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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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 10 oktober 2018 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
Jeetje, wat hebben we leuke kopij. Dat gaat goed met de Heraut. Een leuke editie met veel leeswerk 
dus activiteiten. Lekker bij de kachel op de bank. Bijna alle verenigingen hebben wat te melden. 
Misschien zit er een vereniging voor u bij waar u lid van wilt worden. 
De winter komt eraan en voor de donkere avonden lekker bezig zijn met dorpsgenoten, is toch 
niet zo gek bedacht. 

Ook wij zoeken nog steeds iemand om de redactie te versterken. Denk er nog even over na of bel 
een van ons voor informatie. Die geven wij graag.  
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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 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 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   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        WESTFRIESGASTHUIS,  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
E-mail: 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/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            Hensbroek; Jolanda vd Gragt (0226) 45 14 64
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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GRIEPVACCINATIE BERKHOUT 2018
HUISARTSENPRAKTIJK STURRIS & BERGMEIJER
De griepvaccinatie wordt aanbevolen voor mensen bij 
wie griep (Influenza) ernstige gevolgen kan hebben. 

Over het algemeen geldt dit voor iedereen die ouder is 
dan 60 jaar, maar ook bij mensen onder de 60 jaar met een aandoening van het hart, 
de longen, de nieren of met suikerziekte heeft de griepvaccinatie zijn waarde bewezen. 

Wij sturen iedereen eind september een oproep. Heeft u deze onterecht niet ontvan-
gen, neem dan a.u.b. contact op met de assistente.

Dit jaar zullen de vaccinaties weer plaatsvinden in
Café De Ridder

Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout
donderdag 11 oktober van 17:00 - 18:00 uur

Voor mensen die in of dichtbij De Goorn wonen, wordt de vaccinatie gegeven in
De Rozenstaete

(Let op: dit is alleen voor de patiënten van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout)
Kantbeugel 19, 1648 HR De Goorn

donderdag 11 oktober van 11:00 - 12:00 uur

Aangezien de prik in de bovenarm wordt gegeven, zijn korte mouwen handig.
Om de administratie te vereenvoudigen, willen we graag dat u de oproep meebrengt.

      
Avenhorn                           Berkhout                Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikantsplaats vacant
Voor pastorale zorg rondom sterven en uitvaart, aanvraag huwelijk, doop, belijdenis 
kunt u contact opnemen met de scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder 06-47 26 49 66  Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem 
scriba@pg-koggenland.nl
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KERKDIENSTEN
oktober
  7 oktober 10.00 uur Oudendijk ds. Hans Reedijk
14 oktober 10.00 uur RK kerk in Spierdijk Oecumenische viering
  met pastoor Nico Knol en mw. Joke Admiraal
 21 oktober 10.00 uur Berkhout dhr. Kees van Lenten
 28 oktober 10.00 uur Ursem ds. Henk van Olst   

 

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

  7 oktober ds. H. Reedijk  Oudendijk
14 oktober ds. H. Reedijk  Kwadijk
 oecumenische vesper   aanvang 16.30 uur
21 oktober ds. T. Moonen  Beets
28 oktober ds. H. Reedijk en kapelaan M. Momot  Oudendijk
 Dankdag voor gewas en arbeid

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

“FRANCISCUS EN ZIJN NAVOLGING”
ALEX VAN HEUSDEN PREEKT IN DE WESTFRIESE 
EKKLESIA
De eerste viering het nieuwe seizoen van de Westfriese 
Ekklesia is op zondag 7 oktober 2018 om 11.00 uur in 
de Protestantse kerk 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 de viering van 7 oktober a.s. zal Alex van Heusden in zijn preek nader ingaan op Franciscus 
en zijn navolging. Franciscus kende de angsten van de mensen. Voor de onbeheersbare krachten 
van de natuur, voor armoede en voor oorlog. Hij wilde mensen leren die angsten te overwinnen.
Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam. 

Hij is verbonden aan het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Hij verzorgt leerhuizen en 
voordrachten, in De Nieuwe Liefde en op vele plaatsen in het land, in Vlaanderen en in Duitsland. 
Van zijn hand verschenen artikelen in verschillende periodieken, onder andere in Werkschrift, 
Roodkoper, Nieuwe Liefde magazine en Ekklesia Maandbrief
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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 7 
oktober te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Ook kondigen wij alvast aan, dat op woensdag 10 oktober de dichter-verteller Peter Vermaat een 
theatervoorstelling over Franciscus van Assisi geeft: “Francesco, het verhaal van een middeleeu-
wer”.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

WESTFRIESE EKKLESIA ORGANISEERT BIJZONDERE
THEMA-AVOND

Peter Vermaat speelt “Francesco” 
Op woensdagavond 10 oktober speelt de dichter-verteller 
Peter Vermaat zijn bijzondere voorstelling
“Francesco, het verhaal over een middeleeuwer” in de 

Protestantsekerk, Raadhuisstraat15 Wognum.

Franciscus van Assisi is voor velen een bekende naam, maar wat dreef hem en wat betekent zijn 
levenswandel voor de huidige tijd, kan die ons nog steeds inspireren? In zijn voorstelling brengt 
Peter Vermaat dit verhaal op levendige wijze tot uiting. 
De voorstelling begint om 20.00 uur, kerk open om 19.15 uur en de toegang bedraagt € 10,-

Info: www.westfrieseekklesia.nl

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 VAN 6 T/M 12 OKTOBER
Zat.6 okt. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering

Zon.7 okt. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v Remember
 19.00u  Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 19 OKTOBER 2018
Zat.13 okt.  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering

Zon.14 okt. 09.00 u  Ontbijt in de kerk
 09.30 u Vertrek naar Spierdijker kerk
 10.00u  Oogstdankdag viering m.m.v Cantiamo
 19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Piet Stam , 70 jaar
 Bets Wester-v Baar, 82 jaar
  Tiny Koning-v Baar, 79 jaar
  Hr. Seegers, 

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

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.pastoriedegoorn.nl 

AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE VOOR KINDEREN VAN GROEP 4, 
PAROCHIE DE GOORN
Beste ouders/verzorgers,

Op zondag 26 mei 2019 onder voorberhoud vindt de Eerste Heilige Communie plaats in de kerk 
in De Goorn.

In januari 2019 starten de voorbereidingen voor de Eerste Communie.
Opgave via de mail verdient de voorkeur: heiligecommuniedegoorn@live.nl. 
Graag met vermelding van alle gegevens volgens het opgaveformulier dat hieronder staat. Ook 
kunt u uw kind schriftelijk opgeven middels dit formulier.

Voorbereidingsmiddagen voor de kinderen zijn op zaterdagmiddag in de Kerk in de Goorn. 

Op de eerste informatieavond in januari wordt besproken wat u en uw kind kunnen verwachten 
tijdens de voorbereiding van de Eerste Communie.
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Wij hopen samen met u en uw kind op een goede voorbereidingstijd. De datums voor de 
informatieavond en de voorbereidingsmiddagen volgen na opgave. Voor vragen kunt u natuurlijk 
altijd bij ons terecht; via onze e-mail: heiligecommuniedegoorn@live.nl

De werkgroep voorbereiding Eerste Communie:
Wendy Davus - Sonja Neefjes - Marleen Kicken - Linda van der Jagt

!

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE HEILIGE COMMUNIE 26 MEI 2019

Naam .....................................................................................................................................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats  ............................................................................................................................................................................................

(Mobiel)Tel.nr ...............................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum  ..........................................................................................................................................................................................................

Gedoopt in Parochie  ..............................................................................................................................................................................................

Te  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

School  .................................................................................................................................................................................................................................

Gezinssamenstelling  ...............................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail adres  ...................................................................................................................................................................................................................

O  Ik,  .......................................................................................... (naam), kom graag in de communie werkgroep 

O  Akkoord met doorgeven van email en telefoonnummer aan medecommunicanten.

O  Mijn zoon / dochter wil helpen / voorlezen tijdens een van de vieringen.
 (doorstrepen wat niet van toepassing is)

U kunt deze opgavestrook ook inleveren bij de Pastorie, 
De Goorn 67 te De Goorn.

Graag in de brievenbus van de deur!
OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK (voor 1 november 2018)
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“ ZIN IN OP ROET EN MUZIEK OP 13 OKTOBER 2018 “ !
Op zaterdagavond 13 oktober organiseert Op Roet : Zin in mu-
ziek “.We draaien muziek en projecteren de tekst op scherm 
met eventuele vertaling erbij. De songs die we draaien hebben 
we geselecteerd op de inhoud en/of thema.
Geen loze tekst maar teksten met een inhoud of waarin zinnen 
zitten die je aan het denken zetten. Welke regels ons aanspreken 
of welke regels jou aanspreken en waarom ! 

Daar halen wij dan weer inspiratie uit, want door deze specifieke teksten met de muziek brengen 
bij ons leven en samenleven van toen en nu bij elkaar.

Kom een uurtje naar Zin in Muziek: Op zaterdagavond 13 oktober om 19.00 uur 
Parochiekerk in De Goorn.
Kom je ook ? Dan hebben we samen zin in muziek…

P.S. noteer alvast volgende keer
10 november: Taize met gastkoor Anima Mea.

 

 

OPENINGSWEEK(END) CULTUREEL SEIZOEN ‘T BRAKENKERKJE OBDAM!
We zijn alweer een aantal maanden bezig om het programma 2018/2019 af 
te ronden en dat is heel goed gelukt!
Wij hebben ons dit keer ingezet op veel variatie n.l. 3 toneeluitvoeringen, 
zang in verschillende vormen zoals Folkmuziek, klassiek en jazz van het Con-
servatorium Amsterdam, een accordeonkoor, bezinningsbijeenkomsten, een 
kerst sing-in, een snertwandeling, Beatrice van der Poel, ja weer teveel om 

op te noemen. Op dit culturele programma zijn we trots, en we merken, dat elk jaar meer en meer 
mensen ons weten te vinden! We starten met een knaller:

Leonie Meijer, zaterdag 6 oktober, 20.30 uur: 
Deelneemster The Voice, Nederlandse Sing-songwriter, heeft 
mooie CD’s gemaakt, eigen repertoire, Nederlandstalig, echt 
de top van de Nederlandse bodem. 
Er zijn nog kaarten beschikbaar, reserveren: op onze site. En-
tree: Euro 17,50 en zaal open om 19.45 uur, Avondvullend 
optreden tot 22.30 uur, daarna nog nagenieten met drankje 
erbij.

Uur van Jaantje, zondag 7 oktober, 11.00 uur
Bezinningsthema: Kiespijn, Miranda Dekker, Peter Mole-
naar en Marianne Koelemeijer vertellen over hun eigen ver-
halen, gedichten en zang, voor iedere bezoeker herkenning 
en bezinning. 
U hoeft niet te reserveren, we gaan met de pet langs. Kom 
vroeg, zit meestal snel vol. Zaal is open om 10.30 uur voor 
kop koffie/thee.
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Klassiek in de Kerk, zondag 14 oktober, 11.00 uur
Klassiek is een regelmatig terugkerend gebeuren bij ons. Twee leden van het Conservatorium Am-
sterdam, Neelke en Ana Balestra laten hun klassieke gitaar en zang horen. Echte volksmuziek, u 
reist mee met hun liederen van Engeland naar Spanje. Thema is liefde en dood. Kwaliteit van het 
hoogste niveau. Aanrader en ontdek klassiek! Zaal open: 10.30 uur.

U hoeft hiervoor niet te reserveren, na afloop mag u eigen bijdrage bepalen.
Voor veel meer activiteiten in ons knusse, sfeervolle kerkje, kunt u vinden op onze mooie website: 
www.brakenkerkje.nl. Ons emailadres is: activiteiten@brakenkerkje.nl voor vragen.
Tot gauw! 

Activiteitencommissie t Brakenkerkje

A
G

E
N

D
A zaterdag 6 oktober, 11.00-16.00 uur

zondag 7 oktober, 11.00-16.00 uur

Boekenmarkt

Boekenmarkt

Struinen, neuzen, keuren en kopen. 
De jaarlijkse boekenmarkt biedt weer leeswerk voor jong en oud.
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HERFST-WANDELING IN DE POLDERS VAN HET WERELDERFGOED BEEMSTER EN BEETSKOOG
Over het nieuwe weilandpad met Trekpontje over de Waterling.

Op zondagmiddag 7 oktober a.s. organiseert eetcafe Les Deux Ponts in Oudendijk NH een mooie 
herfst-wandeling.
Struinen door het polderlandschap en genieten van de natuur laat de gids de mooiste plekjes van 
de oude veenpolder Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien.
U loopt over het nieuwe weilandpad* van Oudendijk naar Beets met trekpontje over de Waterling, 
en geniet van het weidse blik in de polder. Verder maakt u deze middag kennis met de vele 
weidevogels w.o. goudplevieren, kieviten, smienten, kolganzen en hazen die u van dichtbij kunt 
aanschouwen. 
Vervolgens loopt u door het dorpje Beets en langs het oudste stukje land van de polder Beemster, de 
veenpolder Kruisoord vroeger een schiereiland in het Beemstermeer. En gaan we via de Noorddijk 
naar Oudendijk, op dit laatste stukje van de dijk ziet u bergeenden en misschien een zilverreiger.

TIP ! Neem kijker mee en trek stevige wandelschoenen aan. 
* honden niet toegestaan op weilandpad !!
Start : 14.00 uur
Plaats : Slimdijk 2 in Oudendijk NH
Lengte : 8,4 kilometer
Duur : 2,5 uur
Kosten : € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 1,50

Voor meer informatie, bel naar tel. 0229-541275 of met Theo Neefjes natuurgids van IVN 
Westfriesland, tel. 0229-553183

MUZIKAAL TWEELUIK DOOR POSCH, JAGT, 
BOTMAN EN VAN VLEUTEN
‘Als ik de zee maar zie’ in Oudendijk

De oneindig deinende zee staat centraal in het mu-
ziektheaterprogramma ‘Als ik de zee maar zie’ van 
Victor Posch, Fleur Jagt, Helen Botman en Peter van 

Vleuten. De voorstelling, een tweeluik van muziek, dans, 
zang, verhalen en gedichten, is te zien op zaterdag 6 okto-
ber in het kerkje van Oudendijk. 

In het eerste deel brengt danseres Fleur Jagt (o.a. A Chorus Line, 
Chicago) samen met saxofonist/pianist Victor Posch een bijzon-
dere combinatie van zang, dans, verhalen en uiteraard sax. 

De rode draad is het verhaal over een oude visser en een danse-
res. Over het verlangen naar het onbekende en het najagen van 
dromen.



22 23

In het tweede deel brengen zangeres Helen Botman (o.a. La Luna, Vleugelvrouw) en singer-song-
writer Peter van Vleuten een vertelconcert waarin de zee het thema vormt: over vocale verlei-
dingen, omzwervingen en de koers naar huis. Met een getijdenstroom van tweestemmige zang 
omlijsten Botman en Van Vleuten de verhalen die aanspoelen langs hun muzikale vloedlijn. 
Het tweeluik mondt uit in een gezamenlijke finale met dans, zang, gitaar en sax.

Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24. Zaterdagavond 6 oktober, aanvang 20 uur, kerk open vanaf 19.30 
uur. Prijs is 17,50 euro aan de kassa en 15 euro in de voorverkoop. Zie www.kerkoudendijk.nl

JAN BRAAS VIERT 60-JARIG JUBILEUM MET EXPOSITIE BIJ BAKKERIJ PATER AVENHORN
Zaterdag 6 oktober werkt Jan Braas 60 jaar 
bij Bakkerij Pater en dat wordt groots ge-
vierd. Ter ere van het diamanten jubileum 
wordt de bakkerij deels opengesteld en 
mag iedereen binnen komen kijken. 
Hier wordt een expositie ingericht over 
Jan Braas de afgelopen 60 jaar. 

Jan Braas is inmiddels 76 jaar oud en werkt 
dus bijna van kinds af aan in de bakkerij. 
Hij is in 1958 begonnen en heeft in de eer-
ste jaren voor de oprichter van de bakkerij 

gewerkt, Jan Pater, die in 1924 begonnen is. In de jaren ‘60 nam Cor de bakkerij over en sinds eind 
jaren ‘80 werkt Jan voor Johan. Inmiddels werken ook de kinderen van Johan in de bakkerij. Jan 
begint nog altijd iedere dag om 05.00u. Zijn vrouw Willy heeft ook jaren in de bakkerij gewerkt.

Deze feestelijke dag is zaterdag 6 oktober van 13.00u – 16:00. Natuurlijk is Jan hierbij voor de 
felicitaties en trakteert hij op koffie en wat lekkers uit de bakkerij. Ook aan de kinderen wordt 
gedacht: wie wil er nou geen bakker worden? Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is welkom.

SPONSORCIRCUIT OLYMPIA BERKHOUT
De kinderen van de lagere school die lid zijn van Olympia verkopen dit 
jaar geen Grote Club Actie loten. Dit wordt alleen gedaan door de oudere 
kinderen.
Hiervoor in de plaats gaan zij op 10 en 12 oktober een sponsorcircuit lopen 
tijdens hun eigen lessen.
De kinderen gaan 30 minuten lang een parcours lopen, klimmen en duikelen 
waarbij 1 rondje gemiddeld 20 seconden duurt. 
Ieder parcours wordt aangepast aan de groep waar het kind in zit.

Belangstellenden mogen natuurlijk komen om de kinderen aan te moedigen, en we houden een 
korte pauze waarin de kinderen drinken en wat lekker krijgen.
Twee weken hiervoor krijgen de kinderen een sponsorbrief mee waarmee ze sponsors kunnen 
zoeken.
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Dit kan per rondje, waardoor ze enorm gestimuleerd worden om er veel te doen, of voor een vast 
bedrag. In de week na het sponsorcircuit gaan de kinderen langs om het geld op te halen.
Zij hebben dan een bewijs mee waarop het aantal rondjes vermeld staat.

Bij alle groepen hebben we een prijsje voor het kind dat het meeste sponsorgeld ophaalt.
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KENT U IEMAND DIE EEN LEUK UITJE VERDIENT?
Lekker even ontspannen en heerlijk genieten, wie heeft dat nou niet nodig?
Speciaal voor mensen die zich alleen voelen, en mensen met een kleine portemonnee stellen we 
een aantal toegangskaartjes beschikbaar voor het bijwonen van een leuke toneelvoorstelling.
Kent u iemand die een verzetje nodig heeft?

Meld u zich dan aan via info@toneeldegoorn.nl of bel met Bob Koning (06-34530104). Bij aan-
melding graag de reden vermelden waarom deze persoon een toegangskaartje verdient voor de 
toneelvoorstelling “Bokkesprongen” van Toneelvereniging Nieuw Leven. 
Data: vrijdag 12 en 19 oktober 2018, aanvang 20.00 uur, en zondag 14 oktober 2018, 
aanvang 14.30 uur. Locatie: Zaal d’ Ontmoeting in De Goorn. 

KORENFESTIVAL OP ZONDAG 14 OKTOBER 2018
IN SOCIAAL-CULTUREEL CENTRUM DE BRINK OBDAM

Maar liefst zeven koren zullen op 14 oktober a.s. akte 
de préséance geven tijdens het jaarlijkse korenfestival. 
Dat gaat opnieuw een waar muzikaal feest worden!

Het festival duurt van 13.30 tot circa 17.30 uur en de 
toegang is gratis.

Popkoor Starlight (foto) is een van de deelnemende 
koren.

De volgende koren hebben hun deelname toegezegd:
Van 13.30 uur tot 13.55 uur: Popkoor Feel Good
Van 14.05 uur tot 14.30 uur: Popkoor Evergreen
Van 14.40 uur tot 15.05 uur: Frank & Zij
Van 15.15 uur tot 15.40 uur: Popkoor S!ngt
Van 15.50 uur tot 16.15 uur: Men@Work
Van 16.25 uur tot 16.50 uur: Popkoor Starlight
Van 17.00 uur tot 17.25 uur: Popkoor Puur
Na het optreden van Popkoor Puur is er nog gelegenheid om gezellig na te praten in de foyer van 
De Brink. Komt u ook op zondag 14 oktober?

EVERGREEN PRESENTEERT ABBA MEETS QUEEN
Op zaterdag 3 november aanvang 20.00 uur
Op zondag 4 november aanvang 15.00 uur
Concert van EVERGREEN ABBA meets QUEEN , kaarten voor dit concert kunt 
u verkrijgen , vanaf 4 oktober bij drogisterij Carla v.d. Hulst in winkelcentrum 
Vijverhof in Avenhorn. Wees er snel bij . Het concert is in De Groene Toren te 
Avenhorn. Toegangskaarten voor volwassenen € 10.- 

Kinderen t/m 12 jaar € 5.00
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SCHAATSEN OP “DE WESTFRIES” 
De ijsclubs van Koggenland en de Stichting Vijfdorpentocht hebben de ijsbaan 
gehuurd voor de leden.

Op zaterdag 10 november 2018 van 17.30 tot 20.00 uur kunnen de leden van 
deze ijsclubs op vertoon van hun ledenkaarten gratis schaatsen op “de West-
fries”. Wilt u er iets over weten, neem contact op met het bestuur van uw eigen 
ijsclub. 

Namens de vijfdorpentocht commissie,
Teeuwis Klaij ( secr.)

BRIDGEN MOEILIJK?
NATUURLIJK NIET!

Bridgeclub Avenhorn verwelkomt graag nieuwe leden. 
Naast dat we graag ervaren spelers welkom heten op de club, zijn 
ook spelers zonder ervaring welkom. 
Zij kunnen het leuke kaartspel bij ons leren. Onze bridgeclub start 

vanaf november met een beginnerscursus “Bridgen voor iedereen”. Een kaartspel voor jong en 
oud. 

De kosten van de cursus bedraagt € 60. Daarnaast betaalt u ook een kleine bijdrage voor het lesma-
teriaal. Bij het volledig doorlopen van deze beginnerscursus krijgt u een deel van het cursuskosten 
(€ 25) terug. De cursus wordt gegeven door onze eigen zeer ervaren bridgedocent. Een les duurt 
ongeveer 2 uur en zal ’s avonds gegeven worden. De cursus start op woensdag 14 november bij 
Dollenburg (Eetcafé 70 in de Goorn) om 19.30 uur. 

Na afloop van de cursus (10 lessen) kun je meespelen op de reguliere speelavond (donderdagavond 
van 19.30-23.00 uur bij Dollenburg) om het spel verder onder de knie te krijgen.

Enthousiast? Geef je op bij Frits Gootjes (0229-541255) ) of Rob Kuijpers (06-27652588).

KOGGEKLASSIEK IS WEER GESTART
Na een geweldig jubileumconcert en een geslaagde afsluiting van het ons 
“koorjaar “op 4 juli ging iedereen voldaan even in de ruststand om te genie-
ten van een heerlijke zomer.

Maar op 22 augustus waren we weer present in de Groene Toren en sinds 
die avond klinken er kerstklanken op de woensdag in het kerkje in Avenhorn. 

Is dat niet een beetje vroeg zult u zich afvragen. Niet voor KoggeKlassiek. Het koor is druk bezig 
met de repetities voor ons kerstconcert op zondag 16 december. Vandaar dat u het Glory en het 
Hallelujah al uit volle borst hoort zingen. 
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En natuurlijk gaan we u verrassen met prachtige kerstliederen, maar daar een volgende keer meer 
over. Zet u vast zondag 16 december 15.00 uur in uw agenda.
Zingt u ook zo graag ons repertoire, kom dan gerust eens langs op de woensdagavond en luister 
of zing mee. We zijn om 19.45 uur aanwezig en onze muziekcommissie zal u van harte welkom 
heten. 

Kijk ook eens op onze website - www.koggeklassiek.nl 

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K organiseert in samenwerking met
 “’Het Sportcafe’’ van De Koggenhal weer het jaarlijkse open biljarttoer-
nooi van De Goorn.
De data hiervan zijn: 
- Vrijdag 28 december,
- Zaterdag 29 december,
- Woensdag 2 januari,
- Donderdag 3 januari,
- Vrijdag 4 januari. 
- Zaterdag 5 januari de grote finaledag.

Meer informatie volgt in de Heraut van eind oktober en begin november. 

Met vriendelijke biljartgroeten,
Mick Knijn

NIEUW: HERENSOCIËTEIT INLOOPHUIS PISA
Op 4 oktober a.s. vindt van 18.00 tot circa 
20.30 uur de eerste Herensociëteit bij In-
loophuis Pisa plaats. Ja, inderdaad, een bij-
eenkomst voor alleen mannen. 

Inloophuis Pisa biedt een plek waar iedereen, 
die met de gevolgen van kanker te maken heeft, 
welkom is. In de praktijk blijkt echter dat drie-
kwart van de bezoekers (en het leeuwendeel van 
de medewerkers) van het vrouwelijke geslacht is. 
Stappen vrouwen gemakkelijker over de drempel 
van Pisa? Kunnen ze beter over hun problemen 

praten dan mannen? Durven ze hun verdriet en blijdschap eerder te tonen?

Het team van Inloophuis Pisa vermoedt dat mannen dat niet beter of slechter doen dan vrouwen, 
maar wel ánders. Mannen hebben niet minder zorgen, verdriet of angst, maar gaan daar vaak 
anders mee om. 
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Mannen hebben misschien ook andere behoeften dan vrouwen en dus kan het prettig zijn om 
nu eens met alleen mannen bij elkaar te komen. Dat geeft direct een andere sfeer, met heel eigen 
mogelijkheden en invulling. 

Voor wie is deze herensociëteit bedoeld? Voor mannen die geconfronteerd zijn met de ge-
volgen van kanker: zelf ziek zijn (geweest), mannen die de partner van iemand zijn die ziek is en 
mannen die nabestaande zijn, al deze mannen zijn van harte welkom!

Doel? Met elkaar een zinvolle en gezellige avond beleven waarin ruimte is voor uitwisseling, 
ontmoeting, serieuze zaken, maar ook voor plezier en ontspanning.
Deze eerste bijeenkomst wordt er gezamenlijk een eenvoudige maaltijd bereid en genuttigd. Tij-
dens het diner wordt er gebrainstormd over de verdere invulling van deze bijeenkomsten. 
De organisatie van deze herensociëteit van Inloophuis Pisa verheugt zich erop om, samen met de 
aanwezige heren, het vervolg op deze avond vorm te geven en hoopt op een enthousiaste opkomst!

Meer weten over Inloophuis Pisa?
Inloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfron-
teerd en is gevestigd aan de Draafsingel 59 in Hoorn.
Bijdrage: € 5,00 per bijeenkomst + delen van eventueel gemaakte extra kosten.

Aanmelden: via administratie@inloophuispisa.nl, via website: www.inloophuispisa.nl of telefo-
nisch tijdens opening: 0229 – 75 85 31.

ROTARY KOFFERBAKMARKT EEN GROOT SUCCES!
Zondag 2 september 2018 hield Rotary Koggenland we-
derom de jaarlijkse kofferbakmarkt in het dorpsbos van 
Avenhorn. Het mooie weer en de vele enthousiaste deel-
nemers en bezoekers maakten van deze dag een groot suc-
ces. Voor de kinderen was er een programma met spring-
kussens en een suikerspin. Ponyrijden was nieuw dit jaar 

en werd door veel kinderen gewaardeerd. De brandweer gaf een mooie demonstratie. 

Al jaren sponsoren we o.a. Stichting Bake 
for Life via de kofferbakmarkt. De zusters 
uit Uganda waren nu ter plaatse om te la-
ten zien wat er allemaal gebeurd met de 
sponsoring. Het Horecaplein werd druk-
bezocht. Ook de ontbijtjes en lunches ble-
ken goed aan te slaan! De opbrengst voor 
de goede doelen was ruim 4000 euro. 

Rotary Koggenland bedankt u voor uw be-
zoek en alle vrijwilligers voor hun inzet.

Ook bedanken wij onze vaste sponsoren. 
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HET BESTUUR MELDT...

Bekerprogramma
Het bekerprogramma zit er voorlopig weer op en afgelopen weekend (22-23 
september) is dan eindelijk de competitie begonnen. Helaas heren 1 hebben 
nipt verloren bij KSV maar de JO19-1; MO17-2; JO17-1 en de MO19-1 won-
nen met ruime cijfers. Ook het nieuwe team, de JO8-1, wonnen hun eerste 

competitieduel in Tuitjenhorn.

Parkeerterrein
In het laatste kwartaal van dit jaar zal het parkeerterrein opnieuw geasfalteerd worden. Daarnaast 
komt bij de oude fietsenstalling een bunker van betonprofielen waarin de gemeente tijdelijk mate-
riaal kan deponeren (zoals zand, grond, gras e.d.). Een groot gedeelte van de oude fietsenstalling 
wordt gazon en daarnaast komt een asfalt toegangspad van 3 meter breed, zodat het terrein via de 
Julianastraat toegankelijk blijft per fiets. Tijdelijke overlast kunnen wij helaas niet voorkomen, maar 
soms zal er alleen via De Leet toegang zijn per fiets.

Kantine kleding
Een nagelstudio en bloemenzaak zijn de nieuwe sponsors van het kantinepersoneel, mooie zwarte 
polo’s zodat iedereen weet wie er kantinedienst heeft. Sponsoren bedankt voor deze bijzondere 
manier van sponsoring!!

Dames 35 jarig bestaan.
RKEDO dames bestaan dit jaar 35 jaar. Zaterdag 20 oktober staat vanaf 13:00 uur een middag-
programma gepland voor alle dames en meiden leden. Vanaf ongeveer 19:00 uur staat er voor 
iedereen een evenement gepland. Zie facebook en de website voor het laatste nieuws.

Borden hoofdsponsors
Met de komst van een nieuwe hoofdsponsor van de dames zijn alle drie de borden, in de kantine, 
bij de hoofdingang en langs de Julianastraat, ook aan gepast.

Kabouters
De nieuwe kabouters hebben met hun ouders een rondleiding op het complex gehad. De nieuwe 
jeugdvoorzitter Max en de aftredend jeugdvoorzitter Bram hebben de kabouters en ouders het 
complex laten zien, deuren gaan dan open die normaal gesloten blijven. We hopen dat de kabou-
ters met veel plezier bij RKEDO blijven voetballen.

Groet, 
Kees Floris 
Secretaris RKEDO 
Reacties op: secretariaat@rkedo.nl 

Programma heren en dames 1
7 oktober  14:00 uur RKEDO DA1 – Volendam 1
14 oktober  14:00 uur RKEDO 1 – Kwiek ’78 1
  11:00 uur ADO’20 Da1 - RKEDO DA1
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HARDLOPEN, IETS VOOR JOU?!
Hardlopen, je conditie op peil brengen of houden…… het 
kan op allerlei manieren. En zeker hardlopen is een sport 
die door tallozen individueel wordt beoefend. Hoeveel 
mensen lopen niet wekelijks of dagelijks een rondje door 
de polder? Een effectieve manier om stress te laten ver-
dwijnen en te vervangen door een heerlijk ontspannen ge-

voel. Echter, wil je je looptechniek verbeteren, bijvoorbeeld om minder kans te lopen op blessures, 
of wil je de gezelligheid van een groep als extra stimulans om regelmatig te trainen, dan kan aan-
sluiting bij een vereniging een goede stap zijn. Gelukkig is er in uw buurt een atletiekvereniging: 
ARO’88, wat staat voor Atletiek Recreatief Obdam, opgericht in, je raadt het al, 1988, met leden 
uit Obdam maar ook omliggende plaatsen. Behalve hardlopen hebben we ook een jeugdafdeling, 
waar alle bekende atletiekonderdelen worden aangeleerd, en een conditiegroep.
Waarvoor kun je terecht bij ARO?

A. Jeugdatletiek.
De jeugdafdeling organiseert activiteiten voor de jeugd vanaf 6 jaar. Zij kunnen al beginnen met 
atletiek als minipupil, terwijl wij jongeren tot 18 jaar als junior blijven begeleiden. Daarover in een 
volgende aflevering meer.

B.Conditiegroep “Fit & Fun” 
 Voor velen is het een hele opgave om aan een goede conditie te werken. Professionele begeleiding 
én de gezelligheid van een groep kunnen enorm helpen om goede voornemens in daden om te 
zetten…… en er veel plezier te beleven aan de conditietraining. Ook dat kan bij ARO. Elke week 
is er op maandagavond een sportieve work-out van een uur onder professionele begeleiding: Fit & 
Fun. Ook daarover later meer.

C. (Hard)Loopgroep De Duurdouwers
Bij hardlopen komt veel techniek kijken. Je manier van lopen heeft veel invloed op je prestaties 
en al of niet ontstaan van blessures. Bij ARO’88 trainen mensen van 15 tot 70 jaar in wisselende 
samenstelling en niveau onder goede begeleiding, met veel aandacht voor verbetering van ieders 
persoonlijke looptechniek. Als je wilt beginnen met hardlopen…… of als je al jaren alleen je rond-
jes (in donker) over de dijk loopt en dat blessurevrij wilt blijven doen……… of als je wilt trainen 
voor de ‘Dam tot Dam’ of (halve) marathon …….. of als je gewoon in goede conditie wilt blijven, 
kom dan gerust eens vrijblijvend meetrainen op onze baan op het sportcomplex van Obdam. Nog-
maals, ook als absolute beginner ben je van harte welkom! 

Om iedereen op een makkelijke ongedwongen manier 
kennis te laten maken met de sport, de vereniging of 
andere lopers organiseren we op 

dinsdag 25 september om 19.30 uur een inloop-
avond op onze baan in Obdam. Geïnteresseerden kun-
nen dan een indruk krijgen van een training en actief 
meedoen. 
U vindt het complex van ARO ’88 op het sportcomplex 
van Victoria in Obdam.
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Belangrijk voordeel van trainen op ons complex is dat er ’s winters bij kunstlicht wordt getraind. 
Dit is veiliger en samen met andere lopers is het nog gezellig ook. Iedere training wordt gestart 
met een warming up met aandacht voor core stability en technische aspecten van het lopen. Leuk, 
leerzaam en heel nuttig. 

Tevens is er iedere zondagochtend een sportieve loop in de duinen in Schoorl. Rond half negen 
wordt er vertrokken vanuit Obdam en vervolgens wordt in verschillende groepen op diverse ni-
veau’s ongeveer anderhalf uur gelopen. Een prachtige loopomgeving en met de middag weer thuis. 
een goed begin van de Zondag !

Nieuwsgierig geworden naar de ARO-jeugdatletiek, -hardloopgroep of -conditietraining? 
Kom dan gerust een paar keer kijken en/of vrijblijvend en gratis meetrainen. Je bent 
van harte welkom! Heb je vragen, mail dan naar bestuur@aro88.nl

Trainingstijden en -locaties en overige informatie vind je op onze site www.aro88.nl

VERSTERKING GEZOCHT!
Hoebe Muziekprojecten is op zoek naar versterking.
Lijkt het u leuk om te zingen in een geweldig koor dan is dit 
zeker iets voor u!

Onder leiding van Frank Hoebe repeteren we één keer per 14 
dagen op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 u , in de Pianokamer te Spierdijk voor een project. 
Op 12 oktober 2018 starten we met “Rockin’ Bach”. 

De uitvoering van “Rockin’ Bach” is op 28 en 29 september en 2 en 3 november 2019 . 
Kijk voor meer informatie en opgave op onze website www.hoebemuziekprojecten.nl of neem 
contact op met Marian Hoebe: marianhoebe@gmail.com of via 06-42 92 48 46.

VROUWEN VAN NU - BERKHOUT/BOBELDIJK
Medium Karel Haakman bij de Vrouwen van Nu Berkhout /Bo-
beldijk.
Donderdag 13 september, onze eerste avondbijeenkomst na een 
prachtige warme zomer.
Al snel was de zaal goed gevuld met onze enthousiaste leden die 
elkaar na zo’n lange tijd heel wat te vertellen hadden. Onder het 

genot van een kop koffie of thee werden er heel wat vakantie ervaringen uitgewisseld. Ook moch-
ten wij weer twee dames verwelkomen die een paar keer meedraaien om te zien of zij zich willen 
aansluiten bij onze club.
Na een welkom en kort woordje van onze voorzitster kon de heer Haakman beginnen met zijn 
lezing. Allereerst vertelde hij ons dat iedereen het in zich heeft om gevoelens van een ander te 
ervaren. Onze zintuigen werken daaraan volop mee. Je voelt bijv. dat je wordt bekeken en als je je 
omdraait zie je dat dat werkelijk zo is. Dit is een vorm van intuïtie. 
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De energie werkt magnetisch, je voelt je aangetrokken tot iets.
Gevoelige mensen hebben hier meer last van, alles komt bij ze binnen waardoor zij moe kunnen 
worden. Je moet dan ook proberen om afstand te bewaren, je moet jezelf beschermen. 
Karel werkt vanuit de psychometrie, het meten van de ziel. Kleuren spelen hierbij een belangrijke 
rol, daarom werkt hij graag met kleurige bloemen.
Het lichaam heeft zeven zintuigen en daarbij horen vaste kleuren.
Zo’n tien jaar geleden heeft Karel zijn gave ontdekt. Hij heeft zich zelf ontwikkeld en is ook naar 
heel veel cursussen gegaan om zijn gave goed in praktijk te kunnen brengen. 
Bij binnenkomst hadden alle dames een nummer gekregen, Karel had zelf een bos bloemen uit de 
tuin van zijn vader mee. Na zijn boeiende inleiding trok hij blind een nummer en zocht daarbij een 
passende bloem en begon te vertellen over de persoon in de zaal , die bij die bloem en dat nummer 
hoorde. Na verloop van tijd mocht de persoon van het nummer zich kenbaar maken en werd er 
gevraagd of zij zich in de beschrijving herkende. Er kwamen hele bijzondere zaken aan het licht en 
alle dames die aan bod waren gekomen waren verbaasd dat hij hen zo goed beschreven had. Ook 
de geestenwereld werd er na de pauze bijgehaald en menig overleden moeder of kind verscheen 
ten tonele. Een hele bijzondere ervaring.
Karel wist dit alles op een hele integere en positieve manier te brengen. Menigeen ging naar huis 
om over het een en ander na te denken.
Mocht u zin hebben om onze avonden te bezoeken en u bij de Vrouwen van Nu aan te sluiten dan 
bent u natuurlijk altijd van harte welkom. Bezoek onze website om wat meer van ons te weten te 
komen of stuur een mail naar berkbobel@gmail.com .
De volgende avond wordt georganiseerd door het eendaags bestuur en is een verassingsavond. 
Ook zullen wij onze jubilarissen, waaronder twee dames die al zestig jaar lid zijn! huldigen Deze 
avond is op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de Ridder.

Namens de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk 
Waltraud van der Woude

KBO DE GOORN
OPENINGSMIDDAG SEIZOEN 2018 - 2019
Het is donderdagmiddag 13 september en het nieuwe seizoen wordt geopend 
door het VISWIJVENKOOR “DULLE GRIET” uit Enkhuizen.
Veel leden hebben er weer zin in, wat blijkt uit de enorme opkomst.
Overal moesten stoelen bijgehaald worden en is de zaal goed gevuld.
Toen het koor zich had geïnstalleerd (volledig koor bestaat uit 24 vrouwen 

en één mannelijke accordeonist ) met totaal 16 vrouwen en de accordeonist opende voorzitter Ko 
Schouten met een woord van welkom de aanwezigen en de koorleden.
De Viswijven waren allemaal verkleed als.....nou ja als VISWIJF met hier en daar wat visattributen 
die zij in hun liedjes gebruikten.

Natuurlijk gingen alle liedjes over de vrouwen die achterbleven als de man op zee ging vissen. En 
uit sommige liedjes hoorde je wat ze dan uitspookten? Dat zal ik maar niet herhalen!!!
In de pauze kregen wij allemaal een lekker koel drankje of een advocaatje voorgezet en dat was 
wel nodig ook, want de temperatuur liep aardig op in de zaal.
Met dank aan de bediening om toch in een redelijke tijd iedereen te voorzien.
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Na de pauze gingen de VISWIJVEN door 
waar zij aan begonnen waren. Hier en 
daar een potpourri daar tussen door, zodat 
er ook meegezongen kon worden en er 
werd zelf gedanst.

Na afloop bedankte Ko het koor voor hun 
gezellige middag en kregen zij allemaal 
een bos bloemen mee, geleverd door Sjon 
Bakker.

Johan van Loodam 

KBO DE GOORN
OPENING NIEUW KLAVERJASSEIZOEN BIJ DE KBO DE GOORN
De eerste ronde om de nieuwe KBO beker op donderdag 20 september.
Je kan merken dat de klaverjasleden alweer te lang hebben stil gezeten, want 
wij mochten 61 kaartliefhebbers tijdens de openingsdag verwelkomen. Helaas 
was er per ronde één stilzitter, maar die mag dan verder het hele seizoen mee 
kaarten. Ook mochten wij een aantal nieuwe leden verwelkomen.

Door de drukte begonnen wij wat later aan de rondes, waardoor ook de eindtijd wat uitliep.
De dames van de bediening hadden het er maar druk mee om de koffie, thee en drankjes rond te 
brengen.
Om 17.15 uur kon Jannie Laan-Smits de stand bekent maken van de eerste ronde.
De prijsjes zijn weer keurig ingekocht door Corrie Bos.
Het was weer een gezellige middag in de Rozenstaete en op naar de volgende rondes.

De uitslag van de eerste tien deelnemers
Eerste ronde 
1 Piet Knijn 5744
2 Thea Bakker 5473
3 Maarten Koning 5394
4 Gre Kluft 5357
5 Jo Groot 5321
6 Gre Mollee 5281
7 Bets Veldboer 5234
8 Rie van Schagen 5090
9 Trien Weel 5053
10 Gre Smits 5050

De volgende klaverjasronde is op 4 oktober 2018 en op
11 oktober thema Santiago de Compostella 
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.

Johan van Loodam
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 NOORD-HOLLAND NOORD DOET MEE AAN
STOPTOBER!
2 op de 5 jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in regio 
Noord-Holland Noord heeft weleens gerookt en 1 van 5 
jongvolwassenen rookt regelmatig. Roken heeft negatieve 
effecten op de gezondheid, daarnaast werkt roken 
verslavend. Daarom roept GGD Hollands Noorden rokers 

op om mee te doen met Stoptober.

Cijfers jongvolwassenen en roken 
Uit het themarapport ‘Jongvolwassenen en Roken’, dat GGD Hollands Noorden deze week uit heeft 
gebracht, blijkt dat rokende jongvolwassenen (16-25 jaar) hun gezondheid als  slechter ervaren 
dan niet-rokers. Daarnaast zijn rokende jongvolwassenen vaker psychisch ongezond, hebben vaker 
last van langdurige vermoeidheid en stress en vertonen daarnaast vaker risicovol seksueel gedrag. 

Effect stoppen met roken 
Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn positieve effecten op de gezondheid van 
ex-rokers, zo wordt de conditie snel beter. Daarnaast is het risico op hart- en vaatziekten van een 
ex-roker, vijftien jaar na het stoppen met roken, vergelijkbaar met dat van iemand die nooit gerookt 
heeft. 

Stoptober
In oktober wordt aandacht besteed aan de landelijke campagne ‘Stoptober’: 28 dagen stoppen 
met roken. Wie het lukt om 28 dagen niet te roken, heeft een vijfmaal grotere kans om definitief 
te stoppen. Deelnemers aan Stoptober worden gesteund en aangemoedigd om het vol te houden 
via de gratis  Stoptober-app die elke dag tips en adviezen geeft. Daarnaast kunnen deelnemers 
via social media ervaringen uitwisselen of een gratis Stoptober Magazine ophalen bij het Kruidvat; 
een blad vol inspiratie en steun tijdens Stoptober! 

Inschrijven Stoptober
Inschrijven kan via de website: www.stoptober.nl. 

Een unieke kans om samen met de rest van Nederland 28 dagen niet te roken! 

BERKENSLAGTOERNOOI 2018 – HET ZIT ER WEER OP.
Een volgeboekt toernooi waarbij, het is ongelooflijk, maar waar 41 partijen uitgeloot moesten 
worden.
Zaterdag beginnen de eerste partijen reeds om 9.00h met al een heerlijk nazomer zonnetje aan de 
hemel. Direct een paar spetterende wedstrijden en ja hoor dus een menig 3-setter, en dit ging de 
hele dag zo door…. 

De banen waren nog maar net geveegd of maandag morgen rond een uur of tien verzamelden zich 
zo’n 36 sportievelingen van 50 en ouder op ons gezellig ingerichte park om ook een balletje te 
slaan. Deze maandagochtend, en een deel van de middag, wordt sinds enige jaren georganiseerd 
door een paar enthousiaste vrijwilligers. 
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Een partijtje spelen, koffie en zelfgebakken taart, heerlijk even met elkaar praten om vervolgens 
weer de baan op de mogen. Tussen de middag een heerlijk verzorgde lunch met prachtig opge-
maakte salades en ook zeker zeer smakelijk. Na de uitgebreide lunch nog een keertje de baan op 
om met een goed toernooi gevoel weer op huis aan te gaan. Fantastisch dat dit kan en georgani-
seerd wordt, waar zou je toch zijn, als vereniging, zonder een paar enthousiaste vrijwilligers. 
 
Het blijven ook door de week spannende en lange partijen, iedere avond zijn er een paar die toch 
net even later dan de laatst geplande wedstrijd om 22h de baan op gaan. De lampen zijn de hele 
week tot na middernacht aangebleven. Zodra deze uiteindelijk uit gingen, was het nog heerlijk ver-
toeven op het gezellig ingerichte terras incl. onze sfeerverlichting en, toch net even comfortabeler, 
met brandende terraskachels.

Nog even een groot compliment naar onze wedstrijdleider en assistenten. Er waren in totaal 406 
spelers die zich hebben ingeschreven voor ons toernooi. Dat betekent 812 verhinderingen in een 
periode van 9 dagen. Het is ongelooflijk moeilijk om dan alle spelers tevreden te houden en te 
kunnen laten spelen op een tijd welke het beste voor hen, de tegenstander en het verloop van 
het toernooi, uitkomt. Een geweldige uitdaging voor dit stukje crew nogmaals chapeau voor hen. 

Een prachtige finale dag met een laatste spannende partij waar, hoe kan het ook anders,  ook een 
3-setter gespeeld werd. Wij als “Berkenslag crew”, vonden het een geslaagde week en willen alle 
deelnemers, vrijwilliger, publiek en iedereen die ons toernooi en onze club een warm hart toe-
draagt hartelijk bedanken. Wij vonden het een eer om deze week met jullie te beleven, wij zullen 
jullie en elkaar, missen. Tja….je gaat toch een beetje van elkaar houden hé……. ;-)

Bedankt, zonder jullie was het lang zo gezellig niet………
De Berkenslag crew

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vrij 19-10 20.00 uur De Goorn/D’Ontmoeting Nieuw Leven “Bokkesprongen
Za 20-10  RK EDO 35jarig jubileum 
    meisjes/damestak
Zo 21-10 15.00 uur Berkhouterkerk Holland Baroque
Zo 28-10 10.00 uur Koggenhal Model(spoor)beurs
Za 3-11 17.15 uur Oudendijk/Les deux ponts Halloweenwandeling
Za/Zo 3+4-11  Avenhorn/Groene Toren Evergreen: ABBA meets QUEEN
Za 10-11 17.30-20 IJsbaan de Westfries Vrij schaatsen voor leden van de 
    ijsclubs
Zo  11-11 14.30-17 Rozenstaete Wintermarkt
 12/17-11  Avenhorn/Julius Biljarttoernooi
Za 17-11  Berkhouterkerk Muzikale avond pop- en 
    folkmuziek 
Zo 18-11 14.15 uur Avenhorn/Haven Sinterklaas intocht
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Za 24-11  De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Fee-tastich.nl” 
    Jeugdtoneel
Za 24-11 15.00 Oudendijk/Les deux ponts Sinterklaas intocht
Za 24-11 16.30 Oudendijk/Les deux ponts Schoentje zetten
Zo 25-11 11-17 Berkhouterkerk Sfeermarkt
Di/Vrij 11/14-12  Berkhout/De Ridder Kerstkolven en Finale Nel Vos 
    Bokaal
Zo 16-12  De Goorn/kerk Koggeklassiek Kerstconcert
Za 22-12 20.00 uur Berkhouterkerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
 28-12/5-1 Koggenhal/Sportcafe Biljarttoernooi

2019
Zo 26-5  De Goorn/kerk Eerste Heilige communie

Za  10-11 19.00 uur De Goorn/kerk Op Roet: Taize

AGENDA 4-10 T/M 17-10-2018

Dag Datum Tijd: Plaats: Activiteit
Do 4-10 9.00 uur De Goorn/bibliotheek Luisteren naar kinderen
Do 4-10 13.45 uur Rozenstaete  Klaverjassen
Vrij 5-10 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holleschool Speelgoed-kinderkledingbeurs
 5/14-10 Avenhorn/TC Westerkogge Herfsttoernooi
Za 6-10 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 6-10 20.00 uur Oudendijk/kerk Muzikaal tweeluik ‘Als ik de zee 
    maar zie’
Za/Zo 6 /7-10 11-16 uur Berkhouterkerk Boekenmarkt
 8/14-10 Berkhout/TV de Berk Buurt Tennis Toernooi
Wo 10-10 17.00 uur INLEVEREN KOPIJ
Wo 10-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 11-10 13.45 uur Rozenstaete  Thema: Santiago de Compostella
Do 11-10 20.00 uur Berkhout/De Ridder Vrouwen van Nu Berkhout/
    Bobeldijk
Vrij 12-10 14.00 uur Meerzicht Bingo
Vrij 12-10 20.00 uur De Goorn/D’Ontmoeting Nieuw Leven “Bokkesprongen
Za 13-10 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 13-10 19.00 uur De Goorn/kerk Op Roet: Zin in muziek
Zo 14-10 Meerzicht Nadine Run
Zo 14-10 14.30 uur De Goorn/D’Ontmoeting Nieuw Leven “Bokkesprongen
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FAMILIEBERICHTEN

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder

Tiny Schouten-Jonkers

Uw aanwezigheid tijdens de condoleance, de dag van de crematie en alle andere blijken 
van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Martien en Francien
Bea en Gert
Jaap en Ingrid
Klein- en achterkleinkinderen

De Goom, september 2018

“De herinnering blijft”

Zoveel handen, kaarten en bloemen: hartverwarmend!
Dank voor alle steun na het overlijden van

Cees

Ria Vlaar
Kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTE

Kleding maken
Ik ben een gewone huis, tuin en keuken mevrouw. Die graag op een creatieve manier mooie en 
aparte kleding op maat maakt. Via cursussen heb ik allerlei technieken geleerd, die ik toepas bij 
het maken. Al vele jaren maak ik b.v. originele Westfriese dames kostuums.
Maar ook bruidsjaponnen en chique avond/gala kleding op maat. (Ook voor een maalje meer.)
Door uw eigen idee van model en stoffen te kiezen heeft u altijd uw eigen UNIEKE japon.
Zie of hoor ik een reactie?
Mail of bel gerust voor info. e-mail: famgvos@planet.nl

Tel. 0229-210219

Gevraagd
Hulp in de huishouding voor op de vrijdag. Elke week 2 tot 4 uur werk

Tel. 06-27315522
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Gezocht: ervaren huishoudelijke hulp
Wij zoeken een ervaren huishoudelijk hulp voor eens in de twee weken op bij voorkeur dinsdag 
of donderdag voor 4 uur. Het gaat om schoonmaken, opruimen en (soms) strijken. 
Bel s.v.p. voor een afspraak.

Robert en Miranda Oudendijk
Tel. 06-49 39 63 86 (niet op maandag)

Gastvrije schuurverkoop
van brocante, boeken, huisraad, kleding, plantjes en veel meer.
5 oktober (17.00-20.00 uur) 6 oktober (10.00-15.00 uur)
Grosthuizen 80, een lekker hapje staat klaar. Kom langs!!!
Er zijn nog enkele kramen. Voor info 06-24151345 na 18.00 uur.

Gezocht
Een rustig stel in de veertig dat op zoek is naar een flat/huis te huur in de buurt van Avenhorn, 
De Goorn, Spierdijk, Ursem. Voor een langere periode.

Tel. 06-58809021 of 06-19112010

Te koop
Wipstoeltje kleur turquise, weinig gebruikt prijs € 10,-

Tel. 0229-551886

Te koop
Welke grootouders zoeken een baby/peuterbedje, incl. matrasje en beddengoed.
Over de prjis worden we wel eens.

Tel. 06-12576990

Yoga De Goorn
Vanaf donderdag 11 oktober start een 8-weekse cursus senioren(stoel) yoga in verzorgingshuis 
Rozenstaete in De Goorn. Doelen tijden de lessen zijn o.a. bewegen, balans en ontspannen. De 
les start om 10:00 uur en duurt een uur. Speciale introductieprijs is € 45,-
Bel of mail via onderstaand telefoonnummer / e-mailadres om u op te geven!

Bij de reguliere yogalessen van PS-Yoga in verenigingsgebouw ‘De Koperblazer’ in De Goorn 
zijn ook nog plaatsen vrij op woensdagavond om 19:20 uur en 20:30 uur.

Bel voor een gratis proefles reguliere yoga of voor meer informatie met Precilia Schuurink, 06-
10823496 of stuur een e-mail naar ps-yoga@hotmail.com
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Gezocht
Zondag 16 september is mijn damesfiets bij supermarkt Deen om ± 15.30 uur gestolen. 
Kenmerken Sparta, grijs, dubbele fietstassen, en grijs stuurmandje. Heeft iemand deze fiets 
gezien of ergens zien staan, bel.

Tel. 0229-541980

Te koop
Massagematras 6 standen 300,- 
Beeldbabyfoon 125,-
Tel. 06-24543645

Biljarten
Op woensdagmiddag biljarten in de Vijverstate.
Heb je interesse? Kom even langs of meld je

Tel. 0229-543028

“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 Zeeman Reclame Groep te wenden. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk WOENSDAG 10 OKTOBER 2018 vòòr 17.00 
uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.




