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KOPY INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 3 maart 2016 vóór 17.00 uur, uitsluitend bij één van de redactieleden of via
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www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam
Zakelijke advertenties:
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Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
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0229-551411 na 17.00 uur
Rekeningnummer Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland.
Rabobank Midden Westfriesland IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
De redactie van de Heraut hangt de vlag uit voor het Brugorkest van
Brassband Kunst naar Kracht uit De Goorn. Zij hebben het jeugdfestival
in Schoonhoven gewonnen! In de sectie gevorderden. De jury gaf de uitvoering van Kunst naar Kracht 92 punten, het hoogste van alle orkesten.
Nogmaals hulde!!
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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 en 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 0649460592
HUISARTSENGROEP de Waterling Koggenland www.dewaterling.nl
A.P. Coppes en F.J.M. van Langen
J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
Kerkebuurt 166 - 11647 ME Berkhout
0229-541225 Spoed 0229-543736
0229-551264 Spoed 0229-551942
A. Philipsen en T. Soeterik
Goorn 72 - 1648 JS De Goorn
0229-542808 Spoed 0229-543848

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

I. Bolhuis-Claassen en R. den Heijer
Kaaspers 5 – 1687 TX Wognum
0229-571215 Spoed 0229-57333

C.A. Wijmans en A .G. Beetsma
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk
0229-561204

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 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.
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
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. I. Wijte 0652408683
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ZIEKENHUIS
Westfriesgasthuis, Maelsonstraat 3, 1620 NP Hoorn tel. 0229-257257
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
Email: info@hospiceleeghwater.nl
Internet: www.hospicehoorn.nl
Internet: www.hospiceleeghwater.nl
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.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg (088- 206 89 10)
Kraamzorg (0229 – 206 999)
Omringwinkel (088- 206 89 10)
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)

BUURTZORG Nederland Team Koggenland
Verpleging & verzorging thuis
Kleinschalige thuiszorg, vertrouwde gezichten, continuïteit en kwaliteit.
Telefoon: 06-12775245 (24 uur per dag bereikbaar)
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.
Voor hulpvragen kunt u zich wenden tot de Wijk Contact Persoon:
Avenhorn/De Goorn:
Anneke Koopmans, Tel 072-5022254
Ursem:
		
Olga Lemminga, Tel. 072-5021906
Spierdijk: 		
Trudy Boersma, Tel. 0229-551970
Berkhout: 		
Jack Sjerps, Tel 0229-551962
Scharwoude: 		
Tine Hoeksma, Tel. 0229-851180
Hensbroek: 		
Jolanda van der Gragt, Tel 0226-451464
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 van
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 met de maatschappelijk werkers contact via info@samis.nl
DIERENAMBULANCE TEL. 0229-245353
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HUISARTSENPRAKTIJK DE GOORN GAAT VERHUIZEN
In de week van 29 februari t/m 4 maart zal Huisartsenpraktijk De Goorn gaan verhuizen naar het nieuwe Gezondheidscentrum naast de Bibliotheek op de Dwingel 3 in De
Goorn. De praktijk en apotheek zijn tijdens de verhuizing
tijdelijk gesloten.
In deze week zal Huisartsenpraktijk Berkhout de spoedgevallen waarnemen.
·
Voor dringende huisartsenzorg; 0229-551264
·
Dringende huisartsenzorg in avond, nacht en weekend; Centrale Huisartsenpost Hoorn
0229-297800
Vanaf maandag 7 maart zijn de apotheek en huisarts bereikbaar op het nieuwe adres en het
bekende telefoonnummer 0229-542808.
Zaterdagmiddag 19 maart is de feestelijke opening en kan iedereen het nieuwe centrum bezichtigen.
Meer informatie en de laatste updates over uw huisarts en het gezondheidscentrum kunt u volgen via www.huisartsdegoorn.nl, www.gezondheidscentrumdegoorn.nl of www.facebook.com/
huisartsdegoorn

BERICHTEN VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK SPIERDIJK
Beperkt spreekuur in voorjaarsvakantie
Van maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart is er
beperkt spreekuur. Ivm de voorjaarsvakantie wordt er
waargenomen voor de praktijk van Ursem. De praktijk en de
apotheek zijn wel de hele dag geopend.
Oude medicijnen
U kunt medicijnen die over zijn en niet meer gebruikt moeten worden bij de apotheek inleveren.
Wilt u wel de naametiketjes van de doosjes halen.
Kijkt u voor meer informatie op de website www.dewaterling.nl

HERVORMDE GEMEENTE WESTER-KOGGENLAND
Contact Pastoraat: (huwelijk, overlijden, huisbezoek)
Mevr. H.C. Bruyel, Grosthuizen 96; 1633 ER Avenhorn
		
Tel.: 0229-540204 Email: hc.bruyel@ziggo.nl
Predikant
Ds. A. Reitsma, Meerlaan 40A, 1671 EG Medemblik
		
Tel.: 0227-820490; Spoed: 06 2282 7681
		 Email: ds.a.reitsma@gmail.com
		 Werkdagen: maandag en dinsdag
Diaconie
Dhr. J. Jonker, voorzitter
		
Grosthuizen 121A, Avenhorn Tel.: 0229-541993
		
Dhr. G.J. van der Roest, penningmeester
				
Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn Tel.: 0229-505239
4

KERKDIENST
28 februari
6 maart
13 maart
20 maart

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Berkhout
Avenhorn
Ursem
Berkhout

doopdienst

dhr Ton Heijboer
dhr Kees van Lenten
ds. Henk van Olst
ds. Oane Reitsma

In onze kerk in Avenhorn is gelegenheid voor een kindernevendienst.
U bent van harte welkom! Na de kerkdiensten is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Gesprekskring
Sinds oktober is er weer een gespreksgroep onder leiding van onze predikant ds. Oane Reitsma .
Op 2 maart a.s. spreken wij over de liturgie in de veertigdagentijd. Aan de hand van bijbellezingen zullen we een golfbeweging ontdekken in de leesroosters naar Pasen toe. Bent u onbekend
met kerk en bijbel, maar wel nieuwsgierig? Komt u er dan gerust bij of vraag informatie bij ds.
A. Reitsma, 0227-820490. Aanmelden via: ds.a.reitsma@gmail.com of 0227-820490. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Locatie Hervormde Kerk in Ursem, Kerkpad. Iedere eerste woensdag van
de maand : steeds om 19.45 uur.
De Bijbelkring:
Op donderdag 10 maart om 20.00 uur komen wij weer bijeen in de kerk van Ursem om onder
leiding van ds. K.D. Goverts, ons verder te verdiepen in de “Openbaring van Johannes”. Belangstellenden kunnen zo in de kring aanschuiven. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Zie ook onze website: www.hervormdegemeentekoggenland.nl
Via deze website of telefonisch bij A. van Doornum, tel. 072-5021805 kunt u zich ook aanmelden
voor het digitaal ontvangen van ons kerkblad “Het Contact”.

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. S. ten Heuw Kwadijk 94C 1471 CE Kwadijk
		
06 20429675
scriba:
W. Koole
IJsselmeerdijk 4 1474 MX Oosthuizen
		
0299 403894

28 februari		 ds. S. Ten Heuw
		
3e zondag 40-dagentijd
6 maart		 ds. S. ten Heuw en ds. C. Laros
		
4e zondag 40-dagentijd
13 maart		 ds. J. Blankert
		
5e zondag 40-dagentijd
20 maart		 ds. B. Stobbelaar
		
Palmzondag

Kwadijk
Middelie
Middelie
Beets
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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 FEBRUARI T/M 4 MAART 2016
Zat. 27 febr.
16.30u.
		
Zon.28 febr.
10.00u
		
12.30u
			
		
19.00u

Rozenstaete; Woord,- Gebed- en Communieviering
Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
Gemeenschappelijke doopviering, gedoopt worden:
Merel, Rosalinde en Feline Hage, Jorine Reus
Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 5 T/M 11 MAART 2016
Zat. 5 mrt.

16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering

Zon. 6 mrt.
		
Vrij. 11 mrt.

10.00u Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
19.00u Rozenkransgebed
19.00u Viering van meeleven m.m.v Remember

Overleden: Theo Haakman, 74 jaar
Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl

Steun Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst.
		
VASTENAKTIE 2016
“Water, bron van alle leven”
In een vorige Heraut heeft u kunnen lezen dat het geld van de Vastenaktie in onze parochie zal
worden besteed aan het verwezenlijken van 6T Watertanks in en om de plaats Nakuru. Nakuru
ligt in de Riftvallei in Kenia met veel vulkanische activiteit.
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Er valt wel regen, maar de grond en daardoor ook het water bevat door die vulkanische activiteit
veel zwavel en bijtende stoffen en dus leveren bodemputten geen veilig drinkwater. Buiten de
grote steden is er geen waterleiding. Dit betekent dat vooral moeders en hun dochters urenlange
voettochten moeten maken om veilig drinkwater te bekomen.
Het bezit van een watertank van 10.000 liter bezorgt de bezitters een gezonder leven, meer tijd
voor school en andere activiteiten zoals het bewerken van een grotere moestuin.
De 6 van 6T Watertanks staat voor waar je aan moet voldoen:
1. Tanks
2. Trees (bomen die moeten worden verzorgd)
3. Toilets (een eigen toilet)
4. Table banking (gering geld dat kan worden geleend)
5. Training en Teaching ( oefenen en onderwijs dat wordt gevolgd) en
6. Transformation ( verandering in leefomstandigheden die zullen ontstaan als je aan dit alles
voldoet). U ziet, men krijgt niet zo maar een tank.
Het water in de tank is regenwater, dat via een dakgoot en regenpijp in de tank belandt .De
constructie van de watertank is simpel en robuust. Hij wordt gemaakt van beton gewapend met
kippengaas. Een tank bevat voldoende drinkwater gedurende een jaar voor zo’n 25 personen.
Wil u meer horen over dit project kom dan zondag 6 maart naar de viering van 10 uur in de RK
kerk waar we tijdens en na de viering meer kunnen vertellen over de watertanks.
De werkgroep vastenaktie.

W
E

“PAULUS IN ATHENE”
Mirjam Wolthuis in de Westfriese Ekklesia
Stichting Westfriese Ekklesia

De volgende viering van de Westfriese Ekklesia is op
zondag 6 maart 2016 om 11.00 uur in de Protestante
Kerk te Wognum.
Voor het seizoen 2015-2016 van de Westfriese Ekklesia
is een keuze gemaakt voor lezingen uit het boek Handelingen der Apostelen. In de viering van 6
maart a.s. preekt Mirjam Wolthuis over “Paulus in Athene”, (Handelingen 17).
Mirjam Wolthuis is theologe en sinds 1996 is zij als pastor verbonden aan de oecumenische en
zelfstandige Dominicusgemeente in Amsterdam. Daarnaast is zij o.a. actief als supervisor en geeft
zij trainingen op het snijvlak van pastorale vaardigheden en levensbeschouwing.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te
Wognum. De 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 Alwies Cock
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 6
maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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STILLE OMGANG
West-Friesland
De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar plaats in
het weekend van 12 op 13 maart.
Intentie:
Dit jaar is de intentie: Jezus - gelaat van Gods barmhartigheid - genadebrood
voor u Toelichting:. Ziet Jezus met zijn barmhartige blik ook mij aan als teken van Gods
nabijheid? Zien we door de ogen van Jezus naar onze medemensen om? Sterken wij ons door het
genadebrood van Jezus en delen wij ervan uit?
Organisatie
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats.
Vanaf 19.30 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats
richting Amsterdam. De kosten zijn € 15,- te voldoen bij het instappen van de bus.
De Heilige Mis in de om 22.00 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam,
Het mannenkoor Vrienden van het Gregoriaans verzorgt de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden bij verschillende personen in West-Friesland tot 9 maart.
De bus vertrekt om 20.25 bij de kerk De Goorn
Voor inlichtingen kan U zich melden bij:
Ton en Marian Mes - West 47 Avenhorn - 0229-542675
t.mes@quicknet.nl

BAROCKING BACH
Met de titel ‘Barocking Bach’ start Hoebe Muziekprojecten een geheel nieuw project. Om enig
idee te krijgen wat er zoal gezongen gaat worden, is er op vrijdag 26 februari een open avond
waarop vrijblijvend kennis met het project kan worden gemaakt.
De open avond is in de Pianokamer aan de Spierdijkgerweg 110 te Spierdijk en is van 20.00 uur
tot 20.30 uur.
Het stuk wordt in maart 2017 uitgevoerd en de repetities beginnen op vrijdag 13 mei.
Informatie is verkrijgen door te bellen met 0229-563430 en 0229-563193

ATLETIEKVERENIGIN

ATLETIEK
REKREATIEF
OBDAM
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LEKKER BUITEN IN BEWEGING ZONDAG 28 FEBRUARI
ARO- RUNNERSWORLD-POLDERLOOP
28 februari 2016
Hij komt er weer aan: zondag de 28e , de ARO-Polderloop
van ARO’88 in Obdam. Wil je hardlopen? Wandelen? Ben
je een (on)ervaren loper? Iedereen kan meedoen aan de
29e editie van ARO’s jaarlijkse loopevenement.

De inschrijving en de prijsuitreiking vinden plaats in de ‘De Konkel’, de kantine van het Victoriasportcomplex in Obdam. Inschrijven is mogelijk vanaf 9 uur.
Start en finish op / bij onze eigen baan op het sportcomplex. Parkeerplaatsen: bij het station en
omgeving.
Adres: Sportcomplex Victoria O Stationsweg 8 1713 HE Obdam
Welke afstanden kun je lopen?
Ø 1 km voor de jeugd t/m 9 jaar (2 euro). Iedere deelnemer krijgt een medaille en voor de
eerste twee jongens en meisjes, vanaf 8 jaar, en voor de kinderen t/m 7 jaar, is er een echte
prijs. Start: 10 uur.
Ø 3 km voor de jeugd t/m 15 jaar (2 euro). Iedere deelnemer t/m 15 jaar krijgt een medaille.
Voor de eerste twee meisjes en jongens in elke categorie is er een prijs beschikbaar. Start:
10.25u.
Ø 5 km voor hardlopers vanaf 16 jaar. (5 euro) Start: 10.30u.
Ø 10 km. (5 euro) Voor de mensen met de langere adem. Prijzen zijn in verschillende
leeftijdscategorieën en voor iedereen is er een herinnering. Start: 10.30u.
En verder: er is nog een taart te verdienen met de family run. Daarvoor moeten er minstens
drie personen uit één gezin meedoen met een van de hardloopwedstrijden (1, 3, 5 of 10 km).
Ook is er nog een prijs voor de beste loper uit de gemeente Koggenland.
Ø 10 km-wandeltocht voor jong en oud met koffie of thee onderweg (5 euro volwassenen,
kinderen gratis). De route loopt door het mooie polderland om Obdam en is elk jaar weer
anders en verrassend. Halverwege kunnen de wandelaars pauzeren en genieten van een kop
koffie / thee onderdak . Start tussen 9 en 10 uur mogelijk.
En: aanmoedigen is óók leuk om te doen.
De lopers van de 10 km maken twee rondes, zodat ze halverwege nog een keer over de Noorderbrug
langs het sportcomplex komen, wat extra leuk is voor supporters. De snelste atleten finishen iets na
elf uur, en tegen twaalven ook degenen die in een rustig tempo van het landschap willen genieten.
Voor inschrijving, herinnering, medailles en prijsuitreiking kunt u terecht in de kantine op het
sportcomplex, “De Konkel”.
Kleedgelegenheid en douches in kleedkamers van Victoria-O.
De prijsuitreiking voor de jeugd (1 en 3km) is om 11.00 uur in de Konkel en voor de senioren (5
en 10 km) om plm. 12.00 uur.
Wij hopen veel hardlopers en wandelaars, van alle leeftijden te mogen begroeten!
Voor overige informatie kunt u kijken op onze website www.aro88.nl, Na afloop zijn hier ook de
uitslagen en foto’s te vinden.

BERKHOUTER KERK ZONDAGMIDDAG 6 MAART
Bald
Menno Bruin, Johan Kruizinga en Johannes Dopmeijer vormen met zijn drieen het trio Bald.
Bald speelt Westcoast en andere juweeltjes uit de popmuziek waarbij driestemmigheid een
grote rol speelt. Ze spelen meest akoestisch en hebben alledrie iets met die typische West Coast
sounduit de late jaren 60 en de vroege jaren 70. De geniale songs van James Taylor en Jackson
Browne, de prachtige samenzang van Crosby Stills and Nash, de poëtische folk van Joni Mitchel.
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Heerlijk om naar te luisteren, heerlijk om te spelen. Ook hebben zij eigen muziek in deze bekende
stijl. Meestal twee akoestische gitaren en akoestische bas maar ook de Fender telecaster, Jazzbas,
banjo en percussie behoren tot de instrumenten die deze muziek zo herkenbaar maakt.
Aanvang : 14.45 – 17.00 uur, entree € 12,50

ANNA EN IRMA ON TOUR IN OUDENDIJK
Ze brengen nummers van onder anderen Adele, Ramses
Shaffy, Ruth Jacott, Guus Meeuwis, Queen, REM, The
Common Linnets, maar ook van Janis Ian, Coldplay en
Whitney Houston. Anna en Irma geven zondag 6 maart
een verrassend optreden in het kerkje van Oudendijk aan
de Dorpsweg 24.
Irma speelt gitaar, piano en cajon (een van oorsprong Peruaanse slaginstrument), arrangeert koormuziek, is dirigent van een levensliederenkoor en ze heeft de muzikale leiding van cabaretgroep
LOCA. Daarnaast vormt ze met haar even muzikale dochter Anna een duo. Anna speelt eveneens
piano en de cajon en zingt. Ook is ze zangeres bij Dé Coverband 8-PM. Anna heeft een prachtig
warm stemgeluid. Ze is zeer veelzijdig en kan uiteenlopende nummers prachtig en overtuigend
brengen.
Voor het optreden in Oudendijk hebben ze een speciaal programma in elkaar gezet. Ze brengen
drie sets met twee keer een korte pauze. Het volledige programma inclusief pauzes duurt circa 2
uur en 15 minuten.
Zondag 6 maart 2016, Kerkje Oudendijk, Dorpsweg 24, 15 uur, kerk open om 14.30 uur entree
10 euro.
Reserveren: via www.kerkoudendijk.nl, stuur een mail naar evenementen@kerkoudendijk.nl of
telefonisch op: 0229-851241.

SPORT JE LIEVER BUITEN DAN BINNEN?
LEKKER IN DE VRIJE NATUUR?
Dan is de Bootcamp-training bij ARO zeker wat
voor jou! In je eigen tempo, maar wel op een
intensieve manier, bouw je conditie en kracht op.
@ ARO”88 in Obdam Je krijgt verschillende oefeningen en technieken
aangeboden in deze veelzijdige training onder
Sport je liever buiten dan binnen? Lekker in de vrije natuur? leiding van een gediplomeerde instructeur.
Dan wordt
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wat voor
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deze
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verbeteren.
Individueel
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veelzijdige training onder leiding van een gediplomeerde instructeur.
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ook
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extra snelheid en coördinatie. De training bestaat
Je wordt dus verantwoord fit, sterk en soepel!
onder
andere
uit
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allerlei opbouw oefeningen en natuurlijk in de
Bootcamp is ideaal om je conditie snel en verantwoord te verbeteren.
Individueel
en in teamverband
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oefeningen.
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Een
total work-out
dus! Leuk, gevarieerd en uitdagend. Conditie, kracht,
Maar er zijn ook oefeningen die juist zorgen voor extra snelheid en
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en lenigheid.
Je vind het leuk om intensief te sporten en om je lichaam en
coördinatie. Decoördinatie
training bestaat onder
andere uit hardlopen,
intervaltraining en allerlei opbouw oefeningen en natuurlijk in de frisse buitenlucht!
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weer
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Een ideale total work-out dus! Leuk, gevarieerd en uitdagend.te geven? Dan is BOOTCAMP echt iets voor jou.
Conditie, kracht, snelheid, coördinatie en lenigheid.

Je vind het leuk om intensief te sporten en om je lichaam en jezelf telkens weer een
10
nieuwe uitdaging te geven? Dan is BOOTCAMP echt iets voor jou.

Wanneer? start: maandag 7 maart, Hoe laat? 19.00 tot 20.00 uur. Waar? ARO’88 terrein in Obdam
(Victora’O complex tegen over het trein station )
Kosten? € 65,- voor 8 Bootcamp-lessen én gratis deelname aan de ARO-looptraining,
2x per week (gedurende de Bootcamp periode). Daarna is er de mogelijkheid om door te trainen
richting, bv de Dam-tot-Dam loop, met gegarandeerd een start bewijs.
Voor meer info en of aanmelden wend je je tot, 
Monique bootcamp@aro88.nl

BESTE TENNISSERS,
Ook dit jaar organiseert TC Westerkogge weer het geweldige Blank
Sport Open Dubbeltoernooi,
op ons mooie park en wel van 12 tot en met 20 Maart.
Thema dit jaar is …… BEACHPARTY!!
We hopen dan ook op een stralend toernooi. Daarbij hebben wij
jullie hulp nodig.
Er wordt gespeeld in de volgende poules : 4, 5, 5 35+, 6, 6 35+, 7, 7 35+, 8 17+ (DD-HD-GD)
Dus volg je goede voornemen! Kom van de bank en geef je op, via www.toernooi.nl of
www.opendubbels.tcwesterkogge.nl We willen dit toernooi feestelijk afsluiten met een geweldige
DJ, op zondag 20 maart, zet hem alvast in je agenda!
Wij zien jullie graag komen op ons tennispark.
Met sportieve groet

EDO GYMVERENIGING EIERENACTIE 2016
Het is weer bijna Pasen, voor gymvereniging EDO een mooie gelegenheid om haar jaarlijkse
eierenactie te houden. In ieder gezin gaan er rond deze tijd extra eieren doorheen; is het niet om
deze op te eten dan wel om ze van een mooi kleurtje te voorzien.
Op woensdag 16 maart a.s., anderhalve week voor Pasen, komen de jeugdleden vanaf
circa 16.30 uur bij u langs.
Koopt dus allen een doos eieren en steun daarmee onze gymvereniging!!!
Alvast bedankt namens EDO gymvereniging
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BIJEENKOMST ‘OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND’ BIJ INLOOPHUIS PISA IN HOORN
Op dinsdagmiddag 15 maart a.s. vindt er bij Inloophuis Pisa aan de Draafsingel 59 in
Hoorn, een bijeenkomst plaats voor de ouders van een overleden kind. De bijeenkomst
duurt van 14.00 tot 16.00 uur.
Wanneer je je kind verloren hebt is er een gat geslagen in je leven en vraagt het uiterste van een
ouder om de draad van het leven weer op te pakken. Ook in Inloophuis Pisa komen mensen die
dit is overkomen. Deze bijeenkomst komst voort uit het feit dat er –binnen deze doelgroep- een
duidelijke behoefte bestaat om gedachten, gevoelens en ervaringen uit te wisselen met ouders,
stiefouders, schoonouders en grootouders die hetzelfde is overkomen.
Deze middag biedt de gelegenheid voor lotgenotencontact en het delen van vragen en ervaringen.
Juist lotgenoten geven elkaar erkenning en herkenning en snappen van elkaar waar ze het over
hebben. Dat maakt het hopelijk iets minder eenzaam, geeft steun en misschien nieuwe moed om
verder te gaan.
Begeleiding
De begeleiding van deze bijeenkomst is in handen van Marijke Krumperman, gastvrouw in
Inloophuis Pisa en moeder van een aan kanker overleden kind en Wiek Luza, coördinator/
begeleider Inloophuis Pisa.
Wat komt er aan bod?
Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn de ervaringen met de behandelingen aan kanker in
het ziekenhuis, de machteloosheid die je als ouder ervaart als je je kind ziet lijden en hier niets aan
kunt doen en uiteindelijk je kind moet loslaten.
Hoe communiceer je met je eventuele partner, andere kinderen en kleinkinderen? Hoe ga je om
met je kwetsbaarheid en het gevoel dat de zon nooit meer zal schijnen? Waar loop je allemaal
tegen aan in je omgeving, hoe ga je weer verder, waar en bij wie vind je troost?
Wanneer je aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst, dan kun je je aanmelden via: administratie@
inloophuispisa.nl. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.
Inloophuis Pisa, Draafsingel 59, 1623 LC Hoorn. Telefoon: 0229 – 75 85 31,
www.inloophuispisa.nl

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “ST. BARBARA” DE GOORN
					
p/a dhr. A.A. Kaizer
Ariens 73
1633 HH AVENHORN Telefoon: 0229 - 543507
Dat uw zorg onze zorg mag zijn
Uitnodiging aan onze leden tot het bijwonen van de ledenvergadering op
woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur in
Zaal Dolleburg, De Goorn 70 in de Goorn.
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Agenda.
1. Opening.
2.

Notulen vorige jaarvergadering.

3.

Ingekomen post, met betrekking tot de Jaarvergadering.

4.

Sociaal Jaarverslag.

5.

Financieel Jaarverslag.

6a. Verslag Kascommissie 2015.
Jaap van Diepen en Patricia Bakker; reserve Jan Wijnker
6b. Benoeming kascommissie 2016.
Patricia Bakker en Jan Wijnker; reserve
7.

Verkiezing Bestuursleden.
-Aftredend: Ko Schouten. (niet) herkiesbaar
-Tussentijds aftredend: Abba Kaizer
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de onderstaande adressen of voor
de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur.

8.

Toelichting voorstel tot wijziging structuur van de vereniging.

9.

Stemming over het aangepaste huishoudelijk reglement n.a.v. punt 8
(UITSLUITEND LEDEN kunnen op verzoek bij de secretaris van onze vereniging zowel
het huidige/actuele huishoudelijk reglement opvragen als het CONCEPT van het nieuwe
huishoudelijk reglement dat in stemming zal worden gebracht)

10. Rondvraag.
11. Sluiting.
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‘STICHTING WATERTHEATER OUDENDIJK’ BRENGT:

‘RUMOER AAN DE RINGVAART . . . .!’
Het is inmiddels bekend dat de Stichting Watertheater Oudendijk toneelproducties brengt die betrekking hebben op actuele situaties of bijzondere gebeurtenissen in onze omgeving.
Toen Oudendijk in de jaren ’40 van de vorige eeuw nog een zelfstandige gemeente was is er door
de toenmalige gemeentesecretaris op schrift gesteld wat er zich in het dorp heeft voorgedaan.
Eén van die mooie verhalen is nu door het Watertheater bewerkt tot een bijzondere water-theater-attractie.
Op de middagen van 23 en 24 april 2016 kan het publiek plaatsnemen in platbodem-schuiten om
al varende het verhaal te vernemen. Op iedere brug over de Ringvaart vindt een korte toneelscène
plaats die de verhaallijn al varende duidelijk moet maken. De slotscène is in het kerkje van Oudendijk waar het eindpunt van de vaartocht is.
Tussen de brug-scènes vinden bovendien allerlei tijdgebonden gebeurtenissen plaats die de sfeer
van de ’40 jaren onderstreept.
Per dag kunnen maximaal 120 Watertheater-bezoekers genieten van deze weer bijzondere voorstelling.
Noteer de datum alvast in uw agenda!
Begin april verneemt u hoe en waar u kaarten kunt bestellen.
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In een kamer zit een groep mensen onbewegelijk gevangen op een stoel.
Ze zitten stil. Ze zitten zo stil dat ze zijn verdwenen onder een dikke laag
stof. Een keer per jaar gaat er een gong. Dan kunnen ze weer bewegen. Ze
mogen even onder het stof vandaan komen en krijgen de tijd om met
elkaar te praten en een manier te vinden om weg te komen.
Ook dit jaar. Alle typetjes komen aan bod: van poetsvrouw tot christen en
van goochelaar tot de zenuwpees. Maar hebben ze het meteen erg druk
met de baas spelen over elkaar, poetsen, liegen, bedriegen, ruzie maken, indruk maken op elkaar
en met allerlei andere dingen. Zo druk dat ze bijna vergeten waar het eigenlijk omgaat.
Ja het klinkt allemaal heel geheimzinnig en spannend, dit moet je gewoon komen zien.
Op Zaterdag 9 april is dit prachtige toneelstuk te zien in Dolleburg.
Het toneelstuk heet “Het Rariteitenkabinet”
De middagvoorstelling is om 15.30 uur.
De avondvoorstelling is om 20.00 uur.
Dus zet zaterdag 9 april in je agenda en kom allemaal naar de uitvoering van “Het Rariteitenkabinet”.
!!! kijk ook eens op onze geheel vernieuwde website!!!
www.toneeldegoorn.nl
Toneelvereniging Nieuw Leven
Bob Koning.

NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
De commissie heeft de 2e vergadering er al weer op
zitten en de voorbereidingen voor de11e EDO Gym
Avondwandel4daagse zijn in volle gang. De 4daagse zal
ook dit jaar plaatsvinden in de week na Pinksteren en wel
van dinsdag 17 t/m vrijdag 20 mei 2016
Zoals u van ons gewend bent kunt u kiezen uit 2 afstanden,
5 en 10 kilometer. Houd dit blad en onze website in de gaten voor de laatste informatie.
Vind u het leuk en heeft u tijd en zin om ons te helpen, wij zijn nog op zoek naar nieuwe
commissieleden. Ook is er plek voor een maatschappelijke stage. Zit je op school en ben je op
zoek naar een stageplek en lijkt het je leuk om te weten hoe de organisatie eruit ziet, laat het ons
weten, ook jouw hulp kunnen wij goed gebruiken. Meld je dan aan via wandel4daagse@edogym.
nl .
Verder doen wij een oproep aan de sportverenigingen in Koggenland om op een van de avonden
een demonstratie te geven. Hoe mooi is het om je vereniging tijdens onze wandel4daagse te
promoten.
Namens de commissie EDO Gym Avondwandel4daagse,
Irma Kluit
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NIEUWE JASSEN VOOR BESTUUR EN JEUGDCOMMISSIE IJSCLUB
SCHARWOUDE –GROSTHUIZEN
Om de barre winterse omstandigheden, die we helaas dit jaar nog niet hebben
mogen ervaren, te kunnen weerstaan zijn bestuur en jeugdcommissie van
onze IJsclub voorzien van nieuwe winterjassen. De oude waren na bijna 20
jaar aan vervanging toe. Tijdens het jeugdschaatsen op ijsbaan De Westfries
werden de eerste exemplaren uitgereikt aan Herman van der Hulst en Peter
Jonker die de organisatie van het Jeugdschaatsen al jaren voor hun rekening
nemen. Met de mooie zwart-blauwe jassen met duidelijk logo van de IJsclub zijn zij voor iedereen
goed herkenbaar. En nu maar wachten op vorst, zodat ze ook bij wedstrijden en 5 Dorpentocht
gebruikt kunnen worden.

Het bestuur

NIEUW BIJ GYMVERENIGING VOORWAARTS: KIDS JUMPING!
Wil je ook een gat in de lucht springen? Niet alleen met mooi weer op
de trampoline buiten, maar elke week in de gymzaal? Dan is dit iets
voor jou.
Kom naar de gratis proefles op dinsdag 8 maart
2016 in de gymzaal van dorpshuis de Kogge in
Grosthuizen van 14.30 uur tot 15.30 uur.
Deze les is voor jongens en meisjes van 6 tot
12 jaar. We gaan de mini trampoline en dubbele
trampoline gebruiken en ook de springplanken,
de kasten en de Pegasus. (dit een groot spring
toestel)
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Kom eens kennis maken met deze les en kijk hoe leuk het is om te springen op en over de gym
toestellen.
Sportinstuif gymkids en gymmie turnen op 7 maart 2016
Op maandagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur wordt Gymkids gegeven voor kinderen vanaf 2,5
jaar.
Gymkids is een leuk en goed middel om peuters en kleuters op een speelse manier op tijd goed te
leren bewegen. Er zijn aparte lessen gemaakt die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
De lessen variëren van thema’s als winter, voorjaar, zomer en herfst, tot pietengym, sprookjesles
en lessen met materialen. Door de verscheidenheid aan lessen worden peuters en kleuters steeds
weer geprikkeld en uitgedaagd tot bewegen. Dat is niet alleen goed voor het mentale en sociale
aspect, maar ook voor de motoriek. Daarnaast leert een kind zijn of haar grenzen kennen en helpt
het bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid.
Van 15.30 tot 16.30 uur is Gymmie turnen voor kinderen vanaf 6 jaar. Dit
is een leer- en oefenstof, om de recreatieve sporters binnen het turnen kennis te laten maken met verschillende turnelementen. Stapsgewijs oefenen
de kinderen onder andere de turnelementen balanceren, arabier, handstand
overslag, salto voorover en de flikflak. Hierbij wordt regelmatig gebruik
gemaakt van de tumblingbaan.
Gymkids en Gymmie turnen wordt al gegeven bij onze vereniging, maar er
kunnen zeker nog wat kinderen bij!
Voor inlichtingen: Gré van Dok tel. 541678 of Els Veldhuisen 543102

DANSGROEP 50+ AVENHORN S OP ZOEK NAAR NIEUWE LEDEN
Heb je zin om meer te gaan bewegen ,kom dan ook bij ons dansen .
Het is een plezierige en sociale tijdsbesteding , en je ontmoet weer nieuwe
mensen. Door minstens een keer per week te dansen en je lijf lekker te laten
bewegen maakt dat je je happy voelt. En dat je dan ook nog flink wat
calorieën hebt verbrandt is ook mooi meegenomen. We leren steeds weer
nieuwe dansen en beginnen dan weer allemaal blanco .
Country, line, tango, wals, van alles wat onder leuke leiding .
Dans gezellig twee keer gratis met ons mee. Woensdagmiddag van 13.30 u tot 14.30 u in de gymzaal aan het Veer 88 achter peuterspeelzaal het Hummeltje.
Wil je nog meer weten bel dan 0229 542616 Sonja Dikstaal

BESTE DORPSGENOTEN
Het is alweer even geleden dat de dorpsveiling van Stichting Berkhouter Dorpsvertier heeft plaatsgevonden. De clubs en verenigingen die hebben meegeholpen om van de dorps veiling wederom een groot succes te maken zullen binnenkort van Stichting Berkhouter Dorpsvertier het geld
overgemaakt krijgen We gaan het , net als eerdere jaren, verdelen in 2 keer zodat de verenigingen
de komende twee jaar weer een extraatje in de clubkas mogen ontvangen .
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Na een oproep om als club onze stichting te helpen met het flyeren en ophalen van kavels waren er
vele aanmeldingen om te helpen en waren wij gelukkig niet alleen om deze enorme klus te klaren.
De clubs en verenigingen die geholpen hebben met de dorpsveiling zullen dus weer meedelen
in de opbrengst. Dit zijnde volgende verenigingen ; de heraut, bibliotheek afdeling Berkhout, TV
de Berk, Beukie berkie, Olympia gymvereniging, schoolpleinproject de Geert Holle, OBBB, Zonnebloem, Stichting de Berkhouterkerk, VVBerkhout, JC de Kist, muziekvereniging de Volharding,
Huiskamerproject de Berkenhof, Tafeltennis, Psz de Berkabouter, IJsvereniging Bobeldijk, Vrouwen
van Nu, RSJ Kolfvereniging, de Oranjevereniging, Berkensmart, Toneel Kunst naar Kracht, Biljart
St Joris, Biljart Geen keu’s, de Ondernemersvereniging, EHBO, Stichting amusementstocht Berkhout, Historische Kring Berckhout Bobel Dyck.
Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en kavels en graag tot de volgende Dorpsveiling ,
ook dan is jullie hulp weer van harte welkom.
Stichting Berkhouter Dorpsvertier

Bij Cultureel Centrum de Berkhouter Kerk is zondag 31 januari een kunstwerk
onthuld ter herinnering aan de voltooiing van de restauratie van de Berkhouter
Kerk en de heropening daarvan door Professor Meester Pieter van Vollenhoven
in 2013.
De onthulling gebeurde door de oudste inwoonster van Berkhout, mevrouw
H. Knol-Visser en de oudste vrijwilliger van de stichting de heer G. Groothuis.
Het kunstwerk, opgetrokken uit ijzer, is gemaakt door Coby Dierikx. Het geeft
symbolisch vorm aan een kring van vrijwilligers. “Ze komen van verschillende kanten, hebben
verschillende meningen, maar komen uiteindelijk toch weer samen. Met elkaar zorgen ze voor de
instandhouding van het gebouw en de activiteiten die daar plaatsvinden.”
Voorzitter Piet Koeman memoreerde de lange weg die aan de restauratie vooraf ging en het
prachtige resultaat. De rol die Pieter van Vollenhoven zo belangrijk noemde bij de opening, geen
leeg monument maar een monument met een functie, wordt volledig waargemaakt dankzij de vele
vrijwilligers die de kerk heeft.
Aansluitend was er in de kerk een lunch voor alle vrijwilligers en hun partner, die hoe kan het
anders, ook weer door vrijwilligers was bereid.
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Er hebben in het weekend van 30 en 31 januari bijna 170 kinderen afgezwommen voor het A, B of C diploma. 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.

De volgende kinderen hebben afgezwommen
voor het:
A Diploma
Voornaam
Marin		
Ivo		
Yara		
Roan		
Luke		
Kees		
Rens		
Kris		
Mathias		
Tymo van der
Xiamara van
Quint van
Alina		
Emma		
Daan		
Puk
van
Milou		
Merel van der
Femke de
Neva-Jade
Noa
de
Fabiënne		
Lisa
de
Julia		
Mila 		
Dalina		
Sander		
Thibo van
Quinty		
Quinty		
Maud		
Senna		
Gijs		
Lieke		
Nanne		

Tussenv Achternaam
Luten
Braas
Zuurbier
Hessels
Schaafsma
Bankras
Schilder
Vendel
Kuijper
Stoop
Nijnatten
Dijk
Oudejans
Bodde
Stellingwerf
Wijk
Glas
Meer
Koning
Heddes
Lange
Vlugt
Hart
Vlaar
Oud
Loozekoot
Mes
Dam
Poulain
Hesselmans
Ootes
Schaft
Kleiboer
Bakker
Heesakkers

Zoey		
Bakker
Dylano		
Elzinga
Ysze		
Hoekstra
Splinter		
Vermeulen
Stijn		
Butter
Sam		
Bakker
Yuna		
Vlaar
Lisa		
Braas
Bente van der Gragt
Maud		
Beuling
Denley		
Reus
Amy		
Klinkhamer
Maurits van den Bosch
Letizia		
Dijks
Isabella		
Vet
Jessie		
Kooij
Elin		
Harten
Jorgen van der Leij
Misty		
Dijks
Femke		
Vlaar
Faye		
Hofland
Coco
C.F.G. Lohstro
Isabel		
Aalders
Sjoerd		
Klaver
Arjan		
Bakker
Tara
van
Beijnhem
Sophie		
Tomesen
Tess		
Pronk
Jelka		
Maas
Jordan		
Niesten
Daniël		
Steur
Esmee van der Jagt
Roy		 Steur
Sanne		
Pronk
Tyler		
Bezuijen
Jurre		
Beckers
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B Diploma
Donna		
Kaj
de
Catherina
Marloes		
Siepe
van
Yara		
Pia
van
Marit		
Nova		
Jayda		
Loek
de
Calista		
Emma		
Djoy		
Chayenne
Keira		
Zara Catharina
Merel		
Thomas		
Inge		
Guido		
Nevis		
Karlijn van der
Jase		
Quinty		
Isabel		
Dijay		
Fiene		
Marc		
Dax		
Joy		
Stef		
Clery		
Nikki		
Puck		
Shahbaz		
Pien		
Ferron		
Isaac-PedroLars		
Esmee		
Dion		
Senn		
Stijn		
Brent		
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Admiraal
Vries
Hu
Hamstra
Lokven
Groot
Seumeren
Schaft
Kramer
Reus
Hertog
Commandeur
Ketel
Vissers
Haagsma
Blom
Grossouw
Mol
Konijn
Pielage
Glas
Kooge
Wal
Trinidad
Heinis
Wilmont
Obdam
Groot
Bakkum
Klomp
Heijnen
Schouten
Ndayizeye
Seuren
Enzerink
Westerhof
Dol
Bos
Toko
Schuijtemaker
Bregman
Kuiper
Zwerver-Mead
Segers
Poland

Mikai		
Peters
Tyrone		
Hoekman
Amy
de
Block
Ryanne		
Kuiper
Tijs
van
Enkhuizen
Nik		 Pronk
Stan		
Lemmers
Gijs		 Orsel
Yordin		
Koning
Jelle		
Fikke
Stan
van den Berg
Maud		
Dol
Joni
Van
Rijswijk
Hayley Mercedes Bos
Joey		
Lagerwey
Maarten van `t Hof
Suzan		
Peereboom
Kyra		
Wever
Jurian Maxim Vriend
Viènna		
Haring
Donny		
Duker
Nando		
Spil
Jill		 Elstrodt
Lisa		
Ory
Olivier		
Vos
Pepijn		
Dekker
Fenna		
Brouwer
Krijn		
Slings
Anna		
Neefjes
Tristan van
Huizen
Janne van
Schaik
C diploma
Xander		
Sven		
Nout		
Alyssa		
Jayla		
Kiki		
Luc		
Ted
van
Tim		
Pascal		
Jean
nic
Finja		
Kimberly de

Scherpenzeel
Groot
Schellevis
Snelting
Smit
Vriend
Bommer
Langen
Lakeman
Schaap
Vreeker
Sas
Vries

Tim
van
Soelen
Baran		
Schaap
Lisanne		
Reus
Pien		
Windt
Tessa		
Lakeman
Myrte		
Versteeg
Mike		
Commandeur
Eva		 Kok
Lucas		
Dekker
		
Op 6 februari hebben er in het Koggenbad
bijna 45 kinderen afgezwommen voor
zwemvaardigheid en snorkelen.
De volgende kinderen hebben afgezwommen
voor het:
Zwemvaardigheid 1
Voornaam
Tussenvoeg Achternaam
Gijs		 Lengers
Puck		
Schouten
Joran		
Woerdman
Lynn		
Vlaar
Thirza		
Laan
		
Zwemvaardigheid 2
Indigo van
Yara		
Malu		
Amy 		
Ella		
Vera		
Jelmer		
Thijs		
Joran		
Luke		
Jeannette
Thade de
Diede		

Rouendal
Court
Vogelzang
Bregman
Pronk
Braas
Schaap
Bommer
Woerdman
Laan
Kaptein
Boer
Koopman

Zwemvaardigheid 3
Sophie de
Boer
Jorn		
Bakker
Mika		
Vogelzang
		

Zwemvaardigheid 4
Peter		
Stam
Jacco		
Stam
Dian		
Klaver
Damian		
Laan
		
Snorkelen 1
Lasse		
Bierman
Fontessa		
Garms
Bram		
Enzerink
Lucas van
Loodam
Tom		
Duinmaijer
Anne		
Schouten
Jente
Joëlle de Ruiter
Arvid		
Vlaar
Djaydee van den Berg
Mika		
Lohstro
Isabel		
Pisart
		
Snorkelen 2
Boudewijn van Oppens
Zoë		 Schermers
Julia
de
Boer
		
Snorkelen 3
Jens		
Danisha de
Jens		
Joran		

Groot
Jager
Sas
Woerdman

Snorkelen 4
Johan		
Stam
Arjan		
Stet
Priya
den
Hollander
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BRUGORKEST WINT JEUGDFESTIVAL IN SCHOONHOVEN
Na enkele jaren oprij tweede te zijn geworden, heeft het Brugorkest op 6
februari in Schoonhoven het Jeugdfestival met 92 van de 100 te behalen
punten gewonnen. 14 orkesten uit de wijde omgeving, van Den Ilp tot Wijk
en Aalburg, streden om de “ Cup met de grote oren“. De jury was zeer positief
over het spel van het Brugorkest dat in de afdeling gevorderden uitkwam .
De lastige muziek die er gekozen is, leek jullie moeiteloos af te gaan, was het
compliment van jurylid Anno Appelo. Annemiek Lindenboom soleerde op althoorn, en het was
volgens de jury terecht dat zij gekozen is om in het Europese Jeugdorkest mee te mogen spelen.
Met de grote wisselbeker en de dagprijs in de tas, ging de jeugd in blije stemming terug naar De
Goorn.
BRASS KORTINGSPAS.
Wij hopen dat u hem het afgelopen jaar veelvuldig heeft gebruikt, wanneer u bij de lokale
ondernemers uw boodschappen deed. Heeft u hem in een laatje laten liggen en er niets mee
gedaan? Op de site van de brassband staan alle ondernemers die meedoen, en vraag gerust naar de
kortingen. De besparingen kunnen behoorlijk oplopen, en u helpt Kunst naar Kracht hier enorm
mee. Tot april is uw Brass kortingspas nog geldig, maar binnenkort zullen de leden en vrijwilligers
weer bij u langskomen met een nieuwe pas, die voor €10,00 te verkrijgen is.

HALLO ALLEMAAL
Hier weer eens wat nieuws van peuterspeelzaal Duimelot uit De Goorn.
Na de gezellige voorleesdagen in januari, zijn we met alle peuters aan de slag
gegaan met het thema “Winter”, hoewel het er buiten niet echt op leek, hebben we toch hele leuke winterse taferelen gehad in de speelzaal. Ook hebben
we de verjaardagen van drie juffen gevierd, juf Brigitte, juf Daniëlle en juf Elly
waren echt jarig en zijn reuze verwent door alle peuters.
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Binnenkort is het alweer voorjaarsvakantie en kan iedereen weer lekker een weekje uitrusten van
al dat harde werken, om na de vakantie weer met nieuwe moed aan de slag te gaan. Na de vakantie
gaan we ons namelijk voorbereiden op de lente. We gaan onze groene vingers testen, want wat is
er mooier dan te zien en te voelen hoe alles groeit en bloeit, hoe mooi alles weer wordt en hoe snel
dat gaat. Bij de lente hoort natuurlijk ook de Paas. We gaan weer hele leuke dingen doen, maar dat
blijft nu nog even een verrassing.
Tussendoor komen we ook nog bij iedereen langs met de jaarlijkse chocolade-actie van stichting
peuterspeelzalen Koggenland. In de week van 14 t/m 18 maart kan iedereen weer volop genieten
van onze heerlijke chocolade en we hopen daarom dat jullie ze gretig afnemen. Het geld dat we
hiermee ophalen komt weer geheel ten goede aan de peuterspeelzaal, zodat we weer nieuwe materialen kunnen aanschaffen om leuke dingen mee te doen.
Even belangrijk om te weten is dat de speelzaal na de voorjaarsvakantie ’s middags dicht gaat,
hiertegen zijn we wel alle ochtenden open. Bent u nieuwsgierig geworden, kom gerust eens lang
om een kijkje te nemen en ervaar hoe gezellig het bij ons is.
Groeten van alle juffen en natuurlijk de peuters van peuterspeelzaal Duimelot.
Het nieuwe adres van Stichting Peuterspeelzalen Koggenland
De Tocht 1a - 1633 HL Avenhorn
Post: De Fuik 1, 1633 HM Avenhorn Tel. 0229-743110

Donderdagavond 11 februari hield het bestuur van de VvNu uit
Berkhout/Bobeldijk haar Jaarvergadering. Vooraf aan deze avond
hadden de leden alle informatie digitaal toegestuurd gekregen
zodat ze alles op hun gemak konden doorlezen, hoewel niet alle
mail makkelijk te openen bleek. Op de avond zelf passeerde het
jaaroverzicht en over de verslagen van alle activiteiten, zoals de
lees- en tuinclub, de wandelclub konden vragen worden gesteld.
De financiën werden doorgenomen, de twee dames van de controlerende kascommissie kregen
een bloemetje en de rondvraag werd gehouden. Twee dames kregen vanwege betoonde diensten
een bon. Aan het einde memoreerde de voorzitter Hanneke Dijkema, het bestuurslid dat onlangs
is overleden.
Na de pauze gingen de dames “snuiven”. Geen coke, maar lekkere parfumluchtjes. Karin de Vries,
consulente, vertelde over dit merk wat, naast de luchtjes, ook “for home” en make-up producten
in de verkoop heeft. Het zijn hoogwaardige eau de parfums zonder merknaam en dure verpakking
en aangeduid met nummers en daardoor zeer betaalbaar. Er werden deze avond heel wat luchtjes
geprobeerd met, aan het einde van de avond, de mogelijkheid de producten te kopen. Twee
tubes handcrème werden onder de aanwezigen verloot en als verrassing kregen alle dames een
goodiebag mee naar huis. Onze volgende avond is 10 maart. Dan beginnen we met de eerste van
de vier lezingen over Kunst in de Islam. Deze avonden zijn voor ieder die daar belangstelling voor
heeft. Man, vrouw, oud of jong, maakt niet uit! Wel graag even van te voren aanmelden bij Renie
van Aartrijk. Tel.: 0229-542155 of via de mail: renie.van.aartrijk.roos@gmail.com. In de Ridder in
Berkhout. Wacht niet te lang, want vol is vol!
Namens het bestuur VvNu Berkhout/Bobeldijk, Renie van Aartrijk
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GESLAAGD 110 JARIG JUBILEUMFEEST GYMVERENIGING VOORWAARTS!
Zondag 7 februari bestond onze vereniging 110 jaar!
Het weekend van 6/7 februari werd dit gevierd met de jeugdleden en volwassen leden van Voorwaarts.
Zaterdagmiddag hielden we een receptie/inloop middag in dorpshuis de
Kogge. Vele oud bestuursleden, leden, leiding en dorpsgenoten kwamen ons
feliciteren.
Het was een geslaagde middag. Voor de kinderen stond er in de gymzaal een springkussen en
diverse spellen.
Tijdens de receptie deed de heer Peter Bus van de KNGU een woordje.
Piet Dikstaal, Gré van Dok, Janny Ton en Els Veldhuisen werden door hem naar voren geroepen.
Ze kregen allen een speld van verdienste van de KNGU en waren hierdoor zeer verrast.
‘s Avonds om 20.30 uur begon de feestavond voor de volwassen leden en hun partners. Voor iedereen koffie met gebak en daarna gezellig borrelen met een hapje. We hadden gezellig aangezeten
en met zijn allen leuke Oudhollandse spellen gedaan in de gymzaal. Iedereen deed fanatiek mee!
Door het bestuur werden er nog leden gehuldigd wegens langdurig lidmaatschap. Piet Dikstaal
was 70 jaar lid, Janny Ton 58 jaar, Lida Dikstaal 30 jaar, Margreet Damen 31 jaar, Teuni Korver 25
jaar en Marian Vader 36 jaar. Ze kregen een mooie oorkonde en een boeket bloemen. Voor Piet
en Janny nog een glazen standaard met inscriptie wegens langdurig lidmaatschap en voor Gré een
standaard voor haar jarenlange inzet. (zie foto) Voor alle leden was er een pen met inscriptie als
aandenken aan dit jubileum.

De avond werd om 00.30 uur afgesloten met een kopje koffie/thee en het bestuur kon terug kijken
op een geslaagde feestdag.
Zondagmiddag om 15.00 uur werden de jeugdleden verwacht voor de gymuitvoering.
Ouders, opa en oma, broertjes en zusjes iedereen was meegekomen. Iedereen deed super goed
zijn/haar best om te laten zien wat zij geleerd hadden bij juf Gré.
Na afloop lekker limonade en popcorn en nog lekker spelen in de gymzaal.
We gingen na afloop lekkere patatjes eten. Met een knakworstje en bekertje drinken zaten de
kinderen gezellig aan tafel. Ook de ouders konden nog even een patatje mee eten. We kunnen
terug kijken op een super geslaagd jubileum weekend. Iedereen die meegeholpen heeft dit weekend wordt hartelijk bedankt. De foto’s van de receptie en feestavond/middag staan op de website
www.gymverenigingvoorwaarts.nl
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Het bestuur gaat verder met de volgende activiteiten: de jaarvergadering op 15 maart en de rommelmarkt waar we nog steeds een locatie voor zoeken! De tijd dringt en we moeten als vereniging
echt de rommelmarkt houden voor de clubkas. Wie helpt ons uit de nood???
Voor inlichtingen:
Els Veldhuisen tel. 543102
Harmina ter Schure tel. 541214

“PRINS KOBUS” HEEFT DE KLUS GEKLAARD.
Hallo Leuterianen, carnaval 2016 zit er weer op. Onder aanvoering van prins
“Kobus” met zijn hofdame “Mandy” hebben we weer een paar fantastische
carnavalsdagen beleefd in onze leutbunker Dolleburg . Barry – Inge en medewerkers bedankt voor de geweldige ontvangst in Leutbunker Dolleburg.
Dit jaar hadden we veel schoolbezoek ( Avenhorn, De Goorn en Spierdijk )
en gingen ook op bezoek bij de kinderdagverblijven. Op Vrijdagmiddag ging
Prins “Kobus” met zijn gevolg naar het gemeentehuis. Daar werden zij, samen met de andere
carnavalsverenigingen uit Koggenland ontvangen door onze burgemeester Posthumus, die ons namens de gemeente een leutig carnaval toe wenste en de sleutel van Leutdrecht overhandigde aan
Prins “Kobus”. Op zaterdagmorgen was er het ziekenbezoek, iets wat elke keer toch weer heel
bijzonder is, die dankbare blikken doet je toch wat.
Op zondag dan de optocht, wat zou er op afkomen?
En zoals jullie vast wel hebben gezien langs de route was de optocht weer prachtig, heel veel verklede kinderen, duo’s, groepen en er reden diversen prachtige wagens mee, top gedaan allemaal. En
een compliment aan degene die schuur -opslag - winkelruimte - trekkers en wagens beschikbaar
hebben gesteld.
De Brassband, “Kunst naar Kracht” zorgde weer voor de vrolijke noot onderweg. Prins “Kobus”
had een prachtige sprookjeswagen “Assepoester en de zeven dwergen”. Het geheel werd weer in
goede banen geleid door onze verkeersregelaars , bedankt jullie.
Na de optocht was er een groots feest in onze leutbunker!!!
Onze carnavals DJ zorgde weer voor een goede feeststemming.
Het clownsduo Davy hield de kinderen enthousiast bezig en Birgit regelde de popcornkraam weer,
top gedaan.
Al met al een hele leuke gezellige en bovendien geslaagde middag.
Dan de maandag middag, de 55 + middag, een gezellig zaaltje vol. Koffie van de vereniging met
overheerlijke appeltaart zelf gebakken door Marieke een lekkernijtje van Sam Rood en een borreltje van Barry en Inge, het altijd spannende Bingo spel kon natuurlijk niet ontbreken en er was
een geweldige verrassingsact van de Tempeliers. 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, Nico Olij werd in het zonnetje
gezet voor al zijn (koster) werk binnen onze parochie. Zo hadden we toch nog een “Vrolijke Koster”.
Prins “Kobus” speelde hier mooi op in door samen met Nico dit lied te zingen. Ook deed Nico
gelijk de trekking van de grote loterij. “Lotenkopers bedankt hé” zoveel verkochte loten TOP. Al
met al een heel geslaagde middag.
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Aan het eind van deze middag trad Prins “Kobus” weer af en kreeg een hartstochtelijk applaus
voor zijn goede performance tijdens het carnavalsweekend, hij was weer Prins af, de klus was
geklaard.
Prins “Kobus” (en natuurlijk Annet) 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, zodat wij het allemaal nog eens rustig kunnen nakijken.
Het was dus weer een geslaagd carnaval en daar willen wij iedereen voor bedanken, want zonder
jullie kunnen wij geen carnaval vieren.
Wij hopen jullie volgend jaar allemaal weer te begroeten in onze Leutbunker en neem gerust iemand 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

HALLO LEUTERIANEN,
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de mooie creaties in de
zaal en in de optocht. Het was weer een geslaagde dag!
Uitslag jury:
Eenlingen:
3e prijs: Verschrikkelijke heks

2e prijs: Roodkapje en de Boze wolf

1e prijs: Het sprookjesboek van Prins Kobus 
Duo’s:
3e prijs: Vluchtelingen in een boot

			
2e prijs: Ik stik in plastic (pinguïns)

			
1e prijs: Lopend buffet
 		
			

Timo Vlaar
Milan de Lange
Maud Takken
Estee van Diepen
Lynn Vlaar
Yara Court

Groepen:
3e prijs: Banenenstrijders

			
2e prijs: Legoblokjes

			
1e prijs: Cookiesmonsters


Leon Hart, Che Bos,
Thijs Feld
Tess v/d Himst, Yente v Loenen,
Mila Zuurveen
Familie Tulp

Geinprijs:
Ik maak de stoet wel langer!		
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Rosan Onderwater
Manon Klaver
Jesper Overman

 Rodney Nolta

Wagens:
Aanmoedigingsprijs buiten Leutdrecht:
1e prijs: Calvé Pindakaas, Wie is er

niet groot mee geworden?			

Jeugd uit de
Wogmeer

Wagens Leutdrecht:
2e prijs: 60 jaar De Tempeliers is het
 		
geen sprookje?			
1e prijs: Er was eens…
 		

Huub en Rianne,
Sidney
Huttendorp

Kleurplaten:
4 t/m 6 jaar
 		
7 t/m 8 jaar
 		
			
9 jaar en ouder
 		

Ben Greven, Denley Reus, Yara Tulp
Cady Reus, Florine v/d Veen,
Daan Dekker
Sanna v/d Veen, Merel Dekker, Zoë

Ook willen wij een ieder bedanken voor het kopen van loten van carnavalsvereniging De Tempeliers. Mede daardoor hebben wij tijdens het carnavalsweekend voor jong en oud en voor de zieken
weer een leuk weekend kunnen organiseren.
Het erelid Nic Olij heeft de volgende prijswinnaars van de grote loterij getrokken:
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs

Fiets
Bon t.w.v. 100 euro
Uur bowlen met een hapje en
een drankje
Motorrijles
Cadeaubon van t.w.v. 30 euro
Cadeaubon
APK bon
Kappersbon
Bon van Chinees t.w.v. 20 euro
Kappersbon
Fietstas
Cadeaubon
Cadeaubon t.w.v. 15 euro
Cadeaubon t.w.v. 15 euro
Cadeaubon t.w.v. 12,50 euro
Cadeaubon t.w.v. 12,5 euro
Cadeaubon t.w.v. 12,50 euro
Cadeaubon t.w.v. 10,00 euro
Cadeaubon t.w.v. 10,00 euro
Cadeaubon t.w.v. 10,00 euro
Cadeaubon t.w.v. 10,00 euro
Cadeaubon t.w.v. 7,50 euro

Mevr. Van Kooten, Vijverhof 54
Robin Feld, Kanteel 67
Petra Alblas, Ariens 21
V.d Gulik, De Goorn 40
Mvr. Floris- Butter, Kolblei 121
K. de Jong, Ariens 9
Fam. Smits, Westeinde 316
Fam. Braas, De Goorn 2
Van Buren, Vijverstaete 107
Fam. Pronk, Overdorpstraat 54
Koning, Z. Spierdijkerweg 34
Fam. Schaap, Raaigras 1
Jaap Qakernaat, Dwingel 48
Jeannet Pronk, Elisabethstraat 5
H. Blom, Dorstvlegel 14
J. Groot, Pastoorlemeerstr 58
Pieter en Nancy, Kanteel 57
Toon Bakker, Chervet
Rietvoornlaan 16
Ted Koning, Kanteel 52
Fam. Vermeulen, De Goorn 5a
Fam. Van der Lee, Burg 8
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12-2-2016
De 8ste keer kaarten om de Paul Jong beker.
44 deelnemers				Top vijf
1. Afra Smal
5454		
1. Dien Koster
2. Riet Laan
5220		
2. Kees Jonk
3. Alie Belkom
5111		
3. Corrie Bos
4. Gerrit Pronk
5108		
4. Riet Laan
5. Ciel Koning
5105		
5. Loura Schilder
6. Trijnie Visser
5094
7. Tiny Beemsterboer
5072
8. Jannie Pronk
5041
9. Dien Koster
4988
10. Truus Ursem
4921

39580
39012
37930
37769
37503

Jannie Laan

KBO DE GOORN
DE PUNTJES OP DE “ I “
Dat moet zeker gebeuren als je eens per jaar een Algemene Ledenvergadering uit
schrijft. De huiskamer van de Rozestaete voelde sfeervol aan bij binnenkomst.
De tulpjes op tafel lachten ons vrolijk toe en de KBO vlaggetjes gaven een
gezellige aanblik. Een grote KBO vlag achter de bestuurstafel straalde een
bepaalde gewichtigheid uit. De vrijwilligers hadden de koffie- en theepotten
gevuld en van de ”allerhande koek” liep het water je in de mond. En daar
kwamen de KBO ers, opmerkelijk veel heren deze keer!! Ja… die houden wel van gewichtigheid!!!
De voorzitter deed de
aftrap en moest het
bestuur zich gaan
verantwoorden.
Gelukkig werd er op
financieel
gebied
“decharge” verleend en
over onze activiteiten
meer dan lof!! Dank
jullie wel.
Dit
stimuleert ons om
enthousiast
het
programma voor het nieuwe seizoen in te gaan vullen. Na de pauze kwam er iets heel anders aan
de orde. Vier muzikanten genaamd “Anpassant” begonnen hun apparatuur te installeren en als
“paturain boer” met baret op een op een mooie manier rustige chansons en easy-swing nummers
te vertolken. En dat was nou net de bedoeling! Onze leden kregen op die manier de gelegenheid,
onder het genot van een drankje eens lekker met elkaar te kletsen. De muzikale omlijsting werd
als rustig en sfeervol ervaren. Om vijf uur werd de middag afgesloten en de huiskamer weer in
gereedheid gebracht voor de avond activiteit n.l koersbal.
Fijn dat U er was en wij doen ons best om er het beste maar weer van te maken.
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CONCERT 13 FEBRUARI EVERGREEN.NL
Hier wil je toch bij horen, een fantastisch concert met een mooi thema. EVERGREEN .NL met Nederlandse topproducties. Een goed gevulde en mooi versierde kerk---ja het kan wel---- en een koor dat een feestuitstraling had. Creaties met
rood wit en blauwe tinten, hier en daar nog een vleugje oranje en het stond als
een huis. Als je dan- zoals ik- deel mag uitmaken van het koor en dan de kerk in
keek, zag je alleen vrolijke gezichten. Ik heb er erg van genoten en ik denk aan
de reacties na afloop te horen de fans van ons ook. Je hoorde geluiden van “wat hebben jullie een
mooi programma neergezet, wat een mooie en verrassende arrangementen, zoals jullie de’ Pastorale’ van Ramses Shaffy en Liesbeth List brachten, zo mooi neergezet, en ook dat nummer van
Twarres,’ Children, onbekend maar zo mooi. Heel veel reacties kregen we op de uitvoering van
‘Banger hart’ en niet te vergeten de medley met nummers van Boudewijn de Groot. Maar het feest
begon met een solopartij van ons jongste koorlid Mandy in het nummer ‘Hemel en aarde’, later
mocht ze ook soleren in ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij. Vlak voor en direct na de pauze
was er een plek ingeruimd voor de talenten van muziekschool Koggenland, onbevangen en zonder
zenuwen stonden zij op het podium. Nog een koorlid zette een ijzersterke solo neer, Tom Bregman
met het nummer van Andre Hazes ‘Zij gelooft in mij’ en het hele concert werd instrumentaal begeleid door Ted Knijn—hij gaat ons verlaten—op piano en op drums Ian Rijksen en op gitaar Wil
Heitbrink . Het concert stond onder leiding van Patrick Rus. Hier wil je toch bij horen. Je kunt het
concert nog beluisteren via kerkradio De Goorn, zoek op de kalender 13 februari en Evergreen .nl
staat in het programma, zeker de moeite waard, vooral voor diegene die niet aanwezig waren op
de zaterdag de 13e . Straks staat het ook op onze website evergreen .nl

Hans Feld

ZONNEBLOEM BERKHOUT-BOBELDIJK GAAT NAAR
DE IJSBAAN DE WESTFRIES.
Dinsdagmorgen 16 februari gingen we met 13 personen naar de ijsbaan. Lekker
dik ingepakt met handschoenen en sjaals vertrokken we naar Hoorn. We werden
met koffie en gebak onthaald in de lekker warme kantine van de ijsbaan.
Hier zitten ook de schoonrijders waaronder 4 rijders in oud Hollandse kostuums
en 2 paren in schaats tenue. Om half 11 ging de “zwiermuziek” aan en komen de rijders op de
afgezette baan. Als paartjes, of met z’n vieren, met stok of zonder stok. We genieten ervan, lekker
onder de plaids van de ijsbaan.
Als dank krijgen de rijders bloemen aangeboden en applaus. Voor gasten die nog belangstelling
hebben voor de grote ijsmachine en het neerleggen van de ijsbaan komt de ijsmeester uitleg geven.
Onder de ijsbaan ligt 80 km buis om de vloer in goede conditie te houden, de dikte is 3 cm, dit is
om de schaatsers goede grip te geven op het ijs. Het mag niet te zacht of te hard zijn, voor de 500
meter wedstrijd schaatsers is zachter ijs nodig, en bij de
5 km willen ze weer hard ijs, het word
ons allemaal uitgelegd.
Weer een leuk uitje op de dinsdagmorgen. Bedankt Peter die dit heeft geregeld.
Met vriendelijke groet Maartje
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OLYMPIA ON THE MOVE! EN VIOLENACTIE
Als u dit leest is de jaarlijkse uitvoering van Olympia alweer achter de rug.
Zondag 21 februari hebben alle jeugdleden hun kunsten laten zien aan ouders,
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s. Ditmaal maakten alle groepen gebruik van
de tumblingbaan. En de volgende activiteit staat alweer voor de deur; de
violenactie.
Heeft u ook alweer een beetje zin in de lente? Dat komt goed uit want op
donderdag 10 maart as. komen de jeugdleden van Olympia met een beetje lente langs de deuren.
Vanaf ± 17.00 uur kunt u ze verwachten met bakken vol prachtige violen in alle kleuren, geleverd
door Casa Flores. U een beetje voorjaar en wij een mooi extraatje voor de vereniging. Wij hopen
dat we weer op u mogen rekenen.
Het bestuur van Olympia

KOKOSNOTEN ACTIE OP DE GROSTHUIZERSCHOOL
De kinderen van de Grosthuizerschool hebben een kokosnoten actie gehouden om de natuurspeeltuin in Scharwoude te helpen realiseren. Ze zijn allemaal heel enthousiast
over de plannen om de saaie speeltuin leuker te maken en
ze hebben opstellen en tekeningen gemaakt. In de school
hangt op diverse plekken de ontwerptekening van de natuurspeeltuin.
Tijdens het overleg met de leerlingenraad van de school kwamen de kinderen met diverse ideeën
om geld op te halen. Een flessenactie, je spaargeld geven of een lening bij de bank. Het verkopen
van kokosnoten gevuld met vogelzaad vonden ze ook een goed plan. Met een intekenlijst zijn de
kinderen van groep 5 t/m 8 bij hun ouders, opa en oma, tantes en ooms en bij de buren langs
gegaan om te vragen of ze de natuurspeeltuin willen helpen door deze kokosnoten te kopen.
Met een geweldig resultaat, de kinderen hebben in totaal €275,- opgehaald voor de natuurspeeltuin! We zijn supertrots op deze kanjers!
Donderdag 25 februari is er op de Grosthuizerschool, van 17.00 tot 19.00 uur, een gezellige markt
ter gelegenheid van het project Een ijskoud avontuur. De leerlingen hebben hier maanden aan
gewerkt en deze feestelijke afsluiting is een mooi moment voor iedereen om te genieten van wat
de kinderen allemaal gemaakt, gedaan en geleerd hebben. Ook dan kunt u de natuurspeeltuin
helpen door kokosnoten te kopen. Voor de kinderen is er, tegen een kleine vergoeding, een leuk
workshopje. Ze gaan met lindentakken, hooi, eitjes en een vogeltje een Voorjaarsnestje maken.
Komt u ook langs en doet u ook mee op de Grosthuizerschool?
Donderdag 25 februari van 17.00 tot 19.00 uur.
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AGENDA 25-2 T/M 9-3-2-2016

				
Dag Datum: Tijd:
Plaats:
Do 25 feb 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete
Do 25 feb 17-19.00 uur Grosthuizerschool
Vrij 26 feb 14.00 uur
Scharwoude/Meerzicht
Vrij 26 feb		
Berkhout/De Ridder
10,17,24 en 31 maart
Berkhout/De Ridder

Activiteit
KBO - Klaverjassen
Markt
KIENEN
Klaverjassen
Lezing/Cursus VvNu Berkhout/Bobeldijk “Kunst in de Islam “
Za 27 feb 9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 27 feb 9.00 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Woe 2 maart 19.00 uur
Berkhout/Kerk
Lijdensmeditaties
Woe 2 maart Vóór 17.00 uur
Aanleveren kopij de Heraut
Do 3 maart 14.00 uur
De Goorn/Rozenstaete KBO - Keezen
Vrij 4 maart 19.30 uur
Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 5 maart 9.00 uur
Avenhorn/Berkhout/
			
Bobeldijk
OUD PAPIER
Zo 6 maart 14.45-17.00 u. Berkhout/Kerk
Concert Bald
Zo 6 maart v.a. 14.30 uur Oudendijk/Kerk
Anna en Irma On Tour in Oudendijk
Di 8 maart 19-20 uur
Avenhorn/De Groene Toren Auditie voor Musicalprojectkoor

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN: 			
Dag
Do
Vrij
Za

Datum: Tijd:
10 maart 17-20.00 uur
11 maart 14.00 uur
12 maart 20.25 uur
14-18 maart

Plaats:
Berkhout
Scharwoude/Meerzicht
De Goorn/Kerk
Avenhorn

Di

15 maart			

Woe 16 maart 20.00 uur
De Goorn/Dollenburg
Woe 16 maart 16.30 uur
De Goorn
Vrij 18 maart 13.30 uur
		
19.30 uur
Scharwoude/Meerzicht
				
12 t/m 20 mrt			
Za 19 maart 20.00 uur
Grosthuizen/De Grost
Za
Za

19 maart 11-16.00 uur Berkhout/kerk
19 maart		
De Goorn

Zo

20 maart		

De Goorn/Rozenstaete

Activiteit:
Violenaktie Olympia Gymvereniging
Kienen
Met de bus naar A’dam “Stille Omgang“
Chocolade-actie
Peuterspeelzalen
Koggenland
Jaarvergadering
Gymvereniging
Voorwaarts
Ledenvergadering St. Barbara
EDO gymvereniging eierenactie 2016
Soos
Bloemschikken
Blank Sport Open Dubbeltoernooi
IJsclub
Scharwoude/Grosthuizen
Klaverjassen/Sjoelen en Keezen
Inner & Outer beautydag
Opening Gezondheidscentrum De
Goorn
Lentemarkt van de Rozenstek
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Zo

20 maart 14.00 uur

Grosthuizen/Dorpshuis

Dubbelconcert Brassband Kunst naar
Kracht en Fanfare de Eendracht uit De
Ilp
Do 24 maart 19.30 uur
Grosthuizen/De Grost
Jaarvergadering Hemony
Vrij 1 april 14.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Kienen
Vrij 1 april 20.00 uur
Grosthuizen/De Grost
Rederijkerskamer Elena: BINGO
Vrij 1 april 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holleschool
Speelgoed en Kinderkledingbeurs
Ma 4 april 10.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Marion Mode
Woe 6 april 8.45 uur
De Goorn/Rozenstaete Dagboottocht met de Zonnebloem
Za 9 april 15.30 uur én
20.00 uur
Zaal Dolleburg Toneelvereniging “Nieuw Leven “jeugdtoneel “Rariteitenkabinet “
Za 9 april 20.15-22.30 u. Berkhout/Kerk
Concert Unicorn
Zo 10 april		
Oudendijk/Slimdijk2
33e Beetskoogkadeloop
Vrij 4 april 13.30 uur		
Soos (prijsuitreiking)
		
20.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Klankmeditatie
16-18 april
De Goorn		
KERMIS
Zo 17 april 11.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Rommelmarkt
Woe 20 april			
Koggenland Scholierenloop
Za 23 april		
Berkhout/De Ridder
Presentatiejaarboek
HKBB
en
presentieverkoop boek: Berkhout in
oorlogstijd
Za 23 april 20.00 uur
Berkhout/De Ridder
Muziekvereniging
Volharding
–
Donateursconcert
Zo 24 april 16.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Huiskamerconcert
24 en 25
April		
Oudendijk
Theaterproductie
van
Stichting
watertheater Oudendijk
Vrij 29 april 14.00 uur
Scharwoude/Meerzicht Kienen
Za 7 mei			
Op Roet 40mm
7 t/m 9 mei
Berkhout
KERMIS
				

FAMILIEBERICHTEN
Graag willen wij iedereen bedanken voor de warme belangstelling tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en fantastische oma
Tiny van Langen-Bakker
Zoveel mensen, bloemen, kaarten en lieve woorden!
Het is voor ons een grote troost om te weten hoe geliefd zij was en hoe zij werd gewaardeerd.
Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.
Cees van Langen
Kinderen en kleinkinderen
De Goorn, februari 2016
32

BEDANKT voor alle aandacht en de lieve kaarten ter ere van ons 50-jarig huwelijk. \Het was
HARTVERWARMEND!
Jan en Vera Mul-Braas

Wij willen een ieder bedanken die ons hebben gefeliciteerd in welke vorm dan ook met ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het was een mooie dag.
Theo - Marian Vreeker

TENSLOTTE
Gevonden:
Op vrijdag 5 februari vonden wij in de Jacob Bakkerstraat een (huisdeur?) sleutel met twee sleutelhangers er aan. Eén sleutelhanger is een blauw labeltje. Als u kunt omschrijven hoe de andere
sleutelhanger er uitziet, weten we dat u de eigenaar bent en kunt u de sleutel ophalen bij Frank en
José van Leerdam, Jacob Bakkerstraat 24 in De Goorn.
Te koop gevraagd:
Tuinfrees.

C. Kluft, 06-10221496

Te koop:
Kuubzak afvalhout - ongeverfd.
Voor open haard of allesbrander € 20,00 incl. bezorgen € 25,00.
Grosthuizen 79, 06-36105756.
Wie o wie kan ons helpen aan een locatie voor de rommelmarkt eind mei, begin juni liefst in de
omgeving van Grosthuizen?
Gymvereniging Voorwaarts 0229-543102 / 0229-541214
Heeft u een hekel aan strijken?
Of komt u er gewoonweg niet aan toe? Ik strijk al uw strijkwerk.
Voor vragen of informatie kunt u mij bellen op 06-25545009.
G. Doodeman
Ik ben op zoek naar een huurwoning in Avenhorn, De Goorn of Berkhout met minimaal 2
slaapkamers. Verhuurt u een woning of kent u iemand die een woning in de buurt van Avenhorn,
De Goorn of Berkhout verhuurt, dan zou ik graag contact met u willen opnemen. Mijn telefoonnummer is 06-29026696.
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“Tenslotte’s” kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een “Tenslotte” is men € 2,- verschuldigd, voor een “Familiebericht”
€ 4,- Tekst en geld in envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding
afzender. Tenslotte’s zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het
recht om een “Tenslotte” te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties dient u zich tot drukkerij Gerja te wenden. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk
woensdag 2 maart vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

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

Wij maken gebruik van elk uitvaartcentrum in Hoorn en de regio
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praktijk voor pedicure,
massage en beauty

	
  

Laat jezelf eens verrassen

met een gezichtsbehandeling
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Timothee 10 • 1648 EB 	
  De Goorn
Tel: 0229 - 85 25 66 • Mob: 06 - 25 05 43 93
www.dorises.nl
Aangesloten bij:

