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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 13 maart 2019 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De 
redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de 
onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam incl. 2 euro of 4 euro
Zakelijke advertenties:  e-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
 0229-551411 na 17.00 uur.
Rabobank Midden Westfriesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE

Heeft u ook zo genoten van het mooie weer in februari? Het voorjaar zit in de lucht en bij voorjaar 
horen violen. Daarom aandacht voor de violenactie in dit nummer van de Heraut. Ook ontkomen 
we niet aan de schoonmaak. De gemeente Koggenland doet mee met de landelijke opschoondag. 
Een schone gemeente is het streven. Hoe u mee kunt doen en wat er nog meer te beleven is, leest 
u in deze Heraut. De redactie wenst u veel leesplezier.                                      
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling)
* Roep om hulp
* Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
* Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
* Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
* Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 
 06-49460592

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

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

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma Huisartsenpraktijk Obdam 
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204 0226-451231     Spoed 0226-453493
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding 
via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers 
gelden alleen gedurende kantooruren. 

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen met 
de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Tel.    0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-
apotheek, de Maelson Apotheek, in het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. Het is aan 
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze 
manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een 
nieuw medicijn veilig voor u is.

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn, Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en  
                   M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 en 06-12440998
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o., verz. I. Wijte 06-52408683
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ZIEKENHUIS 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS, MAELSONSTRAAT 3, 1620 NP HOORN TEL. 0229-257257
   
DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353

WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEST-FRIESLAND TEL. 0226-360229

STICHTING HOSPICE DIGNITAS           HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER

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

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

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

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

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

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

Wijkcontactpersonen 
Avenhorn en De Goorn;  Anneke Koopmans (072) 50 222 54
   Berkhout; Jack Sjerps  (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma  (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma  (0229) 55 1970 
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06  Obdam; Cora Schreuder Goedheijt(0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, 
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur,  (0229) 56 11 11
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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
10 maart ds. H. Reedijk  Avenhorn
 Gezamenlijke dienst met PG Koggenland
17 maart ds B. Stobbelaar Oudendijk
24 maart ds. H. Reedijk  Oudendijk
31 maart ds. H. Fröhlich Purmer

  Op bezoek bij PG Purmer

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 4 T/M 15 MAART 2019
Woe. 6 mrt.  19.00u    Aswoensdag, Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Zat. 9 mrt.  16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 10 mrt. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u   Rozenkransgebed
Vrij. 15 mrt.  19.00u   Viering van Meeleven 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 T/M 22 MAART 2019
Zat. 16 mrt.  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 17 mrt. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u  Rozenkransgebed

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 
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GITAAR KLANKEN IN ‘T BRAKENKERKJE OBDAM, SILVAN SMIT
Zondag 10 maart speelt in het historische en sfeervolle kerkje van Obdam de 
gitaar virtuoos  Silvan de Smit.  
Silvan studeert Klassieke Gitaar aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij 
is student van de prestigieuze concertgitarist en componist Johannes Muller. 
Silvan heeft al veel succes geboekt met zijn gitaarspel zoals een optreden 
tijdens het gitaarfestival in de befaamde gitaarsalon te Enkhuizen. 

Met zijn gitaarkwartet speelde hij in het voorpro-
gramma van de meestergitarist Gabriel Bianco. Jaar-
lijks bezoekt Silvan verschillende gitaarfestivals/
symposia om inspiratie op te doen door het volgen 
van masterclasses.
Entree is gratis. De koffie/thee staat voor u klaar.
Het concert begint om 11.00 uur, vanaf 10.30 uur is 
de kerkdeur open. Adres: ’t Brakenkerkje
Dorpsstraat 38, te Obdam.
Neemt u ook een kijkje op onze website: 
www.brakenkerkje.nl 

VIOLENACTIE GYMVERENIGING OLYMPIA
Vrijdag 15 maart komen we in Berkhout en de Bobeldijk langs met prachtige 
viooltjes.  
Voor 0,60 per stuk of € 10,00 voor een 
hele bak steunt u onze gymvereniging.
Haal het voorjaar naar u tuin en steun 
onze vereniging.

En als u niet thuis bent verkopen we ze ook nog in de gym-
zaal op vrijdag 22 maart van 14.30 tot 15.30 uur.

VAN DE BESTUURSTAFEL
De onlangs gehouden FIFA game wedstrijd in de kantine is gewonnen door 
Dave Walter van de Jo17. Hij mag zich een jaar de kampioen FIFA noemen 
van RK EDO. 
Het was een gezellige en spannende strijd met een 38 deelnemers en een 
mooi initiatief van de Jeugdcommissie wat zeker een vervolg verdiend en zal 
krijgen.

De 2e avond van de quizavond, Het Beste Team van RK EDO, is ook weer gehouden. De quiz-
masters Jeroen Koning, Patrick Laan en spreekstalmeester Jaap Heemskerk zorgden weer voor een 
TOP avond, met plezier en strijd voor de aanwezigen in de bomvolle kantine. 
Het bestuur won deze avond, door een goede mix van jong en wat ouder en de aanwezige mu-
zikale, sport en algemene kennis. Op 29 maart a.s.  is de 3e en laatste avond van dit jaar waarbij 
dan dubbele punten zijn te verdienen. Dus voor de einduitslag over de 3 avonden is nog van alles 
mogelijk. Welk team zal dit jaar er met de Schaal van door gaan?
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U bent van harte welkom met uw team van 4 personen, aanwezig rond 19.30, start quiz 20.00 
uur.
De reeds 45-jaar oude kleedkamers op ons complex De Krom willen we aanpakken en renoveren. 
Voor deze klus hebben we in december vorig jaar een gesprek met de Gemeente gehad, in maart 
volgt een vervolggesprek met de Raad waarin we zullen aangeven het nut en noodzaak van deze 
renovatie. Doelstelling is om deze renovatie klaar te hebben voor onze 89e verjaardag op 8 oktober 
a.s. Tijdens de renovatie zal er wat overlast zijn mbt deze kleedkamers. Wil jij ook een handje hel-
pen met deze renovatie, neem dan even contact op met Jan Feld onze Complexbeheer man, vele 
handjes maken tenslotte licht werk.
Op 15 maart a.s. is de Jaarvergadering van de Club van 100 in de kantine van ons sportcomplex, 
aanvang 20.00 uur. Op  zaterdag 16 maart gaat de Club van 100 met haar leden en de sponsors 
naar Gomez Mercedes in Alkmaar voor een bezoek en rondleiding. Erik Kleiboer, werknemer, 
heeft beloofd dat het een inspirerende en mooie middag zal worden, we zijn benieuwd en danken 
alvast bij voorbaat Erik voor zijn bereidwilligheid om de Club van 100 leden en sponsors een 
mooie middag te bezorgen. 
‘s Avonds is er nog een maaltijd in de kantine en een gezellige avond voor de Club van 100 
leden en sponsors. Ben je nog geen lid van de Club van 100? Via  de secretaris Jaap Heemskerk 
clubvan100@rkedo.nl of via de andere bestuursleden kan je je aanmelden, voor € 50,00 ben je een 
jaar lang lid en jij beslist zelf democratisch, wat er met jou € 50,00 gaaat gebeuren. 
Volgend jaar bestaat de Club van 100 25 jaar en daar wil jij toch ook bij zijn!!!!
Samen met andere voetbalverenigingen in West Friesland en de KNVB zijn we bezig om een aantal 
uniforme regels te maken m.b.t. Gedrag. Op 13 maart a.s. is daar weer een overleg over. Na deze 
sessie willen we de regels voorleggen aan alle voetbalverenigingen in West Friesland, om te komen 
tot een aantal goede regels die voor heel West Friesland gaan gelden. Nadere info volgt.

Enige wedstrijden:
 9-3:  Jo14-1   RK EDO – Bloemendaal Jo14-1
         Mo15-1 RK EDO – West Frisia/Dindua M015.1   
10-3:  Heren RK EDO 1 – Strandvogels 1
          Heren RK EDO 6 – St George 3
Voor het volledige programma kijk op voetbal.nl of op rkedo.nl
 Met vriendelijke sportgroeten,
 Marien Laan, voorzitter v RK EDO

17 MAART LENTEMARKT IN DE ROZENSTAETE
Zondag 17 maart kunt u weer uw slag slaan op de LENTEMARKT van de 
ROZENSTEK.
Niet alleen voor prachtige handgemaakte sokken, poppenkleding, mutsen of 
mooie kaarten kunt u deze middag terecht in de ROZENSTAETE maar er 
worden ook 2de kans artikelen verkocht. Maakt u graag zelf kaarten en wilt 
u nieuwe ideeën op doen, ook dat is mogelijk. Als afsluiting van een gezellig 

uurtje snuffelen tussen alle koopjes en mooie artikelen kunt u een lekker kopje koffie of thee drin-
ken met een heerlijk stuk taart voor maar € 3.00. De toegang is gratis en de Grote Zaal is open van 
14.30 tot 17.00 uur. Tot ziens in de Rozenstaete op 17 maart.

De Rozenstek.
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A   zondag 17 maart, 15.00 uur

Entree € 8,00 bij binnenkomst in de kerk.

Gemengd koor 
De Optimisten

Gemengd koor De Optimisten is in 1993 opgericht. Het koor 
kenmerkt zich door een aparte muziekkeuze. Als één van de 
weinige koren in Nederland, heeft het een repertoire van popu-
laire muziek vol swingende en jazzy nummers, aangevuld met 
ballads uit het Engelse en Amerikaanse musicalrepertoire. Het 
koor staat onder leiding van dirigent Karel Kok en wordt begeleid 
door pianiste Nana Metoni.

COLLECTEWEEK REUMANEDERLAND VAN START
In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse 
collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reuma-
fonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich 
met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te 
halen voor onderzoek naar reuma. Kunnen we ook op uw 
steun rekenen? Alle kleine beetjes helpen om samen een 

groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Of u nu zelf langs de deuren gaat of aan de 
deur geeft.
Tikkie aan de deur
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door 
deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. 
Ook worden er weer 500 pinbussen ingezet, met een pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven 
aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker. 
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek 
nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft Reu-
maNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in de 
politiek en zorg.
Ook collecteren?
Wilt u helpen collecteren? Bel dan voor meer informatie met ReumaNederland in Amsterdam op 
020-5896471. U kunt ook een mail sturen aan: vrijwilligers@reumanederland.nl 
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER”  AVENHORN
Uitvaartverzorgster  Mw. Dieuw Schuijtemaker 
Voorzitter  Dhr. Dave Imming
Secretaris  Mw. Arja Pronk  
Penningmeester  Dhr. Geert Dolfing  
Ledenregistratie  Mw. Shona Hart
Bestuurslid  Dhr. Ron Bakker

Aankondiging van de te houden ‘JAARVERGADERING - 2019’
Woensdag 20 maart in ‘De Grost’ te Grosthuizen. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering worden de in 2018 overleden personen gememoreerd.
Familieleden van de overledenen worden hierbij bijzonder welkom geheten.   
Onze dragers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Gezien het openbare karakter worden ook belangstellenden uitgenodigd om deze jaarvergadering 
bij te wonen. U bent van harte welkom !

HEMONY NIEUWS
Voor uw agenda: 21 maart 2019 (noteer alvast!)
Voor onze leden of hen die dat willen worden:
Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering die wordt 
gehouden op donderdag 21 maart 2019 in Brasserie De Grost te 
Grosthuizen 80. 
Aanvang 19.30 uur.  
Voor iedereen die belangstelling heeft voor onze historie: 
Na de ledenvergadering zal vanaf 20.00 uur Lourens Schuijtemaker een 

boeiend betoog houden over de agrarische geschiedenis van onze streek tot het jaar 1811.
Titel van zijn voordracht:

 ‘Koeien, kaas, kentering’

Wij rekenen op uw komst!
Wij hebben nog een aantal exemplaren van het succesvolle boekje ‘Dorpsverhalen I’.
Speciale ledenprijs: € 7,50. Het boekje is tijdens bovengenoemde bijeenkomst verkrijgbaar!
Koop dit boekje nu nog, of maak, voor hetzelfde bedrag, uw familie, buren of vrienden lid van 
onze Historische Vereniging!: bestuur@hvhemony.nl of bel na 19 uur 0229 542471 (secretariaat).

Tot donderdagavond 21 maart a.s. in ‘De Grost’!

Bestuur Historische Vereniging Hemony
Secretariaat:
Mw. C. Bouwman
Molenhof 30
1633 HS  Avenhorn
T: 0229 542471
E: bestuur@hvhemony.nl 
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DOE MEE MET DE LANDELIJKE OPSCHOONDAG  

 

IN KOGGENLAND!
Vindt u het fijn om in een schone omgeving te wonen? 
Gemeente Koggenland organiseert op zaterdag 23 maart op 
de landelijke opschoondag diverse opruimacties! Inwoners 
worden van harte uitgenodigd om ook deel te nemen. Zo 
dragen we samen op een gezellige manier bij aan een 
schonere leefomgeving! 
Iedereen kan een opruimactie organiseren. De eerste stap is om anderen (bijvoorbeeld vrienden 
en/of buren) enthousiast te maken om gezamenlijk het zwerfafval in de buurt op te ruimen. De 
volgende stap is om de actie aan te melden via www.koggenland.nl/opschoonactie. Inwoners 
mogen uiteraard ook op een andere datum aan de slag gaan; geen probleem! 

Gemeente helpt met benodigde materialen, aanmelden voor 15 maart
Na de aanmelding neemt de gemeente contact op om te inventariseren wat er benodigd is 
om van de opruimactie een succes te maken. Denk hierbij aan grijpers, ringen, vuilniszakken, 
handschoenen en/of veiligheidshesjes. Deze materialen zijn ook in kindermaten beschikbaar. Om 
tijdig de spullen beschikbaar te hebben is het wel belangrijk dat inwoners zich vóór 15 maart 2019 
aanmelden via de site. 

Schoon houdt schoon
René Otter, beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen: ‘Vorig jaar was deze actie heel geslaagd. 
We willen met deze actie niet alleen mensen bewuster maken van het zwerfafval, maar er ook 
direct iets aan doen. Een schone leefomgeving nodigt uit om het schoon te houden. Dat verdient 
Koggenland. Als gemeente houden we al regelmatig opruimrondes en ik weet dat er inwoners zijn 
die dit ook doen en dat is super! Met deze actie zetten we ons samen in voor een nog schonere 
gemeente.’

Jaarrond aanmelden
Het ruimen van zwerfafval beperkt zich niet alleen tot de landelijke opschoondag. Iedereen is het 
hele jaar welkom om zwerfafval op te ruimen. Uiteraard mag dat alleen, maar samen is wel zo 
gezellig! Aanmelden kan altijd via www.koggenland.nl/opschoonactie. 

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Terwijl de voorbereidingen van de Fancy Fair, die op 23 en 24 
maart plaats vindt, in volle gang zijn heeft de gehele Gilde hal 
een opknapbeurt gekregen. De Gilde hal ziet er prachtig uit, hij is 
geschilderd in het thema jungle! 

De leiding van het Gilde doet zijn uiterste best om een mooi pro-
gramma neer te zetten voor de Fancy Fair. Zo is het spellen comité 

druk bezig om nieuwe spellen te maken zoals stokvangen, muis en kaas en om de hoek sjoelen. 
Het prijzen comité zorgt voor prachtige prijzen die kunnen worden gewonnen bij het rad van 
fortuin en de kinderbingo. En het zaterdagavond comité bereidt zich voor op een feestelijke zater-
dagavond. 
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Wanneer zijn jullie welkom?
Zaterdag 23 maart

- ’s Avonds 19.00 kinderbingo en het  
 Rad van Avontuur

Zondag 24 maart
- ‘s Middags 14.00 spellenmiddag
- ‘s Middags rond 15.00 playbackshow
- ‘s Middags 17.00 Rad van Avontuur

Het Gilde is een jeugdvereniging. Gilde kids hebben elke week een groepsavond. 
Tijdens deze avond worden er verschillende activiteiten met de groep gedaan. Er worden spelletjes 
gespeeld in de zaal of geknutseld in de creatieve ruimte. Naast de groepsavonden organiseert het 
Gilde verschillende activiteiten voor de leden. Ook zijn er activiteiten waar iedereen welkom is. 
Lijkt het jou leuk om een keertje te komen kijken? Kom dan langs op een van de groepsavonden 
(voor meer informatie, zie onze Facebook pagina).

BREDERE OPZET VAN TEVO-TOERNOOI
De editie van 2019 van het bedrijfstennisvoetbaltoernooi in Avenhorn, staat 
gepland op zaterdagavond 25 mei. De deelnemende teams kunnen op de 
velden van voetbalvereniging Kwiek’78 en tennisclub Westerkogge de 
gebruikelijke gezelligheid en gemoedelijkheid verwachten. Die houden in dat 
de teams van vijf uur tot pakweg tien uur voetballen en tennissen en dat 
er daarna een gezellige ‘derde helft’ is. Maar: er gaat deze editie wel wat 

veranderen. Edwin Burggraaf namens de commissie die het toernooi organiseert: ,,We gaan het 
toernooi breder trekken.” 
Dat houdt in dat ook niet-bedrijven zich kunnen inschrijven. Burggraaf: ,,Denk aan stratenteams, 
de toneelvereniging, het Huttendorpteam en ga zo maar door. Ook vriendengroepen en commissies 
van clubs, stichtingen en evenementen heten we van harte welkom. We willen meer beleving en 
dus ook meer teams op het evenement. Zestien teams is voor ons echt het minimum. We willen toe 
naar twintig of zelfs 24 teams.” Omdat het profiel van het toernooi meer gemêleerd wordt, wordt 
ook het inschrijftoernooi anders. Burggraaf: ,,Je kunt aan een culturele vereniging niet hetzelfde 
tarief als voor een bedrijf vragen. Daarom gaan de kosten per team omlaag van 40 naar 25 euro.”
Inhoudelijk blijft het toernooi hetzelfde. Dat houdt in dat er niet alleen getennist en gevoetbald 
wordt, maar dat er ook een zogeheten rode draadspel is. Wat dat is blijft geheim tot de wedstrijddag. 
In de afgelopen edities bleek het rode draadspel penalty schieten te zijn of tennisballen in 
wasmachines mikken. Ook de omvang van de teams, minimaal acht personen waaronder twee 
van een ander geslacht, blijft ongewijzigd. Geïnteresseerde teams kunnen zich aanmelden via 
tevotoernooi@gmail.com.
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DE KOGGENHOPPER ZOEKT VRIJWILLIGERS!
Onze buurtbus is nu in haar vierde jaar en heeft haar plaats in onze gemeenschap bewezen. Echter 
om deze service te kunnen voortzetten hebben we dringend behoefte aan chauffeurs, vooral voor 
de derde dienst op donderdag en vrijdag en alle diensten op zaterdag. Ben je in het bezit van rijbe-
wijs B en wil je wat voor je medemensen doen, stuur dan een email naar info@koggenhopper.nl. 
Omdat we willen voorkomen dat het gehele bestuur aan het einde van hun periode aftreed, is ge-
kozen voor gefaseerde vervanging. Mocht je interesse hebben voor een bestuursfunctie dan horen 
we dat graag. Stuur een email aan info@koggenhopper.nl en we nemen contact met je op.
 Namens het bestuur, Fred Lemminga

“IEN BIEN”
Bauke Hoekstra uit Stavoren 
skaast met hande op z n rug 
en lest met de ellefstede 
most ie bukke bai  een brug 
 
met t skeure, trekke, douwe 
stroffeld Bauk over een stien 
iemand skreeuwde uit t groepie 
„Bauk weer is je rechter bien?” 
 
hai had heêls niks in de gate 
en om terug gaan was t te laat 
op t allerleste stukkie 
werd ie opdouwt deur z n maat 
 
Wieb Vonk had dat bien zien legge 
hai lag ergens in een bocht 
toen ie nei een uur ontdooit was 
heb ie m over de oindstreep brocht 
 
want de reglemente zegge 
met twaai biene langs de loin 
aars den krog je nooit dat kruisie 
en dat doet verrekt vul poin 
 
as de tocht der tocht weer deurgaat 
zien we Bauke zeker trug 
op ien bien deer is iet groôsk op 
en twaai hande op z n rug. 
 
   Ruud Schouten
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HET HOOG OMSTREEKS 1910
 

Een opname van het Hoog uit de tijd dat de vrachtschepen nog met de hand -mandje voor mandje- 
werden gelost. Dit en meer ziet u op “ansichtkaartenberkhout.nl”.
 Co Beemsterboer
 542670

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2019                       	  
“De maaltijden met onze groep waren heel gezellig en 
wat mij verbaasde dat je je in zo’n korte tijd zo met 
elkaar verbonden voelde en dat er zo’n fijne en goede 
sfeer was.” 
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
Mensen gaan al eeuwenlang op bedevaart naar ‘heilige’ plaatsen, die om hun religieuze betekenis 
aantrekkingskracht uitoefenen. Bedevaarten zijn van alle tijden! Ook vandaag de dag hebben 
mensen behoefte aan bezinning en zoekt men naar diepere waarden in het leven. Wie op pad gaat 
en openstaat voor contacten, komt andere mensen tegen die ook de taal van ontmoeting spreken. 
Juist die ontmoetingen in combinatie met vakantie en geloof maken een reis naar Lourdes tot een 
bijzondere reis. Door die ervaring word je een ander mens. Misschien hoorde u er al enthousiast 
over vertellen? Ook voor niet gelovigen, buitenkerkelijken en andersdenkenden is een 
reis naar Lourdes waardevol! Ook onder hen zijn er velen ‘op zoek’. 
Wilt u in korte tijd een grote afstand overbruggen en op een aangename manier reizen? Dan is 
vliegen naar Lourdes een aanrader. In ongeveer anderhalf uur brengt het chartervliegtuig u 
van Maastricht naar Lourdes. En, wilt u met mensen uit uw omgeving, uit de regio? VNB 
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Westfriesland organiseert voor het achttiende opeenvolgende jaar een groepsreis met medische, 
pastorale en reisbegeleiding. Data: 26 september t/m 1 oktober 2019. De bus brengt u via 
opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn (gratis!) naar Maastricht Airport. Ook op de terugreis naar 
Westfriesland staat de bus voor u gereed. Opgave/inschrijven: Harry Vet ham.vet@quicknet.nl 
/ 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke inschrijfadressen.

BERKHOUT-BOBELDIJK 

BLAUW BLOED OP BEZOEK
De Zonnebloem vroeg: Ga je mee
We gaan in Berkhout naar het café
Daar is een gezellige middag, hoor
Kunst naar Kracht speelt hier voor
Zoveel mensen die hier komen vandaag
De zaal zit vol, laag op laag
Ze spelen ”Blauw bloed op bezoek”  
En in de pauze krijgen we koffie met koek
Daarna moeten we de zaal weer in gaan
Dat hebben we maar vlug gedaan
Want na de pauze gaan de spelers weer door
Tot het eind van het spel, daar is het voor
We hebben ervan genoten hoor mensen
En geven jullie onze beste wensen
Dan worden we weer naar huis gebracht
Bedankt Zonnebloem, het was weer een pracht.

Tini Bregman-Spaans

	  

                  

	  

GGD HOLLANDS NOORDEN NODIGT, SAMEN MET HET RIVM, VANDAAG 19.000 JONGEREN 
UIT VOOR VACCINATIE MENINGOKOKKEN ACWY
Vandaag, 22 februari 2019, verstuurt GGD Hollands Noorden, in samenwerking met het 
RIVM, een uitnodiging voor de gratis vaccinatie tegen meningokokkenziekte ACWY naar 
19.000 jongeren in de regio Noord-Holland-Noord. Het gaat om jongeren die geboren 
zijn in 2001 en 2002, of in de periode tussen 1-1-2004 en 1-5-2004. Jongeren geboren 
in 2003 en 2005 ontvangen eind april de uitnodiging en vaccinatiekaart voor de tweede 
ronde die in mei/juni plaatsvindt. 
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Dan zullen nog eens 15.000 jongeren gevaccineerd worden.

Waarom deze jongeren vaccineren?
De keuze om jongeren tussen 14-18 jaar gratis te vaccineren is landelijk bepaald. Dit heeft te 
maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en er onder deze doelgroep 
veel onderling contact is. Zij hebben daarmee meer kans om de ziekte te krijgen en de bacterie 
te verspreiden. De verwachting is dat door het vaccineren van deze jongeren dit leidt tot 
groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Wat is meningokokkenziekte? 
Meningokokkenziekte is een ziekte die men krijgt van een bacterie, de meningokok. Van deze 
bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. De meningokokbacterie 
kan onder andere leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. 

Meer informatie en/of vragen
Jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen voor informatie en vragen terecht op de websites 
van het RIVM (www.RIVM.nl), GGD Hollands Noorden (www.ggdhn.nl/meningokokkenziekte) 
en www.deelditnietmetjevrienden.nl. Jongeren kunnen ook met hun vragen ook terecht op de 
website www.JouwGGD.nl. 

Mensen die niet in aanmerking komen voor de vaccinatie meningokokken ACWY, maar wel 
gevaccineerd willen worden kunnen een afspraak maken met de afdeling reizigersadvisering van 
de GGD via www.ggdhollandsnoorden.nl/reizen. Aan deze vaccinatie zijn kosten verbonden.

 Avenhorn/Oudendijk e.o.
Onze eerste ledenavond, 17 januari 2019, in de De Grost, stond in het teken van huidkanker en 
over het verzorgen van de huid, zeker in de zon.
De heer Menno Gaastra werd verwelkomd door de voorzitter en naar een paar huishoudelijke 
mededelingen kon de heer Gaastra beginnen aan zijn lezing.
Hij begon te vertellen dat de huid zeer kwetsbaar was en zeker in de zon en dat wij hier zorgvuldig 
mee moeten omgaan. Vooral door goed te smeren met waterbestendige zonnecrème met tenmin-
ste factor 30 en dat zeker iedere 2 uur te herhalen, ook op bewolkte dagen.
Zoek de schaduw op waar mogelijk. Zonnestralen zijn het sterkst tussen 10.00 – 16.00 uur en 
bescherm de kinderen door ze kleding laten dragen als zij spelen in de zon. Want teveel zon voor 
je dertigste kan je later opbreken, zoals o.a. melanomen (huidkanker)
Je kunt dit ondervangen door je lichaam te onderzoeken naar vlekjes en als je het niet vertrouwd, 
altijd je huisarts raadplegen. Zonlicht is fijn, maar gebruik de zon niet als een bron voor vitamine 
D, dit kan ook door gezond en gevarieerd te eten.
Er wordt ook wel beweerd dat als je eerst naar de zonnebank gaat dat je dan niet zo snel verbrand, 
dit is echter een fabel. De dia presentatie zei genoeg, soms een beetje te goed.
De heer Gaastra beantwoordde diverse vragen vanuit het publiek en werd bedankt voor de uitleg, 
deze was zeer verhelderend.
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Deze avond was zeer indrukwekkend en wij hadden veel om over na te denken. Na afloop kregen 
de leden nog een tasje met inhoud mee.

De volgende ledenavond is 21 februari a.s. en dat is de jaarvergadering en op deze avond verzorgt 
Berend de Weerd een bingo, echter niet met balletjes, maar met muziek…..

BERKHOUT-BOBELDIJK 

DE EGERLÄNDER KAPEL IN DE HUESMOLEN
Vandaag schijnt de zon, het is een mooie dag
De dag dat ik weer met de Zonnebloem mee mag
Die bedenken mooie dingen hoor, mensen
Je wilt jezelf niets anders wensen
We gaan naar Hoorn, ja echt waar
Dus eerst een stukje rijden maar
We zijn nu op de plaats waar we moeten zijn
Stap nu maar uit, dat is toch fijn
We gaan nu naar binnen toe hoor
Zoek een stoel op, daar staan ze voor
Dan komt de Egerländer Kapel
Ze zijn ook mooi gekleed, jawel
Ze spelen Oostenrijkse Volksmuziek
Je ziet ze genieten, het publiek
Ze spelen heel mooi en zingen erbij
Ook werden Westfriese verhalen verteld, een hele rij
Snel is deze middag om gegaan
We hebben genoten, het is prachtig gedaan.

  Tini Bregman-Spaans

afdeling Berkhout/Bobeldijk
Donderdagavond 14 februari 2019, Valentijnsdag, kwamen de Vrouwen van Nu weer bij elkaar. Bij 
de entree werden alle dames verwelkomd door het bestuur met een heerlijk chocolaatje vanwege 
Valentijn. 
Vanavond stond Het Rode Kruis op het programma. De heer Dirk Rus, zelf vrijwilliger bij de orga-
nisatie , wist ons daarover heel veel te vertellen aan de hand van een indrukwekkende power point 
presentatie. Het Rode Kruis werd al in 1859 opgericht door de Zwitser  Henry Dunant. In 1867 
sloot ook Nederland zich aan. Het is een onafhankelijke, neutrale organisatie die hulp biedt aan 
iedereen ongeacht geloof en ras. Er zijn wel 80 miljoen leden en 17 miljoen vrijwilligers waarvan 
27.000 in Nederland. Prinses Margriet is de beschermvrouw  van de stichting..
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Dirk is vaak betrokken bij de hulpverlening bij evenementen en geeft EHBO cursussen. Ook is hij 
ready to help medewerker. Er wordt dan hulp verleend bij bv. ontruimingen van grote gebouwen, 
het met zandzakken verzwaren van dijken bij noodweer, zoeken naar een vermist persoon. Dirk 
mocht helaas nog niet bij zo’n calamiteit behulpzaam zijn. Jammer voor hem maar des te beter 
voor de rest. Dirk, bedankt voor je mooie presentatie!
Na de pauze werd er door het bestuur verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en werden 
de plannen kenbaar gemaakt voor het nieuwe. De financiële stukken werden weer goedgekeurd 
en de penningmeester kon meedelen dat het kopje koffie of thee en ook de overheerlijke bitterbal 
voor rekening kwam van de vereniging. Het was weer een leerzame en gezellige avond. De volgen-
de avond vindt plaats op donderdag 14 maart en dan komen we alles over Tarotkaarten te weten.
Vrijdagmiddag 8 maart om 14.00 uur hebben wij vanwege de internationale vrouwendag een 
filmmiddag gepland. Het thema van dit jaar is Heldinnen en daarom hebben wij de film: Het meisje 
met het rode haar op het programma staan. We hopen u allen te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/Bobeldijk
Waltraud van der Woude.

 afdeling Avenhorn/Oudendijk e.o.
JAARVERGADERING 2019 VROUWEN VAN NU AVENHORN/OUDENDIJK E.O.
Deze werd goed bezocht, de vrouwen werden verwelkomd door de voorzitter. Na diverse mede-
delingen werd het woord gegeven aan de secretaris, deze vertelde de aanwezigen over de hoogte-
punten van het afgelopen jaar, daarna kwam de penningmeester aan het woord, die het financieel 
verslag doornam en complimenten daarvoor kreeg van de aanwezigen. Na de pauze heeft de 
voorzitter de vrouwen die al lange tijd lid zijn van onze vereniging in het zonnetje gezet en kregen 
allen een presentje, deze vrouwen zijn o.a. 25, 40, 45 jaar lid. 
Onze trots is Koos de Wit, zij is 60 jaar lid van de Vrouwen van Nu. Fantastisch! Zij kreeg een 
oorkonde aangeboden. Ook werden Wil Boom en Hennie Smit in het zonnetje gezet, dit omdat 
beide al 25 jaar lang eens per maand respectievelijk een muziekochtend en een museummiddag 
organiseerden. Voor beide dames wordt op 1 maart a.s. een gezellige middag aangeboden in de 
recreatiezaal van Meerzicht te Scharwoude. De avond werd afgesloten met een bingo.
Onze dank gaat uit naar de bediening van de Grost.

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De achtste ronde om de KBO beker j.l.  
donderdag 14 februari 2019.
Dit keer 60 deelnemers in de Rozenstaete.
De organisatie in handen van:  
Jannie Laan-Smits. 
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De uitslag van de eerste tien deelnemers
Achtste ronde 
1 Marinus Korte  5413 agenda: 07-03-2019 thema: 
2 Dien Koster  5266    verkeersschool
3 Jaap Kluft  5228    Hoek-Bouma
4 Nel Bakker  5165  
5 Piet Houtman  5165    
6 Rina Timmerman  5073  14-03-2019 filmmiddag
7 Tiny Beemsterboer 5065    
8 Annie Beemsterboer 5045  21-03-2019 klaverjassen
9 Henny Horstman  5040     
10 Kees Jonk  5039  28-03-2019 Bingo  
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
 Johan van Loodam

AGENDA 7-3 T/M 20-3

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 7-3 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Thema:Verkeersschool
Vrij 8-3 20.00 uur De Goorn/De Koperblazer Brassband KNK Beschermclub 
    concert
Vr 8-3 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 8-3 19.45 uur Berkhout/Kantine VVB Klaverjassen 
Za 9-3 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
 9/17-3  Avenhorn/TC Westerkogge Opendubbel toernooi
Zo 10-3 11-16 uur Oudendijk/Kerk Antiek & curiosamarkt
Woe 13-3 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 13-3 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 14-3 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Filmmiddag
Do 14-3 20.00 uur Berkhout/De Ridder VvNU alles over Tarotkaarten 
Vr 15-3  Berkhout-Bobeldijk Gymvereniging Olympia 
    Violenactie
Vr 15-3 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-3 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 16-3 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 16-3 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 17-3 14.30-17 uur De Goorn/Rozenstaete Lentemarkt
Zo 17-3 15.00 uur Berkhout/Kerk Gemengd koor De Optimisten
Ma/za 18/23-3   Collecteweek ReumaNederland 
Di 19-3 20.00 uur Oudendijk/La Mere Anne Begrafenis- en crematiever. 
    Oudendijk Jaarvergadering
Woe 20-3 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Uitvaartvereniging Avenhorn 
    Jaarvergadering



18 19

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Za 23-3   Landelijke opschoondag
Za 23-3 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Za 23-3 20.00 uur Oudendijk/Kerk FA.BUUR toneelvoorstelling 
    “En nu..?”
Zo 24-3 14.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Zo 31-3 11.00 uur Oudendijk/brug bij Les Deux Ponts Beetskoogkadeloop
Vr 5-4 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holle school Speelgoed- en kinderkledingbeurs 
Za 6-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Con Zelo
Za 6-4 20.30 uur Oudendijk/Kerk Sixties event met Notband
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 13-4 20.00 uur Oudendijk/Kerk (Kerk)quiz
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Za 27-4   Koningsdag
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za 18-5 20.00 uur Berkhout/De Ridder Muziekver. Volharding 
    Voorjaarsconcert
Za 18-5 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Brassband KNK Voorjaarsconcert
Za 18-5  Grosthuizen/De Grost Elena Avondvoorstelling
Z 19-5  Grosthuizen/De Grost Elena Middagvoorstelling
Za 25-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  Berkhout/ ‘t Wijdt IJsclub Berkhout Beach
Zo 26-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 1-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 2-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Di-vrij 11/14-6  De Goorn/Koggenhal EDO Gym Avondwandel4daagse
Vr 14/6 20.15 uur Berkhout/Kerk Simon and Garfunkel 
    The Sound of Silence
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
Vr 5-7 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
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TENSLOTTE:

Te koop t.e.a.b.
Kinderledikantje + matras en kinderstoel.

J. Huisman, 0229-542568

Verloren: de autosleutels van onze Suzuki X4. Dat zou dan gebeurd moeten zijn tussen De Fuik/
Het Veer en winkelcentrum De Vijverhof, waarschijnlijk op donderdag 14 februari 2019.
Telefoon 06-38893712. E-mail: bc.dekker@quicknet.nl

‘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 enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘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 13 maart vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


