downloaden niet meer nodig. Kijk voor meer informatie over 
deze dienst op www.vakantiebieb.nl. 
Gevarieerd aanbod. Voor de komende vakantieperiodes tot eind dit jaar wordt via de app een 
nieuwe selectie e-books beschikbaar gesteld, die leuk zijn om te lezen. Het aanbod varieert van 
thrillers en kinderboeken tot streekromans en korte verhalen. Op de lijst staan boeken van o.a. 
Harlan Coben, Jan Wolkers, Charles den Tex, Esther Gerritsen en Siska Mulder. Het boekenaanbod 
is onbeperkt beschikbaar, totdat de betreffende vakantieperiode voorbij is.
De dienst is bedoeld voor alle leden van de Bibliotheek, maar ook niet-leden kunnen de e-books 
lezen. Het enige dat de lezer moet doen naast de app downloaden en de boeken ophalen, is zich 
eenmalig registreren.
Beschikbaar tijdens vakanties.
Tijdens de zomer is het aanbod van ruim 50 e-books acht weken beschikbaar. De leesperiode 
rondom de herfstvakantie (inclusief de Kinderboekenweek) en de kerstvakantie duren beide vier 
weken. 
De beschikbaarheid rondom vakantieperiodes op een rij: 
Zomervakantie begin juli t/m 31 augustus 2013 
Herfstvakantie 30 september t/m 27 oktober 2013  
Kerstvakantie 9 december t/m 5 januari

Lees verder op www.westfriesebibliotheken.nl en vind meer informatie over het aanbod e-books 
van de Bibliotheek.
<

BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT OP WERELDTONEEL
Onze vakantie begon dit jaar muzikaal. Vanaf ons vakantieadres in Vaals op zaterdag 6 juli naar 
Kerkrade, het wereldmuziekconcours. Immers, onze eigen brassband Kunst naar Kracht, nam daar 
aan deel. In een sterke competitie met 6 andere brassbands mochten ze zich daar van hun beste 
kant laten horen. En dat hebben ze volgens ons en de andere supporters die naar Kerkrade waren 
gekomen, zeer zeker gedaan! Loting wees uit dat ze als voorlaatste band het podium mochten 
betreden (15:00 uur). Dat hield de spanning er bij de bandleden en bij ons als supporters wel in. 
Vanaf 10:00 uur luisterden we naar de andere bands die elk het verplichte werk speelden en daar-
na een zelf gekozen stuk. Onder de indruk waren we van de Duitse brassband die vlak voor Kunst 
naar kracht speelde. En toen kwam onder luid applaus, gejoel en gefluit (we lieten de bandleden 
merken dat we er waren), Kunst naar kracht op het podium. Een zware opdracht na die Duitse 
band. Maar al snel kregen we vertrouwen. Want het verplichte werk werd op een prachtige manier 
gebracht. Wat waren we trots en meteen begonnen we te geloven in een mooie plaats op de rang-
lijst. Het vrije werk, Alhambra, kwam naar ons idee wat moeilijk op gang. Maar toch, na afloop in 
de foyer werd er met diverse insiders gedacht aan een derde of misschien tweede plaats. Als laatste 
trad de spijkerpakkenband op. Altijd al een geduchte concurrent voor Kunst naar Kracht. En dat 
bleek wel toen 's avonds ver na tien uur de uitslag bekend werd gemaakt. > 

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

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



24

 

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    

 
 
 
 
 
  

De wereldwinkel is wegens vakantie gesloten van: 
Maandag 22 Juli tot en met Zaterdag 10 Augustus 

 
 

Ook in Augustus zijn de hangmatten en - stoelen,  
de tafelkleden en kussens in de aanbieding 

Hierop geven we 20% korting 

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
 

TE KOOP
Pastoor Lemeerstraat 54 

Door de mogelijkheid voor ons om een woning te betrekken 
voor ouderen, is onze woning beschikbaar.

Wij bieden onze hoekwoning met aanbouw (keuken), garage en carport aan.
Grondoppervlak is 230 m2, met voor en achtertuin.

Pastoor Lemeerstraat 54  De Goorn tel. 541878.
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Wij konden die helaas niet live bijwonen maar voorzitter Arjan hield ons via de telefoon (whatsapp) 
op de hoogte: spijkerpakkenband eerste, Belgische band tweede, Duitse band derde, Kunst naar 
Kracht vierde. Aanvankelijk voelden we een lichte teleurstelling. Maar het veld was sterk, het zat 
allemaal dicht bij elkaar. En dan besef je dat onze eigen brassband daar op een wereldpodium heeft 
gespeeld en vierde is geworden! Een prachtige prestatie waar we allemaal, bandleden en aanhan-
gers trots op mogen zijn. Dat smaakt naar meer. Over vier jaar staan ze er vast weer. Nogmaals 
gefeliciteerd, Kunst naar Kracht, met het resultaat, namens ons en de beschermclub KNK.

Nels en Loek Zwarekant-Braas
<

ZOMERAVOND-WANDELING IN DE POLDERS VAN HET WERELDERfGOED  BEEMSTER EN 
BEETSKOOG
Op woensdagavond 31 juli a.s. organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een 
sfeervolle avondwandeling.
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* van Oudendijk naar Beets en geniet van het weidse blik in de 
polder. In de veenpolder Beetskoog ziet u de nieuwe mobiele melkstal van biologische veehouder 
Marco de Hertog die in de wei zijn Fleckvieh koeien melkt. Verder maakt u deze avond kennis 
met de vele dieren die u van dichtbij kunt aanschouwen. Zij worden s’ avonds actief, en 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, terug naar Oudendijk. Op de 
Noorddijk ziet u de lepelaars en bergeenden die hier vertoeven.
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 surf naar www.lesdeuxponts.nl of met Nel en 
Thames Tol van IVN Waterland, tel. 0299-365645 
 
<
1998 fOTORAMA 2013
Ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum van het 3e lustrum ‘Fotorama’ Avenhorn. Fotoexpositie 
en dorpsfoto’s op CD van Corrie Bos. In de Rozenstaete te De Goorn op woensdag 31 juli 2013 en 
op zondag 4 augustus 2013. Aanvang 15.00-21.00 uur. De toegang is gratis.
<

KOGGENBAD
In het week 27 hebben er in het Koggenbad 268 kinderen afgezwommen 
voor een zwemdiploma. Natuurlijk zijn al deze kinderen geslaagd. Het was 
druk, maar het was een leuk feest om al die gelukkige kindersmoeltjes en 
trotse ouders het zwembad te zien te verlaten.
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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

24

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 

[Geef tekst op] 
 

          

 

                                                        

                                                                                                      

     

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Een Zonnestraaltje 

                                                         

                                                                                                               

ntspanning. 

 

 -  Avalon ELA Energy   

     Healing                

 -  Metamorfose     

     massage                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

   

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

Spiritueel therapeut            

Westeinde 297, 1647 MP Berkhout                    

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

Particulier-
Ziekenfonds- en

Groepsvervoer
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De volgende kinderen hebben afgezwommen 
voor het;

A Diploma

Lizzy  van den Boogaart
Xander   Kuyn
Jasmijn  Pasterkamp
Aidan te Riele
Dylan  Wageman
Ted  Grooteman
Djaimy  Cornips
Yuri  Hofman
Dave de Boer
Merel  Dekker
Nika  Visser
Tijmen  Krul
Luuk  Grossouw
Lieke  Visser
Isis  Horn
Yara  Brouwer
Bas  Brands
Cas  Sombroek
Bas  Leeuw
Dean  Meissen
Bob den Boer
Thijs  Pielage
Emma van Langen
Sophie  Haan
Amelle  Grooteman
Wessel  Koning
Jordy  van Wijk
Mena  Plat
Daphne  Miedema
Lieke  Kwantes
Tim  Haan
Marc  Goossens
Jamie  Bernard
Martin  Dosker
Thomas  Koorn
Laura  Mak
Casper  Stam
Daphne  Laan
Nils  Konijn
Britt  Kokmeijer
Alex  Timmer
Levy  Bos
Fleur  Kramer
Don van Schagen
Jessie  Zuidland
Jesper  Overman

Thade de Boer
Brechtje  Oud
Davy  Huisman
Femke  Braas
Yara  Court
Gijs  Bakker
Sharon de Boer
Bastian  Reus
Loes  Bierens
Ridouan  Bonte
Quin  Best
Judith  Smit
Brecht  Kuypers
Nicole  Vianen
Finn  Boots
Evie de Haas
Anouk  Smal
Marlon  Meunier
Tim  Bregman
Arman  Őzkent
Bob van Schaik
Elize  Laan
Ties  Mooij
Sven  Kotte
Giel  Spil
Tom  Heimerikx
Mike  Rotteveel
Sophie Bakker De Moel
Emma  Tromp
Nica van Rijswijk
Lisanne  Bakker
Mandy  Pronk
Elise  Suiker
Abu  Sesay
Sterre  Stiphout
Loek  Dol
Joey  Roelofs
Quiana  Sahanaja
Remon   Laan

B Diploma

Senna  Brink
Dennis  Dekker
Amber  Blasius
Jelte  Stoop
Roos  Bakker
Lieve  Tieleman
Maura  Kremers
Bas  Vlaar
Célina  Disseldorp
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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
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Hidde  Zwaan
Bart van Schagen
Sidney  Milhous
Jens  Sas
Rik  Klinkhamer
Neal de Hoop
Maudy  Stam
Ferry  Bas
Piotr van Dijk
Bram  Berg
Nils  Ootes
Fiene  Olij
Kyle de Hoop
Nikki  Doets
Julia  Hendriks
Jelle  Aay
Norah  Kuiper
Anne  Datema
Bregje van Meenen
Bente  Oud
Max  Muller
Eva van Duffelen
Rob   Groot
Shenya  Scheringa
Marten  Balk
Thijs  Klaver
Jurriën  Kramer
Luke  Laan
Renzo  Verburg
Noa  Niekel
Livia  Wetzels
Annejolie van den Berg
Kasper  Bakker
Meike  Butter
Louise  Koopman
Gijs  Schuijtemaker
Yoek  Schouten
Mike  Konijn
Stefan  Has
Giel  Willemse
Merlijn den Hartog
Esmée  Henselmans
Mathijs  Henselmans
Vidar  Overwater
Elin  Overwater
Kevin  Vlaar
Daan de Boer
Dante  Brizzi
Chris  Groot
Cas   Webeling
Lotte  Zeevat

Femke  Vlugt
Fleur  Schouten
Mina  Bol
Baran  Schaap
Mick  Keizer
Kaylee  Timmer
Myron  Smit
Jim  Klaver
Nienke  Plukker
Lenne  Dol
Maya  Zwaan
Madelief van den Kommer
Jari van Dort
Milou  Hijne
Tobias  Kok
Sam  Aukes
Lisa van Veen
Noortje  Spekken
Chanel van Wageningen
Isa  Duinmaijer
Martijn  Esser
Jill  Bakker
Senna  Horich
Sanne  Horich
Luke  Laan

C diploma

Tijn  Blom
Ilona  Rus
Dave  Lakeman
Kaney  Smit
Thomas  Bakker
Caroline  Bakker
Julia de Boer
Tess van der Himst
Manon de Koster
Alyssa  Verwijmeren
Guusje van Avezaath
Merel  Lakeman
Jelmer  Schaap
Nova  Vlaar
Ruben  Bakker
Lennart  Bakker
Mike  Griepsma
Wietse  Westra
Jille  Westra
June van Zijl
Brent  Henneke
Melissa  Blom
Joren  Timmer

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
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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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Tim de Rooij
Romy Isabel Poland
Youk  Zappeij
Lindsey  Vronik
Zoë  Oudhuis
Jop  Lengers
Nathalie  Smits
Danisha de Jager
Ciske Niek Giling
Sanna van der Veen

Zwemvaardigheid 1-2-3 en 4

Valérie van Noort
Pristen  Sas
Kaya van Ryswyk
Sophie de Boer
Sarah de Boer
Jeremy  Smit
Naomi  Zut
Lasse  Bierman
Fabiënne  Masselink
Fiene  Schellevis
Julia  Pugliese
Arthur  Wijnen
Kim  Stet
Jacco  Stam
Fontessa  Garms
Valérie van Noort
Artina  Jonker
Rosanne  Has
Niels  Meiboom
Roy de Graaff
Thimo  Timmermans
Dionne  Roskam
Sanne  Veerbeek
Dieuwertje Knoop
Axel  Schoneveld
Annika  Bierman
Isabel van de Streek
Isabel  Feld
Sara  Nan

Snorkelen 1-2-3-4

Valérie van Noort
Rosanne  Lakeman
Niels  Bijl
Sam  Kuijper
Johan  Stam

Mauro Benito Bandelli
Bram  Lakeman
Sil  Bakker
Koen  Rood
Rick  Rood
Arjan  Stet
Julian  Koops
Naomi  Everts
Jim  Pronk
Luca  Borst
Dionne  Roskam
Tijn  Bruntink
Dian  Klaver
Tymo de Waard
Niels  Meiboom
Sabine  Veenstra
Dylan  Keijzer
Britt  Roet
Jasmijn  Bouwman
Mickey  Vronik
Sander van den Bosch
Sil  Kroon
Stijn  Feikema
Peter  Stam
Jorrit  Huitema
Sabine  Veenstra
Jeannette  Kaptein
Luc  Dekker
Max  Breebaart
Julian  de Haas
Fleur  Mos
Kylan  Smit
Matthijs  Reus
Melanie  Noteboom
Thijs  Straver

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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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

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
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BESTE KOGGENBEWONERS,
Locatie de Krekel in Avenhorn
Het thema van de zomervakantie bij de Krekel is ‘Proef 
en voel de natuur!’. We gaan hele leuke activiteiten 
doen zoals hengels maken en daarmee vissen, alligators 
knutselen van takken en een uitje naar recreatiegebied ’t 
Twiske!

Locatie Pinokkio in Avenhorn
De nationale modderdag op 29 
juni 2013 was een groot succes 
bij SKiK in Avenhorn en Ursem.
Bij kinderdagverblijf Pinokkio 
gingen de kinderen op 
Berenjacht, dit is een verhaal uit 
een voorleesboek. De kinderen 
gingen door de diepe koude 
rivier en liepen door de slikkerige 
modder. De meeste kinderen 
kennen het boek uit hun hoofd 
en mochten het vandaag zelf 
beleven. Wat een spannend 
avontuur was dat!

De BSO groep de Zonnen heeft deze vakantie het thema “water”. De eerste twee weken gaat het 
over water uit de kraan, week drie en vier over water uit de sloot en de laatste weken over water uit 
de zee! Met de watersoorten worden leuke activiteiten gedaan en passende uitjes georganiseerd.
 
Locatie Figaro in Ursem
Bij de buitenschoolse opvang van Figaro is het thema van de vakantie “werelddelen”. Ze gaan 
op reis door Azië, Afrika en Amerika. Ze gaan tipi tenten maken en koken gerechten uit deze 
werelddelen. Bij de dagverblijf is het thema “zomer”, alle zwembroeken en zwempakken worden 
uit de kast getrokken! Het zullen vast zomerse dagen worden daar in Ursem.

Locatie Gepetto in Berkhout
Locatie Gepetto is gesloten in de zomervakantie, deze kinderen komen naar de Krekel en zullen 
hier een hele leuke vakantie hebben. 
In samenwerking met de tussen schoolse opvang houdt Gepetto op donderdag 12 september een 
open middag. Alle kinderen van de Geert Holle school en de Berkkabouter mogen van 15.00 tot 
17.00 lekker komen spelen. 

Uitslag raadspel op de zomermarkt van de het winkelcentrum de Vijverhof, 29 juni.
Het was een gezellige dag, veel bekende en onbekende ouders hebben even bij onze stand gekeken. 
Veel kinderen hebben we blij gemaakt met een ballon, klein presentje en geschminkt. Iedereen die 
het wilde kon meedoen met de prijsvraag waarbij de geboorte datum van Pinokkio gevraagd werd. 
Hierbij ging het om de datum waarop de eerste locatie van SKiK haar deuren heeft geopend. De 
juiste datum is 5 september 1983. Toen op de Pietergrootstraat, tegenover de tennisbanen, in de 
Goorn. Komende september vieren we dan ook het 30 jarig bestaan van dagverblijf Pinokkio nu 
aan de Fuik 1 in Avenhorn. Dit wordt gevierd op zaterdag 14 september.      >

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

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
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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

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

OPEningTijdEn:
Maandag gEslOTEn

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

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

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

Git’s 
Haarstijl

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

 
09.00-15.00 uur

 

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

Knippen en Z0 Openingstijden:

Er wordt gewerkt met
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Dat Pinokkio al lang bestaat was voor de meeste wel duidelijk, de jaren 80 komt regelmatig voor 
en ook een paar keer eind jaren 70. Totaal hebben 96 personen iets ingevuld waarvan 28 keer 
1983 als geboorte jaar is geraden. Niemand heeft 5 september ingevuld maar degene die er het 
dichts bijzat is Kim v/d Hulst met 4 september 1983. Kim je mag je prijs bij de locatie Pinokkio 
komen halen. 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
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

<

ROIKE jAKOB
Roike Jakob uit Wadwaai
deed stiekumpies an steelderaai.
Zó pikte ie bai z’n beste buur
erebaaie, want ze ware duur.
Dat liep ie op, want hai had pech,
de buurman sting net achter d’heg
en zag deer wat de hufter deed.
Dat kwam toe ied’rien an de weet.
Voortaan hiet hai deur z’n gegraai
in ‘t hêle durp, Japie Erebaai.

Eb Schiphouwer, v/h Andijk
Uit Skroivendevort

<

Westfriese
Waterweken

2013

BOTEN EN STUURMAN GEVRAAGD!
Tijdens de Westfriese Waterweken organiseert Eetcafé De Koggestolp, 
Brasserie De Grost en Sportcafé De Koggenhal samen met de gemeente 
Koggenland op 24 augustus een spannende Fakkelvaartocht. 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.

Wij zijn nog op zoek naar boten met stuurman! Wil je varen en vind je het 
gezellig andere mensen mee te nemen? Meld je dan aan bij de organisatie. 
Ook zijn wij nog op zoek naar een stuurman voor een boot met 25 personen!

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. 
>
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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�

 

 

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

 

Advies - Ontwerp - Uitvoering 
 

 

 

 

 

  

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

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

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

Maak een vrijblijvende afspraak om 
ons kantorencentrum te bezoeken.

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

Kantorencentrum Concordia
Westeinde 297

1647 MP  BERKHOUT
keesheddesbeheer@concordiaberkhout.nl
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Fakkelvaartocht 24-8-2013

GROSTHUIZEN

BERKHOUT

AVENHORN

DE GOORN

Vaarrichting  /// LET OP !! Lage bruggen in de route ///Deelname op eigen risico

Feestterrein / startpunt

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 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!
<

RUSTPUNT  “DE RUIjTERHOEVE”
       
Wat is een Rustpunt?
Gelegen aan een fiets- of wandelroute treffen passerende 
fietsers of wandelaars een vaak onverwachte en mooi gele-

gen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of frisdrank kan nuttigen 
met iets lekkers erbij. Er liggen vaak info mappen waarin men kan uitzoeken welke horecagelegen-
heid of belevingsplek in de directe omgeving een mogelijke stop wordt.

Herkenbaarheid
De Rustpunten zijn te herkennen aan een bord langs de weg, in eiken palen gevat en een typisch 
boomstammen-fietsenrek. Er staat een picknickset, waterkoker, Senseo- apparaat en er zijn ingre-
diënten aanwezig om zelf uw koffie en thee te maken.    >
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Kapsalon
Boulangé

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

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

INTERNET www.gewichtsconsulente.nl

TE KOOP
 
Door de mogelijkheid voor ons 
om een woning te betrekken 
voor ouderen, is onze woning 
beschikbaar.

Wij bieden onze hoekwoning 
met aanbouw (keuken), 
garage en carport aan.

Grondoppervlak is 230 m2, 
met voor en achtertuin.

Pastoor Lemeerstraat 54
De Goorn

Telefoon 541878
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Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet en ook fietspomp en reparatieset ontbreken natuur-
lijk niet.
Elk Rustpunt is voorzien van enkele oplaadpunten voor elektrische fietsen.

                 

Waar?
In West-Friesland en Laag Holland, de 
provincies Groningen en Overijssel, het 
Reestdal, op de 
Veluwe en in de Achterhoek en in de 
Utrechtse Kromme Rijnstreek zijn ruim 
500 locaties actief.
Op de WEBSITE www.rustpunt.nu tref 
je alle Rustpunten aan. Alle nieuw uit 

te brengen Falk knooppuntkaarten bevatten de rustpunten.
De RUSTPUNTZOEKER is een handig programma voor de smartphone en toont rustpunten in 
de buurt, berekent je route en geeft veel informatie. Dit programma vind je door naar de website 
www.rustpunt.nu te gaan . De mobiele website opent direct met de Rustpuntzoeker. 
Met de digitale routeplanner stel je een eigen route langs knooppunten samen of kiest een 
bestaande route.
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Het vertrouwde adres in verzekeren en hypotheken 

Voor geheel Koggenland 

Zowel voor bedrijven als particulieren 

 

Bel voor een afspraak:0229-542764 

 Wij komen bij u thuis! 

Uiteraard bent u ook welkom op ons kantoor. 

 

Patrick & Toon Niesten 
                                     

 

 

 

               
Dwingel 5 

1648 JM DE GOORN 

   

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

1633 ZG AVENHORN telefax 0229 54 29 90 kvk-nummer    37103712 Website www.niesten.nu 
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Praktijk voor
Medisch Shiatsu
Medisch Shiatsu is een oosterse geneeswijze. Deze geneeswijze werkt op lichaam en geest.
De werking gebeurt door middel van de meridianen in het lichaam. Door behandeling
van deze meridianen, zorgt het lichaam dat de blokkades in het lichaam verdwijnen en de
energie weer volop gaat stromen.

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

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

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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In West-Friesland vindt u in Berkhout aan de Bobeldijk “De Ruijterhoeve“ waar een plek ge-
maakt is om eventjes uit te rusten en iets te drinken.
Even genieten van het mooie weidelandschap met grazende koeien en in het voorjaar de prachtig 
bloeiende tulpenvelden!
In 1953 is de Fam. Ruijter de boerderij begonnen. Elke dag worden er 50/60 koeien gemolken en 
in de jongveestal staan 50/60 stuks jongvee.
Van 1998 tot 2012 hebben op dit adres veel kleine kinderen gespeeld, die gebruik maakten van de 
tot “De Speelkamer” verbouwde stalletjes t.b.v. gastouderopvang.
Op het pad kunnen kinderen fietsen, skelter en trekkertje rijden. Er is een trampoline op het speel-
veld en een klimrek met glijbaan. In het voorjaar kijken bij lammetjes, een rondje langs de dieren 
op de boerderij en wandelen naar het tulpenveld.
Het is een nieuwe uitdaging om voor fietsers en wandelaars de ruimte van “De Speelkamer” en de 
andere faciliteiten beschikbaar te stellen, zodat ook u kunt genieten van deze mooie plek! 

   

 
Kees en Marry Ruijter-Wenker ruijt250@xs4all.nl
Bobeldijk 110  06-15894635
1647CL Berkhout.      0229-551865      
<

REGIO KOGGENLAND: 35+ 7x7 VOETBAL KRIjGT VERVOLG IN NAjAAR 2013
Steeds meer verenigingen starten met het aanbieden van 35+/45+ voetbal. Bij deze voetbalvorm 
spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers die minimaal 35+ of 45+ jaar 
oud zijn. Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep 
langer aan de voetbalsport te binden. De voetbalverenigingen in de regio Koggenland zijn in het 
voorjaar 2013 gestart met het aanbieden van deze voetbalvorm. Voor deze variant zijn de regels 
en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in zeventallen op een half veld. Er mag 
doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. Negentig minuten lang zwoegen 
op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die twintig jaar jonger zijn, hoort 
dus tot de verleden tijd.
In het voorjaar 2013 stonden de 35+ers in de regio Koggenland te trappelen van ongeduld: 
ze gingen weer lekker voetballen!! Op 3 vrijdagavonden speelden ze tegen leeftijdsgenoten 
uit de regio toernooitjes om zo de oude tijden te laten herleven. Sportiviteit stond tijdens deze 
avonden hoog in het vaandel en de derde helft was minstens zo belangrijk als de eerste twee! 

Na deze sportieve geluiden van de verenigingen kan een vervolg in het najaar 2013 natuurlijk niet 
achterblijven. Met de verenigingen uit de regio is het volgende aanbod gecreëerd voor de 35+ 
voetballers die niet meer wekelijks op de velden actief willen zijn, maar gewoon af en toe lekker 
een potje willen voetballen. 
>
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Tenniselleboog, RSI-klachten, allergieën enz.

Waar kunt u de praktijk vinden:

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

Praktijk voor
Medisch Shiatsu
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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.

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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Er komen in het najaar 4 toernooien, te weten op de volgende data:
Vrijdagavond 13 september bij Apollo’68
Vrijdagavond 20 september bij Berkhout
Vrijdagavond 4 oktober bij Victoria O.
Vrijdagavond 11 oktober bij RKEDO 
De aanvangstijd van alle vier de toernooien is 19.30 uur

De volgende verenigingen zijn bij dit project betrokken: SC Dynamo, Kwiek ’78, RKEDO, Apollo 
‘68, St. George, Victoria O., VV Opperdoes en Berkhout.
Wil je meer informatie over dit project of kijken welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten als 
vereniging uit de buurt? 
Neem dan even contact op met Marije Min via West1-Marketing@knvb.nl of met één van de 
deelnemende verenigingen.

Kijk voor meer informatie over het 35+/45+ voetbal op 
www.voetbal.nl/7tegen7 . Kijk ook eens op onze districtssite 
www.knvb.nl/west1 of volg ons nu ook op 
Twitter, @KNVBWest1, @MarijeMin of @KNVB35en45plus
 
 

<

HANDICAP.NL DANKT ALLE GULLE GEVERS IN NEDERLAND!
In de week van 16 t/m 22 juni hield Handicap.nl haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen 
in Nederland met een handicap en/of chronische ziekte.
De opbrengst van de collecte in Avenhorn, Berkhout, De Goorn en Ursem was € 1.753,37, 
opgehaald door 39 collectanten.
Handicap.nl verzorgt de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie 
(Ango). Het geld dat hierbij wordt opgehaald, gaat o.a. naar het Ango fonds. Vanuit dit fonds 
wordt individuele financiële hulpverlening gegeven aan mensen met een beperking die buiten elke 
regeling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zorgverzekeraars vallen. 
Deze hulpverlening is hard nodig om deze doelgroep een volwaardig leven te geven. Eigen regie 
en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan soms met een sta-op stoel of een speciale 
matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand zijn mobiliteit terugkrijgt en weer kan 
gaan werken en een eigen inkomen kan verdienen. 
Soms wordt een bijdrage gegeven voor de aanschaf van een computer om via het internet contacten 
te leggen of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.
Ook wordt sociaal, juridisch, financieel en belastingadvies gegeven aan mensen met een beperking. 
Hiervoor heeft de Ango in het hele land adviseurs (door de Ango opgeleide vrijwilligers).
Contactgegevens zijn te vinden op www.ango.nl/in-de-regio.
Handicap.nl dankt alle gulle gevers en in het bijzonder de collectanten die een paar uur van hun 
tijd hebben gegeven om zich in te zetten voor mensen met een handicap.
Wij kunnen niet zonder U!

Namens de ANGO,
Tessa van der Weijden (regiocoördinator)

Narda van Lochem (contactpersoon Koggenland)
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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

                                                               
                                    Yarden & Ettema is een gecertificeerde onderneming 

 “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 
 

De schapenwolcrème’s van de Noordkroon zijn op basis van wolvet en 
bevatten verzorgende oliën zoals Aloë Vera en Teatree olie. Ze bevatten 
geen kleur- geurstoffen en conserveermiddelen. De Eilandzeep is 
gebaseerd op plantaardige stoffen en is pH neutraal. Nu verkrijgbaar: 
voet- en handcrème, lanoline en Eilandzeep.

Deze aktie bestaat uit:
*  Een gratis scrub behandeling van de voeten met Eilandzeep met strandzand en 

zeezout
*  Na de behandeling een keuze uit de schapenwolprodukten van de 
 Noordkroon met 50 % korting
*  Aanbieding i.c.m. deze bon en zolang de voorraad strekt 

Zomeractie...

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

Geldig tot eind november
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IN CONTROL | Of ALCÖHOL
VEEL LEERLINGEN BEREIKT MET DAT DRINKT NIET! IN NOORD-HOLLAND NOORD
Leerlingen van het voorgezet onderwijs leren basisschoolleerlingen over gevolgen alcoholgebruik 
voor je 16e.
In de afgelopen vijf jaar is het project Dat drinkt Niet! succesvol uitgevoerd. Het project 
maakt deel uit van het alcoholmatigingsbeleid van de GGD Hollands Noorden. De 
Rabobanken hebben Dat drinkt Niet! financieel gesteund. Hierdoor was het mogelijk dat 
bijna 250 leerlingen van het voortgezet onderwijs aan bijna 5000 basisschoolleerlingen 
in Noord Holland Noord les konden geven. Hiermee willen zij alcoholgebruik onder 
jongeren terugdringen. De lessen zijn door leerkrachten beoordeeld met een 8!

In Hoorn en omgeving is vanaf schooljaar 2008 – 2009 een unieke samenwerking tot stand 
gekomen tussen Rabobank Hoorn – Midden Westfriesland en GGD Hollands Noorden. Vanwege die 
successen zijn twee jaar geleden ook Rabobank Noord-Holland Noord en Schagen – Wieringerland 
aangesloten. Het afgelopen schooljaar is Rabobank Westfriesland-Oost bij dit project aangesloten. 

Rabobank biedt financiële steun 
De Rabobanken hebben Dat drinkt Niet! financieel gesteund en gaan hier de komende jaren mee 
door. Dit doen zij in samenwerking met andere private partijen die hiervoor benaderd gaan worden 
door de GGD Hollands Noorden. 

Alcoholgebruik onder jongeren terugdringen
Doel van het project is het gebruik van alcohol onder jongeren terug te dringen. Tijdens het 
project worden ouders, kinderen en jongeren bewust gemaakt van de gevaren van overmatig 
alcoholgebruik op jonge leeftijd. Kinderen op de basisscholen krijgen een informatieve gastles van 
VO-leerlingen in het kader van een maatschappelijke stage. De ouders van deze kinderen krijgen 
een informatie en tips mee en een afbeelding van een hersenscan (hierop is de hersenactiviteit 
van een jongere die veel alcohol drinkt en een die geen alcohol drinkt zichtbaar) en een Alcohol-
Neecontract (kinderen beloven met het ondertekenen van dit contract niet te drinken voor hun 
16e).

Inhoud les
De inhoud van de informatieve gastles gaat over de gevolgen van drinken voor je 16e, de 
schadelijke stoffen in alcohol, redenen om wel of niet te beginnen met drinken, het verschil tussen 
een gewoonte of verslaving. Er wordt vaak gebruik gemaakt van verschillende werkvormen zoals 
de Ranjaproef, een toneelstukje, een woordspin en dergelijke.

Startleeftijd kinderen is verhoogd
De GGD Hollands Noorden ziet dat de startleeftijd van de kinderen gestegen is van 12.1 jaar naar 
12.8 jaar. De GGD hoopt dat zij volgend jaar kan zeggen dat dit is verhoogd naar 13.5 jaar, wat 
hun streven is.

Lessen in Hoorn en omgeving
In Hoorn en omgeving is Dat drinkt Niet! in de afgelopen vijf jaar in 98 klassen van groep 7 
en/of 8 uitgevoerd. 83 vwo-leerlingen van het Atlas College, locatie Copernicus, hebben een 
informatieve gastles gegeven aan 2492 basisschoolleerlingen. De leerkrachten hebben Dat drinkt 
Niet! geëvalueerd met een eindcijfer van 8.1!         <
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TE KOOP
PasTOOr 

lEMEErsTraaT 46  
dE gOOrn

Goed onderhouden middenwoning met 3 
slaapkamers en nette badkamer. Doorzon 
woonkamer en zonnige achtertuin met 
stenen berging en achterom.

Bwjr.: 1970           Perc.: 152 m²            Inhoud: 300 m³

Vraagprijs € 154.000,-  k.k.      
Aanvaarding in overleg   Info: 06-12316842
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WOORDE ...
D’r benne woorde in ‘t West-Fries
deer hew ik nooit van koord.
Want kenne jullie poetele?
Da’s nou zo’n leukig woord.
Met water morse, betekent ‘t,
loikt puur vreemdsoortig, echt.
En neitafel dat is, hew ik zien,
zo hiet een nágerecht.
As kikkers kwake frouke ze,
dat is gien flauwekul
en gaffeldoffel noeme ze
een lummel of een sul.
Kwajongens, skroift Jan Pannekeet,
ben’ kuiteklappers puur,
en gloere dat is glore
of ‘t anglimmen van vuur.
Gerammezeerd, ja ‘k zeg ‘t goed,
da’s onverskrokken, sterk
en violemaker gien bloemist,
maar druktemakers-werk.
En weduwe-kermis ja waar,
hoe komme ze deer nou op?
Is een half donkere kamer,
Je zou denke ‘t is een mop!
En bloift er ien heêl stiekem weg
den is hai een slupper, oef

En buisterig den voel je je
zommaar puur heit en moe.
Struikravenigisien
die het te veul inskonken,
van ‘t iene komt ‘t aar:
den ben je half dronken.
En opfluppe, ‘t woord bestaat,
naar binnenglippe, altemet
en wapelig dat zai lest ien,
is waterig, wat skraal, niet vet.
En gaan je naar de bakker toe
ken j’om een swisselke vrage,
denk pakt hoi rap een wit broodje.
want die bakt ie alle dage.

Nou wor je messkien wat swiebel
wai noemen dat nerveus
aar je kenne niet alles wete toch,
dus was ‘n kloine keus
Maar ‘k skai d’r uit, ‘t is nou beurd,
misskien nag een are keer,
den duik ik weer in Pannekeet
en leer ik meer en meer!

Aaf de Vries-Lub, Enkhuizen
Uit Skroivendevort
<

INSCHRIjVING VOOR AUTOCROSS A V E N H O R N
Op zondag 18 augustus 2013 gaan wij in Avenhorn weer de jaarlijkse spectaculaire autocross 
organiseren welk resultaat zal meetellen voor het felbegeerde “ kampioenschap van Noord – 
Holland 2013 “.
Dit jaar zal in Avenhorn in zowel de Verstevigdeklasse, de Standaardklasse, de Damesklasse en de 
Super Standaardklasse worden gestart.
Inschrijving voor deze autocross is mogelijk op de inschrijf¬avond, welke wij op vrijdag 26 juli 
2013 vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur gaan houden in Videotheek De Goorn, Dwingel 7 in De 
Goorn. Deelnemers moeten op de in¬schrijfavond een geldig rijbewijs tonen.
Hebt u nog vragen dan kunt u zich wenden tot de organisatie bereikbaar onder de telefoonnummers 
0226 - 313127 b.g.g. 0228 - 592534.
Tot ziens op de inschrijfavond op vrijdag 26 juli vanaf 18.00 tot 22.00 uur in Videotheek De 
Goorn.

Stichting Autocross Westfriesland (A.C.O.)
Arjen Groot

<
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/sepacheck

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.

Doe de Rabo SEPA-Check.

en wat dat voor 
uw organisatie 
betekent.

Weten dat 
SEPA eraan 

komt 
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“DE VERZAMELAAR” AfD. WEST-fRIESLAND 29 AUGUSTUS IN SCHAGEN.
In samenwerking met het West-Fries Folklore organiseert De Verzamelaar een openluchtmarkt 
op 29 augustus 2013 van 10.00 tot 17.00 uur. Met een aanbod van 40 kramen buiten en 10 
binnen(Makado-centrum) is er een uitgebreid assortiment aanwezig. Van postzegels tot curiosa en 
vele andere verzamelobjecten maakt dit een bijzondere markt. Wij zijn te vinden bij de HEMA. 
Is uw partner geen verzamelaar dan heeft Het West-Fries Folklore een mooi programma met 
optochten (11 uur) en een markt.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Marko Nobel tel: 0226-722920 na 20.00 uur.
<

UNU PIKIN UIT HOORN ZOEKT OPSLAG- EN WERKRUIMTE
Stichting Unu Pikin is bijna 10 jaar geleden opgericht door Henne 
en Jurrian Dekkers. Vanuit hun huis in Hoorn zetten zij zich in voor 
de kinderen van Suriname. Zij zamelen kinderboeken, computers 
en educatieve spelmaterialen in. 
Al langer dan 10 jaar wordt de woonkamer van het echtpaar 
gebruikt als opslag en werkruimte. De dozen met boeken komen in 
kleine en grote aantallen binnen en staan in de gang en woonkamer 

opgestapeld. Daarna worden de materialen gesorteerd en beter ingepakt, waarna ze per buslading 
naar Rotterdam worden gebracht. Van daaruit worden de dozen naar Suriname verscheept. 
Eenmaal in Suriname aangekomen worden de materialen verspreid onder scholen en andere 
instellingen die met kinderen werken.     
Er worden nieuwe schoolbibliotheken ingericht maar ook bestaande bibliotheken kunnen boeken 
komen ophalen. 

Op dinsdag 9 juli is er een oproep gedaan via Radio 
Noord Holland voor een opslagruimte voor de dozen 
met boeken, computers en speelgoed. Dan krijgen 
Henne en Jurrian Dekkers eindelijk hun woonkamer 
weer terug. Bovendien kunnen anderen meehelpen 
met sorteren en inpakken. Er zijn wat vrijwilligers die 
graag willen helpen, en dan is een goede werkplek 
wel zo prettig. 
Heeft u een ruimte (kleine loods, schuur, garage oid) 
tegen een kleine vergoeding beschikbaar? 

Neem dan contact op via 0229-551615 of kijk op www.stichtingunupikin.nl.

Gevraagd
Opslag- en werkruimte voor materialen van Stichting Unu Pikin  
Minimaal 20m2, loods, garage, schuur oid   
Kleine vergoeding mogelijk tel: 0229-551615
<
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Koggenlanders in de pen
LAATSTE LES VAN ‘jUf’ ANjA
Zoals het bij de GALM groep de gewoonte was, 
hebben we dit gym seizoen ook weer afgesloten 
met een fietstocht. We waren deze keer met 10 
personen, Anja, Gery, Hetty, Jaap, Marianne B, 
Marianne S, Meino, Tineke, Tiny en Ton. Het 
was prachtig weer, alleen een beetje (veel) wind. 
Vertrek bij de Koggenhal om 13:00 uur en we 
waren om 16:30 weer terug. Onderweg nog 
koffie gedronken met appelgebak, daar sloten Ria 

en Piet bij. Een geslaagde afsluiting van het seizoen. Helaas gaat Anja ons verlaten, we hadden 
een week eerder al afscheid genomen met een cadeautje en bloemetje. Na 26 jaar les te hebben 
gegeven bij EDOgym, waarvan onder andere 5 jaar de GALM groep, kunnen we alleen nog maar 
zingen “Anja bedankt, Anja bedankt, Anja Anja Anja bedankt !!”
<

AGENDA      

 Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Di 23 juli  Wognum Sweelinckhof Rijbewijskeuring 
Wo 24 juli  Obdam Rijbewijskeuring 
Za 27 juli 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER 
Za 27 juli 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot 
    en Rietvoornlaan 
Za 27 juli 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 27/28/29 juli Wogmeer KERMIS 
Wo 31 juli 19.30 uur Oudendijk Zomeravond wandeling 
Wo 31 juli 15.00-21.00 Rozenstaete 1998 Fotorama 2013
Za  3 aug 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER 
Zo  4 aug  De Goorn Met Dominicus de kroeg in
Zo 4 aug 15.00-21.00 Rozenstaete 1998 Fotorama 2013
Za 10 aug 09.00 uur Avenhorn OUD PAPIER tussen Naamsloot 
    en Rietvoornlaan
Za  10 aug 09.00 uur De Goorn OUD PAPIER
Wo 14 aug Vóór 17.00uur  Inleveren kopij De Heraut
Za 17 aug 09.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 17 aug 09.00 uur Bobeldijk/Berkhout/
   Avenhorn OUD PAPIER
Za 17/18/19/20 aug  Obdam KERMIS
Zo 18 aug 10.00-16.00 Avenhorn Rotary Club – Kofferbak markt 
    t.b.v. Bake for Life
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ACTIVITEITEN/EVENEMENTEN PLANNER 

Datum Tijd Plaats Activiteit

Juli/augustus  Kerk Oudendijk Expositie
23 aug  18.00 uur Berkhout Westfriese Waterweken
    Drijf-In bioscoop
24 augustus 14.00 uur Berkhout Westfriese Waterweken
    Buikschuiven
24 augustus  Grosthuizen/Berkhout
   De Goorn/Avenhorn Fakkelvaartocht
25 augustus  Scharwoude Zomerfeest
25 augustus   Odigo feest
31 augustus 1/2/3/ sept Hensbroek KERMIS
14 september  Scharwoude Tentenkamp
14/15 september  Berkhout Berkhouter Dorpsvertier
14/15 september  Berkhouter Kerk Boeken markt
21/22 sept 12.00-17.00 Berkhout Berkhouter Kerk –Expositie 
    hedendaagse kunst van 
    nationale en internationale 
    kunstenaars
21/22 sept  Oudendijk Kerk Oudendijk – Quilt 
    tentoonstelling
   

fAMILIEBERICHTEN

Wij willen u heel hartelijk danken voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van mijn man onze vader en overgrootvader

Johannes Ruiter
(Jan)

Dit heeft ons goed gedaan.
Een mooier afscheid hadden wij niet kunnen wensen. Bedankt daarvoor.
 M. Ruiter-Kunst
 Kinderen, achterkleinkinderen.
 Grosthuizen, juli 2013

Wij willen ieder die ons 50 jarig huwelijk tot een feest heeft gemaakt, met kaarten, bloemen, 
cadeau’s, de gezellige muziek van Gerard Koedooder, hartelijk danken. 
Het was geweldig.
 Bert en Tiny Loos
 Kinderen en kleinkinderen
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TENSLOTTE
Wie o wie heeft mijn zilvergrijze Ipod classic gevonden. Ik ben hem zondag 7 juli verloren op de 
Vredemakersweg. Tel. 06-22107164.

Verloren:
In Avenhorn of Grosthuizen doosje van een videocamera JVC Everio. Gelukkig zat de camera niet 
in dit doosje maar nog wel de boekjes, installatie, CD en kabels om de camera op de computer of 
tv aan te sluiten. Mocht je deze toevallig gezien of gevonden hebben dan horen we het graag. Dank 
je. 06-44728618

Meegenomen
Wie heeft ons bord met te koop wat voor het huis staat op Oosteinde 78 te Berkhout op 6 juli 
zaterdagnacht meegenomen? Graag willen we het terug, of stuur een berichtje als u wat weet.
 0229-9551469 / 06-50440509

“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 14 augustus vòòr 17.00 uur via de 
e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

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 

 

 

	  

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

1 stuk
30%
korting

2 stuks
40%
korting

3 of meer
50%
korting

Stapelkorting 

(op de afgesproken artikelen) Buiten op de rekken 70% korting

Wintercollectie druppelt
al lekker binnen

o.a. Vingino jassen, Mexx,
Noppies, Cakewalk enz.

Aangepaste openingstijden i.v.m. vakantie
v.a. 29 juli t/m 5 augustus gesloten

v.a. dinsdag 6 augustus zijn wij weer open
Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

Openingstijden: 
Ma 13.00-17.30 uur 

Di t/m don. 09.30-17.30 uur 

Vrij 09.30-17.30 uur
koopavond 18.30-20.30 uur  

Za 09.30-17.00 uur

Zomer sale

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

Aangepaste openingstijden 
i.v.m. vakantie

maandag 15 en 22 juli gesloten
v.a. 29 juli t/m 5 augustus gesloten

v.a. dinsdag 6 augustus zijn wij weer open

Wij wensen iedereen een fijne vakantie!

LAATSTE RONDE ZOMERSALE NU GEHELE 
ZOMERCOLLECTIE 50% EN 70% KORTING 

 

Ook de najaarscollectie is grotendeels binnen en volop 
winterjassen 

Wij zijn vanaf maandag 6 t/m maandag 13 augustus gesloten 

Kom naar onze gezellige winkel of bezoek onze website, 

 www.4everkidz.nl    

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

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

 

Wintercollectie druppelt 
al lekker binnen 

o.a. Vingino jassen, Mexx, 
Noppies, Cakewalk enz.

Openingstijden: Ma 13.00-17.30 uur - Di t/m don. 09.30-17.30 uur - Vrij 09.30-17.30 uur
Vrij koopavond 18.30-20.30 uur - Za 09.30-17.00 uur

UITVERKOOP IS GESTART! 

 
20% 30% 40% KORTING 

Kom en profiteer in onze gezellige winkel of bezoek onze 

website www.4everkidz.nl 
Wij staan 7 juli op de markt bij ‘winkelcentrum vijverhof’ met leuke acties 

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

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

 

 

stapelkorting

(op de afgesproken artikelen) 
Buiten op de rekken 70% korting

1 stuk 

30%
korting

3 of meer 

50%
korting

2 stuks 
40%

korting


