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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 24 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
Na enig beraad met het bestuur hebben we besloten om voor ons 4e redactielid buiten het 
voorkeursgebied van Oudendijk/Walingsdijk te gaan zoeken.
Dus voelt u er iets voor om ons te komen versterken als redactielid, laat het ons dat weten via een 
telefoontje of mail naar deheraut1963@gmail.com.
Deze functie houd in dat u één keer per 2 weken bij iemand thuis van de redactie de ingezonden 
kopij doorneemt, beoordeelt op plaatsing en eventueel wijzigingen aanbrengt bij spel- of type 
fouten.
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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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GRIEPVACCINATIES HUISARTS DE GOORN
Iedereen van 60 jaar en ouder komt in aanmerking voor een jaarlijkse griepprik. Voor deze 
groep (mits ingeschreven bij onze praktijk) organiseert Huisartsenpraktijk De Goorn de jaarlijk-
se griepvaccinatie. U kunt op onderstaande datum langskomen en ontvangt hier geen aparte 
uitnodiging meer voor.

De vaccinaties vinden plaats:
Maandag 5 november van  17.00 – 18.30 uur 
Gezondheidscentrum De Goorn, Dwingel 3

Uitnodiging voor patiënten met indicatie onder de 60-jaar 
Mocht u de leeftijd van 60-jaar nog niet bereikt hebben en toch in aanmerking komen door 
een speciale indicatie voor patiënten met hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en men-
sen met verminderde weerstand, dan sturen wij u eind oktober voor de zekerheid nog wel 
een extra uitnodiging. 
Indien u geen uitnodiging van ons heeft gekregen maar op eigen verzoek een griepvaccinatie 
wilt ontvangen, dan kunt u zich op 5 november aan de balie melden en tegen pinbetaling 
van 25,- een vaccinatie ophalen.
Als 5 november u helemaal niet schikt, kunt u eventueel donderdagmiddag 15 november van 
13.30 tot 14.30 uur binnenlopen bij het Gezondheidscentrum. Mocht u slecht ter been zijn 
en niet naar de Dwingel kunnen komen, belt u dan met de assistente (0229-542808) voor een 
afspraak voor vaccinatie thuis. De assistenten zullen in de eerste 2 weken van november een 
select aantal mensen aan huis bezoeken.
Meer informatie over de griepvaccinatie kunt u vinden via: www.thuisarts.nl. 

      
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, 
Ursem 1645VB Ursem scriba@pg-koggenland.nl
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KERKDIENSTEN
oktober 
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

21 oktober ds. T. Moonen  Beets
28 oktober ds. H. Reedijk en kapelaan M. Momot  Oudendijk
 Dankdag voor gewas en arbeid
  4 november ds. B. Stobbelaaar  Kwadijk
11 november ds. B. Seelenmeijer  Avenhorn
 op bezoek bij PG Koggenland

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 20 T/M 26 OKTOBER 2018

Zat. 20 okt. 16.30u.   Rozenstaete; Woord- Gebed- en Communieviering
Zon. 21 okt. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 27 OKT. T/M  2 NOVEMBER 2018

Zat. 27 okt.  16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en communieviering
Zon. 28 okt. 10.00u  Woord-, Gebed – en Communieviering
  19.00u  Rozenkransgebed
Don. 1 nov.  19.00u  Allerheiligen, Eucharistieviering met samenzang
Vrij. 2 nov.  19.00u  Allerzielen, Gebedsdienst m.m.v Remember
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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 

EWKC&PV organiseert haar kleindierententoonstelling
bij Neefjes Tulpen in Berkhout.

website: www.ewkc-pv.nl, e-mail: info@ewkc-pv.nl

EWKC&PV ORGANISEERT HAAR KLEINDIERENTENTOONSTEL-
LING BIJ NEEFJES TULPEN IN BERKHOUT.
website: www.ewkc-pv.nl, e-mail: info@ewkc-pv.nl
Van donderdag 18 t/m zaterdag 20 oktober organiseert EWKC&PV 
(Eerste Westfriese Konijnenfokkers Club en Pluimveehouders 
Vereniging) weer haar jaarlijkse kleindierententoonstelling.
Door vele fokkers uit de regio worden in totaal ca. 300 konijnen, 
cavia’s,

(dwerg)hoenders en sierduiven ingezonden. Deze prachtige dieren zijn het resultaat van zorgvuldig 
samenstellen van fokparen, gerichte selectie en een enorme toewijding waarmee de fokkers hun 
dieren verzorgen. Op donderdag worden de dieren door ervaren keurmeesters beoordeeld. De 
resultaten worden op beoordelingskaarten genoteerd, die tijdens de tentoonstelling boven de 
kooien hangen. Aan het eind van de dag zijn de kampioenen bekend.
Vrijdag en zaterdag is het ‘showtime’, zeker dan bent u van harte welkom om de fraaie dieren te 
bewonderen. Er is volop parkeergelegenheid beschikbaar en de toegang is gratis.
Zeker ook voor kinderen is een bezoekje leuk en leerzaam. Voor de kleinste dierenvrienden (t/m 
12 jaar) wordt ook dit jaar weer een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat is te downloaden 
op onze website. Voor de kinderen is er een leerzame speurtocht, waarmee een leuke attentie 
te winnen is. Bent u van plan een dier aan te schaffen, dan is de tentoonstelling een prima 
mogelijkheid om u te oriënteren. Door de fokkers worden vaak ook dieren te koop aangeboden. 
Bent u reeds in het bezit van een dier en heeft u vragen, dan is een bezoekje aan de tentoonstelling 
zeker zinvol. Gedurende de tentoonstelling zijn er altijd fokkers aanwezig die uw vragen kunnen 
beantwoorden en u alles kunnen vertellen over het houden dan wel fokken van kleindieren. Zij 
kunnen u praktische tips geven over huisvesting, voeding, verzorging, e.d.
De tentoonstellingslocatie is de schuurkas van Neefjes Tulpen, Oosteinde 114, 1647 AG  Berkhout. 
Openingstijden: donderdag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Voor de meest actuele informatie over de tentoonstelling en onze vereniging verwijzen wij u graag 
naar onze website (www.ewkc-pv.nl). Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze tentoonstelling, 

 Het bestuur van EWKC&PV
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‘BIG TIME!’ MET BIG GIG EN BACK IN TIME
Het is BiG Time! op zaterdag 20 oktober in Cultureel Centrum De Brink in Obdam. 
Popkoor Back in Time én Bigband BiG GiG brengen een avond vol met popmuziek en 
Bigbandmuziek.  

BiG Time is showtime; met uptempo evergreens door het popkoor Back in Time, onder leiding 
van Frank Hoebe en met swingende jazz door de 17-koppige Bigband BiG GiG onder leiding van 
Martijn Bos. Popkoor en Bigband brengen muziek uit eigen repertoire. Uiteraard zijn er ook cros-
sovers! Met onder meer muziek van Amy Winehouse, Aretha Franklin, Supertramp, Billy Joel en 
goed in het gehoor liggende swingnummers en ballads door BiG GiG met zangeres Clara Bakker.

BiG Time!
Zaterdag 20 oktober; 20:00uur (zaal open om 19.30 uur)
Kaarten á € 12,00 in voorverkoop en € 15,00 aan de zaal
Voor meer informatie en kaarten: www.biggig.nl / www.popkoorbackintime.nl of www.debrin-
kobdam.nl  
Of bestel je kaart(en) telefonisch: 0229 – 573863 (na 18.00 uur).

Badmintonclub De Goorn organiseert woensdagavond 24 ok-
tober vanaf 20.00 uur een herfsttoernooi in De Koggenhal De 
Goorn. 
Er zijn leuke prijzen te winnen maar we gaan vooral voor een 
gezellige en sportieve avond!
Dus trek je zaalschoenen aan en doe mee!
Materiaal zoals shuttles + rackets zijn aanwezig maar mocht je 
liever je eigen materiaal gebruiken dan kan dat natuurlijk ook. 

Neem ook gerust introducés mee.
 Team Badmintonclub De Goorn
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A  zondag 21 oktober, 15 uur

Entree is € 32,50. Reserveren door het bedrag van het aantal 
kaarten over te maken op de rekening van Jonkvrouw; NL26 INGB 
0008 0183 48 m.v.v. uw naam + Code CAROUSSEL.

Holland Baroque & Eric Vloeimans

‘Carrousel’ is een wonderlijke 
melange van twee werelden.
Waar de eerste samenwerking
 ‘Old, New & Blue’ nog een
ontmoeting was van twee 
stijlen, bestaat nu de grens
tussen barok en modern niet meer; de muzikale versmelting is 
een feit. Samen met Eric Vloeimans beweegt Holland Baroque 
zich tussen cornetto en celesta, tussen Bach en Vloeimans, 
tussen barok en nu. 

 donderdag 25 oktober, 19.30 uur

Herinneringsbijeenkomst
’Vergeet mij niet’

Deze avond wordt verzorgd door Monuta Feld - Smit uitvaartverzorging.

 zondag 28 oktober, 15.45 -17.00 uur

Herinneringsbijeenkomst
’Ik blijf je noemen’

Het is een herinneringsbijeenkomst waarbij iedereen welkom is die een 
naaste moet missen. Het is een middag met woorden en livemuziek, 
waarin we de naam van die dierbare overledene blijven noemen. 
Zoals Bram Vermeulen in het lied Testament schreef:  
En als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is het verlangen dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij me bent vergeten.

Marlies Schoneveld Yarden en Schoneveld Uitvaartzorg
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DRIESTEMMIGE FOLK MET HART EN ZIEL IN DE PIANOKAMER
Ze verkochten de Pianokamer al drie jaar op rij uit: The Lasses & Kathryn Claire, de internationale 
band rondom de Spierdijkse Sophie ter Schure. Met drie prachtige stemmen, bijzondere harmo-
nieën en geweldige liedjes toeren de vrouwen de hele wereld over. Eerder dit jaar speelden ze al 
in Japan, Amerika en België, en op 28 oktober komt het drietal ook weer langs de Pianokamer. 

Sophie, Margot en Kathryn zingen zo-
wel eigen werk als de mooiste nummers 
uit de Ierse, Engelse en Amerikaanse 
folktraditie. In Amerika staan ze ook be-
kend als “de vrouwelijke Crosby, Stills & 
Nash”, vanwege de mooie mix van hun 
drie stemmen. Vorig jaar kwam een ge-
zamenlijk album uit dat lovende recen-
sies kreeg in binnen- en buitenland.

Sophie en Margot treden gewoonlijk 
met zijn tweeën op als The Lasses, maar 

speciaal voor de concertreeks in oktober komt de Amerikaanse violiste en zangeres Kathryn Claire 
naar Nederland.  Met het aanstekelijke speelplezier van Sophie, Margot en Kathryn, de geweldige 
liedjes en de mooie verhalen wordt dit een middag om niet te vergeten.

Het concert begint om 14.00 (zaal open 13.30). Kaartjes (€10 vvk, 12 aan de deur) zijn te reser-
veren via Sonja Hoebe, 0229-563430. 

 BESTE MENSEN
Zondag 28 oktober organiseert de Westfriese Modelspoorclub 
(de WMC) haar jaarlijkse modelspoor-beurs. 
Dit jaar zal het evenement wederom plaats vinden in De Kog-
genhal in De Goorn, gemeente Koggenland.
In deze sporthal van ruim 1200 m2  kan de modelspoorder 
maar ook de modelbouwer zijn hart ophalen.
De beurs is opgezet voor jong en oud, gewoon een aantal uur-

tjes genieten van modelbouw met de nadruk op modeltreinen, maar ook andere takken van mo-
delbouw zijn te bewonderen. 

Wat mag u op onze beurs onder andere verwachten op gebied van modeltreinen
 Een prachtige baan van onze collega spoorders van Blokpost 13 uit het zuiden van het land en 

België
 Lifesteam stoomtreinen, de locs op deze baan worden echt gestookt
 Een prachtige N-spoorbaan van de heer Kees Gorter
 De modulebaan van spoorgroep De Kameel
 Demonstratiemodules die een puik stukje modelbouw laten zien
 Uiteraard de clubbanen van de Westfriese Modelspoorclub
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Maar er is meer, want wat te denken van modelbouw Waterland. Zij  komen met hun scalers naar 
de sporthal.  Scalers  zijn zelfgebouwde voertuigen die ze over obstakels laten balanceren maar 
waarmee ze ook rondjes door de hal zullen rijden.
Een andere tak van modelbouw laat kermisliefhebbers zien die  kermisattracties nabouwen. Zij 
komen met een mooie verzameling van hun modellen gebouwd met verschillende technieken.
Kinderen kunnen zelf de treinen laten rijden op 5 verschillende modelbanen en daar ook diploma’s 
halen.
Of lekker zelf bouwen met Lego, want of je 4,5,6 of 70 bent. Lego haalt het kind in je naar boven.
Mocht u door dit alles geïnspireerd raken en zelf ook aan een baan gaan denken dan kunt u bij 
de vele handelaren terecht voor nagelnieuw en gebruikt materieel. Wellicht als aanvulling op de 
treinbaan die op zolder in een doos ligt om te worden opgezet. Maar ook als u nieuw begint kunt 
u van de hobbyisten tips en uitleg krijgen van wat er allemaal mogelijk is in de modelspoorwereld.
Mocht u zich aangetrokken voelen door de hobby maar geen ruimte en tijd hebben voor het op-
zetten van een baan dan is er altijd de mogelijkheid om lid te worden van de WMC. Wij hebben 
als club diverse module banen in verschillende spoorbreedtes waaraan leden werken en waar de 
leden op rijden met hun eigen treinmaterieel.
Sinds begin dit jaar huist de club in lokalen van OBS De Kelderswerf in Obdam aan de Weerestraat 
70. 
We zien u graag op onze modelspoorbeurs op 28 oktober 2018 in de Koggenhal  Dwingel 4 1648 
JM te De Goorn. Voldoende parkeergelegenheid en een goede busverbinding, lijn 128,  maken het 
een prima bereikbare locatie. De beurs is open van 10.00 tot 16.00 uur.

Informatie is te vinden op de website van De WMC : www.dewmc.nl  

 Namens de WMC, Harry Feld
     

HET WOGMEERS VOCAAL ENSEMBLE ZINGT: “HERINNERINGEN”
Zaterdag 3 november 2018 om 20.00 uur zingt het Wogmeers Vocaal Ensemble onder leiding van 
Thom ten Harkel haar herinneringsconcert in de Hensbroekerkerk, Kerkweg 2 te Hensbroek en op 
zondag 4 november 2018 om 15:00 uur in de Willibrorduskerk aan de Westerweg 267 te Heiloo.
“Herinneringen” zijn liederen voor hen die zijn doorgereisd en dit leven hebben afgesloten maar 
ook voor hen die zijn achter gebleven. De zang laat horen hoe afwisselend mensen dit door de 
tijden beleefden en verwoordden. Muziek kan immers elke emotie overbrengen.
Op het programma staan onder meer: “De Profundis” van Wolfgang A. Mozart, “Ave Maria” van 
Jacob Arcadelt, “Angelis suis” van Johann Joseph Fux, “Lead me, Lord” van Samuel Wesley, “A 
Gaelic blessing” van John Rutter en “Det blir något”van Karl Erik Svedlund.

De organist Edwin Hinfelaar verleent zijn medewerking aan dit concert.

U bent van harte uitgenodigd. Met een consumptie in de pauze heeft u een betekenisvolle avond in 
Hensbroek voor € 10, - (kinderen tot en met 15 jaar € 5, -) of een betekenisvolle middag in Heiloo.  
In Heiloo wordt geen entree gevraagd, na afloop van het concert is er een collecte om de kosten 
van het koor en de kerk te bekostigen. Wilt u zeker zijn van een plaats in Hensbroek dan kunt u 
vooraf kaarten bestellen. Zie hiervoor de informatie op www.wogmeersvocaal.nl, want VOL=VOL
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HALLOWEEN WANDELING 
Zaterdag 3 november 2018

Hét ideale Halloweenuitje na de Herfstvakantie voor jong en oud!!
Eetcafé Les Deux Ponts organiseert, na het grote succes van voorgaande jaren, op zaterdag 3 
november voor het 14e jaar weer een te gekke Halloween wandeling. Struinend door met 
herfstbladeren bedekte Beemsterdijk laten de gidsen de mooiste plekjes in de polder van het 
Werelderfgoed Beemster zien. 	  

Trek je HALLOWEEN OUTFIT maar aan!!
Een mooie ROUTE voor GROOT & KLEIN!!

Tijdens het vallen van de avond krijgen alle deelnemers een gekleurde 
lampion, zodat er een lang lint van sfeervolle verlichting op de dijk ontstaat. 
Halverwege de route op de Beemsterringdijk en op het einde van de 
wandeling (verrassing) zijn er “Halloween acts” gespeeld door TOP leden 
van Toneelvereniging Midden Beemster. Dan terug naar het café, waar een 
heerlijke kop Pompoensoep (deze pompoenen komen van biologisch akkerbouwbedrijf Jan Knook 
uit de Beemster) of gevulde Erwtensoep op de Halloween wandelaars staat te wachten. Voor de 
kinderen hebben we knutselactiviteiten, dus die kunnen zich prima vermaken!!! 
	   Start : 17.15 uur

Lengte : 3,3 kilometer 
Kosten : € 8,50 per persoon, kids tot 12 jaar € 7,00 incl. soep, lampion en 
kinderverrassing. Zonder soep € 4,50 per persoon, kids tot 12 jaar € 3,50
Reserveren gewenst!!
Voor meer info en foto’s, kijk op www.lesdeuxponts.nl of bel 0229-541275 
Slimdijk 2 - 1631DB Oudendijk NH

5 JARIG BESTAAN CREATIEVE WINTERMARKT OBDAM!
Lustrum editie hobbymarkt boordevol ambachten en creativiteit
Op zondag 4 november 2018 vindt, in de Brink te Obdam, de Crea-
tieve Wintermarkt Obdam plaats! Dit jaar alweer voor de vijfde keer! 
Op deze sfeervolle en gezellige wintermarkt exposeren en verkopen 
hobbyisten uit de omgeving hun eigen gemaakte creaties.

Ook dit jaar is er weer een groot aanbod van vele verschillende hobby’s. Tijdens de wintermarkt 
is onder andere het volgende te bewonderen: klein brocante, haken, wolvilt, 3D-kaarten en fo-
tokaarten, kantklossen, geëtst glas, breiwerk en borduurwerk, glas-in-lood, sieraden, speksteen, 
kerststalletjes en nog veel meer. En natuurlijk staan de gezellige houtdraaiers er ook dit jaar weer. 

Naast de creatieve kraampjes is er een gratis creatieve kinderactiviteit voor kinderen t/m 12 jaar.  
Dit jaar wordt het een leuke winter knutsel! 
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De Brink verzorgt een gezellige terras, en de markt wordt aangekleed in een winterse sfeer. Deze 
markt wordt mede mogelijk gemaakt door de fantastische sponsors: Dekamarkt Obdam, Loos Be-
tonvloeren en Braas Brood -en Banketbakkerij.
De Creatieve Wintermarkt Obdam vind plaats op zondag 4 november 2018 in dorpshuis de Brink 
te Obdam (Dorpsstraat 155, 1713HE in Obdam). U bent van harte welkom tussen 11.00 uur en 
16.30 uur.  De entree is gratis en iedere bezoeker krijgt een lootje bij binnenkomst waarmee u 
wellicht een prijsje kunt winnen. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.creatievewintermarktob-
dam.nl. Tot dan! 

SHE SINGS EN MEN@WORK PRESENTEREN (S)HE 
TOGETHER
Popkoor She Sings en Vocalgroup Men@Work geven 
op 10 november samen een uniek dubbelconcert. 
Het optreden (S)He Together vindt plaats in de Berk-
houter Kerk, Kerkebuurt 172 in Berkhout.
She Sings, onder leiding van Michael van Breemen, 
laat tijdens het concert een selectie van nieuwe 
popsongs en nummers uit voorgaande projecten ho-
ren. Muziek van onder meer Billy Joel, Queen en Ade-
le komen voorbij.
Men@Work staat onder leiding van Frank Hoebe 
en brengt o.a. muziek van Billy Joel, Queen en uit 
het project At The Movies.
Het concert begint om 20.15 uur. Kaarten kosten €10 
per stuk en zijn te reserveren via
info@shesings.nl en de website 
www.vocalgroupmenatwork.nl/agenda

WELKE VRIJWILLIGER OF SPORTER  

 

MAAKT DIT JAAR HET VERSCHIL? 
Op maandag 7 januari 2019 vindt de Nieuwjaarsontmoeting 
plaats. Tijdens deze ontmoeting toosten we samen op het nieuwe 
jaar én onderscheiden wij Koggenlandse vrijwilligers en sporters. 
Kent u een onmisbare vrijwilliger of fantastische sporter die het 
dubbel en dwars verdient om extra gewaardeerd te worden? Meld 
hem of haar dan aan voor een onderscheiding!
Vrijwilliger van het jaar
Vrijwilligers zijn de onzichtbare helden van onze samenleving. Vaak op de achtergrond, zetten zij 
zich belangeloos in voor anderen. De mantelzorger, voetbalcoach, hulpouder op school of bijvoor-
beeld bestuurslid van een vereniging. Zij zijn van onschatbare waarde. Onze waardering voor die 
inzet tonen we door het uitreiken van de onderscheiding ‘Vrijwilliger van het jaar’. 
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Aanmoedigingsprijs voor jongeren
Jongeren kunnen qua dienstjaren de competitie niet aan met senioren. Ze zijn daarentegen door 
hun initiatieven en bijdragen wel van groot belang voor de gemeenschap. Een jonge vrijwilliger 
wordt met de ‘Aanmoedigingsprijs’ in het zonnetje gezet, gestimuleerd de activiteiten voort te 
zetten én leeftijdsgenoten te inspireren.
Sporter van het jaar
Sport is voor veel inwoners belangrijk. Het college zet graag een fantastische Koggenlandse sporter 
in de schijnwerpers . Kent u iemand die de sporter van Koggenland moet worden? Nomineer en 
motiveer waarom hij of zij de titel ‘Sporter  van het jaar’ verdient.
Nomineren
Nomineren kan tot uiterlijk 12 november. Wie er in aanmerking komen voor een nominatie en hoe 
u iemand kunt nomineren is te lezen op www.koggenland.nl/nomineren. 

SINTERKLAAS TONEEL IN GROSTHUIZEN
Waar wij nog maar net oktober zijn beland, komen de eerst e-mailtjes al onze mailbox binnen 
wanneer we de uitvoeringen hebben van het sinterklaas toneel. Het is leuk dat we zo snel zijn 
ingeburgerd zijn met onze sinterklaas uitvoeringen. Pak je agenda er maar bij, we gaan 24 en 25 
november en 2 en 3 december los! De uitvoering tijden zijn allemaal om 16.00 uur. 
SSINTERKLAAS... EN HET WINTERWOLLENWANTENWEER door Rutger Lommerse.
De zwarte pieten hebben ontdekt dat Sinterklaas (behalve voor het vieren van z’n verjaardag) ook 
aan het einde van het jaar naar hier afreist om te genieten van de Nederlandse winterknusheid. 
Om de Sint in Spanje wat te kunnen laten nagenieten van de gemoedelijkheid van Nederland 
hebben de pieten een sneeuwpop gemaakt die ze mee willen nemen naar Spanje. Helaas, een, op 
uitnodiging van een van tandpijn lijdende zwarte piet, binnengekomen tandarts, die er wel heel 
vreemde praktijken op na houdt, gooit roet in het eten. Wat heet roet? Middeltjes die tandbederf 
bevórderen gooit hij over het snoepgoed! Of was het dat laxeermiddel waardoor zwarte piet na 
zwarte piet het kleinste kamertje moet opzoeken…... 
Dit alles speelt zich weer af in Brasserie de Grost in Grosthuizen. Reserveren is gewenst, als de 
zaal vol is willen we geen kinderen (en ouders) aan de deur moeten teleurstellen. Reserveren kan 
alvast op e-mail adres: reserverenelena@gmail.com ovv van welke voorstelling je natuurlijk wil 
bezoeken, graag aangeven met hoeveel kinderen en hoeveel volwassenen je komt.
Tot dan!
 Martine Doodeman rederijkerskamer Elena.

Avenhorn/Oudendijk en omstreken
secr. Patricia Bosje tel.0229-852301 / 
e-mail: vvn.avenhornoudendijk@gmail.com
Na een lange warme zomer, ging het seizoen voor de 
Vrouwen van Nu weer van start. Op donderdag 20 
september was de heer Gerber onze gastspreker in de 
Grost.  Hij is een van de vele vrijwilligers die Landgoed 

Hoenderdaell, gelegen in Anna Paulowna een warm hart toedragen. Hoenderdaell is een 
dierenpark, waar de dieren centraal staan. Er is hier veel aandacht voor hun welzijn. 
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In het park wordt de natuurlijke leefomgeving zo goed mogelijk nagebootst. Het park vangt ook 
regelmatig dieren in nood op. Zo staan bezoekers oog in oog met de ringstaart maki’s en kunnen de 
bontgekleurde Lori’s worden gevoerd. De katachtige kunnen hun jachtinstinct volgen, kaaimannen 
laten hun scherpe tanden zien. Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod van het park. Een 
bezoek aan dit diervriendelijke park laat zien hoeveel moois de natuur te bieden heeft. Uiteraard 
kwamen de mooiste foto’s langs, de meeste gemaakt door de heer Gerber. 
Na de pauze stond Stichting Leeuw centraal. Deze stichting zet zich in voor de grote katachtige van 
deze wereld. In Anna Paulowna is een groot opvang complex waar deze katten kunnen worden 
opgevangen. Dit centrum mag echter niet het laatste station zijn voor de opgevangen dieren. De 
stichting werkt met overheden en lokale partijen in het buitenland om opgevangen katachtige 
naar hun thuisland terug te brengen. Doel is om raszuivere dieren weer terug te brengen in het 
wild en de andere dieren in grote omheinde parken te laten leven. Helaas leven er wereldwijd 
nog slechts 4500 tijgers in het wild. Ook voor andere grote katten lijkt er geen plaats meer te zijn. 
Verlies aan habitat en bejaging zijn de ergste bedreigingen voor deze dieren. De heer Gerber is voor 
Stichting Leeuw, in februari dit jaar vertrokken naar een opvangpark in Zuid-Afrika. Opmerkelijk 
en ontroerend waren de beelden van diverse leeuwen, die de stem en geur herkende van de heer 
Gerber. Schurkend tegen het hekwerk, net als onze huiskatten…. Ik vond het bijzonder en ik denk 
de meeste van ons ook! 
De volgende avond is op donderdagavond 18 oktober, in de Grost, waar onze gastspreekster 
Marjan Doets zal vertellen, over haar ervaringen hoe het is om blind te zijn.  
 Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Patricia Bosje.

HET OOSTEINDE OMSTREEKS 1920

We kijken in de richting van de kerk en we zien links het café “De Roode Leeuw” van kastelein 
Koos den Hartog. Dit en meer ziet u op “ansichtkaartenberkhout.nl”.

Co Beemsterboer
542670
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
De Jaarvergadering is op vrijdag 29 september j.l. goed verlopen, de opkomst 
was wel wat lager dan normaal maar de aanwezigen zorgden voor een goede 
vergadering.  We hebben een nieuwe Jeugdvoorzitter in de persoon van Max 
van de Gulik en een nieuwe man voor het Complexbeheer, Jan Feld. Met 1 
onthouding en verder allemaal ja stemmen zijn ze door de vergadering geko-
zen in het bestuur. Voor de functie van secretaris staat de vacature nog open. 

Heb je interesse, neem dan even contact op met secretariaat@rkedo.nl of met mij en dan kunnen 
we e.e.a. verder bespreken.
De bestuursleden die niet herkiesbaar waren, Bram Laan (na 4/5 jaar), Kees Floris (na 9 jaar) en 
Peter Smal (na 15 jaar) zijn bedankt voor hun grote bijdrage aan de club. Voor volgend jaar staan 
investeringen in duurzaamheid en vervanging/aanpassing oude kleedkamers op de planning.  
De notulen volgen nog, de Jaarvergadering notuliste, Marleen Mul, zal na goedkeuring door het 
bestuur, deze notulen eind oktober begin november op de site publiceren.
Sterre Buis en Elynn Reus zijn door de KNVB uitgenodigd om selectiewedstrijden te spelen voor 
meisjes onder 12 jaar West 1. Een mooie prestatie meiden dat jullie geselecteerd zijn.
Sterre en Elynn veel plezier en succes met de wedstrijden toegewenst, namens alle RK EDO men-
sen. Eind oktober/begin november zullen op de maandagmorgen cliënten van Esdege Reigersdaal 
gaan werken op het sportcomplex De Krom, onder begeleiding. In 1e instantie wordt gedacht aan 
een 3 à 4 cliënten waarna na een kwartaal e.e.a. geevalueerd zal worden. 
Vanuit de mensvisie van Esdege Reigersdaal is het streven, cliënten zoveel waar mogelijk te laten 
participeren in de maatschappij en middels werk een bijdrage te laten leveren aan diezelfde maat-
schappij. Dit is één manier om dit te realiseren. De werkzaamheden zullen o.a. betreffen: suiker en 
melk bijvullen in de kantine, afwassen, binnen en buiten vegen, onkruid wieden, reclame borden 
schoonmaken enz. Voor de 1e speelronde van vrouwen 1 is de nieuwe gesoigneerde kleding over-
handigd door de sponsoren Rik en Joris Bol en Nico Braas van aan de vrouwen 1 en begeleiding. 
Tevens kreeg vrouwen 2 na hun wedstrijd  ook de nieuwe kleding overhandigd. Vrouwen 1 en 2 
lopen er nu weer top bij en wij danken de sponsoren van de kleding voor hun bijdrage aan de club. 
Het 35-jarig bestaan van de meisjes/vrouwentak bij RK EDO op zaterdag 20 oktober is met een 
spetterende feestavond prima afgesloten. Dit vieren van het jubileum was weer een mooie beves-
tiging, dat we goed bezig zijn met het meisjes- en vrouwenvoetbal bij RK EDO en was een mooie 
reclame voor het meisjes- en vrouwenvoetbal in zijn geheel. Plezier en gein en sportief bezig zijn 
met elkaar, gingen die dag goed samen.

Met vriendelijke sportgroeten, Marien Laan, voorzitter

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN 
De tweede ronde om de nieuwe KBO 
beker op donderdag 4 oktober 2018.
De loop zit er nog goed in zo aan het begin 
van het seizoen. Vanmiddag mochten 
wij 60 deelnemers ontvangen. Prachtig 
klaverjassers houdt dit vol. Door de volle 
bak en de eind controle eindigde deze 
middag ook weer wat later dan gepland. 
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Maar om 17.15 uur kon Jannie Laan-Smits de stand weer bekend maken.
Er werd deze middag weer gezellige gekaart in de Rozenstaete.
Tot de volgende ronde op 25 oktober.

De uitslag van de eerste tien deelnemers
Tweede ronde 
1 Ben Hoogenstein  5687 AGENDA KBO
2 Ciel Koning  5514 18 oktober Keezen en Rummikub
3 Henny van Diepen 5456  
4 Corrie Bos  5453 25 oktober Klaverjassen
5 Jo Groot   5369
6 Gerrit Pronk  5368 01 november Bingo  
7 Truus de Jong  5258
8 Sjaak Laan  5226 08 november Thema: West-Fries collectief
9 Maarten Koning  5213
10 Diny Pronk  5131 15 november Klaverjassen
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
 Johan van Loodam

EXCURSIE MET DE OUDEREN BOND BERKHOUT BOBELDIJK
Met 42 belangstellenden ging de OBBB op donderdag 4 oktober op bezoek bij Kaan Koffiebranderij 
in Tuitjenhorn. We werden ontvangen met (hoe kan het ook anders) een kopje koffie. De beheerder 
liet ons weten dat de juiste smaak van koffie optimaal wordt ervaren zonder toevoeging van melk 
en suiker. Het plakje cake, hoe smakelijk ook, was deze middag maar bijzaak.
Het tweede kopje was van een andere kaliber, want er zijn wel 60 soorten. Dat hangt weer af waar 
de koffie is geteeld. Belangrijke factoren zijn daarbij: veel warmte, veel vocht en vruchtbare grond.
Er zijn veel koffieproducerende landen met name in Latijns-Amerika, maar ook India en Java. 
De betere soorten o.a. Arabica vinden we in de hogere gebieden en de wat mindere o.a. Brasil in de 
lagere gebieden, want de kwaliteit van de koffie bepaalt de prijs. De plant groeit dus met name in 
tropische gebieden. Het territorium is smaakbepalend want sommige gebieden liggen wel op 1500 
meter hoogte. Onderwijl werd ons, ondersteund met videobeelden, uiteengezet hoe de koffieplant 
tot ontwikkeling wordt gebracht. Het duurt nl. wel 5 jaar totdat de plant tot boom is uitgegroeid.
Er worden wel plukmachines gebruikt, maar de meeste koffiebonen worden met de hand geplukt 
en is dus een erg arbeidsintensief karwei. Wereldwijd zijn er wel 70.000 koffieboeren werkzaam.
Na de oogst worden de bonen gewassen, gepeld en gedroogd. De bonen worden in grote balen 
opgeslagen, waarbij de boer regelmatig steekproeven neemt om de kwaliteit te controleren. 
Daarna vindt distributie plaats naar de branderijen.
In Tuitjenhorn worden de balen van 70 kg aangeleverd om aldaar te worden gebrand.
De diverse smaken, bijv. mocca komt door toevoegingen van de producers.
Sommigen zweren bij bier, maar naast water wordt koffie het meest gedronken.
Wat hierboven is beschreven vindt u niet op de verpakking maar het was wel een interessante 
excursie, waarbij we ons moeten realiseren wat er allemaal aan vooraf gaat voordat we in de 
supermarkt het pak koffie in onze boodschappenkar doen. Elke deelnemer kreeg een pak koffie 
mee naar huis om daarmee nog even na te genieten van deze middag.
 Een deelnemer, Bart Bouw.  
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BOEKENMARKT  TBV  BERKHOUTERKERK  WEDEROM  ZEER GESLAAGD 
Op 6 en 7 oktober 2016 werd door Cultureel Centrum De Berkhouter Kerk 
weer een boekenmarkt georganiseerd. Een grote verscheidenheid aan boeken 
in allerlei talen waren in de aanbieding en vele items vonden een nieuwe ei-
genaar. De beeld en geluid afdeling had CD’s ,DVD’s, ouderwetse ELPEE’s en 
zelfs ong. 20 singles en boeken over muziek tegen weggeefprijzen. Ook waren 
er veel legpuzzels in de aanbieding en  in de koffiehoek was het gezellig. To-

tale opbrengst  ruim 2000 euro netto voor het onderhoudsfonds. Iedereen die zijn of haar boeken 
etc. aan ons heeft meegegeven of op laten halen,  en iedereen die iets heeft gekocht  HARTELIJK 
DANK. Spullen voor de markt van volgend jaar kunt u neerzetten bij Piet Koeman, Oosteinde 73, 
bij voorkeur in een bananendoos. U kunt bellen met Bertus van Veen over evt. ophalen van de 
spullen 0229-551355.      Tot ziens in 2019

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2018
Datum trekking maandag 8 oktober te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijsnummer Prijs Aantal prijzen Gevallen op
1e prijs € 15.000,- 1 0749977

2e prijs € 10.000,- 1 0884499

3e prijs Droomreis t.w.v. € 3.500,- 1 0117147

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0732026

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0621582

6e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 1 0948541

7e prijs € 2.500,- 1 0211931

8e prijs € 2.500,- 1 0448799

9e prijs € 1.000,- 1 0988693

10e prijs € 1.000,- 1 0821872

11e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 1007847

12e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0492307

13e prijs Weekendje weg t.w.v. € 445,- 1 0445011

14e prijs € 445,- 1 0005483

15e prijs € 445,- 1 0908312

16e prijs € 445,- 1 0396999

17e prijs € 445,- 1 0743713

18e prijs € 445,- 1 0128163

19e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0856342

20e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0387373

21e prijs iPad t.w.v. € 400,- 1 0142707

22e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0530076

23e prijs Ballonvaart t.w.v. € 358,- 1 0971608

24e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0667355

25e prijs E-reader t.w.v. € 129,- 1 0808337

26e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 43801

27e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 30243

28e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 94687

29e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 59748

30e prijs VVV bon t.w.v. € 100,- 15 84440

31e prijs € 50,- 150 5441

32e prijs € 50,- 150 2699

33e prijs € 50,- 150 6653

34e prijs € 15,- 1.500 353

35e prijs € 15,- 1.500 112

36e prijs € 15,- 1.500 245

Totaal 5.050 prijzen

Loterijvergunning verleend door de
Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Onder voorbehoud van typefouten.

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 8 oktober 2018 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 
worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot  
volledig invult en stuurt naar Pondres, t.a.v. Zonne-
bloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Maak  
altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn 
en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 
t/m 36 worden toegekend aan de loten waarvan 
3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat 
deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2018

Droomreis t.w.v. € 3.500,-    

1x

Elektrische fiets t.w.v. € 2.500,- 

3x

Ballonvaart t.w.v. € 358,-

2x

VVV Cadeaukaart t.w.v. € 100,-

75x

Geldprijzen

4.961x

E-reader t.w.v. € 129,-

2x

Weekendje weg  
in eigen land t.w.v. € 445,-

3x

iPad t.w.v. € 400,-

3x
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AAN DE AMSTERDAMSE GRACHTEN
Velen hadden misschien het idee dat dit een muziek avond zou worden (ik in 
elk geval wel.)
Maar we werden deze avond meegenomen op een virtuele wandeling door 
Amsterdam. Aan de hand van Dia’s kregen we de gebouwen te zien waar we 
langsliepen. Rene, onze gids, wist over veel gebouwen iets te vertellen bouw-
technisch, historisch en geografisch.

Met het geheugensteuntje “Piet koopt Hoge Schoenen” weten we nu dat van buiten naar binnen 
de volgorde van de Prinsengracht, Keizersgracht, Herengracht en Singel  gelegen zijn.
Vele gevelstenen die er op de route langs kwamen gaven een kijkje in het verleden.
En vele gebouwen geven nog steeds achtergronden prijs en hun bewoners van weleer een belang-
rijke plek. Zo vertelde hij over de VOC Verenigde Oost Compagnie, GWC (gezamenlijke West-In-
dische Compagnie). Het Joods museum,  kwam en we langs de Hermitage .
Als personen vertelde hij over: onder andere De Cromhouts’, Berlage Jan Husc en van Aalst.
Eigenlijk zoveel dat er een aantal nieuwsgierig genoeg geworden zijn om de wandeling zelf eens in 
een of over meer malen te gaan doen om al dan niet met een gids erbij dit in werkelijkheid te gaan 
zien. Al met al  een flinke wandeling door Amsterdam” van uit onze stoelen in de Ontmoeting”.
Misschien zien we u ook weer.
Iedereen is welkom.
 KVG De Goorn/Avenhorn

HIGH PEAK 
Met al die fraaie zomerdagen zitten we in de tweede verlenging van de 
zomer, en zou je haast vergeten dat het al oktober is, al zou de antirook actie 
Stoptober ons daaraan kunnen herinneren. Voor de leden van Brassband ́ Kunst 
naar Kracht´ is oktober de maand om zich muzikaal te meten met de andere 
brassbands van Nederland. Ook dit jaar is Utrecht weer de stad waar dit gaat 
gebeuren. In Tivoli Vredenburg strijden de orkesten, verdeeld over 5 divisies 

om het kampioenschap in elke afdeling. Brassband ´Kunst naar Kracht´ o.l.v. Pieter Koster komt 
uit in de op één na hoogste divisie, waar het muziekstuk High Peak van Eric Ball het verplichte 
werk is. Met een studieweekend elders in het land en enkele partijrepetities en try-outs achter de 
rug hopen de leden te kunnen pieken op dit brassband kampioenschap. Er is echter in elke divisie 
maar één winnaar op dit kampioenschap, maar elke band kan wel met veel plezier werken aan 
de muziek, en dat is wat de leden van brassband Kunst naar Kracht hebben gedaan in deze mooie 
nazomer.

WIJKLEERCENTRUM AVENHORN, ELKAAR HELPEN!
Op 1 februari 2018 opende het Wijkleercentrum Avenhorn haar deuren. In het wijkleercentrum 
worden studenten opgeleid voor werken in de zorg. De studenten bieden ondersteunende dien-
sten aan de inwoners van Koggenland. De studenten van het wijkleercentrum Avenhorn helpen 
met allerlei dingen: samen naar buiten gaan om een wandelingetje te maken, boodschappen doen, 
een spelletje spelen, de krant voorlezen, de hond uitlaten, een praatje maken, samen koken of lich-
te werkzaamheden in huis doen. Bij het wijkleercentrum mag u zelf zeggen waar u ondersteuning 
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bij nodig heeft. De inzet van de student kan eenmalig, tijdelijk of op een vaste basis plaatsvinden. 
De studenten zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 
13.00 uur tot 16.30 uur. 
Door gebruik te maken van hulp of ondersteuning door een student, biedt u hen ook een leeradres. 
Zo leert de student ook weer van u en helpt u hen op weg naar hun diploma! 
Extra handen in de wijken
In september startte het nieuwe schooljaar. Ook bij het wijkleercentrum startte de opleiding met 
een nieuwe ronde studenten. Dit betekent extra handen in Koggenland. Voor deze nieuwe stu-
denten zijn extra leeradressen een must. Dus kent of bent u een inwoner van Koggenland die 
ergens de hulp van de studenten bij kan gebruiken, schroom niet om contact op te nemen met het 
wijkleercentrum voor meer informatie.
Meer weten? Kom langs of neem telefonisch of per email contact op met de projectleider van het 
wijkleercentrum, Claudia Heerens. Bezoekadres: Buitenroede 2B te Avenhorn. 
Telefoon: 06-46843713. E-mail: M.L.Heerens@horizoncollege.nl 

AGENDA 18-10 T/M 31-10-2018    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 18-10 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Keezen/ Rummikub
Do 18-10  Grosthuizen/De Grost Gastspreekster over blind zijn
Do-za 18/20-10 9-17 uur Berkhout/Oosteinde 114 Kleindierententoonstelling
Vrij 19-10 19.45 uur Berkhout/ VV Berkhout Klaverjassen 
Vrij 19-10 20.00 uur De Goorn/D’Ontmoeting Nieuw Leven “Bokkesprongen
Za 20-10 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 20-10 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 20-10  RK EDO 35jarig jubileum meisjes/damestak
Zo 21-10 15.00 uur Berkhout/kerk Holland Baroque
Woe 24-10 17.00 uur  INLEVEREN KOPIJ
Woe 24-10 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Badmintonclub De Goorn 
    Herfsttoernooi
Woe 24-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 25-10 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen
Do 25-10 19.30 uur Berkhout/kerk Herinneringsbijeenkomst 
    ‘Vergeet mij niet’
Vrij 26-10 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Spelletjes
Vrij 26-10 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Bloemschikken
Vrij 26-10 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen 
Za 27-10 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 27-10 11-15 uur Scharwoude/Meerzicht 5 jarig bestaan Vereniging Meerzicht
Zo 28-10 10-16 uur De Goorn/Koggenhal Model(spoor)beurs
Zo 28-10 15.45 uur Berkhout/kerk Herinneringsbijeenkomst 
    ‘Ik blijf je noemen’



20 21

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
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 u. IJsbaan de Westfries Vrij schaatsen voor leden van de 
    ijsclubs
Za 10-11 19.00 uur De Goorn/kerk Op Roet: Taize
Zo 11-11 14.30-17 u. De Goorn/Rozenstaete Wintermarkt
 12/17-11  Avenhorn/Julius Biljarttoernooi
Vrij 16-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost IJsclub Scharwoude/Grosthuizen 
    ledenvergadering
Za 17-11  Berkhout/kerk Muzikale avond pop- en folkmuziek 
Zo 18-11 14.15 uur Avenhorn/Haven Sinterklaas intocht
Za 24-11  De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Fee-tastich.nl” 
    Jeugdtoneel
Za 24-11 16.30 uur Oudendijk/Les deux ponts Schoentje zetten
Za 24-11 15.00 uur Oudendijk/Les deux ponts Sinterklaas intocht
Za 24-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 25-11 11-17 uur Berkhout/kerk Sfeermarkt
Zo 25-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Za 1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 2-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
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 Berkhout/kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
 28-12 / 5-1  Koggenhal/Sportcafe Biljarttoernooi
 2019   
Zo 26-5  De Goorn/kerk Eerste heilige communie

FAMILIEBERICHTEN

Zonder Piet is alles anders
Het doet ons goed dat wij zoveel bloemen, kaarten en een handdruk hebben mogen ontvan-
gen tijdens zijn ziekbed en bij het overlijden van mijn man, onze pa en opa.

Nogmaals bedankt. Uit aller naam L. Laan-Floris

Hartelijk dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en reacties in welke vorm dan ook na het 
overlijden van mijn lieve man, vader en schoonvader

Gerrit van der Wel
 Grosthuizen, oktober 2018
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25 September waren wij 60 jaren getrouwd. 
Iedereen bedankt voor de kaarten, bloemen en telefoontjes etc.

Het was voor ons een prachtige dag.

Hartelijke groeten, Tini en Jan v.d. Oever
T. v.d. Meerstraat 11, 1634 EE Scharwoude

Tel. 541026

TENSLOTTE

Volg een cursus Basis Fotograferen! 
Leer fotograferen in 1 dag... 
 Meer info op Robertgort.nl

Sint en Piet zijn op tijd,
krijg voor uw kinderen geen spijt,
Bel dus snel, dan komen zij wel.

Info 0229-543152

Te koop: Sterke herenfiets, Sparta Athena, 7 versnellingen € 75,00. 0229-542670

Gepensioneerde timmerman nodig voor kleine klussen in en om huis.
 Tel. 06-57251225, P. Vlaar

Verloren: Een bril in etui tussen de Kolblei en de Ariens.
Tegen beloning.
 0229-541262

Gratis af te halen: 
Koelkast en vriezer kleur wit tafelmodel. 
Aardigheidje altijd welkom.

Info 0229-701864

“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 24 OKTOBER 2018 vòòr 17.00 
uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


