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Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 21 november 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

Hoera, de Heraut is jarig geweest 31 oktober. 55 Jaar oud is hij geworden en komt al die jaren door 
onze brievenbussen. Je moet je voorstellen hoe het toen ging. Kopij inleveren, overtypen, stencilen 
en de boekjes moesten handmatig geniet worden. Dit gebeurde allemaal bij Pela, want die had 
een stencilmachine. Nu gaat alles veel makkelijker via de computer. Kopij via e-mail ontvangen, 
uitprinten, redigeren en doormailen naar de drukkerij. Hoe simpel kan het. 
We hebben nog meer leuk nieuws, een nieuw redactielid heeft zich aangemeld, deze vergadering 
liep ze mee met ons om te kijken of het wat voor haar is. Wordt vervolgd. 
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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 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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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 17 T/M 23 NOVEMBER 2018
Zat. 17 nov. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 18 nov. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering RiKoDeGo
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  24 T/M 30 N0VEMBER 2018
Zat. 24 nov.   16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  10.00u – 15.00u Grote kerstmarkt , Verkoop kerstspullen ten bate 
     Stichting kerk De Goorn 
Zon. 25 nov.      10.00u  GEEN VIERING
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Dick Konijn, 61 jaar

ATTENTIE:  De opgave briefjes voor de misintenties liggen tegenwoordig in het 
informatierek
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 e-mailadres: 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 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.
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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. 
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 december 2018)
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DINSDAG 13 NOVEMBER 2018

Aanvang 20.00 uur
Protestantse Kerk te Wognum

Geanne van Soelen en Dick Grasman
Jaarthema: 

Inspiratiebronnen voor de West-Friese Ekklesia

Liederen van Huub Oosterhuis met een toelichting van Kees Kok

Toegangskaart € 10
Info - www.westfrieseekklesia.nl

WERELDKAMPIOEN KICKBOKSEN SPREKER OP IJSCLUB VERGADERING
Marleen Okx, wereldkampioen kickboksen in de klasse tot 63 kg. is uitgeno-
digd als spreker op de jaarvergadering van IJsclub Scharwoude-Grosthuizen. 
Na de korte vergadering zal Marleen vertellen over haar carrière als kickbokser 
en wat zij heeft moeten doen en laten om wereldkampioen te worden. 

Leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. We 
rekenen op een grote opkomst. Bent u nog geen lid en wilt u er toch graag bij zijn? U kunt zich 
natuurlijk op deze avond aanmelden als nieuw lid (voor slechts € 5,- per jaar).
Na afloop zijn er bovendien mooie prijzen te winnen tijdens ons traditionele kienen.

Tot ziens op vrijdag 16 november, 20.00 uur, Brasserie De Grost.

Het bestuur  

INTOCHT SINTERKLAAS BERKHOUT
Sint slaat ook dit jaar Berkhout niet over. Op zondag 18 november om 14.30 uur zet Sint  voet aan 
wal op het Wijdt (aan de Noord kant),  uiteraard met zijn Pieten. Na een kleine rondrit door de 
nieuwbouw (leuk als er gevlagd wordt)  arriveert de Sint bij De Ridder. Waar hij zitting heeft van 
15.30 tot 17.00 uur. Als Sint is uitgezwaaid gaan we nog even lekker met de 
voetjes van de vloer met DJ Piet. De intocht wordt mogelijk gemaakt door de 
ondernemersvereniging Berkhout. Om de intocht ook in de toekomst in stand 
te houden zijn donaties van harte welkom. 
Er is een melkbus aanwezig.
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de Sfeermarkt

zondag 25 november, 
van 11 tot 17.00 uur

De toegang is natuurlijk gratis. 

aromashop

Het jaarlijkse evenement 

Other wise concert
zaterdag 17 november, 20.00 uur

Een breed georiënteerd 
koor zingt nummers van 
Anouk, Robbie Williams, 
Billy Joel en Adèle. 
Dirigent/pianist Frank 
Hoebe arrangeert 
alle nummers waardoor
de liedjes een geheel 
eigen karakter krijgen.

Kaarten € 10 per stuk bij de ingang. 

Manden vlechten

Sieraden

ka
ar
se
n

broca
nte

broca
nte

kleding

ANNA EN IRMA SPELEN ‘HELDEN!’ IN ’T BRAKENKERKJE  OBDAM
 
In ’t Brakenkerkje aan de Dorpsstraat 38 in Obdam 
staat zaterdag 17 november een optreden van Anna 
en Irma ‘Helden’op het programma. De titel van de 
theatervoorstelling verklapt enigszins al waar de 
liedjes op gebaseerd zijn; hun (muzikale) helden. 
De theatervoorstelling bestaat uit grappige sketches en 
prachtige luisterliedjes. Ze halen, ook voor deze voor-
stelling, alles uit de kast om een zo mooi mogelijk pro-
gramma te maken. Het duo zingt covers van popliedjes. 
Ze proberen vooral popnummers te zingen die je niet zo 
vaak meer hoort, zoals van The Eagles, The Beatles en 
The Bee Gees. Maar ook liedjes van Adèle komen voor-
bij. Ze spelen gitaar en piano en hebben nog wat andere 
instrumenten als accordeon, cajón en kazoo. 
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Anna en Irma zijn allebei van jongs af aan met muziek bezig. Anna kreeg op haar achtste haar 
eerste klassieke pianoles. Irma speelt zowel piano als gitaar. 
De voorstelling ‘Helden!’ is zaterdag 17 november te zien in ‘t Brakenkerkje in Obdam. Zaal is 
open om 19.45 uur. Kaarten voor deze voorstelling, die om 20.30 uur begint, zijn te bestellen 
via www.brakenkerkje.nl. Entree:  € 10,00 p.p.

SNERT-HERFST   WANDELING WERELDERFGOED BEEMSTER EN OUDE VEENPOLDER 
BEETSKOOG. 
DÉ PLAATSEN OM WINTERGASTEN TE KIJKEN
Op zondagmiddag 18 november 2018 organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, een 
echte SNERT-Herfstwandeling.
Struinend door het weiland en genieten van de natuur laat de gids de mooiste plekjes van de 
veenpolder Beetskoog en Werelderfgoed Beemster zien, dé plaatsen om de eerste wintergasten te 
kijken. 
Wij lopen over het nieuwe weilandpad* van Oudendijk naar Beets met een trekpontje over de 
Waterling. Onderweg kijken we naar de wintergasten, o.a. smienten, wintertalingen, goudplevieren, 
kramsvogels, kieviten en honderden kolganzen die in de veenpolder Beetskoog overwinteren.
Vervolgens lopen wij door het dorpje Beets en langs het oudste stukje land van de polder Beemster, 
de veenpolder Kruisoord vroeger een schiereiland in het Beemstermeer terug naar Oudendiijk.
Na afloop van deze wandeling heeft u vast trek in een heerlijke grote kop erwtensoep met 
roggebrood en katenspek die in het eetcafe klaar staat ! 

* honden verboden op weilandpad !!

TIP !   Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige wandelschoenen aan.

Start :   13.30 uur
Plaats :   Slimdijk 2 in Oudendijk NH
Lengte :   ong. 8,4 kilometer
Duur :   ong. 2,5 uur
Kosten :   € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 2,00                                             .                                  
    met Erwtensoep € 8,50 en kinderen € 7.00                                           
                          (reserveren gewenst !!)       

Voor meer informatie bel naar Tel. 0229-541275 of met Theo Neefjes natuurgids IVN Westfriesland, 
tel. 0229-553183
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN WOGNUM
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun 
rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 19 no-
vember, 17 december en vervolgens eens per maand in het Woonzorgcentrum Sweelinckhof, 
Sweelinckhof 1. 
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Omring, telefoon: 088-2068910. 
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. 
Zelf een datum reserveren kan via de website: http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.htmlwww.
rijbewijskeuringsarts.nl.
 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en 
Taxipas € 59,50. 
Leden van Omring en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ 
B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
 
De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 
beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid 
van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeen-
ten zijn van harte welkom.

POP-UP SJOP BAKE FOR LIFE
Van donderdag 22 november tot en met zaterdag 22 december aan-
staande bent u van harte welkom in onze pop-up sjop waarbij de op-
brengst van de verkochte artikelen ten bate komt voor Bake for Life.
Adres: Burg. De Nijsplein 3 in Obdam (t.o. ingang Deen Supermarkt)
Openingstijden: 9.30 – 17.00 uur
Alle dagen behalve zondag en maandag.

We verkopen een uitgebreid assortiment artikelen, denk aan:
Afrikaanse artikelen, kerst accessoires, servies, glaswerk, klein meubilair, sieraden, kinderspeel-
goed, feestkleding voor kinderen en volwassenen en nog veel meer.

Op zoek naar een koopje, een leuk cadeau of een speciaal object bezoek dan onze sjop !

Bake for Life bouwt bakkerijen in Oeganda en Kenia, Afrika. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, 
alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moe-
ten verlaten werken hier en leren het bakkers vak.
U bent van harte welkom, graag tot ziens !
 Marleen, Rita, Elly, Hanny en Henny



10 11

 



10 11

“ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE  WEER AAN……….”  
Zondagmiddag 18 november  komt Sinterklaas weer naar Avenhorn en 
De Goorn!!!
Op die dag komt de Sint samen met zijn Pieten aan in de haven van Avenhorn 
om 14.15 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent zodat we hem met z’n allen kunnen 
toezingen en zwaaien met de vlaggetjes die daar uitgedeeld worden.
Nadat de Sint voet op vaste bodem heeft gezet en door  de wethouder van de ge-
meente is verwelkomd, zal Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen begroeten op de 
kade en aansluitend volgt er een groots sinterklaasfeest bij Villa Groet in Avenhorn. 
Ook hier zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom om de Sint en zijn Pie-
ten persoonlijk te ontmoeten. Sinterklaas neemt ook nog een  DJ – PIET mee die 
ervoor gaat zorgen  dat er gedanst en gefeest kan worden met de Pieten. Voor de 
kinderen is er genoeg lekkers en gratis limonade. 
Ook kan je tekeningen maken, schminken, knutselen  en nog veel meer. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door medewerking  van Kinderdagverblijf SKIK en BEREND 
BOTJE. 
 Dus komt allen dan wordt  het een onvergetelijk mooi  feest.

I.v.m. de intocht zal Het Hoog en de Kathoek  in Avenhorn afgesloten zijn voor al 
het doorgaand verkeer vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur.
                                               
Deze dag wordt u aangeboden door vele ondernemers uit Avenhorn en De Goorn!!!

 Groetjes het Sinterklaas comité 

BIJEENKOMST ‘OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND’ BIJ INLOOPHUIS PISA
Op dinsdag 20 november a.s. vindt er, van 19.30 tot 21.30 uur, een bijeenkomst voor ouders van 
een overleden kind plaats in Inloophuis Pisa.
Wanneer je je kind verloren hebt is er een gat geslagen in je leven. Het vraagt het uiterste van een 
ouder om de draad van het leven weer op te pakken.
Ook in Inloophuis Pisa ontmoet men regelmatig mensen die dit is overkomen en blijkt er behoefte te 
zijn om gedachten, gevoelens en ervaringen uit te wisselen met ouders die hetzelfde is overkomen.
Hoe ga je verder na zo’n afschuwelijk ingrijpend verlies? Onderwerpen die aan bod kunnen komen: 
de ervaringen met de behandelingen in het ziekenhuis, de machteloosheid die je als ouder ervaart 
als je je kind ziet lijden en hier niets aan kunt doen en uiteindelijk je kind moeten loslaten. Of de 
immense klap van een plotseling verlies n.a.v. hartstilstand, suïcide of verkeersongeval.
Hoe communiceer je met je eventuele partner, je eventuele andere kinderen en kleinkinderen. 
Hoe ga je om met je kwetsbaarheid en het gevoel dat de zon nooit meer zal schijnen. Waar loop je 
allemaal tegen aan in je omgeving, hoe ga je weer verder, waar en bij wie vind je troost ?  
Zomaar een aantal vragen van de vele waar je als ouder van een overleden kind mee leeft en een 
antwoord op moet zien te vinden. Inloophuis Pisa nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst op 
dinsdag 20 november 2018 van 19.30 tot 21.30 uur. Inloophuis Pisa is gevestigd aan de Draafsingel 
59 in Hoorn. Op deze avond biedt Inloophuis Pisa de gelegenheid om andere ouders (stiefouders, 
schoonouders en grootouders) te ontmoeten die een kind aan kanker hebben verloren en iets van 
al deze vragen en ervaringen met elkaar te kunnen delen. 
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Juist lotgenoten geven elkaar erkenning en herkenning, snappen waar je het over hebt en dat 
maakt hopelijk iets minder eenzaam, geeft steun en hopelijk nieuwe moed om verder te gaan.
De avond wordt begeleid door Marijke Krumperman (gastvrouw bij Inloophuis Pisa en moeder van 
een aan kanker overleden kind) en Wiek Luza (coordinator/begeleider bij Inloophuis Pisa).
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via administratie@inloophuispisa.nl of 0229-758531. 
Inloophuis Pisa vraagt een bijdrage in de kosten van € 5,-- per persoon, inclusief koffie en thee.
Meer informatie over Inloophuis Pisa vindt u op www.inloophuispisa.nl

TOMMASO PERAZZO TRIO IN 
’T BRAKENKERKJE OBDAM

In ’t Brakenkerkje aan de 
Dorpsstraat 38 in Obdam 
staat zaterdag 24 november 
een optreden  van het Tom-
maso Perazzo Trio op het 
programma.     
Energiek akoestisch trio met 
grote talenten van het Con-
servatorium van Amster-
dam, ieder met hun eigen 
invloeden, van traditionele 
swing en blues tot moderne 
jazzpiano. Genua, Athene, 
Napels: uit deze Zuid-Eu-
ropese steden komen deze 
drie jonge talenten. 

Pianist Tommaso Perazzo vormde zijn trio met contrabassist Kimon Karoutzos en drummer Mar-
cello Cardillo op het Conservatorium van Amsterdam. De diverse benaderingen van de musici, 
van traditioneel tot modern, zijn terug te horen in hun interpretaties van standards en eigen com-
posities. 
Het optreden begint om 20.30 uur. Zaal is open om 19.45 uur. Entree: € 7,50 p.p. Kijk voor meer 
informatie en reserveren op www.brakenkerkje.nl
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Sinterklaas...  

en het wollenwinterwantenweer 
door Rutger Lommerse 

     

Voorstellingen: 

24 November & 25 November start om 16.00 uur  

1 December & 2 December, start om 16.00 uur  

 

    Aanvang: 

15.30 zaal open 

 

Waar: 

Brasserie de Grost in Grosthuizen 

 

Reserveren graag per mail 

reserverenelena@gmail.com 

 

Entree prijs: 

  € 6,00 euro per persoon    

Kinderen tot 2 jaar gratis 

 

BESTE MENSEN,
Nog een paar weken en dan is de goed Sint weer in het 
land. En ondanks de discussies rondom Zwarte Piet, blijft 
het voor kinderen een fantastisch kinderfeest. En wat ons 
betreft hoort dit feest voor ALLE kinderen te zijn. Sinds 3 
jaar spelen wij een Sinterklaastoneelstuk. Vorig jaar heb-
ben wij, dankzij fantastische sponsoren, voor het eerst 

plaatsen beschikbaar gesteld voor gezinnen die het financieel lastiger hebben. Dit is een ontzettend 
dankbare actie geweest die we dit jaar gaan herhalen! 
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Want zoals ik al schreef; wat ons betreft is dit feest voor ALLE kinderen. En als de kinderen een 
onbezorgd Sintfeest hebben, dan hebben de ouders dat ook.
Ook dit jaar vragen we sponsoren om plaatsen te financieren. Uiteraard maken wij reclame voor 
onze sponsoren. Dit doen we via onze Facebookpagina Rederijkerskamer Elena en middels posters 
tijdens onze voorstellingen. Wilt u ook plaatsen sponsoren? Neem contact met ons op via 
rederijkerskamerelena@gmail.com of via onze Facebookpagina.
Wil je zelf naar 1 van onze voorstellingen komen kijken? Dat kan op zaterdag 24 november, 
zondag 25 november, zaterdag 1 december en zondag 2 december. Alle voorstellingen starten om 
16.00 uur in de zaal van Brasserie de Grost. Een mooie opwarmer voor een heerlijke pakjesavond. 
Zorg dat je plaatsen reserveert! Want het is zonde als je voor een uitverkochte zaal staat. Reserve-
ren kan via ReserverenElena@gmail.com. 
Heeft uw kind een mooie kleurplaat/tekening/knutsel voor Sinterklaas? Die kan bij ons ingeleverd 
worden hoor! En neem een camera mee, want na de voorstelling kunnen de kinderen op de foto 
met Sint en/of Pieten.
Vriendelijke groeten,  Leonie Zuidland, Voorzitter

SINTERKLAAS KOMT MET ZIJN PIETEN NAAR OUDENDIJK! 
Op zondagmiddag 25 november a.s. om 15.00 uur zet Sinterklaas samen met 
zijn pietenvrienden, waaronder Pietje Pletmeniet, Pietje Nooitgenoeg en Pietje 
Durfniet voet aan wal bij in Oudendijk.
Nadat “de burrie” Jan Salm Sinterklaas heeft verwelkomd mogen de kinderen 
later een kijkje nemen op zijn stoomboot. Binnen in het café zal Sinterklaas alle 
kinderen persoonlijk op schoot nemen en zullen de Pieten veel lekkers uitdelen.
SCHOENTJE ZETTEN
Voorafgaand aan de intocht kunnen alle kinderen op zaterdag 24 november tus-
sen 16.30 en 18.30 uur in het eetcafé hun schoentje bij de haard zetten.
Met een beetje geluk zal er ook een Piet op af komen...
OPROEP VOOR OUDERS
Sinterklaas ontvangt graag briefjes met een verhaaltje over de kinderen, voorzien 
van naam, leeftijd, school hun juf of meester, sport, hobby of iets anders leuks. 
Deze briefjes mogen in de schoenen worden gestopt tijdens het schoentje zetten.

Sinterklaas heeft gezegd dat alle kinderen welkom zijn!

STICHTING BELANGENGROEP SCHARWOUDE OP KERSTMARKT IN MEERZICHT
De kerstmarkt in Meerzicht te Scharwoude wordt gehouden op 9 december en 
vanaf 11 uur bent u welkom om te genieten van de sfeer en gezellige, leuke en 
mooie kerstspulletjes. Natuurlijk is er ook koffie en thee met iets lekkers erbij.
Met prachtige kerststukken, gevulde kokosnoten voor de vogels en een leuk kerst-
workshopje is Stichting Belangengroep Scharwoude dit jaar ook weer aanwezig op 

de kerstmarkt in Meerzicht. U kunt ons vinden in het Atrium in het nieuwe gedeelte. De gehele 
opbrengst komt ten goede aan de Natuurspeeltuin in Scharwoude en de andere activiteiten die de 
stichting organiseert.
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De kerststukken zijn gemaakt met vers groen, mooie decoraties en in een traditionele of meer 
trendy stijl. Voor elke smaak en ieders budget is er een prachtig kerststuk te vinden.
De workshop is deze keer voor jong en oud. Als er een plekje vrij is aan de tafel kunnen de kin-
deren, maar ook de volwassenen,  een leuke kerstdecoratie maken en versieren. Tegen een kleine 
vergoeding hebben de kinderen en de volwassenen,  iets moois gemaakt waar ze zeker trots op 
zullen zijn.
De vogels gaan weer verwend worden met kokosnoten gevuld met vogelzaad en een kleine kerst-
versiering. Deze kunt u ophangen bij het raam of in de boom maar is ook leuk om cadeau te geven. 
We kijken er naar uit om u straks te ontmoeten in het Atrium! 
Zondag 9 december bent u vanaf 11 uur welkom in Meerzicht in Scharwoude.

LENNY KUHR BRENGT ‘HET LIED GAAT DOOR’ 
IN OUDENDIJK
Lenny Kuhr komt naar Oudendijk. Op vrijdagavond 14 
december brengt zij in het kerkje van Oudendijk het pro-
gramma ‘Het lied gaat door’. 
Zelf zegt de voormalig Eurovisie Songfestival winnares (De 
Troubadour, 1969) hierover: ,,In dit concert sta ik stil bij 

de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de meta-
foor.”
,,De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het 
is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen muziek.”
,,Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot wee-
moed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet 
op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken 
willen om de snaar in jou te vinden.”

En Lenny Kuhr verlevendigt haar beschouwing met:
‘De duizenden dingen vergaan
Maar het lied zal alle harten doordringen
Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen
Iets mooiers is er niet.’ 
Op 29 maart 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Lenny Kuhr in Madrid 
het Eurovisie Songfestival won. De start van een carrière die nog steeds 
voortduurt. Na een lange stilte veroorzaakt door haar stemverlies maakte 
ze in 2004 haar comeback in de theaters. Al zeven theaterprogramma’s 
later, steeds verbonden met een nieuw album (dit seizoen is de reprise van 
Gekust door de eeuwigheid) bereidt ze zich voor op een nieuw seizoen. 

Een niet aflatende stroom van inspiratie, een nooit opdrogende bron vol nieuwe liedjes, haar stem 
die na al die jaren nog niet aan glans heeft ingeboet en het verhaal dat ze te vertellen heeft zijn de 
drijfveren om door te gaan, meldt haar agentschap.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, vrijdag 14 december, 20 uur (zaal open 19.30 uur), 
17,50 euro. Zie www.kerkoudendijk.nl

Bijlage: foto Eddie Mol
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BERKHOUT - BOBELDIJK

Op 26 september gaan we hoor
Met de Zonnebloem er weer vandoor
We moeten om kwart voor 8 al klaar staan
Bij de Berkenhof, waar vanaf we vertrekken 
gaan
Daar komt de chauffeur met de bus
Nu kunnen we instappen, dus
We gaan eerst naar Spierdijk
Daar staan ze al te kijk
Maar oh wat is dat nu weer
Spierdijk is afgesloten deze keer
Dus omrijden maar
Want de mensen staan al klaar
Dan moeten we nog naar Spanbroek gaan
Waar ook nog een groepje mensen zal staan
Zo raakt de bus toch nog vol
En gaat de chauffeur op hol
Richting de Afsluitdijk
Waar je mooi naar het IJsselmeer kijkt
Nu komen we in Friesland aan
En zullen verder richting Sneek gaan
Daar ligt een mooie boot klaar
Dus allemaal instappen maar
Er komen nog 2 bussen aan
Met mensen die ook mee varen gaan
Wij zijn naar boven toe gegaan
Zitten daar achter de stuurhut prachtig aan
We hebben zo een mooi uitzicht
Onze ogen zijn overal op gericht
Het weer werkt ook mee
De zon schijnt, wat fijn, hoezee
Ze brengen ons nu koffie en cake
Iedereen blij, als ik zo om me heen keek
Wat is het mooi in en om het Sneekermeer
De boot vaart rustig elke keer
Nu komen er borden en bestek aan
En kunnen we zo lekker smullen gaan

Daar komen ze al met groentesoep hoor
Brood, kaas, vlees, jam en ga zo maar door
Uit karnemelk, melk, koffie en thee is te kiezen
We moeten onze smaak niet verliezen
En oh kijk wat komt er nu nog aan
Een kroket, wat zullen we groeien gaan
Na het eten krijgen we nog een glaasje fris
En dan komen ze met loten langs, ook niet mis
Eerst nog een tijdje wachten, hoor
Want ze zijn er nog niet klaar voor
Om de prijzen rond te delen
Maar je hoeft je niet te vervelen
Kijk naar buiten in het rond
Dit is een dag heel gezond
De microfoon gaat nu aan
Nummers worden gezegd en ze gaan
Bij de mensen langs hoor
Delen prijzen uit en gaan weer door
Als dat afgelopen is, dan
Komen ze nog weer met koffie of thee an
Dan komen we weer in Sneek terecht
Het was een heerlijke reis, eerlijk gezegd
Nu stappen we weer in de bus hoor
En gaan er snel vandoor
Het is wel druk langs de weg
Sommigen staan stil met pech
We gaan eerst op Spanbroek aan
Waar ze al op de mensen te wachten staan
Dan gaan we naar Spierdijk hoor
En tenslotte naar Berkhout binnendoor
Bij de Berkenhof stappen we uit met zijn allen
Deze dag is ons zo goed bevallen
Bedankt lieve mensen, het is zo fijn
Om gast van de Zonnebloem te zijn

Tini Bregman-Spaans
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BINGOMIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Wederom een goed bezette zaal in het gokcentrum “de Rozenstaete”.
Met een mooie prijzentafel gevuld door Ans Spil en de vitaminen  fruitbakjes 
door Paula Reerink.
Op de vele tafels of in de hand werden de bingobordjes gereed gehouden door 
de deelnemers. Met Ria Stet achter de microfoon en geassisteerd door Ans Spil 
begon het getalletjes strijdperk. 
Waar blijft toch dat ene nummertje dat je nog zo hard nodig hebt om het rijtje 

vol te krijgen. En daar komt hij dan en komt er een kreet uit de zaal BINGOOOO. Vervolgens krijg 
je het gepuzzel met het volgende rijtje, welke was dit ook alweer en daarna het hele Bingobordje 
vol. De spanning liep ondertussen goed op, maar gelukkig de pauze bracht redding. De dames van 
de bediening brachten afkoelende drankjes rond, zodat Ria met een gerust hart aan de volgende 
rondes kon beginnen. Een bingoverhaal met verborgen nummers, dus moest iedereen goed 
opletten. Ria, Ans en de bediening weer bedankt voor deze geslaagde middag Bingo.

 Johan van Loodam

Avenhorn/Oudendijk en omstreken
secr. Patricia Bosje vvn.avenhornoudendijk@gmail.com

Donderdag 18 oktober was Marjan Doets onze 
gastspreekster. Zij is zeer slechtziend en ziet nog maar 1 en 
4 % ! Onder begeleiding van haar echtgenoot, die o.a. het 
geluid verzorgde, kwam zij ons vertellen hoe zij zo slecht 

ziend was geworden. Na een arbeidzaam leven van 38 jaar als leerkracht op een basisschool, was 
nu de tijd aangebroken om bijvoorbeeld mooie reizen te gaan maken. En dan slaat het noodlot 
toe, op een ochtend wordt Marjan wakker en ziet alles heel wazig. Uiteindelijk belandt zij bij de 
oogarts, deze constateert dat de oogzenuw zich aan het afbreken is, het gevolg daarvan is dat 
het zicht binnen een week tot een paar maanden sterk zal gaan afnemen. Deze verschrikkelijke 
boodschap, gooit alles overhoop, dat moge duidelijk zijn. Aangezien het erfelijke ziekte betreft, zijn 
de kinderen van Marjan erfelijk belast. Nadat alles een beetje was geland bij het echtpaar, kwam 
het besef dat alles in het leven moest worden aangepast. 
Marjan is toen intensief begeleidt in een oogcentrum in Apeldoorn. Van maandag tot vrijdag zat 
zij daar intern. Daar begon het grote leerproces……hoe loop je met een stok, braille leren lezen, 
omgaan met een computer. Lezen wat Marjan graag deed, ging nu spraak gestuurd. In enkele 
weken tijd verslechterde het zich, uiteindelijk in de zoals eerder genoemde %. Gelukkig is Marjan 
een positief ingesteld mens, samen met haar echtgenoot geeft zij nu lezingen aan scholen en 
verenigingen. Na de pauze werden wij uitgedaagd om een parcours te doen, om zo een beter beeld 
te krijgen hoe het is om met alle obstakels die er helaas nu eenmaal zijn om te gaan. Het was weer 
een leerzame avond, wel een wat verdrietig onderwerp, gelukkig werd dat niet zo ervaren, dat 
kwam zeker door de positieve wijze hoe Marjan in het leven staat, diep respect voor deze vrouw 
en natuurlijk ook haar echtgenoot! De volgende avond zal zijn op donderdag 15 november, in Villa 
Groet. Daar worden boer Jan en zijn partner Paulien uit Friesland verwacht. Deze boer heeft een 
aantal jaren geleden meegedaan aan het populaire programma “Boer zoekt Vrouw”
 Met vriendelijke groet, Patricia Bosje
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De derde ronde om de KBO beker op donderdag 25 oktober 
2018.
Deze middag mochten wij 64 deelnemers in de Rozenstaete 
ontvangen. 
Hierbij de eind uitslagen van deze ronde.
Organisatie: Jannie Laan-Smits
Tot de volgende ronde op 15 november.

De uitslag van de eerste tien deelnemers
Derde ronde 
1 Rie van Schagen  5654  AGENDA KBO
2 Sjaak Laan  5435  22 november Filmmiddag
3 Riet van Diepen  5379  
4 Rinny Hendriks  5330  29 november Sinterklaasmiddag
5 Corrie Bos  5285
6 Louis Schilder  5133  06 december Klaverjassen 
7 Kees Jonk  5129
8 Gre Kluft  5085  13 december Keezen/Rummikub
9 Gre Mollee  5068
10 Truus de Moel  5062  20 december Kerstmiddag zaal Dollenburg
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
 Johan van Loodam

DE COLLECTE VOOR DE BRANDWONDENSTICHTING IN BERKHOUT 
HEEFT 597,80 EURO OPGELEVERD.
De collectanten en gulle gevers worden ook dit jaar weer hartelijk bedankt.
 Marja en Gonnie

EEN BEELD VAN MOEDER MARIE
In 1992 werd Marie Volmer   gefilmd door het Filmarchief Hoorn. Met 
name heeft de filmer belangstelling voor de beelden die Marie Volmer ver-
koopt. Interressant, daar niet van maar als u gaat kijken dan ziet u “Moeder 
Marie”, een legendarische vrouw die van ‘68 tot ‘07 in Berkhout woonde. 
Niet in het minst legendarisch door haar blonde haar en weelderige vormen, 
een mooie vrouw. En haar activiteiten mochten er ook zijn. In 1971 begon 

ze een polderbistro aan huis. In de schuur met 6 tafels en 26 stoelen. Marie kookt (superieur als ze 
zin had), man John bedient. Ze genoot korte tijd landelijke bekendheid omdat Wina Born (culinair 
journalist) een prijzend stuk schreef in Avenue. In1978 sluit ze de tent, ze had er geen zin meer in. 
Ze strijdt nog jarenlang voor het behoud van de koperbeuk bij haar voor de deur. Die strijd wint ze 
van de gemeentelijke overheid. Marie overleed op 22 juli 2007.
De film van het Filmarchief kunt u bekijken op het videokanaal van de HKBB  hkbb.nl en Facebook 
Berckhout en BobelDyck.
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SCHARWOUDE OMSTREEKS 1920

In het midden zien we het 
café “De Verwachting” van de 
familie Lely, op de hoek bij de 
dijk (rechts onder). Het pand 
links van het café bestaat nog. 
Dit en meer ziet u op: 
“ansichtkaartenberkhout.nl”.

Co Beemsterboer
542670

BILJARTKAMPIOENSCHAP BERKHOUT 2018!
In dorpshuis “De Ridder St. Joris” is 
op vrijdagavond 12 en 19 okt. het 
Berkhouter Biljart Bokaal -tournooi 
gespeeld door 12 van de sterkste spe-
lers van de maandag-; dinsdag- en 
donderdagavondclub. Dit jaar vlotjes 
georganiseerd door “De Carambole”. 
In 2 poules speelden de deelnemers, 
keurig gekleed in zwart-wit, 3 en 2 
wedstrijden per avond. Voor de Tel-
lers en Schrijvers betekende dat soms 
wel 5 potjes ! geconcentreerd volgen. 
Dit verdiende alle waardering en ze-
ker ook de nodige versnaperingen 
van de spelenden .Tot en met de laat-
ste poulewedstrijden was nog niet 

beslist wie er door zouden gaan naar de  Finale. In de B poule lukte dat Aad Wijte net niét tegen 
Henk de Vries,omdat ,hoewel Aad won,dat niet ging binnen 25 beurten, om de 3 benodigde pun-
ten te halen en zo gelijk met Henk te komen! In de andere groep was Piet Houtman ..Willem 
Oudes de baas. In de grote FINALE ging Bobeldijker -Piet tot de 15de beurt ruim aan de leiding (30 
tegen 7), maar het duurde nog tot de 33ste beurt voordat hij de verlossende 46ste carambole 
maakte...Oosteinder- Henk moest er toen ook nog maar 6!   De grote Wisselbeker werd door 
oud-kampioen,Dick Snoek, aan de nieuwe kampioen Piet Houtman overhandigd, die toch wel 
pittig moe was. Voorzitter Hans Mondt maakte  Piet nóg blijer met  de “houdbare” beker en een 
mooie ruiker bloemen, waarna hij iedereen bedankte en het  geslaagde toernooi afsloot. Allemaal 
hebben wij genoten van enorme “zwijnen” en prachtige patronen. 

 Gerrit Schuijtemaker; Jan Neefjes en Nico Smit, namens “De Carambole”
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MODELSPOOR- EN MODELBOUWBEURS DE GOORN 28 OKTOBER 2018
Beste mensen,
Bedankt! Wij kunnen terugkijken op een geslaagd evenement met heel veel bezoekers. Naast 
modelspoor met diverse banen uit het land was er ook miniatuurkermis, diorama’s, modelboten en 
modelauto’s op HO-schaal en de zogeheten scalers te bewonderen. De laatste zijn modelauto’s die 
vaak helemaal zelf worden gebouwd en radiografisch bestuurd door de zaal heen reden.
Met demo’s hebben we U kunnen laten zien hoe je zelf aan landschappen kunt bouwen.
Er was een groot kinderplein waar kinderen zelf met treinen mochten rijden, lego bouwen en op 
een springkussen de energie kwijt konden.
De drie winnaars van de speurtocht door de zaal zijn Gijs Luitjes uit Zuidermeer (1e prijs), Emma 
Ruiter uit Ursem (2e prijs) en Niek van Diepen uit (3e prijs). Zij hebben hun prijs thuis bezorgd 
gekregen. De oplossing van de slagzin was: SPOREN IN DE GOORN.
Wij gaan weer speuren naar modelbouwactiviteiten en modelbouwers voor de beurs van volgend 
jaar! Heeft U eens zin om langs te komen op onze vrijdagse clubavond, neem dan contact op via 
Info@dewmc.nl of het contactformulier op onze website dewmc.nl. Ook kunt U via de website en 
de facebookpagina op de hoogte blijven van onze activiteiten.
 Namens de WMC (Westfriese Modelspoorclub), Harry Feld

CONCERT QUEEN  MEETS ABBA.
EVERGREEN IN TOPVORM IN DE GROENE TOREN IN AVENHORN. 
Gezien en gehoord door Ruud Weissenbach
De Groene Toren was kleurig versierd voor het concert van Popkoor Ever-
green. Twee grote videoschermen waren opgehangen om het publiek doorlo-
pend fraaie informatie te geven. Evergreen  kwam op met muziek van ABBA 

en liet direct horen een stevig en zuiver geluid te kunnen produceren. Freddie Mercury begon 
vanaf de video en riep: “ OK, let’s do it!” Dat werd ‘Sombody to love’. Dirigent Patrick Rus wist 
het koor tot knappe prestaties te leiden en zorgde voor een mooie vierklank en leuke presentatie.
Het begeleidingsorkest bestond uit Maartje Koning op piano, Ruud Schouten op gitaar, Madelief 
van Vlijmen op bas en Roy Bult op drums. Een gouden greep voor dit concert. De muzikanten be-
geleidden het repertoire van beide groepen, Queen en Abba op een professionele wijze en maakte 
dat iedere song echt helemaal af was.  Ook Kees Heddes met geluid, Arnold Kop met alle video’s, 
Chris Zuidema met alle lichteffecten en Joop Schoutsen met posters en flyers droegen bij aan het 
slagen van het concert. Songs als “ You can Dance’, ‘ Crazy little thing called love’ SOS’ waren 
elk een juweeltje en in  ‘ I Want to break free’ was de schoonmaakster met stofzuiger hilarisch. 
‘Mamma Mia’ viel op vanwege de knappe synchronisatie tussen muzikanten en video , hier had 
Arnold Kop veel tijd in gestoken en er een kunstwerkje van gemaakt. EVERGREEN liet horen ook 
gevoelige songs aan te kunnen. Maartje Koning zong een perfecte solo in  ‘Love of my life’ en waar 
gitarist Ruud Schouten op een weergaloze manier de sound van Brian May wist te vertolken.  
“The show must go on’ was een pareltje met indrukwekkende solo’s en een fraai koor. En hier 
moest natuurlijk een heerlijk vrolijk werk op volgen: Super Trouper’ vlot gebracht door een  
enthousiast koor. Geestig was ook het lesje improviseren  van Freddie Mercury met het koor, ge-
volgd door ‘It’s a kind of magic’ met sterke solo’s van gitaar en bas. 
“Waterloo’ mocht ook niet ontbreken, Evergreen zette een spetterende uitvoering neer. De titel 
‘Killer Queen’ slaat vast op de hoeveelheid vlugge tekst dat moest worden gezongen. Geen pro-
bleem voor Evergreen. 
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Klapstuk as ‘Bohemian Rhapsody’, dat knap werd uitgevoerd met prima solisten. Evergreen liet 
zien en horen wat voor mogelijkheden het heeft. De toegift  ‘Thank you for the Music’ was terecht 
voor dit prachtige concert, dat twee keer totaal was uitverkocht. Er wordt al gedacht aan een 
Reprise. 

HULDE VOOR DIT PRACHTIGE ORKEST, ZEER MOOI GESPEELD!
Deze lovende woorden waren te lezen in het juryrapport van the New Brass & 
Rhythm, na het optreden op het West-Friesland Festival in Zuid-Scharwoude. 
16 Orkesten uit de omtrek streden daar om de West-Friesland Bokaal. Van 
deze 16 orkest was New Brass & Rhythm van Brassband Kunst naar Kracht 
het enigste jeugdorkest op dit festival, en dat was ook wat de jury bijzonder 

aansprak. Veel bewondering had zij ook voor onze soliste Majory Meerveld, die een prachtige solo 
op bariton speelde. Gefeliciteerd Majory, met je eerste solo optreden.
Als beloning ging de aanmoedigingsprijs met daarbij een muziekwerk naar keuze mee terug naar 
De Goorn. De winnaar van het festival was dezelfde als in 2017, n.l. Alkmaar Brass.
Het A-orkest zag haar deelname aan het Nederlands Brassband kampioenschap beloond met 84 
punten en een 7 de plaats.
Na deze traditionele optredens van de orkesten in oktober /november volgt er ook altijd de  
traditionele speculaasactie. Houd u op vrijdagavond 16 november de deur ´s avonds op een kier en 
zet de TV wat zachter, want dan kan het zijn dat er in uw wijk gelopen wordt. De koek ziet er een 
beetje anders uit (brokken), maar is van uitstekende kwaliteit. Wanneer u wilt, kunt u ook online 
een bestelling doen. € 3,00 per pakje. Ga dan naar www.bbknk.nl. Wij gaan ervan uit dat u ons 
ook dit jaar weer los maakt.
Muzikaal wordt er gewerkt aan een kerstconcert in de Koperblazer en een koperkwartet van Kunst 
naar Kracht bereidt zich voor op een kerstconcert samen met het koor Kogge Klassiek op zondag 
16 december in de Kerk van De Goorn.

 

MIJN ERVARING
Het is nu bijna een maand geleden dat we terugkwamen uit Lourdes. 
Ieder jaar gaan we heen. Van te voren denk je: hoe zal het gaan zonder 
pastor Co Kuin? Hoe zal het gaan met zijn vrouw Ria? En, het is wel 
een hele grote groep dit jaar. Pastor Jules Post ging voor het eerst met 

ons mee. Toch had ik er wel vertrouwen in dat het allemaal ‘goed’ zou gaan. We weten uit ervaring 
wat Lourdes met mensen doet.
En... het was weer bijzonder. Bijzonder hoe mensen in de groep met elkaar optrekken. Voor elkaar 
zorgen, voor elkaar open staan. Bijzonder, hoe toch altijd de kruisweg heel bijzonder iets met 
mensen doet, vooral door de hedendaagse teksten en ervaringen die we dan met elkaar delen. Het 
voelde voor mij goed toen ik op het laatste moment, vlak voor Lourdes, nog gevraagd werd om de 
overweging te houden in de Boeteviering. Co deed dit de laatste jaren heel vaak, en ik deed dit 
dan ook in zijn gedachtenis. Ik riep op om toch maar vooral te luisteren naar ons eigen hart en tot 
leven te brengen al wat we in ons hart met ons meedragen. Dat mag er allemaal zijn. Probeer het 
en blijf daar in geloven, dat geldt voor iedere dag van ons leven. Want juist in ons hart heeft God 
iets van zichzelf ‘neergelegd’. 
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Leven vanuit je hart, en open oog en oor hebben voor elkaar. Daarin leven we Gods liefde.
Die liefde die we zo voelden tijdens de week in Lourdes. Ook in het pastoresteam was die liefde 
voelbaar. Heel bijzonder met hoeveel respect en waardering we met elkaar omgingen. 
Met een hoofdaalmoezenier van 37 jaar. Heel wijs voor zijn leeftijd. Toen ik dit iemand vertelde, 
zei die: “Was Jezus ook niet pas 33 jaar…”
Van de mensen die ik naderhand over Lourdes gesproken heb, hoorde ik heel veel bijzondere bele-
vingen terug. Mooi om dit zo te mogen horen. Ik wil eindigen met een liedtekst passende bij deze 
week: ‘Waar vriendschap is en liefde, daar is God met ons. Het heeft me goed gedaan.

Pastor Mariet Vet

AGENDA 15-11 T/M 28-11-2018 

Dag   Datum:  Tijd:  Plaats:      Activiteit:
Do 15-11 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO klaverjassen
Do 15-11  Avenhorn/Villa Groet Vrouwen van Nu/boer Jan uit BZV
Vrij 16-11 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Vrij 16-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost IJsclub Scharwoude/Grosthuizen 
    ledenvergadering met kienen
Vrij 16-11 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet IJsclub Avenhorn ledenvergadering
Za 17-11 08.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 17-11 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 17-11 20.00 uur Berkhout/Kerk Muzikale avond pop- en folkmuziek 
Zo 18-11 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Snert-herfstwandeling
Zo 18-11 14.15 uur Avenhorn/Haven Intocht Sinterklaas
Zo 18-11 14.30 uur Berkhout/het Wijdt Intocht Sinterklaas
Ma 19-11 20.00 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Jaarvergadering IJsclub Oudendijk 
Woe 22-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 21-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 21-11 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Dictee
Vrij 23-11 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Spelletjes
Vrij 23-11 19.45 uur Berkhout/ kantine VVB Klaverjassen
Za 24-11 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 24-11 08.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 24-11 15.00 uur De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Feetastisch.nl” Jeugdtoneel
Za 24-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Feetastisch.nl” Jeugdtoneel
Za 24-11 16.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Schoentje zetten
Za 24-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 25-11 11-17 uur Berkhout/Kerk Sfeermarkt
Zo 25-11 15.00 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Sinterklaas intocht
Zo 25-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 2-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 9-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
Di/Vrij 11/14-12 Berkhout/De Ridder Kerstkolven en Finale Nel Vos Bokaal
Vrij 14-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Lenny Kuhr
Zo 16-12  De Goorn/Kerk Koggeklassiek Kerstconcert
Za 22-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
 28-12 / 5-1  Koggenhal/Sportcafé Biljarttoernooi
 2019   
Zo 26-5  De Goorn/kerk Eerste Heilige Communie

FAMILIEBERICHTEN

Voor alle mooie en lieve woorden, kaarten, bloemen en prachtige cadeaus voor mijn 100ste 
verjaardag wil ik iedereen hierbij hartelijk bedanken.
Het was een onvergetelijke dag.
Bedankt!

Mevrouw Vermeulen-de Vries,
De Rozenstaete, De Goorn

TENSLOTTE

Bij Vijverstaete in Avenhorn zoeken wij nog mensen die willen klaverjassen of rummikuppen.
Dit is op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Informatie Jos Heesen, Tel. 0229-543202

Te koop aangeboden:
23 nette verhuisdozen in één koop 25 euro.

Voor info 06-83532727

Gezocht: Ervaren huishoudelijke hulp
Wij zoeken een ervaren huishoudelijke hulp voor eens in de twee weken voor 4 uur. Het gaat om 
schoonmaken, opruimen en (soms) strijken. Bel s.v.p. voor een afspraak.
Robert en Miranda, Oudendijk 06 49 39 63 86 (niet op maandag)

Werkster gezocht
Voor 4 uur 1 x p. m. met ervaring. Bellen na 6 uur.

Tel. 06-42554630
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Te koop:
Een bridgekoffer met 32 spellen prijs 30 euro. Tel. 0229-542625

Over een paar weken komt Sinterklaas weer aan. 
Deze Pieten willen graag bij u langs gaan.
App of bel ons snel, dan komen wij wel.
Mirthe de Lange, 06-57951835
Jessie Laan, 06-33877645
Wij zijn beschikbaar op zaterdag 1 december of zondag 2 december. Eventueel 

in overleg is een andere dag ook mogelijk.

Wie wil eens in de veertien dagen mij 2 à 3 uur helpen in de huishouding.
 06-45052576

Zwarte Pieten
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige Nederland.
We staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis, uw bedrijf of vereniging.
Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!
Adiós (tot ziens) Marino en Perro (rood en paars pak)
 Info 0229-543040

Te koop:
Aluima butagas kachel voor serre of schuur 15 euro.
Na 17.00 uur.  0229-540067

Spoed: Gezocht bezorgers voor de ochtendkrant in Avenhorn/De Goorn.
Leuke bijverdienste en ben je minimaal 15 jaar oud en vind je het niet erg om om zes uur op te 
staan. AOW’ers zijn ook welkom.
Wil je meer weten neem dan contact met mij op.
Depothoudster Ita Bakker, tel. 0229-543394, mobiel 06-29423302

Sint en Piet 
maken zich sterk                                

voor bij u thuis of op het werk.
Info 0229-543152

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


