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Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstr. 32  1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 27 maart 2019 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De 
redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de 
onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam incl. 2 euro of 4 euro
Zakelijke advertenties:  e-mail: advertentie@zrgbv.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.
Rabobank Midden Westfriesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE

De Raboclubkas komt er weer aan. Leden van deze bank kunnen van 23 april tot en met 14 mei 
stemmen op hun vereniging. Naar gelang hoeveel stemmen een vereniging ontvangt, krijgen ze 
een bedrag. Dit is sinds vorig jaar in de plaats gekomen van de fietssponsortocht.

Wij als redactie hebben besloten, net als vorig jaar, per vereniging eenmalig kopij te plaatsen met 
de oproep om te stemmen op hun ‘club’.

Verder weer een wat dikkere Heraut, de kopij trekt zo voor de zomer weer even aan. Blijf 
vooral insturen want we plaatsen bijna alles als het betrekking heeft op, of plaatsvindt in, ons 
verspreidingsgebied.
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling)
* Roep om hulp
* Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
* Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
* Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
* Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 
 06-49460592

HUISARTSEN IN KOGGENLAND
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer                 
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-541225  Spoed 0229-543736 0229-551264  Spoed 0229-551942

Huisarts & Apotheek De Goorn  
Gezondheidscentrum De Goorn   B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorp-van Weegen 
Dwingel 3 - 1648 JM De   Goorn         Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
0229-542808  Spoed 0229-543848 072-5021401  Spoed 072-5023076

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma Huisartsenpraktijk Obdam 
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204 0226-451231      Spoed 0226-453493
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. 

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 Dijklander Ziekenhuis, 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 Dijklander Ziekenhuis, 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.

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en  
                   M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 en 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
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. I. Wijte 06-52408683
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ZIEKENHUIS 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS, MAELSONSTRAAT 3, 1620 NP HOORN TEL. 0229-257257
   
DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353

WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEST-FRIESLAND TEL. 0226-360229

STICHTING HOSPICE DIGNITAS           HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER

Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060     Fax 0229-284069 Tel. 0299-682020
Email: info@hospicehoorn.nl  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl 
Internet: www.hospicehoorn.nl  Internet: www.hospiceleeghwater.nl
  

OMRING 
Biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud. De zorg wordt geboden in uw vertrouwde 
omgeving, in verzorgings- of verpleeghuis.

Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg en Omringwinkel 088- 206 89 10                 
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. 
U kunt artikelen ook online bestellen.  (www.omringwinkel.nl)

BUURTZORG NEDERLAND LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG IN DE VOLGENDE DORPEN:
Team Koggenland - Bobeldijk   tel: 06-12775245
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
tel: 06-83999312.   

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt bij het Zorgteam terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, 
dagbesteding, kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. U kunt zich 
opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger. Het Zorgteam bestaat uit verschillende 
hulpverleners die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt. 
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met anderen, waaronder zorgpartners, huisartsen en 
scholen. Contact Zorgteam; Tel: 0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl

Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp 
bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Wijkcontactpersonen 
Avenhorn en De Goorn;  Anneke Koopmans (072) 50 222 54
   Berkhout; Jack Sjerps  (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma  (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma  (0229) 55 1970 
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06  Obdam; Cora Schreuder Goedheijt(0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, 
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur,  (0229) 56 11 11
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Avenhorn                Berkhout                Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u 
contact opnemen met de predikant. Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met de 
scriba ds. J. J. (Hans) Reedijk  0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Maart
24  maart     10.00 uur     Ursem        dhr. Ton Heijboer   
31  maart     10.00 uur     Avenhorn   ds. Henk van Olst                          
April
  7  april       10.00 uur  Berkhout     ds. Jantina de Ruijter
14  april       10.00 uur  Ursem         ds. Bart Seelemeijer Palmzondag

‘RAAK MIJ NIET AAN’, ZEGT JEZUS
JUUT MEIJER PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 7 april 2019 om 11.00 uur in 
de Protestantse kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIE-
BRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot 
Huub Oosterhuis”.

In deze viering zal Juut Meijer nader ingaan op het thema: ‘Raak mij niet aan’, zegt Jezus. Met het 
zicht op Pasen. Maria Magdalena en de tuinman (Joh.20,11-18): ‘Maria stond nog bij het graf en 
huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en zag ze twee engelen in witte kleren zitten…’                             
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, 
godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA. Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus 
gemeente in Amsterdam. Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 
in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen 
godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amster-
dam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor 
studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de 
Protestantse Kerken (PKN).
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Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel 
door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, 
de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 7 april te ontmoeten. U bent 
van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB  Kwadijk
     0299 780482
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX  Oosthuizen
      0299 403894
24 maart ds. H. Reedijk  Oudendijk
31 maart ds. H. Fröhlich  Purmer
 Op bezoek bij PG Purmer
  7 april ds. B. Stobbelaar Kwadijk
14 april ds. K. Zwart  Beets

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 – 21 616 717 
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 EN DE WEEK VAN 23 T/M 29 MAART 2019
Za. 23 maart 16.30 uur Rozenstaete, Woord-, Gebed- en Communieviering
Zo. 24 maart 10.00 uur Woord- Gebed en Communieviering m.m.v. Remember
  19.00 uur Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND EN DE WEEK VAN 30 MAART T/M 5 APRIL 
2019
Za. 30 maart 16.30 uur Rozenstaete, Eucharistieviering
Zo. 31 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dominicuskoor
  19.00 uur Rozenkransgebed

Overleden: Arnold Koning, 72 jaar

Kennisgeving van geboorte en overlijden: 
Denkt u eraan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, u ook een kaartje 
naar de pastorie stuurt. Voor alle wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u  terecht op 
de website: www.pastoriedegoorn.nl
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OP ROET IS ER WEER KLAAR VOOR !
In de eerste vergadering in 2019, vullen we een jaarprogramma in met als thema: 
“ Ver “- licht Op Roet.
Met dit thema vullen wij onze activiteiten in, en kunnen dan een afwisselend maar wel inspirerend 
programma brengen.
Samen willen wij dat dit voor alle belangstellende een paar fijne uurtjes zijn waarin we samen 
zoeken naar geloof en inspiratie, voor iedereen. 
Op 2 februari was dit Muziek afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders. Het was een enorm 
geslaagde avond waarbij er een aantal verzoeken werden beluisterd en de verhalen en herinnerin-
gen maakten het bijzonder. We waren samen “ ver “- licht geraakt door de bijzondere muziek en 
wat de teksten met je kan doen, inderdaad je moet je zegeningen tellen !! Dat hebben we gedaan 
in de sfeer van Maria Lichtmis, de aankleding- het kaarslicht- en de warmte van onze trouwe 
bezoekers.
Ook hebben we kunnen zien dat er achter in de kerk veranderingen plaats vinden, het gaat vast 
een verbetering worden Op Roet ziet er naar uit.
De volgende bijeenkomst is de Taize, op zaterdagavond 23 maart meer in de volgende zes-een. 

Taize 23 maart 2019
Aanvang 19.00 uur- kerk open 18.45 uur.

Hopelijk snel tot ziens: Harry- Nico- Bart- Anneke en Corrie 
“ver”- licht, Op Roet.
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Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De wereld groeit als we delen.

    VASTENAKTIE 2019
WATER VERANDERT ALLES
Dit jaar staat water centraal en zamelen we geld in voor schoon water projecten op diverse plaatsen 
in de wereld. De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen 
en dan vooral op dat van vrouwen en kinderen in gebieden met water te kort. Zij zijn meestal 
degenen die verantwoordelijk zijn voor het water en zij zijn degenen die veel tijd besteden aan het 
halen van water. Een eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening is van groot 
belang. Soms is een grote opslagtank voor regenwater een goede oplossing en ergens anders kan 
een waterput worden geslagen.
Vastenactie 2019 steunt projecten die schoon water bij mensen brengt.
Zo komt er meer tijd voor de gezinnen/vrouwen en de kinderen zouden minder of geen 
schoolverzuim hebben doordat hun taak om dagelijks water te halen minder tijd zou kosten.
De werkgroep Vastenactie houdt u op de hoogte. 
 Werkgroep Vastenactie, Abba, Hans, Ko en Els 

DE HERAUT EN UW PRIVACY
Velen van u hebben in de tweede helft van vorig jaar mailtjes en brieven gehad 
van organisaties die allemaal aangeven dat ze uw privacy belangrijk vinden. 
Dat komt doordat vorige jaar nieuwe wetgeving van kracht werd, de zoge-
heten AVG. Elk bedrijf, maar ook elke vereniging en stichting, waaronder de 
stichting die de Heraut uitgeeft, moet actief de privacy borgen.
In het kort komt het neer op een drietal punten waar wij als bestuur/Heraut 
aan moeten voldoen:

* Bijhouden wat je opslaat, waar, en waarvoor
* Toestemming vragen voor de opslag van gegevens, en aangeven hoe deze toestemming weer 

ingetrokken kan worden
* Een ‘privacy officer’ instellen die e.e.a. bijhoudt en bewaakt
We houden geen registratie bij van namen van particulieren die doneren of anderszins van parti-
culieren. Dus hier hoeven we geen  verdere actie op te ondernemen. Wel houden we voor intern 
gebruik door het bestuur een lijst van namen van bezorgers bij en van personen die zich aangemeld 
hebben voor de wachtlijst van bezorgers. Tevens houdt de penningmeester van het  bestuur een 
lijst bij van  verenigingen/instellingen die doneren. Die lijst wordt niet gedeeld met de redactie om 
te voorkomen dat de redactie zich laat beïnvloeden door de hoogte van de donatie van de kopijle-
verancier, of juist door het ontbreken van die donatie.  De AVG vereist dat  vastgelegd wordt hoe 
lang informatie bewaard mag worden, dan wel dat privacy-gevoelige informatie z.s.m. verwijderd 
wordt als de informatie niet meer noodzakelijk is. De redactie houdt geen registratie bij met priva-
cy-gevoelige gegevens.
Elke vereniging en stichting is verplicht  een zogeheten privacy officer aan te stellen.  Voor de stich-
ting Dorpsnieuws Westerkoggenland ben ik dat. Als u vragen hebt over hoe wij met uw privacy 
omgaan of als u van mening bent dat wij privacy-gevoelige informatie vastleggen waar u het niet 
mee eens bent, kunt u dat doorgeven aan mij: janbes32@gmail.com
Jan Besseling, voorzitter (en privacy-officer)  Stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland 
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FA. BUUR BRENGT “EN NU…?” IN OUDENDIJK
Oudendijk - “En nu…?”  heet de nieuwste productie van 
het theaterduo Fa, Buur, Sylvia Appelman en Daniëlle 
Kenter. Zaterdag 23 maart speelt Fa. Buur deze tragikome-
die in het kerkje van Oudendijk.
Na “Hexen” (Youp van’t Hek) en “Deckchairs” (J. McCon-
nell) brengt Fa. Buur met “En nu…?” een derde, eigen 

toneelproductie. Hoofdrolspelers zijn twee zussen die elkaar jaren uit het oog hebben verloren. 
Twee tegenpolen die bij het overlijden van hun moeder wel gedwongen zijn te praten, 
te overleggen. “En nu…?” is een verhaal   over herinneringen, over kansen, over twijfel.  
De zussen Loes en Anne komen samen in het huis van mamma. En dan blijft niets meer onbespro-
ken. Op geheel eigen wijze nemen  zij afscheid. Soms lachwekkend, soms absurd, soms ontroe-
rend. De dames gaan helemaal los als zij ongekende kanten van hun moeder ontdekken. Dan blijft 
niets meer onbesproken.
Zaterdag 23 maart: Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, Inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.  Entree 
11 euro p.p. in de voorverkoop (via www.kerkoudendijk.nl), 12,50 euro aan de kassa.

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Nog maar 4 nachtjes slapen tot de jaarlijkse Facy Fair op 23 en 24 maart 2019. Wat hebben wij 
er onwijs zin in! 

Zaterdagavond 23 maart wordt de Fancy Fair geopend door middel van de kinderbingo en het Rad 
van Avontuur. Om 17.00 zijn alle kinderen welkom, Gilde kids hebben op de groepsavond al een 
bingo kaart ontvangen. Andere kinderen kunnen voor een kleinigheidje een bingokaart kopen. 
Na de bingo start het Rad van Avontuur, het rad zal een aantal keren in het rond draaien voor de 
kinderronden. 

Alle groepsavonden hebben de afgelopen weken keihard geoefend voor de playbackshow om prij-
zen binnen te slepen. De Gilde kids laten zondagmiddag om 15.00 uur hun acts zien waar zij 
weken hard voor hebben geoefend, acts zoals ‘me fiets is gejat’, ‘baby shark’ en ‘lekker met de 
meiden’ komen voorbij. Zien we u zondag 23 maart om 3 uur in het publiek staan om de kids aan 
te moedigen? 

Voor de playbackshow gaat de spellenmiddag al van start, deze begint namelijk al om 14.00 uur en 
eindigt rond een uur of 17.30. Kinderen van alle leeftijden kunnen hieraan deelnemen, iedereen 
is welkom of je nou wel of geen Gilde lid bent. 

Als de gezellige spellenmiddag tot haar einde loopt start het Rad van Avontuur. Met rondes zoals 
de kinderronde, huis-tuin en keukenronde en superronde. Kortom het wordt een erg gezellige dag!

Zien we u zaterdag 23 en zondag 24 maart op de Fancy Fair?

 Liefs alle Gilde rakkers en leiding! 
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JOUW GFT & ETENSRESTEN ZETTEN DE TUIN IN BLOEI
Gratis compost scheppen bij HVC tijdens Compostdag
De zon schijnt, je zit lekker buiten een kop koffie te drinken en je geniet van de eerste 
bloemen die alweer beginnen te bloeien. Verwen je tuin extra door de aarde te verrijken 
met een supergrondstof: compost! Deze supergrondstof maakt HVC van jouw ingelever-
de gft & etensresten. Etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut vormen namelijk 
de basis voor compost. Om je te bedanken voor het scheiden van gft & etensresten 
bieden HVC en de gemeenten tijdens de Compostdag op 30 maart gratis compost aan! 

Gratis scheppen in Middenmeer & Purmerend
Tijdens de Compostdag op zaterdag 30 maart kan je 
tussen 08.00 tot 15.00 uur gratis compost ophalen 
bij HVC in Middenmeer (Koggenrandweg 1) en bij de 
compostering in Purmerend (Netwerk 60-62). Jouw gft 
& etensresten vormen de basis voor compost en groen 
gas. Je kan een aantal zakken of een aanhanger meene-
men om het compost in te vervoeren.

20 kilo compost uit een volle gft-bak
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Door compost te ver-
mengen met tuinaarde verbetert de structuur van de grond en zorgt dat de grond regenwater goed 
kan opnemen. Bovendien activeert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen 
voor planten op. Ook gaat compost bodemziekten tegen.

Gft heeft waarde!
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft per jaar. Een deel daarvan belandt in de gft-bak. Maar 
er beland ook nog een groot deel in de restafvalbak, en dat is zonde. Want een volle gft-bak levert 
voldoende groen gas om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen. 
Naast compost van gft & etensresten kan er ook van jouw grof tuinafval compost worden gemaakt. 
Drie kruiwagens grof tuinafval staan gelijk aan zes zakken compost. Lever grof tuinafval daarom 
in bij het afvalbrengstation.

Meer informatie
De compostactie van HVC vindt plaats op zaterdag 30 maart van 08.00 tot 15.00 uur bij de 
vergistingsinstallatie in Middenmeer (Koggenrandweg 1,1775 RG) en Compostering Purmerend 
(Netwerk 60-62, 1446 SZ). Inwoners van gemeenten Hollands Kroon, Drechterland, Enkhuizen, 
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Purmerend en Edam-Volendam mogen 
gratis compost komen scheppen. LET OP: Het is verplicht om een aanhanger af te dekken met een 
zeil of net. Hierop staat een forse boete als je dit niet doet. Meer informatie over gft & etensresten 
en het scheiden van afval vind je op www.hvcgroep.nl/gft. Op www.compostdag.nl is meer infor-
matie over de compostdag te vinden.
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LEKKER LOPEN IN HENSBROEK 31 MAART
Zondagochtend 31 maart, de eerste dag van de zomertijd, 
kun je meedoen met de Leijencross van ARO. Dit klein-
schalige sportief-recreatieve evenement, al vele jaren door 
ARO georganiseerd, vindt plaats rondom het meertje in 
natuurgebied De Leijen in Hensbroek.
Deelname is gratis en staat open voor iedereen: ARO-le-

den, leden van andere sportclubs in Obdam, Hensbroek en omgeving, maar ook je vrienden, 
familieleden, klasgenoten, buren, collega’s of wie je maar mee wilt nemen. 
Het parcours loopt over verharde en onverharde paden in het groene gebied, niet over de openbare 
weg. Je kunt kiezen uit drie afstanden:  1,2 km, 4,6 km en 7,7 km: één, drie of vijf rondes om het 
meer, met al of niet een extra lus.
Vanaf 9.30u (stel de zomertijd in op je wekker) kun je je inschrijven en omkleden in de gym-
zaal van Hensbroek, naast het voetbalveld aan ’t Ouwe Hof. Vandaar lopen we gezamenlijk om 
plm.10.00u naar het grasveld met strandje aan De Leijen. Na een korte warming up starten de 
lopers van de 1,2 km om half elf en een kwartier later de anderen.
Na afloop (en evt. douchen) gaan we gezellig samen wat drinken en napraten in de gymzaal. Dan 
maken we ook de uitslagen bekend. Voor alle jonge deelnemers is er een medaille; voor de snelste 
jongens en meisjes bovendien een prijsje. Afsluiting om ongeveer 12.15u.
DOE MEE MET DE LEIJENCROSS 
ZONDAG 31 MAART 
 FAMILIE EN VRIENDEN OOK WELKOM ! 

KERMIS IN DE GOORN MET GERARD KOEDOODER OP 12 APRIL
Vrijdag 12 april gaan onze vrijwilligers helemaal los in de Grote Zaal van de Rozenstaete.
Gerard Koedooder komt de middag muzikaal opluisteren dus dan weet u zeker dat het een top 
middag gaat worden.
Onze vrijwilligers zorgen voor een lekker hapje en drankje.
De entree voor deze fantastische middag is € 2.50.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.

BEETSKOOGKADELOOP OUDENDIJK AFGELAST
Vanwege onvoorziene omstandigheden hebben we helaas moeten besluiten 
om de Beetskoogkadeloop dit jaar niet door te laten gaan.
De loop stond gepland voor 31 maart. 
We rekenen op jullie begrip.
 IJsclub Oudendijk.
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Aan degenen die door ziekte niet kunnen deelnemen aan het programma wordt uiteraard ook 
gedacht. 
Heeft u een zieke in uw omgeving, dan kunt u dit kenbaar maken door middel van onderstaand 
antwoordstrookje of per e-mail.
Vrijwilligers van de stichting Oranjefeesten Avenhorn De Goorn zorgen voor een leuke attentie 
voor deze mensen. 
Aanmelden van een zieke kan tot 15 april 2019:
per post: Edith Brugman-Rikkers, Kantbeugel 1-B, 1648 HW  De Goorn
per e-mail: edith.rikkers@gmail.com.

Naam:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  ..................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ...................................................................................................................................................................................................

Eventuele opmerkingen:  ..................................................................................................................................................................................

   

ATTENTIE DONATEURS EN MUZIEKLIEFHEBBERS, 
DE BRASS KORTINGSPAS KOMT ER WEER AAN !
Binnenkort kunt u ons weer verwachten wanneer de jaarlijkse donateursactie 
van Brassband `Kunst naar Kracht` van start gaat. Dit weer in de vorm van de 
BRASS KORTINGSPAS. De prijs van het pasje is met € 10,00 niet verhoogd. 
Op vertoon van de pas krijgt u bij de lokale ondernemers kortingen op uw 

aankoop en dat is mooi meegenomen. Doe er uw voordeel mee en gebruik uw pasje. De Brassband 
is u zeer dankbaar voor de steun door de jaren heen en hoopt ook dit jaar op uw financiële bijdrage 
voor de vereniging. 
Natuurlijk willen we ook graag nieuwe donateurs verwelkomen. Woont u pas in deze gemeente 
en kent u de Brassband niet, dan zijn er de komende maanden volop gelegenheden om kennis te 
maken met de Brassband muziek, allereerst op Koningsdag. Op 18 mei zal het voorjaarsconcert 
plaatsvinden in de Koggenhal, dus noteer deze datum alvast als u dit niet wilt missen. We hebben 
weer een prachtig programma voor u in petto, en met de Brass Kortingspas krijgt u 20 % korting 
op uw toegangskaart.
Informatie over onze mooie vereniging kunt u vinden op www.bbknk.nl
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BEVRIJDINGSFEEST IN MEERZICHT TE SCHARWOUDE
Op 5 mei 2019 willen wij een mooi programma 
neerzetten. Bevrijdingsfeest zoals wij deze dag genoemd 
hebben. Creatief bezig zijn en een uitdaging om plankjes 
te winnen voor het Rad van Fortuin. De winnaar(s) krijgen 
lof en een plekje aan de muur in de hal of recreatieruimte. 
Aanvang is 11.00 uur, en we starten met een heerlijk kop-
je koffie/thee met iets lekkers. Vervolgens gaan we de ten-

toonstelling openen en kunt deze bezichtigen. Als u uitgekeken bent, dan gaan we de eerste ronde 
van Rad van Fortuin draaien.
Na deze spannende ronde kunt u met een groepje creatief bezig zijn. De jury zal de mooiste, crea-
tiefste uiting belonen met 3 gratis plankjes voor de volgende ronde van Rad van Fortuin.
Na dit hoogtepunt gaan we lekker eten, het liefst met alle aanwezigen. De keuken is voorzien van 
allerlei lekkere hapjes.
Voor de middag hebben we ook leuke plannen, maar dit is voorlopig een verrassing.
De middag eindigt om 16.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd.

 Bestuur Vereniging Meerzicht

	   HUTTENDORP AVENHORN- DE GOORN GAAT NAAR 
AFRIKA!
Traditioneel zal ook dit jaar weer in de eerste week 
van de schoolvakantie van 15 t/m 17 juli 2019 de 8e 
editie van het Huttendorpfestijn in het Dorpsbos van 
Avenhorn plaatsvinden. Het thema dit jaar is “Ga je 
mee naar Afrika?” Achter de schermen zijn het Hut-

tendorpbestuur en de verschillende werkgroepen al weer druk bezig met de voorbereidingen. Zo 
zijn er dingen veranderd, verbeterd of vernieuwd. Zo is bijvoorbeeld het inschrijven via de website  
op verzoek van vele ouders vernieuwd, er zijn werkgroepen gestart met nieuwe vrijwilligers, 
hebben we afscheid moeten nemen van bestuursleden en ook weer nieuwe kanjers bij het bestuur 
gekregen!
Snel inschrijven! Ook dit jaar is er weer plaats voor maximaal 300 kinderen. Zorg dus dat je er 
op tijd bij bent! Inschrijven kan, net als vorig jaar, via de website: www.huttendorpavenhorn.nl. 
De inschrijving is open vanaf 3 maart en zal sluiten op 1 juni. Het is ook dit jaar weer  alleen 
mogelijk om met een vrijwilliger voor minimaal 1 dag uw kind in te schrijven. Verder informatie 
vindt u op de website.
V.I.P.s Dit jaar hebben we weer 30 plekken. Als V.I.P.(vanaf groep 8 t/m 14 jaar) ondersteun je 
het bestuur en de vrijwilligers bij allerhande klussen en mag je, naast dineren en ludiek ontbijten, 
slapen op de Huttendorpcamping! 
Huttendorp X(tra)  
Na het overweldigende succes van vorig jaar willen wij ook dit jaar weer in samenwerking met 
Stichting KLOTS het Huttendorp X organiseren. Met de begeleiders van Stichting Klots bieden 
wij zo professionele begeleiding voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het deel-
nemen aan het Huttendorp.   
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Denk hierbij aan kenmerken van ASS, AD(H)D, gedrag, HSP en HB  én voor kinderen die op deze 
manier hun dorpsgenootjes kunnen ontmoeten omdat ze buiten de regio bijvoorbeeld speciaal 
onderwijs volgen (SO, SBO) of wellicht helemaal niet naar school kunnen gaan.  Kinderen die dus 
zonder professionele begeleiding niet zouden kunnen deelnemen aan ons Huttendorp.
Voor meer info kunt u contact opnemen(voorkeur per email) met Wendy Brockhoff of Martine 
Jongewaard van Stichting Klots. E-mail:Info@stichtingklots.nl T: 0229-542736 /0645928221    

Daarnaast is er een samenwerking met de gemeente Koggenland voor gezinnen die het zich 
financieel niet kunnen veroorloven om deel te nemen aan ons Huttendorp. Deze ouders kun-
nen contact opnemen met het zorgteam van de gemeente Koggenland: Telefoonnummer: 
(0229) 54 83 70, E-mail: zorgteam@koggenland.nl

Jullie steun!
Het mogen organiseren van het Huttendorp is alleen mogelijk door de vele vrijwilligers en dankzij 
de steun van vele lokale ondernemers uit het dorp die ons Huttendorp sponsoren. Ook dit jaar mo-
gen wij weer ontzettend veel steun ontvangen! U ziet de sponsoren voorbij komen op Facebook, 
de website, in ons boekje en natuurlijk zichtbaar op het Huttendorpterrein. Ons sponsorteam komt 
in de maanden Maart/April/Mei weer langs om te vragen of uw bedrijf ons ook dit jaar weer wilt 
steunen. Zijn we nog nooit bij u langs geweest en wilt u ons graag steunen? Neemt u dan contact 
op via ons emailadres info@huttendorpavenhorn.nl. 

Het belooft weer een fantastisch evenement te worden met uiteraard veel timmeren en met ver-
schillende sport- en spelactiviteiten. Alle reden dus om 15,16 en 17 juli in de agenda te zetten en 
je op tijd op te geven! Wij hebben er weer ontzettend veel zin in. Tot ziens op het Huttendorp De 
Goorn Avenhorn 2019!!
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VAKANTIESPELEN DIJKGATBOS EN EXPER

De aanmelding voor de Vakantiespelen in de zomervakantie 2019 is weer geopend! Zit 
uw kind in groep 3 tot en met 8 en vindt hij/zij het leuk om te gekke activiteiten te doen in het 
bos? Meld uw kind(eren) dan nu aan voor een week vol bosspellen, spannende thema’s, stokbrood 
bakken oven een kampvuur en glijden van de zeephelling! 
Dit kan via de website, www.stichtingvakantiespelen.nl, of via het aanmeldformulier uit de folder 
die op de meeste basisscholen wordt uitgedeeld. Er is geen wachtlijst en geen inschrijfavond, uw 
kind kan gegarandeerd meedoen in de leukste week van het jaar.

Dus wanneer doet uw woonplaats mee? 

Week 31 (29 en 30 juli, 1 en 2 augustus 2019)
Abbekerk, Avenhorn, Benningbroek, De Goorn, Hauwert, Kreileroord, Medemblik, Midwoud, 
Nibbixwoud, Opperdoes, Slootdorp, Twisk, Ursem, De Weere en Zwaagdijk-West.

Week 33 (12, 13, 15 en 16 augustus 2019)
Barsingerhorn, Berkhout, Enkhuizen, Grosthuizen, Kolhorn, Lutjewinkel, Nieuwe Niedorp, Oos-
terblokker, Oude Niedorp, Spierdijk, ‘t Veld, Winkel en Zwaagdijk-Oost.

Heeft u toevallig nèt een vakantie geboekt in de week waarin uw kind mee zou kunnen doen met 
de Vakantiespelen? Doe mee in een andere week! Bij aanmelding voor een andere week hoeft u 
alleen aan te geven naar welke opstapplaats u uw kind wilt brengen. Voor welke week u uw kind 
ook aanmeldt, vriendjes en vriendinnetjes maken ze altijd in het bos!

Kijk voor meer informatie en het aanmelden op: www.stichtingvakantiespelen.nl

Zit uw kind al op de middelbare school? Geen paniek! Dan kan uw kind meedoen aan een nieuw 
avontuur! Bij ExpeR wordt een week lang overleefd in het bos. Koken op zelfgemaakt vuur, slapen 
in het bos en spannende proeven tegen het andere team spelen. ExpeR is een leuke uitdaging voor 
jongeren van 13 tot en met 15 jaar oud. Dit jaar zal ExpeR plaatsvinden van 15 tot en met 19 juli.

Kijk voor meer informatie en het aanmelden op: www.exper.nu
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Heb je een hulpvraag?

Zoek je iemand die een wandeling of 
een autorit met je maakt, een boek 
voorleest, een boodschap doet, klein 
tuinonderhoud of een klusje uitvoert?  
Ben je beperkt om zelf iets te doen? 
Meld je hulpvraag dan bij ons aan. 

Wie kan een hulpvraag  
aanmelden?

Je kunt uiteraard zelf een  
hulpvraag aanmelden.  
Maar ook een vriend, familielid 
of een medewerker van een 
zorgorganisatie kan dit voor je doen. 

Welke hulpvraag je ook hebt: meld 
deze bij ons aan en wij gaan op 
zoek naar een vrijwilliger bij jou in 
de buurt. Hulp is dichterbij dan je 
denkt. 

Behalve via de website, delen 
we je hulpvraag ook via onder 
andere social media. Zo kunnen wij 
de zoektocht naar een leuke en 
passende vrijwilliger bespoedigen. 

Voor zorggerelateerde situaties 
wordt door ons een zorgpartner 
ingeschakeld voor begeleiding. 

Je kunt je hulpvraag plaatsen
via www.vrijwilligerspunt.com, 
via een e-mail aan hulpdichtbij@
vrijwilligerspunt.com of via 
telefoonnummer 0229-21 64 99.

 
 
 
 

Wil jij samen met mij 
naar de supermarkt?

Ja, ik help je tot je 
het zelf weer kunt

Vrijwilligerspunt werkt in heel West-Friesland

Maelsonstraat 20,  1624 NP Hoorn   info@vrijwilligerspunt.com   www.vrijwilligerspunt.com
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HET 10 JARIG BESTAAN VAN EETCAFÉ BERKHOUT
Dinsdagmiddag 26 februari is het zover. Om 16.00uur gaat de zaal van de Ridder open, maar half 
4 zijn er al heel wat mensen die een goed plaatsje willen hebben. 
Ja, 10 jaar eetcafé wil wel wat zeggen, iedere maand de laatste dinsdag van de maand staat de 
keuken open voor allen die gezellig een vorkje willen prikken in het heerlijke eten wat ons altijd 
voorgeschoteld wordt door Elleke, Alex en de kok. In die 10 jaar hebben we steeds wisselende 
gerechten gehad, niet een keer hetzelfde op ons bord.
Wij begonnen met een welkom door de ouderenwerkster Tineke Kunst, ze had dit keer de micro-
foon overgenomen van Dirk. Omdat Dirk stopt met opperstalspreekmeester van het eetcafé te zijn 
en afscheid neemt. Ze gaf het woord aan Alex de oprichter, met gemeente en helaas overleden 
Loek Hendriks. Alex memoreerde over de 10 jaren, dat Dirk veel voor het eetcafé heeft gedaan 
en bedankte hem en Gerda met een cadeautje. Ook Ina Meissen werd met een bloemetje bedankt 
omdat ze nu het vervoer en afzeggingen regelt. Tiny Lisman werd ook in het zonnetje gezet. De 
prachtige menu kaarten waren door haar gemaakt en Maartje omdat ze interim Dirk was.
Toen was het tijd om Dirk het woord te geven. Ook Dirk liet de 10 jaren voorbij gaan, van de 265 
gedichten die hij had voorgedragen en met de vele leerzame voordrachten. Hij bedankte allen met 
een mooi gedicht en een goede tip aan de burgemeester die ons verlaten gaat met `Burgemeester 
hier er ligt een mooi vrijwilligers baantje op u te wachten hier”
Toen moesten we gauw aan de confettisoep en heerlijk feestvarkentje.
Burgemeester Posthumus was druk bezig om de keuken te helpen bedienen, wie krijgt zijn soepje 
voorgeschoteld door de burrie, ja wij bij het eetcafé.
Ook bedankte de burgemeester Dirk met het vele werk dat hij voor de gemeenschap heeft gedaan. 
Hij had hem altijd gestrikt voor de jubileumdagen en de 7 jaar dat hij hier was is hij steeds geweest. 
Maar hij moest Dirk teleurstellen over het vrijwilligersbaantje, omdat hij uit Koggenland vertrekt. 
Van de gemeente kregen ze een dinerbon om samen nog eens na te genieten van al die jaren eet-
café. Tijd voor het toetje Cheese-cake, we genieten er allen van.
Dan is het snel afruimen, want de zaal wordt weer ingenomen door een andere vereniging.
Het was een mooi afscheid van Dirk en burgemeester. Nu weer naar de volgende laatste dinsdag 
van maart. We laten ons weer verrassen. De middag begint 17.00 uur.
 Met vriendelijke groet, Maartje 

KVG AVOND VAN DONDERDAG 28 FEBRUARI.
Deze avond hadden we een creatieve verrassingsavond gepland.
Deze werd verzorgd door Judith Feld en Ina Takken.
35 dames hadden zich opgegeven om creatief bezig te zijn.
We hebben een mooi tafelstuk gemaakt. Alles werd keurig uitgelegd door 
Judith, zodat we allen met een mooi stuk naar huis gingen.
Allemaal hetzelfde, maar toch allemaal anders.

Guus bedankte Judith en Ina en iedereen ging voldaan naar huis.

De volgende avond is donderdag 28 maart, dan komt Comédienne Nicole Kovacs.
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN

De negende ronde om de KBO beker j.l. donderdag 28 februari 2019.
60 deelnemers in de Rozenstaete.

De organisatie in handen van: Jannie Laan-Smits. 

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
negende ronde    De top vijf 
1 Jan van Schagen 5332  1  Kees Jonk  40417
2 Bediening 5310  2  Corrie  Mooi  38654
3 Jan Eelman 5304  3  Bets Veldboer  38600
4 Riet de Lange 5200  4  Gerry Overtoom 37700
5 Tine Braas 5192  5  Maarten Koning 37420
6 Gerrit Pronk 5171    
7 Gerry Overtoom 5144  agenda: 21 maart  klaverjassen
8 Alie Belkom 5089   28 maart  Bingo  
9 Tiny Tessel 5062   04 april  klaverjassen
10 Jopie Schaap 5060   11 april  creatief 
          

Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. 

Aanvang 14.00 uur. 
 Johan van Loodam

THEORIELES VERKEER BIJ DE KBO DE GOORN
Donderdagmiddag 6 maart jl. zat de zaal van de Rozenstaete vol met leden van 
de KBO die als thema een opfris cursus verkeer volgden.
De presentator deze middag is Peter Bouma van de verkeersschool. In een korte 
inleiding vertelde hij over het bedrijf en waar zij zoal een opleiding in geven. 
Vervolgens gaf hij uitleg over hoe de werking is wat betreft verkeerstekens, 
voorrangsregels, verkeersborden en situaties waarin je als automobilist, fietser, 
voetganger mee te maken kan krijgen op de openbare weg.

Met deze uitleg komen ook de vragen en zijn er voor de “deelnemers” toch verrassende uitkomsten 
in bepaalde situaties. Vooral de nieuwe belijning op het wegdek. Welke snelheid mag je rijden? In 
de bebouwde kom of daarbuiten. Ook de rotonde komt ter sprake en zien wij het gebruik van de 
richtingaanwijzer voor wij de rotonde opgaan en op de rotonde. Verrassingen......jazeker.
Na de pauze, waarin een kopje koffie/thee met een koekje werd genuttigd, kregen wij een 
verkeerstest voorgeschoteld via een scherm.
Peter las de vragen ook op en je kon het antwoord op schrift zetten. 
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De bedoeling is dat er wel eerlijk geschreven wordt en dat deden wij natuurlijk allemaal!
Na de vraag kregen wij gelijk het antwoord, zodat je jezelf kon controleren.
Bij het echte examen gaat dit tegenwoordig allemaal met de computer en in een bepaalde tijd. Je 
bent geslaagd als je minder dan 5 vragen fout hebt.
Bij ons ging dit ook redelijk en is er één man met alles goed en vier vrouwen met één fout. Als 
beloning kregen zij nog een attentie van Peter Bouma uitgereikt.
Als afsluiting en dank voor deze middag overhandigde de voorzitter Peter nog een paar flessen wijn 
met de mededeling, dat hij die pas thuis mocht opdrinken.
Na deze cursus werd er nog even lekker door de deelnemers nagezeten met een drankje en over 
het verkeer gepraat. Dit was een leuke en leerzame middag.
 Johan van Loodam

HALLO LEUTERIANEN, 
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de mooie creaties in de zaal 
en in de regenachtige optocht. Ook bedanken wij onze juryleden Jan en Leah 
Gerritsen en Nico Knol. Het was weer een geslaagde dag! 

Uitslag jury carnaval maart 2019: 
Eenlingen:
3e prijs:  Spionpoes    Joey Lagerwey 
2e prijs:  Superjuffie     Yara Tulp
1e prijs:  Marshall Paw Patrol   Lukas Klaver   
Duo’s:
2e prijs:  Bassi en Adriaan   Sepp en Annet Feld  
1e prijs: Fortnite Durr Burger vs    Jessie Zuidland en Fenna Tulp
 Tomatohead
Kleine loopgroep:
1e prijs:  Helden hebben we niet gezien   Halloween
 met Halloween    
Grote loopgroep:
1e prijs:  Knuffeldieren    Dansgroep De Streets  
Wagens: 
1e prijs:  Ga je mee naar Afrika   Huttendorp 

 “PRINS RIKUS” HEEFT DE KLUS GEKLAARD.
Hallo Leuterianen, carnaval 2019 zit er weer op. Onder aanvoering van prins  
“Rikus”  met zijn hofdames “ Iboyca en Rebecca” en de Raad van Elf  hebben 
we weer een paar fantastische carnavalsdagen beleefd in onze leutbunker Dol-
leburg . Barry – Inge en medewerkers bedankt voor de geweldige ontvangst. 
Op vrijdag gingen we op bezoek bij de diversen scholen in Leutdrecht en 
daarna de zaal van onze Leutbunker versieren en natuurlijk nog vele andere 

werkzaamheden zoals zakjes snoep maken voor de kinderen en de prijzen voor de grote loterij  en 
het rad van avontuur voor elkaar maken en tussendoor nog even loten verkopen.
Op zaterdagmorgen was er het ziekenbezoek, iets wat elke keer toch weer heel bijzonder is, die 
dankbare blikken doet je toch wat.
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Op  zondag de optocht door Leutdrecht, maar wat was het slecht weer. Gelukkig konden de vele 
verklede kinderen droog  zitten in de vrachtauto. Het item was dit jaar Superhelden en vele kin-
deren waren als hun superheld uitgedost, ook Huttendorp had weer een mooie wagen gemaakt 
met hun thema Afrika. Ook streetdancegroep De Streets had een kleine wagen waar achter ze 
meeliepen met de optocht. Ook de Tempeliers zelf hadden een mooie wagen gebouwd voor hun 
Prins Rikus. Vele kinderen kwamen in een mooie ( Superheld ) creatie naar onze Leutbunker, de 
jury had er hun handen vol aan. Jan, Leah en pastor Nico bedankt voor de jurering. Er werden deze 
middag ook vele kleurplaten ingeleverd waarmee je een kaartje voor het zwembad kon verdienen. 
Prins Rikus deed een perfecte performens en ging met Iboyca - Rebecca en de raad van Elf voorop 
in de polonaise. Rikus hield de stemming er voortreffelijk in. Deze middag hadden we ook een 
prachtige streetdance act van De Streets, dat was een geweldige uitvoering. Al met al een hele 
leuke gezellige en bovendien geslaagde middag.
Dan de maandag middag, de 55 + middag, een gezellig zaaltje vol. Koffie met overheerlijke ap-
peltaart, zelf gebakken door onze Marieke, het altijd spannende bingospel kon natuurlijk niet 
ontbreken. Natuurlijk waren er weer vele mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de bingo en 
loterij. Sponsors en adverteerders bedankt  voor jullie inbreng. Gerard Koedooder zorgde voor een 
geweldige stemming, er werd meegezongen, gedanst en ook de polonaise werd gelopen. 
Ook werd er nog een erelid benoemd, Maria Brix werd in het zonnetje gezet voor al haar vrij-
willigerswerk. Ook deed Maria de trekking van de grote loterij. “Lotenkopers bedankt hé” zoveel 
verkochte loten TOP.  
Al met al een heel geslaagde middag. Aan het eind van deze middag trad Prins  “Rikus” weer af en 
kreeg een hartstochtelijk applaus voor zijn goede performance tijdens het carnavalsweekend, hij 
was weer Prins af, de klus was geklaard.
Prins “Rikus” (en natuurlijk Birgit) bedankt hè, het was fantastisch, een driewerf Alaaf voor jullie  
ALAAF – ALAAF – ALAAF.
Ook willen wij de EHBO nog even bedanken en onze hoffotograaf  Stefan die weer honderden foto 
heeft gemaakt. Het was dus weer een geslaagd carnaval en daar willen wij iedereen voor bedan-
ken, want zonder jullie kunnen wij geen carnaval vieren.
Wij hopen jullie volgend jaar allemaal weer te begroeten in onze Leutbunker en neem gerust ie-
mand mee, zodat we er met z’n allen weer een groots dorpsfeest van kunnen maken.

Lieve mensen het was TOP  Groetjes De Tempeliers en Sponsbob.

Prins Rikus heeft de klus geklaard!
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Ook willen wij een ieder bedanken voor het kopen van loten van carnavalsvereniging De Tempe-
liers. Mede daardoor hebben wij tijdens het carnavalsweekend voor jong en oud en voor de zieken 
weer een leuk weekend kunnen organiseren. 
Ons erelid van dit jaar Maria Brix heeft de volgende prijswinnaars van de grote loterij getrokken: 

1e prijs Cadeaubon wooninrichting t.w.v. €350,- Mvr. Kooter, Tulpenhof 14  
2e prijs Cadeaubon Chinees rest. t.w.v. €100 Ron Bakker, Z.Spierdijkerw 2
3e prijs  Bon eetcafé t.w.v. €50  Fam. Overboom, West 88
4e prijs  Rijles bij rijschool  Fam. Tuyp, Burg 9 
5e prijs  Cadeaubon Sportvereniging Fam. Laan, Rietsikkel 15
6e prijs  APK bon autobedrijf Jonkman, Wieken 53 
7e prijs  Cadeaubon Chinees rest. De Reus, Serpeling 83    
8e prijs  Cadeaubon Sauna v.d. Veen, West 58 
9e prijs  APK-bon Garagebedrijf S. Floris, West 66 
10e prijs  Kappersbon  Karol Koopman, Buitenhof 41
11e prijs  Cadeaubon kapsalon Fam. Timmer, P.Lemeerstr. 17  
12e prijs  Cadeaubon Sauna Mvr. v. Langen, Z.Spierdijkerw 35 
13e prijs  Cadeaubon Chinees rest. Fam. Schouten, Wieken 59 
14e prijs  Cadeaubon Chinees rest.  Boonstra, Kolblei 312 
15e prijs  Kappersbon  P. Vlaar, Julianestraat 14
16e prijs  Cadeaubon Chinees rest. Braas, Serpeling 39 
17e prijs  Worstenpakket Slagerij Hilhorst, Ariens 31 
18e prijs  Worstenpakket Slagerij Mooij, Raaigras 10 
19e prijs  Pizzabon Pizzeria Bakker, West 104
20e prijs  Cadeaubon visboer Max, Goudwinde 2
21e prijs  Cadeaubon kapsalon  Fam. Tammer, Reukgras 15
22e prijs  Cadeaubon doehetzelf zaak Ruiter, Grosthuizen 83
23e prijs  Pizzabon bij Pizzeria Fam. Wever, P.Lemeerstraat 20
24e prijs  Cadeaubon Visboer Fam. Pronk, Rietsikkel 16
25e prijs  Pizzabon Pizzeria Govaarts, Drecht 19
26e prijs  Cadeaubon Kapsalon  Manon Klaver, Koningsspil 4
27e prijs  Pizzabon Pizzeria Timmer, West 62 

WIND EN REGEN HOUDEN ONS NIET TEGEN…….
Het regende aan één stuk door, en er stond veel wind. 
Geen ideale omstandigheden voor een loopevenement. 
Stoere kleine en grote mensen waren het dus, die zon-
dagochtend 3 maart in Obdam wind en regen trotseerden 
om mee te doen met de Runnersworld-Polderloop van 
ARO’88.

Met 250 deelnemers aan de hardloopwedstrijden van 1, 3, 5 en 10 km en toch nog 40 wandelaars, 
konden de organisatoren heel tevreden zijn. Vooral de grote opkomst van 1 km-lopers, in leeftijd 
variërend van 3 (!) tot en met 9 jaar, was verrassend goed. Eveneens verrassend was de komst 
van heel wat lopers van verder weg dan West-Friesland, bijvoorbeeld uit Amsterdam, Utrecht en 
Zeewolde.
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Tijdens en na de prijsuitreikingen was het voor velen nog een gezellig samenzijn in de kantine op 
het sportcomplex. Iedereen ging met een plant of medaille naar huis. 
Hulde aan de lopers en wandelaars! Hulde ook aan de vele vrijwilligers die zich binnen en buiten 
(brrr… koud op den duur……) hebben ingezet om ook deze 32e editie van ARO’s loopevenement 
weer te laten slagen. En dank aan onze sponsors die het mede mogelijk hebben gemaakt.
Nieuwsgierig naar uitslagen en foto’s? Kijk op www.uitslagen.nl en www.aro88.nl
En is het hardlopen goed bevallen, maar train je nog niet bij een club? Kom vrijblijvend eens een 
paar keer meetrainen bij ARO. Jeugd: donderdagavond 18.30u-19.30u; volwassenen: dinsdag- en 
donderdagavond 20u-21.15u, op het sportcomplex in Obdam.

OUDERENBOND BERKHOUT BOBELDIJK OP BEZOEK NAAR 
BREEZAND
Afgelopen maandag 4 maart gingen wij van de OBBB met 34 
leden op bezoek naar de lentetuin in Breezand.
Het thema van de show was Parijs en dat was duidelijk te mer-
ken, bij binnenkomst viel de Arc de Triomphe en iets verder de 
Eifeltoren als grote decorstukken meteen op.
Deze waren rondom voorzien van prachtige tulpen, narcissen, 

hyacinten, zantedecia’s, lelies en veel andere bijgoed gewassen. Ook was het Louvre en de Mont-
matre nagebootst. Al met al was het een geweldige kleurenpracht en een leuk uitje, we genoten 
op gereserveerde plaatsen van een kopje koffie en een lekker gebakje.
Na deze onderbreking werd er nog een rondje gelopen op de beurs, waar je nog iets leuks kon 
kopen voor thuis, zoals een snoepie voor onderweg of een paar lekkere worsten voor bij de borrel.
Daarna via de bloemen naar de uitgang waar nog een steelse blik op de Moulin Rouge kon worden 
geworpen terug naar Berkhout.
Al met al een geslaagde middag waar we met plezier op terug kijken.

Cees Feld

HULDIGING VRIJWILLIGER ZONNEBLOEM 6 MAART 2019
Tijdens de jaarvergadering op 6 maart 2019 is onze vrijwilligster Tini Schou-
ten-Mol gehuldigd. Tini is inmiddels twaalfenhalfjaar actief bij afdeling De 
Goorn/Avenhorn e.o. en dat verdiende aandacht.
Districtshoofd Gerrie Mencke was aanwezig bij jaarvergadering van onze af-
deling en nam de taak op zich Tini in het zonnetje te zetten en haar het bijbe-
horende insigne op te spelden. Felicitatie en bijbehorend certificaat plus een 
vrolijke plantenbak werden overhandigd.

Er werd gememoreerd aan de activiteiten die Tini zoal doet en die variëren nogal: briefjes rond-
brengen als een ware postbode,  registreren aanmeldingen voor activiteiten, ondersteund en ad-
viseert het afdelingsbestuur en organiseert een bingo of het allemaal niets voorstelt. Daarnaast is 
zij ook op andere gebieden zeer actief als vrijwilligster en verzamelt meerdere zaken waaronder 
kerstgroepen waar de Zonnebloemgasten van meegenieten, afgelopen december konden zij de ten-
toongestelde kerstgroepen nog bewonderen waarbij Tini prachtige verhalen over bijzonderheden 
van de diverse groepen en herkomst wist te vertellen en de bezoekers geboeid luisterden.
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Afdelingsvoorzitter Monique Dekker overhandigde vervolgens bloemen begeleid met haar felicita-
ties en de dames werden op de foto gezet.
In het bedankje van Tini wordt de volgende tentoonstelling alweer aangekondigd: “Vrouwelijk 
schoon geschilderd met naald en draad”. De openingsdatum van deze tentoonstelling zal ze be-
kend maken als ze zover is.

JEUGD VAN IJSCLUB BOBELDIJK VOLTOOIEN DE WESTFRIESLAND 
TOCHT!!!
Afgelopen zaterdag 9 maart heeft de jeugd van Bobeldijk, Berkhout en 
Zuidermeer de Westfriesland tocht weer tot een goed einde weten te 
brengen. Dit jaar gingen er 34 kinderen mee vanuit Bobeldijk, Berk-
hout en Zuidermeer. Half december zijn we gestart met 5 groepen om 
gedurende het seizoen beter te leren schaatsen. Aan het einde van het 

seizoen worden er examens afgenomen en aan de hand van deze tijden krijgen de kinderen een 
diploma.  Op zaterdag 9 maart hebben we met z’n allen de Westfriesland tocht gereden met echte 
bruggen, kluun en stempel posten. Na deze leuke tocht hebben we het schaatsseizoen afgesloten 
onder het genot van een beker limonade en een koekje, de kinderen kregen een diploma en me-
daille voor de goede prestatie. 
Mochten er kinderen zijn die volgend jaar met ons mee willen uit Bobeldijk, Berkhout en Zuider-
meer, meld je dan aan bij veld@looscacao.com.
Wij hebben er weer van genoten! En we hopen de kinderen volgend jaar weer te zien.
 IJsclub Bobeldijk

 

 

SINGER-SONGWRITERS BEATRICE VAN DER POEL EN TIM EIJMAAL 
“Montere Weemoed ”Voor u in het Brakenkerkje in Obdam, zaterdag 23 
maart. Een gloedvol en persoonlijk concert vol weemoed, Bleus en Poëzie. 
Beatrice speelt haar mooiste liedjes en gloednieuw materiaal van haar pas 
verschenen album. 
Montere Weemoed dat door Frits Spits in de 
Taalstaat werd gelanceerd. Een hartverwar-

mende collage van weemoedige liedjes en komische verhalen, als 
altijd over tintelend verlangen, alle daagse waanzin en melancholie. 
Beatrice laat zich niet in een hokje plaatsen en zoekt de muzikale 
grenzen op; pop, jazz, kleinkunst, soul & bleus worden met elkaar 
vermengd. Soms schrijft ze op gitaar of op haar vintage lapsteel uit 
1936. Gitarist Tim Eijmaal (o.a. bij Sven Hammand, Matt Simons, 
New Cool Collegtive) arrangeerde en produceerde het album. 
Beatrice bracht al eerder albums uit en verleent haar stem regel-
matig aan. Bent u ook nieuwsgierig geworden naar deze muzikale 
kunstenaars. U bent welkom zaterdag 23 maart aanvang 20.30 uur, vanaf 20.00 uur staat de koffie 
klaar. De entree is €15,00 voor verdere informatie bezoekt u onze website www.brakenkerkje.nl 
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ACCORDEONVERENIGING CON ZELO GEEFT EEN CONCERT
Op zaterdagavond 6 april a.s. geeft accordeonvereniging Con Zelo een concert 
in de Berkhouter kerk, Kerkebuurt 172 te Berkhout. De twee orkesten van 
de vereniging staan onder leiding van Christa Groeneveld en ook deze keer is 
weer een mooi muzikaal programma ingestudeerd. 
Beide orkesten spelen goed in het gehoor liggende accordeonmuziek.
Als intermezzo kunt u genieten van het Brecht Duo, bestaande uit Leo van 

Lierop, accordeon en Kikki Vanhautem, zang. 
De muzikale avond begint om 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

TIJDENS DE VERGADERING HEEFT AREND JOHN AFSCHEID GENOMEN 
VAN HET BESTUUR VAN IJSCLUB OUDENDIJK.  
Hij is 20 jaar actief geweest met dorpentochten, 
schaatswedstrijden, mastermarathon, fakkeltoch-
ten en de Beetskoogkadeloop. Arend was de 
handige man bij het baanvegen, restaureren van 
de houten A, het maken van kluunbeunen, het 

repareren van de pomp put, in elkaar zetten van de koek en zopie enz. 
Kortom we zullen hem missen. 

Mandy Dobber is nieuw in het bestuur gekomen. 

EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O.
Het zal je maar gebeuren……….
Iemand ligt op de grond schaafwonden, gebroken been, diepe snee in een 
arm, bloedneus, veel vuil in een oog en waarschijnlijk een gebroken sleutel-
been……….

Geen probleem voor de cursisten van onze EHBO vereniging, heel rustig 
gaan ze aan de slag want ze weten wat ze kunnen doen in dit geval. Gelukkig is het allemaal in 
scene gezet om in het bijzijn van examinators te laten zien of er tijdens de opleiding genoeg is 
geleerd.
Ondanks de zenuwen, zonder twijfel allemaal geslaagd. 
Met het EHBO diploma heb je kennis en weet je hoe te handelen in situaties waarbij hulp geboden 
is, je leert hoe je kinderen kunt helpen en gerust stellen. En natuurlijk heel belangrijk, je leert 
reanimatie met of zonder gebruik van de AED.
Met het EHBO diploma kun je ook worden ingezet bij evenementen in het dorp waarbij vaak 
hulpverlening verplicht is. Als beginnend EHBO-ers sta je altijd samen met iemand met ervaring. 
Tijdens de meeste evenementen gebeuren er geen heftige dingen, maar soms is er hulp nodig en 
dan zijn wij er.
EHBO vereniging St. Veronica was bijvoorbeeld weer aanwezig bij de Wester-Koggeflora, concer-
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ten van de Brassband Kunst naar Kracht, De Carnavals optocht en de 55+ middag van de Carna-
valsvereniging De Tempeliers. Binnenkort zijn we actief op de Koningsdag georganiseerd door de 
Stichting Oranjefeesten Avenhorn en De Goorn en zijn we regelmatig aanwezig bij RKEDO voor 
sportdag en toernooien.
Zou je ook iets meer willen leren in geval van nood, hoe te handelen en wie te waarschuwen? 
Lijkt het je leuk om ook tijdens evenementen als hulpverlener aanwezig te zijn? Neem contact op 
en meld je aan voor een cursus EHBO bij één van de bestuursleden van onze vereniging. Dit kan 
via www.ehbodegoorn.nl
De drempel is niet hoog om je in te zetten voor anderen
Ook dit jaar vragen we via onze jaarlijkse donateursactie uw steun. Met uw bijdrage kunnen we 
ons representatief en met de juiste middelen inzetten bij evenementen. Uw bijdrage wordt ook 
gebruikt om de oefenavonden te voorzien van het juiste lesmateriaal, wat weer ten goede komt 
aan de vakkundigheid van onze EHBO hulpverleners. 
Alvast bedankt en graag toe ziens
 Vriendelijke groeten
 Het bestuur

AGENDA 21-3 T/M 3-4
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 21-3 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Do 21-3 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet VvNu Lezing:de Hollandse water-

linie
Vr 22-3 20.30 uur Avenhorn/Villa Groet Food-Filmfestival Koggenland
Vr 22-3 20.30 uur Grosthuizen/De Grost Food-Filmfestival Koggenland
Za 23-3   Landelijke opschoondag
Za 23-3 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 23-3 19.00 uur De Goorn/Kerk Op Roet Taize-viering
Za 23-3 19.00 uur Grosthuizen/De Grost Food-Filmfestival Koggenland
Za 23-3 17.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Za 23-3 20.00 uur Oudendijk/Kerk FA. BUUR toneelvoorstelling 
    “En nu..?”
Zo 24-3 14.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Zo 24-3 15.30 uur Grosthuizen/De Grost Food-Filmfestival Koggenland
Di 26-3 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Koersbal
Woe 27-3 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 27-3 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 28-3 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Bingo
Do 28-3 19.45 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Comédienne Nicole Kovacs
Vr 29-3 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Za 30-3 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Di 2-4 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Koersbal
Woe 3-4 20.00 uur De Goorn/Dollenburg Begrafenis- en crematiever. 
    “St. Barbara”
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 5-4 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holle school Speelgoed- en kinderkledingbeurs 
Za 6-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Accordeonvereniging Con Zelo
Za 6-4 20.30 uur Oudendijk/Kerk Sixties event met Notband
Za/Ma 13/15-4  De Goorn Kermis
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 13-4 20.00 uur Oudendijk/Kerk (Kerk)quiz
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Za 27-4   Koningsdag
Za/Ma 4/6-4  Berkhout Kermis
Zo 5-5 11-16 uur Scharwoude/Meerzicht Bevrijdingsfeest
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za 18-5 20.00 uur Berkhout/De Ridder Muziekver. Volharding Voorjaars-

concert
Za 18-5 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Brassband KNK Voorjaarsconcert
Za 18-5  Grosthuizen/De Grost Elena Avondvoorstelling
Z 19-5  Grosthuizen/De Grost Elena Middagvoorstelling
Za 25-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  Berkhout/ ‘t Wijdt IJsclub Berkhout Beach
Zo 26-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 1-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 2-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Di-vrij 11/14-6  De Goorn/Koggenhal EDO Gym Avondwandel4daagse
Vr 14/6 20.15 uur Berkhout/Kerk Simon and Garfunkel The Sound 

of Silence
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
Vr 5-7 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Za/Zo 6/7-7  Grosthuizen Kermis
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
Ma/woe 15/17-7  Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Zo 8-9  De Goorn/Asveldje Brassband KNK “Muziek op het 

plein”
Za/Zo 21/23-9  Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling

TENSLOTTE

T.k. Nog geen 2 jaar oude elektrische fiets van Sparta, gekocht bij Lenting. Weinig gebruikt, nog als 
nieuw. Nieuwprijs 1800 euro, nu 1000 euro. Faktuur aanwezig.
 Info: 06-48723531

Timmerklus(je) in of om het huis.
06-57251225


