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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 10 april 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

Onze mailbox liep goed vol! Er valt de komende tijd veel te beleven in onze dorpen, waaronder 
Koningsdag en kermissen van De Goorn en Berkhout. De agenda en planner zijn weer aardig 
gevuld. Het is jammer dat enkele activiteiten gelijk vallen, maar dat valt helaas niet te vermijden. 
De keuze is reuze voor een gezellige middag of avond.

De sluitingstijd voor de kopij is woensdag 17.00 uur. U mag het natuurlijk ook al een paar dagen 
eerder sturen. Dat vinden we als redactie prettig. Verder zijn we natuurlijk blij met uw bijdragen. 
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, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer,
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

  7 april ds. B. Stobbelaar  Kwadijk
14 april ds. K. Zwart  Beets
18 april ds. H. Reedijk  Kwadijk aanvang 19.30 uur
  Witte Donderdag – viering samen met PG Koggenland
19 april ds. H. Reedijk  Avenhorn aanvang 19.30 uur
  Goede Vrijdag – op bezoek bij PG Koggenland
21 april ds. H. Reedijk  Oudendijk
  Paasontbijt – samen met PG Koggenland – aanvang   8.30 uur
  Paasdienst  – samen met PG Koggenland – aanvang 10.00 uur
28 april ds. A. Wessels  Beets

       
Avenhorn                Berkhout                Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u 
contact opnemen met de predikant. Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met 
de scriba 
ds. J. J. (Hans) Reedijk  0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
April
   3 april      19.00 uur  Zuidermeer  Annemarie van Straten    Vesperdienst
  7  april      10.00 uur Berkhout     ds. Jantina de Ruijter
10  april      19.00 uur  Spierdijk     ds. Hans Reedijk,             Vesperdienst
14  april      10.00 uur Ursem          ds. Bart Seelemeijer         Palmzondag
18  april      19.30 uur Kwadijk       ds. Hans Reedijk              Witte donderdag     
                                                                                     met Avondmaal
19  april      19.30 uur Avenhorn     ds. Hans Reedijk              Goede Vrijdag
21  april        9.00 uur    Oudendijk            Paasontbijt
                   10.00 uur            ,,          ds. Hans Reedijk              Paasdienst      
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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 6 T/M 12 APRIL 2019
Zat.6 apr.  16.30u.    Rozenstaete; Woord- Gebed- en Communieviering
Zon.7 apr. 10.00u    Eucharistieviering, Woord- Gebed- en Communieviering,
  met samenzang
 19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 18 APRIL 2019
Zat.13 apr. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.14 apr. 10.00u    Eucharistieviering m.m.v “Shaloom”
  PALMZONDAG
 19.00u   Rozenkransgebed
Din. 16 apr. 19.00u   Verzoeningsdienst
Don.17 apr.    19.00u  WITTE DONDERDAG viering m.m.v Remember
Vrij. 18 apr.    GOEDE VRIJDAG, 
 15.00u   KRUISWEG
 19.00u   Gebedsdienst verzorgt door het pastoraatsteam

Gedoopt :     op zondag 31 maart hebben 3 kinderen het H. Doopsel ontvangen :
          Elisabeth Margaretha Prins 
                      Fenna Bos
           Lotte Weel
 
Overleden : Tini Ruiter, 86 jaar
       
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 
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WAT IS EEN PALMPAAS ?????
Geen paashaas in elk geval, ook geen palmboom. 
Het is een stok in de vorm van een kruis met bovenop een haantje van 
brood. 
Op zaterdag 6 april kun je om 16 uur een PalmPaasstok halen in de kerk. 
Die mag je thuis versieren . Zo’n versierde stok breng je op 14 april naar 
de kerk …… daar is dan de viering van PalmPasen. Daarna ga je met die 
stok naar iemand die ziek is of alles niet meer zo goed kan.... Of je opa en/
of oma...  of zomaar iemand van wie jij denkt ‘die kan wel wat aandacht 
gebruiken’... 

De PalmPaas doet ons denken aan Jezus die voor iedereen aandacht had, zelfs toen hij dood ging. 
Daarom heeft de PalmPaas de vorm van een kruis, hangen er eieren aan, uit eieren komt nieuw 
leven... Zitten er 12 doppinda’s aan, de 12 vrienden van Jezus... en 30 rozijnen die wijzen naar de 
30 zilverlingen (munten)die Judas kreeg toen hij z’n vriend Jezus had verraden. Je mag er ook fruit 
aan hangen, want overal waar Jezus kwam werden mensen sterker. Het broodhaantje bovenop 
wijst naar het verhaal van Petrus, ook een vriend van Jezus die bang was voor z’n vriendschap en 
steeds zei dat hij geen vriend van hem was....Toen hij dat voor de derde keer zei kraaide er een 
haan en werd Petrus verdrietig omdat Jezus namelijk ‘n keer gezegd had: ‘Petrus voordat de haan 
kraait heb jij drie keer gezegd dat je m’n vriend niet bent...’.... 
Als je zo’n PalmPaas aan iemand geeft, laat je zien dat je van die iemand houdt...en aan hem of 
haar denkt....
Komen jullie ook op zondag 14 april om 10.00 uur naar de kerk in De Goorn samen met je fami-
lie....  Daar vieren we het PalmPaasfeest !!!

OP ROET NODIGT IEDEREEN VAN HARTE UIT VOOR 
DE BIJEENKOMST OP ZATERDAGAVOND 6 APRIL 
2019 OM 19.00 UUR IN DE RK KERK, 
DE GOORN 67 Een bijzondere “ Zin in muziek “.
Pastor Paul Vlaar uit Obdam komt met zijn verhalen 
over zijn leven en werk als aalmoezenier op Aruba.
Het boek “ Tel je zegeningen “, omvat 40 verhalen 
waarin naast humor ook steeds een bemoedigende 
boodschap doorklinkt. 

Ieder verhaal loopt uit op een korte zegen-spreuk.
Het boekje kan een hulpmiddel zijn om van de paastijd een tijd 
van bezinning te maken, met iedere dag een verhaal en een spreuk 
om over na te denken. Tussen de verhalen door luisteren we naar 
muziek die de teksten verbinden met de muziek. De boodschap en 
de zin van het leven verteld en gezongen, tel je zegeningen!  
Tevens verkoop van dit boek ( gesigneerd  )
Laat deze kans niet voorbij gaan, en kom !
Tot ziens op de 6de april, deur open 18.45 uur 
 Groeten: Nico-Bart- Harry -Anneke en Corrie
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STEUN VASTENAKTIE EN GEEF DE ALLERARMSTEN EEN TOEKOMST.
De wereld groeit als we delen.

 
    2019

SCHOON WATER VERANDERT ALLES
Even je handen wassen, een glas water pakken, thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks 
bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote 
delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen op 
het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding 
tussen mannen en vrouwen. Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen 
urenlang naar de dichtstbijzijnde waterput, rivier of meer om water te halen. Dat geeft grote ge-
volgen voor het dagelijkse leven. 80% van de ziektes wordt veroorzaakt door verontreinigd water. 
Gebrek aan schoon water dicht bij huis veroorzaakt ook nog andere problemen.
VASTENACTIE steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee 
worden levens blijvend veranderd.
Na  7 april worden bij ons in de parochie de vastenzakjes verspreid en mogelijk ook weer bij u op 
gehaald. Doe u ook weer mee? 

Breng het zakje terug bij de collectant bij u in de straat. Ook kunt u het inleveren bij de pastorie, 
of tijdens de viering van Witte donderdag 18 april.

De werkgroep Vastenactie hoopt dat u zich als gulle gever weer net zo inzet als de succesvolle 
afgelopen jaren. HARTELIJK DANK.
 Met vriendelijke groet,
 Werkgroep Vastenactie, Abba Kaizer, Hans Feld, Ko Schouten, Els v d Hulst.

BERKHOUT MAAKT KENNIS MET BOA’S 

 

Koggenland heeft drie buitengewone opsporingsambtenaren 
(Boa’s) die toezicht houden op de openbare orde en veiligheid. U 
kunt voor allerlei vragen of meldingen bij hen terecht, bijvoorbeeld 
over onveilige verkeerssituaties, fout parkeren of jongerenoverlast. 
Komende maanden gaan onze Boa’s de dorpen af om kennis te 
maken met inwoners van Koggenland. In januari zijn ze overdag 
al eens in Berkhout geweest. Op donderdag 4 april krijgen inwoners van Berkhout de kans om in 
de avond kennis te maken, tussen 18:30 uur en 20:30 uur in café de Ridder. 

U bent van harte welkom om met de boa’s kennis te maken, uw vraag te stellen of een melding te 
doen. Wijkagent Niels de Graaf is ook aanwezig. 
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “ST. BARBARA” DE 
GOORN
p/a dhr. A.A. Kaizer
Ariens 73, 1633 HH  AVENHORN
Telefoon: 0229 - 543507

Dat uw zorg onze zorg mag zijn

Uitnodiging aan onze leden tot het bijwonen van de ledenvergadering op 
Woensdag 3 april 2019 om 20.00 uur in Zaal Dollenburg, de Goorn 70 in de Goorn.

Agenda

1. Opening.

2. Notulen vorige jaarvergadering.

3. Ingekomen post, met betrekking tot de Jaarvergadering.

4. Sociaal Jaarverslag. 

5. Financieel Jaarverslag.

6a.  Verslag Kascommissie 2018.
 Irene Keizer-Haverbusch en Cas Wit, reserve Cor Schouten

6b.  Benoeming kascommissie 2019.
 Cas Wit en Cor Schouten, reserve ??
 
Pauze

7. Verkiezing Bestuursleden.
 Aftredend: Jaap Langeberg Herkiesbaar
 Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de onderstaande adressen of 

voor de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur.

8.  Bestuur-mededelingen.

9.  Rondvraag.

10.  Sluiting.

Namens het bestuur:
N.J.M. Schouten, voorzitter  W.M. Conijn, secretaris J. Langenberg, penningmeester
Overdorpstraat 28,  Alver 6,  Buitenhof 5,
1648 KG  De Goorn     1633 DL  Avenhorn  1648 JA  De Goorn 
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Het levert de school € 

Spaart u mee voor de kilo’s? Iedereen mag inleveren!
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Con Zelo

www.berkhouterkerk.nl

  zaterdag 6 april, 20.00 uur

Accordeonvereniging Con 
Zelo Hoogwoud is in 1942 
opgericht. Haar voorjaars-
concert geeft Con Zelo dit 
jaar in de Berkhouterkerk. 
Deze keer met intermezzo 
van het ‘Brecht Duo’, Leo van 
Lierop en Kikky Vanhautem. 

Entree € 10,00 p.p., donateurs € 7,50 bij binnenkomst in de kerk.

SIXTIES EN SEVENTIES IN STIJL IN KERK OUDENDIJK
The NOT band brengt zaterdag 6 april de sixties en de se-
venties terug naar Oudendijk. In het kerkje aan de Dorps-
weg 24 geeft de regionaal populaire band een trip langs 
Memory Lane weg. Het wordt dus een avond vol classics, 
hits en hoogtepunten uit de jaren zestig en zeventig (met 
af en toe een sprongetje naar recenter moois op popge-

bied). De NOT band bestaat uit vijf doorgewinterde muzikanten. NOT onderscheidt zich door 
meerstemmige zangpartijen, een authentieke sound en een verrassend breed repertoire. 

Kom dus gerust in de kle-
dingstijl van die jaren naar de 
NOT band kijken en luisteren, 
en gooi die voetjes van de 
vloer, want dansen is toege-
staan.  

Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, 
20.30 uur (zaal open 20.00 
uur), entree 7,50 euro p.p. te 
bestellen via 
www.kerkoudendijk.nl
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CABARET IN OBDAM EN NU…? FA BUUR
Zaterdag 6 april speelt Firma Buur hun nieuwe tragikomedie  in ’t 
Brakenkerkje.     
En nu…?”  heet de nieuwste productie van het theaterduo Fa, Buur, Sylvia 
Appelman en Daniëlle Kenter. Na “Hexen” (Youp van’t Hek) en “Deckchairs” 
(J. McConnell) brengt Fa. Buur met “En nu…?” een derde, eigen toneelpro-
ductie. Hoofdrolspelers zijn twee zussen die elkaar jaren uit het oog hebben 

verloren. Twee tegenpolen die bij het overlijden van hun moeder wel gedwongen zijn te praten, 
te overleggen. “En nu…?” is een verhaal  over herinneringen, over kansen, over twijfel. De zus-
sen Loes en Anne komen samen in het huis van mama. En dan blijft niets meer onbesproken. Op 
geheel eigen wijze nemen  zij afscheid. Soms lachwekkend, soms absurd, soms ontroerend. De 
dames gaan helemaal los als zij ongekende kanten van hun moeder ontdekken. Dan blijft niets 
meer onbesproken.
U bent van harte welkom in het sfeervolle kerkje, aanvang van de Cabaret/ Toneel avond is 20.30 
uur.
De entree is € 10,00 neemt u voor verdere informatie en reserveren vooral een kijkje op 
www.brakenkerkje.nl 

ROMMELMARKT SPIERDIJK 6 APRIL 2019
Jawel, het is bijna weer zover, de jaarlijkse rommelmarkt gaat weer van start! De rommelmarkt 
wordt dit jaar georganiseerd door de Jozef en Maria School Spierdijk. 
Wij hopen u allen wederom te mogen verwelkomen!
De rommelmarkt zal plaats vinden op zaterdag 6 april 2019 van 11.00 uur tot 14.00 uur, op 
het terrein van Transportbedrijf De Vries, Verlaatsweg 54 te Spierdijk.
Wat is er te doen? 
-  Rommelmarkt 
– Loterij 
– Spelletjeshoek voor de kinderen 
– Rad van Avontuur met leuke prijzen voor jong en oud 
– Gezellige koffiehoek voor een kop koffie of thee met zelfgemaakte taart 
– Divers lekkers om bij ons te lunchen
Wat moet ik met mijn spullen voor de rommelmarkt?                                                            
Ook dit jaar kunt u de spullen zelf ook aanleveren! Dit kan op donderdag 4 april tussen 19.00 uur 
en 21.00 uur, maar ook op vrijdag 5 april de gehele dag. 
Graag zien we u op zaterdag 6 april 2019!

ALVAST BEDANKT NAMENS DE KINDEREN VAN SPIERDIJK

De rommelmarktcommissie.
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VOORLICHTINGSMIDDAG IN DE RIDDER BERKHOUT.
Op donderdagmiddag 11 april geeft de OBBB samen met de ge-
meente een voorlichtingsmiddag. We beginnen om 14.00 uur 
met eerst een koppie leut, daarna komt de ouderenwerkster 
Tineke Kunst ons uitleggen wat in onze gemeente allemaal mo-
gelijk is aan hulp en verzorging.
Heeft u al eens gehoord van Studentenhulp? Heel gemakkelijk 

bij klusjes of b.v. een boek lezen, enz.
Wat biedt de WMO? Veel van gehoord maar wat precies wordt er mee bedoeld? 
Alzheimer, in iedere familie komt dit momenteel wel eens voor.
Schuldhulp, Weet u hier van?? 
Er zijn zoveel vragen waar we mee zitten als er plotseling hulp nodig is. We hopen deze middag 
op al uw vragen een antwoord te hebben en… het is niet alleen voor leden van de OBBB maar 
iedereen is welkom, jong en oud. 
We zien u graag op 11 april in de Ridder toegang gratis. 
 Groet Maartje.

JAARBOEK 2018 PRESENTATIE
De Historische Kring Berckhout Bobel Dyck is voornemens het jaar-
boek 2018 te presenteren op zaterdag 13 april in dorpshuis De Rid-
der St Joris. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom, naast de eigenge-
bakken koekjes van Dick de Haas staat ook de koffie klaar. Rond een 
uur of 3 wordt het eerste boek uitgereikt aan – dat blijft nog even 
geheim- en daarnaast treedt het z.g. “Beststraatkoor” op met de grote 
succesnummers van Koos Alberts, met o.a. “Zijn het je ogen”. Ooit 
trad deze zo’n 30 personen tellende groep op als achtergrond koor bij 

een T.V. optreden van Koos in de Aalsmeer studio van Joop van der Ende. Zij zijn al weken in trai-
ning o.l.v. dirigent Arie Baars. Dit wilt u niet missen! Daarnaast oude films/video’s en foto’s kijken, 
maar vooral elkaar ontmoeten, zaterdag de 13de april, de nieuwtjes en roddels van vroeger en nu 
bespreken en met het jaarboek 2018 hopelijk tevreden huiswaarts keren.

PUBQUIZ 2019 KERK OUDENDIJK
Wie vond ook alweer de telefoon uit? En wat is de hoofd-
stad van Burkina Fasso? Ben jij iemand die op de vreemd-
ste vragen wel een antwoord weet? En vind je het gezellig 
om mee te doen aan de leukste quiz in de regio? Doe dan 
mee aan de Pubquiz op zaterdag 13 april in het kerkje van 
Oudendijk. 

Je kunt je opgeven met een team van maximaal 6 personen. Of je doet gewoon individueel mee. 
Dan deelt de wedstrijdleiding je wel in bij een team.
Wat kan je allemaal winnen? Leuke prijzen voor tussenrondes en natuurlijk de felbegeerde wissel-
beker met bijbehorende eeuwige roem! Maar bovenal heb je gewoon een avond ontzettend veel 
lol met je teamgenoten en zeker ook met je jaloerse tegenstanders!
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Opgeven kan via www.kerkoudendijk.nl/ticketshop. Doe dat dan zo snel mogelijk. Het aantal 
plaatsen is beperkt.
Dan zien we je graag in de Kerk van Oudendijk voor de enige en echte Pubquiz op zaterdag 13 
april. Aanvang 20 uur. Kerk open om 19.30 uur. Entree 5 euro p.p. Tot dan!

PROGRAMMA KONINGSDAG BERKHOUT- 
BOBELDIJK 2019

Alle activiteiten vinden plaats bij café De Ridder.

 9.30 uur Opening door een prominente Berkhouter o.l.v. muziekvereniging  
Volharding.

9.35 – 10.15 uur Presentatie Heel Berkhout schildert, voor de jeugd. 
(informatie hierover via de OBS Geert Holle)

    
 10.15 uur Oranje koek op de verjaardag van Koning Willem, jury beoordeelt 

ondertussen De Kunstwerken.

10.15 uur Opening van Stormbaan, levensgroot Twister en peuter- kleuter 
springkussen.

Vanaf 10.30 uur Vrijmarkt, met je kunstwerk op de foto of zoals ieder jaar met het 
Koningspaar op de foto.

12.00 uur Prijsuitreiking van ‘Heel Berkhout schildert’ wedstrijd.

13.00 uur Fietspuzzeltocht start tot 14:00.

17.00 uur Prijsuitreiking fietspuzzeltocht.
Tot de 27e bij café De Ridder!

Wij zijn nog op zoek naar extra handen die op zaterdag 27 april een aantal uurtjes zouden willen 
helpen, u hoeft niet de hele dag beschikbaar te zijn. Wilt u ons ondersteunen? Neem dan contact 
met ons op.
Helaas komt aan alles een einde. Dat houdt voor ons in het organiseren van Koningsdag in Berkhout. 
Het zou natuurlijk zonde zijn als er niets voor terugkomt. Vandaar onze oproep: “Wie neemt het 
stokje over??”. Wij hebben het met plezier gedaan en zijn beschikbaar om een nieuwe groep in 
te werken. Lijkt het je wat? Email naar ons!
Tevens hebben wij een facebook pagina welke is te vinden onder Oranje comité Berkhout. Volg en 
like ons! Wij houden u op de hoogte.  
Tot zaterdag 27 april bij café De Ridder!
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Alle activiteiten kunnen wij nog gratis aanbieden, mede door een gift van het Dorpsvertier, diverse 
spontane giften inwoners Berkhout en subsidie van de gemeente Koggenland. Iedere bijdrage 
is altijd welkom: banknummer NL94RABO 3297.150.874 t. n. v. Oranjevereniging Berkhout. 
Deelname is op eigen risico

Het Oranjecomité
Yvonne Karsten en Edwin Bitter 

oranjevereniging.berkhout@gmail.com

Aan degenen die door ziekte niet kunnen deelnemen aan het programma wordt uiteraard ook 
gedacht. 
Heeft u een zieke in uw omgeving, dan kunt u dit kenbaar maken door middel van onderstaand 
antwoordstrookje of per e-mail. Vrijwilligers van de stichting Oranjefeesten Avenhorn De Goorn 
zorgen voor een leuke attentie voor deze mensen. 
Aanmelden van een zieke kan tot 15 april 2019: per post: Edith Brugman-Rikkers, Kantbeugel 1-B, 
1648 HW  De Goorn 
per e-mail: edith.rikkers@gmail.com.

Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  .................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ..................................................................................................................................................................................................

Eventuele opmerkingen:  .................................................................................................................................................................................

   OVER DE “HANNEKEMAAIERS” OF DE “POEPEN”
“Het Hannekemaaierspad” is de titel van het verplichte muziekwerk dat de 
jeugd van Brassband ‘Kunst naar Kracht’ de New Brass & Rhythm op 13 april 
zal spelen tijdens het Gouden Spiker Festival in Ureterp.
De “Hannekemaaiers”, ook wel bekend als de Poepen, waren arme Duitse 
seizoenarbeiders die vanaf de 17e tot begin 20ste eeuw lopend vanuit 

Westfalen naar Groningen en Friesland kwamen om de boeren te helpen met de oogst.
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Zij boden zich aan op de ‘poepenmarkt’ en kwamen nadien elk jaar weer bij dezelfde boer werken. 
Na het seizoen gingen ze weer te voet terug naar huis, maar niet zonder gevaar. Met een buidel 
geld waren ze een gemakkelijke prooi voor rovende en moordende bendes. 
In Bakkeveen, niet ver van Ureterp is enkele jaren geleden een verwaarloosd herdenkingskruis
(het Poepekrûs ) dat herinnert aan het lot van de onbekende vermoorde Hannekemaaiers, in ere 
hersteld. Naar aanleiding van dit historisch gegeven heeft componist Rob Goorhuis het muziekwerk 
Sickles and Scythes (sikkels en zeisen) speciaal voor dit festival in Ureterp gecomponeerd. Met dit 
mooie werk waarin de zwaarmoedigheid, maar ook vrolijkheid en berusting duidelijk hoorhaar zijn, 
hoopt de New Brass & Rhythm hoge ogen te gooien op dit festival, waar nog 10 andere orkesten 
in de 4e afdeling hetzelfde verplichte werk spelen. Naast dit verplichte werk zal Majory Meerveld 
haar solo spelen en verder op het programma staat het thema uit Shrek en de mars With Honors. 

VOORJAARSCONCERT OP 18 MEI.
Op 18 mei zal het voorjaarsconcert plaatsvinden met dit jaar als thema “ EAST MEET WEST”
Als speciale gasten treedt op het trio “Panville”. Zij spelen Klezmermuziek, Gipsy Swing en Balkan 
Musette, kortom een avond vol variatie waar u zeker bij wilt zijn. Vergeet u niet de Brass Kortings 
Pas aan te schaffen, want daarmee krijgt u korting op uw toegangskaart.

NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL-4-DAAGSE  
De commissie heeft de 3e vergadering er alweer op zitten en de voorbereidingen voor de14e EDO 
Gym Avondwandel-4-daagse zijn in volle gang. De 4-daagse zal ook dit jaar plaatsvinden in de 
week na Pinksteren en wel van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019.  Zoals u van ons gewend 
bent kunt u kiezen uit 2 afstanden, 5 en 10 kilometer. Houd dit blad en onze website in de gaten 
voor de laatste informatie.

Vindt u het leuk en heeft u tijd en zin om ons te helpen, wij zijn nog op zoek naar nieuwe com-
missieleden en vrijwilligers.  Ook is er plek voor een maatschappelijke stage. Zit je op school en 
ben je op zoek naar een stageplek en lijkt het je leuk om te weten hoe de organisatie eruitziet, laat 
het ons weten, ook jouw hulp kunnen wij goed gebruiken. Meld je dan aan via  wandel4daagse@
edogym.nl  . 

Namens de commissie EDO Gym Avondwandel4daagse,

 Judith Doodeman, 
 Gundy Langendam
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OOK DIT JAAR, 2019, EEN PROJECT VAN KOGGEKLASSIEK
DOET U OOK  MEE ? Wij zijn op zoek naar enthousiaste zangers en 
zangeressen.
Na het overweldigende succes van de Carmina Burana vorig jaar april gaat 
ons koor ook in 2019 voor een projectmatige aanpak van ons volgende concert. 
Dit jaar ligt de focus op diverse operastukken van VERDI nl. MACBETH en 
NABUCCO. 

Het verhaal van Nabucco is eigenlijk een ontroerend liefdesverhaal tegen de achtergrond van een 
vrijheidsstrijd en een machtsstrijd. Dit dramatische verhaal werd één van de populairste opera’s 
van Verdi. Een bepaald lied uit de opera groeide uit tot het alternatieve volkslied van Italië, het 
bekende Slavenkoor, VA,PENSIERO SULL ‘ALI DORATE.
Macbeth is deels gebaseerd op de waargebeurde geschiedenis van de Schotse koning en is een van 
Verdi’s meest expressieve en krachtige werken.  
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit project en ons koor te komen versterken .
Al een aantal alten en sopranen hebben zich gemeld , nu  nog de tenoren en bassen . Het kan toch 
niet zo zijn dat er in heel Koggeland geen enthousiaste tenoren en bassen te vinden zijn die graag 
opera zingen. 
Misschien last van drempelvrees? Kom dan eens een woensdagavond sfeer proeven en meezingen. 
Wedden dat u blijft hangen. Dit geldt natuurlijk voor alle partijen. 
Natuurlijk wilt u nog weten waar en wanneer de uitvoeringen plaats zullen vinden.
Dat is  op zaterdagavond 9 november  in de Sint Victorkerk in Obdam en op zondagmiddag 
10 november in Cultureel centrum Pancratius in Blokker. 
De deelnemers aan het project starten op woensdagavond 21 augustus om 20.00 uur met de repe-
tities in de Groene Toren te Avenhorn . Mocht u al eerder willen meezingen dan bent u natuurlijk 
van harte welkom. Onze laatste repetitie is op 3 juli.
Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden als project lid, geeft u dan op middels 
onderstaande mailadressen:
secr-kk@outlook.com
g-blom@quicknet.nl
onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met  Jeannette Klercq 
tel.nr. 0725716056 of 064728587 of Joke Blom tel.nr. 0229541846 of 0622006147.
Graag tot ziens.
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GROSTHUIZEN OMSTREEKS 1915

De jongens bij de jongens en de meiden bij de meiden. Deze kinderen staan op de brug over de 
Edammer Trekvaart die de verbinding vormt tussen Scharwoude (achter de fotograaf) en Grosthui-
zen (voor ons). Dit en meer ziet u op ansichtkaartenberkhout.nl.
 Co Beemsterboer
 542670

VAN DE BESTUURSTAFEL:
De afgelopen weken 2 mooie evenementen mee mogen maken met de club. 
Op 16 maart een door de Sponsorcommissie en Club van 100 bestuur geor-
ganiseerde dag met ‘s middags een bezoek aan een showroom/garage in Alk-
maar. Waar Erik Kleiboer een goede voorlichting en rondleiding gaf over het 
bedrijf. Daarna konden de autoliefhebbers hun hart ophalen door in diverse 
auto’s en zelfs een vrachtwagen te rijden. 

Na het middagprogramma was het rond 6 uur verzamelen in de kantine voor een stamppot etentje 
geregeld door de Club van 100 en daarna werd er nog gezellig met elkaar gesproken onder het 
genot van een drankje en een quizje van Jaap.

Op vrijdag 22 maart organiseerden de meiden van o17.2 een prima verzorgde Keezavond. Ont-
vangst met koffie/thee en lekker zelf gebakken appeltaart en de bediening was TOP. Menig kroeg/
eetcafé kan de meiden zo inhuren, voor de snelle en vriendelijke bediening. De begeleiders achter 
de tap, zodat een ieder aan zijn/haar “natje” kon komen. De kantine zat lekker vol en bijna voor 
een ieder was er wel een prijsje te verdienen, of ging met een bloemetje naar huis. 
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De Keezavond was georganiseerd door de meiden om gelden te genereren voor een uitje naar het 
WK voetbal dames in Frankrijk, voor de wedstrijd tegen Nieuw Zeeland in Le Havre. 
TOP meiden, hoe jullie dit SAMEN georganiseerd hebben.

De zonnepanelen, gesponsord door de Club van 100, scoren ook in deze (bewolkte) periode goed, 
voor info kijk op de rkedo.nl. Heren 1 scoort daarentegen wat minder, de paal en lat worden wel 
geraakt, maar het netje raken gaat de laatste tijd wat moeizaam. 

De Jozefschool houdt de Koningspelen sportdag op vrijdag 12 april op het RK EDO complex. Het 
belooft weer een mooi festijn te worden. Start ongeveer 9.00 uur en het duurt tot een uur of 2 is 
de verwachting.

Onlangs zijn de contracten getekend met de nieuwe trainers voor dames 1 en dames 2 voor het sei-
zoen 2019-2020. Resp. Fred Bulens en Teun Bulens zullen het nieuwe seizoen de selectie dames 
gaan trainen en begeleiden. Naast de trainers zullen Nick Brunott en Greta van der Heijde ook een 
belangrijke taak vervullen in de begeleiding van de dames 1 en 2. 
Voor dames 3 hebben we de vertrouwde gezichten John Zuurveen en Koen Knijn gestrikt. 
Heb je interesse om het meiden/dames voetbal van RK EDO te komen versterken, je bent altijd 
van harte welkom. In alle leeftijdscategoriën zijn er teams om in te spelen. Bij de dames zelfs 3, dus 
er is altijd wel wat bij van jouw gading. Info via rkedo.nl of via secretariaat@rkedo.nl 
Plezier staat voorop, dan komen de resultaten vanzelf wel.

 Met vriendelijke sportgroeten,
 Marien Laan, voorzitter vv RK EDO

ANTICONCEPTIESPREEKUUR: VOORKOM ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP

In Nederland wordt 1 op 
de 5 vrouwen ongepland 
zwanger. Van deze gevallen is 
bijna 70% ongewenst. GGD 
Hollands Noorden heeft het 
anticonceptiespreekuur in het 
leven geroepen om kwetsbare 
jongeren te adviseren over en 
te begeleiden bij de keuze van 
anticonceptie. 

Het anticonceptiespreekuur draait nu een half jaar en heeft een aantal jonge vrouwen 
geholpen. 

Aanleiding opstarten anticonceptiespreekuur
Op het soa-spreekuur komen medewerkers van GGD Hollands Noorden regelmatig in aanraking 
met kwetsbare jongeren die geen (passende) anticonceptie gebruiken en onvoldoende seksuele 
risico’s kunnen inschatten. Deze groep loopt een grotere kans op ongewenste zwangerschappen. Wij 
willen deze jongeren daarom goed informeren over en begeleiden bij de keuze van anticonceptie.
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Doel(groep) van anticonceptiespreekuur
De doelstelling van het project is het voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij 
kwetsbare jonge vrouwen onder de 25 jaar, die op dat moment, hun toekomstige kind geen veilige 
en gezonde leefomgeving kunnen bieden. Het gaat om jonge vrouwen die anticonceptie niet, niet 
correct of inconsequent gebruiken. Door middel van goed en persoonlijk advies en voorziening van 
verschillende passende anticonceptiemethoden, helpen wij deze jonge vrouwen een ongewenste 
zwangerschap te voorkomen.

Ervaringen anticonceptiespreekuur
Het anticonceptiespreekuur in Noord-Holland Noord bestaat nu een half jaar. In dat half jaar is ons 
spreekuur goed bezocht. In die periode konden we jonge vrouwen goed adviseren of helpen bij de 
keuze voor een anticonceptiemethode. 

OPBRENGST COLLECTE STICHTING REUMA NEDERLAND 
IN BERKHOUT
Alle collectanten en bewoners   ....            
De 15 collectanten hebben, tijdens de collecteweek 
in Berkhout gezamenlijk het bedrag van € 690,84 
opgehaald, een heel mooi resultaat ondanks twee 
collectanten/straten minder. 

ReumaNederlandis er blij mee!   
Mocht u de collectant gemist hebben en alsnog een bijdrage willen geven, 
dan kunt u dat storten op rekeningnummer: NL02RABO0 35.76.74.812 
t.n.v.de Stichting Reuma Nederland  Amsterdam.

 Het collecte-comité Berkhout: 
 Ilse Baay

OPBRENGST COLLECTE STICHTING REUMA NEDERLAND 
IN DE GOORN
Bij deze willen wij  namens de Stichting Reuma Nederland  
de collectanten, die weer langs de deuren gingen en de 
bewoners die met hun gift bijgedragen hebben  aan het 
welslagen van de jaarlijkse collecte, hartelijk danken, 
voor  hun inzet!

De 36 collectanten hebben, tijdens de collecteweek in De Goorn gezamenlijk het bedrag van  
€ 1451,51  opgehaald, een mooi bedrag voor de vele reumapatienten  die hiermede weer geholpen  
kunnen worden.  
Mocht u de collectant gemist hebben, en alsnog een bijdrage willen geven, dan kunt u dat 
storten op rekeningnummer: NL02RABO0 35.76.74.812 t.n.v.de Stichting Reuma Nederland  
Amsterdam.
 Het collecte-comite De Goorn: 
 Anita Donk en Wil Spekken.
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afdeling Berkhout/Bobeldijk
14 MAART TAROTAVOND

Vol verwachting en in groten getale kwamen de dames deze avond bin-
nen. Deze avond gaf Mirjam de Kleine uit Purmerend een lezing over 
Tarot. Tarot is een kaartspel en stamt al uit de elfde/twaalfde eeuw en 
werd veel gebruikt aan het hof waar de kaarten  gebruikt werden om de 
nieuwsgierigheid naar de toekomst te bevredigen.
Er zijn wel 300 verschillende tarotspellen die altijd uit 78 kaarten be-

staan. De spellen zijn dan geïnspireerd door verschillende categorieën. BV. heksen, ufo’s, katten 
etc. de kaarten hebben prachtige voorstellingen, het ene spel nog mooier, kleurrijker en fantasievol-
ler dan het andere.
Eigenlijk gaat het bij Tarot niet om waarzeggen maar om hetgeen er op dat moment in je leven 
speelt, het geeft je een handreiking om verder te gaan.
De kaart met de dood gaat niet zozeer over de dood maar over transformatie, je neemt ergens 
afscheid van en moet verder met een nieuwe situatie.
Er zijn verschillende soorten leggingen, waaronder de 3 kaart legging: Deze kaarten vertellen je 
over het verleden, heden en toekomst.  
Iedereen kan met de kaarten om leren gaan en wanneer men er wat meer vanaf weet elke dag een 
dagkaart leggen. 
In de pauze mocht iedereen een of twee kaarten uit de verschillende kaartspellen, blind pakken en 
Mirjam las bij de meeste gasten de kaarten welke in alle gevallen echt heel toepasselijk waren. Zelfs 
de meest sceptische onder ons moest toch erkennen dat er waarheid gesproken werd.
Iedereen kon na afloop met een gerust hart en veel wijsheid en levenslessen weer op huis aan.
De volgend avond staat gepland op donderdag 11 april om 20.00 uur. Deze avond, gasten en he-
ren avond, zal de heer Dik van Dijk vertellen over het ontstaan van de Dam in Amsterdam en over 
de ontwikkeling door de jaren heen. Ook dit belooft weer een interessante avond te worden waar-
bij dit keer ook de heren en andere gasten welkom zijn. We zien u graag op 11 april aanstaande.
Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk.
 Waltraud van der Woude

20 JAAR BILJARTTOERNOOI
15 en 18 t/m 23 maart is het westerkogge 2000 toernooi gehouden. Dit gebeurde in Café De 
Ridder. Het werd weer georganiseerd door Eric Ina en Bert. Het was wel de laatste keer. Na 20 
jaar tijd voor nieuwe mensen. Gelukkig waren die er. Wij hebben dit met heel veel plezier gedaan.
Deze laatste keer is er weer goed gebiljart. Ook de gezelligheid was goed aanwezig. Bij de laatste 
vier komen er vijf caramboles bij. Dit leverde geen probleem op. De eindstand was:
Kampioen Paul Dikstaal
        2e      Peter Seinen
        3e      Marcel v d Ploeg
        4e      Arend Boon
Wij willen alle deelnemers bedanken voor 20 jaar toernooi plezier en voor de nieuwe organisatie 
succes gewenst.
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Er was ook weer een speciale verloting alleen voor de deelnemers. Wel moesten ze aanwezig zijn. 
Dit waren de winnaars:
De Keu ging naar Dirk Langenberg
Twee kaarten voor de Stoomtram naar Peter Seinen
Dinerbon naar Geraldine Grooteman.
Verder waren er nog andere prijzen. Nogmaals bedankt voor jullie inzet en gezelligheid. Wij zien 
jullie (hoop ik) volgend weer, alleen wij dan als deelnemer.

 Groeten Eric, Ina en Bert

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De tiende ronde om de KBO beker j.l. donderdag 21 maart 2019.
56 deelnemers in de Rozenstaete.

De organisatie in handen van: Jannie Laan-Smits. 

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Tiende ronde      agenda:
1 Sjaak Laan`  5605  04 april  klaverjassen  
2 Thea Bakker  5500  11 april  creatief  
3 Johan Beek  5418  25 april  klaverjassen finale 
4 Loura Schilder  5363  09 mei  reisje
5 Piet Knijn  5207    
6 Alie Belkom  5083    
7 Tine Braas  5012     
8 Riet de Lange  4994      
9 Kees Jonk  4967    
10 Mart Smits  4933    
      
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
 Johan van Loodam



22 23

Avenhorn/Oudendijk e.o.  

Donderdagavond 21 maart hield de heer Kees Schipper in “ Villa Groet” een lezing over de 
Hollandse Waterlinie voor de Vrouwen van Nu  afd. Avenhorn/Oudendijk en omstreken.

De voorzitter Hannie Offringa heette de dames 
en de aanwezige heren welkom. Daarna werd 
eerst Patricia Bosje in het zonnetje gezet voor 
haar vele gedane werk toen zij secretaris was. 
De heer Kees Schipper kreeg het woord over 
de Hollandse Waterlinie, geschiedenis welke 
we kregen op de lagere school. Weggezakt 
maar inmiddels ook door tv weer heel veel in 
de aandacht gebracht. Kees Schipper wist er 
heel veel over te vertellen. In woord en beeld 
(dia’s en film) kwamen strategie van bezetting, 
materialen, jaargetallen voorbij. Teveel om 
allemaal nu op te noemen. De Oude Hollandse 

Waterlinie liep van Muiden langs Gouda naar de Biesbosch. Op diverse plaatsen werden dijken 
doorgestoken en sluizen geopend, om het land onder water te laten lopen, inundatie genoemd. 
Het water mocht niet hoger dan ongeveer 40 centimeter, zodat paarden er wel door konden, maar 
boten niet. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is ongeveer 85 kilometer lang en het duurt 3 weken 
om haar onder water te zetten.
De Stelling van Amsterdam is 135 kilometer lang, bevat 45 forten en werd aangelegd tussen 1880 
en 1920. Onderdeel van de Stelling is het pantserfort Fort Pampus in de voormalige Zuiderzee. 
Pampus was een ondiepte voor de haven van Amsterdam en heeft door de tijden heen veel 
problemen veroorzaakt.
De problemen werden opgelost door de aanleg van het Groot Noordhollandsch Kanaal (want zo 
heette dat toen) en later het Noordzeekanaal. In 1932 is de Afsluitdijk gekomen en had Pampus 
geen functie meer. Tegenwoordig kennen we de forten met andere een bestemming. De heer Kees 
Schipper was een bevlogen verteller met name over Pampus waar hij vele jaren als vrijwilliger 
werkte. Een boeiende avond. Dat zal zeker ook de volgende avond worden. Weerman Jan Visser 
zal ons vertellen over misschien wel de klimaatsveranderingen. Tot ziens op donderdag 25 april  in 
“de Grost” te Grosthuizen.
 Secretaris: Paula Reerink

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
In de Rozenstaete is een groep vrijwilligers actief om te zorgen dat de ouderen die daar wonen 
een warme maaltijd krijgen. We zijn op zoek naar 1 of 2 personen die dat op vrijdag  willen gaan 
doen. U wordt ingewerkt. Bovendien zoeken we ook naar mensen die in de zomertijd het werk 
van vrijwilligers kunnen overnemen.
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Het werk houdt in: om half 12 aanwezig zijn om de maaltijden op te warmen, vervolgens de tafels 
te dekken, de mensen welkom te heten, daarna opdienen. Na afloop de tafels afruimen, schoonma-
ken en afwassen. Er is een afwasmachine aanwezig. Dit duurt ongeveer tot half 2.
Verdere inlichtingen en opgave bij:
Mart Baltus: tel. 0229 54 2561
Ada Bakker: tel. 0229 542552

HALLO LIEVE GILDERAKKERS: FANCY FAIR
Wat een gezellige drukte in het 
weekend van 23 & 24 maart bij de 
Fancy Fair van ‘t Gilde. Wij hebben 
een prachtig weekend gehad en ont-
zettend genoten! 

Bingo
Het duurde zaterdagavond even 
voordat de eerste bingo kaarten vol 
waren, maar uiteindelijk hadden de 
kinderen prijs. Het voorcafé is nog 
nooit zo gevuld geweest met kids, 
de prijzen werden met veel plezier 
binnen gesleept. Na de bingo heb-
ben we nog even gezellig gedanst 
met een aantal kinderen. 

Apres Ski Party
Rond een uur of elf stroomden de volgende gasten binnen, we hadden namelijk een Apres Ski 
Party georganiseerd. Ondanks dat er enorm slechte apres ski hits voorbij kwamen, hebben we 
zeker genoten!

Spellenmiddag en playbackshow
Zondagmiddag om 14.00u startte de spellenmiddag. Dit jaar waren er meerdere nieuwe spellen te 
vinden. Zo konden de kids zich prachtig laten schminken en heerlijke cakejes versieren, ook stond 
er een kaas en muis spel en stokkenvangen. Verder deden alle leden mee met de playbackshow. 
Pinguïn dans, Het duurt te lang, Mega meiden mix, Baby shark, Lekker met de meiden, Toeter op 
m’n waterscooter en nog veel meer gezellige nummers kwamen voorbij. De uiteindelijke winnaars 
(de oudste jongens van vrijdag 2) maakten er een feest van op het podium en in de zaal met het 
lied ‘Toeter op m’n waterscooter’. Deze groep stoere jongens won een slagroomtaart voor op de 
groepsavond en een gezellig uitje. 

Rad van Avontuur
Ook ’s avonds was het weer een gezellige en drukke boel, vele jaren is het niet zo druk en gezellig 
geweest. Veel sponsoren, oud-leden, vrienden, familie en zoveel meer mensen kwamen een kijkje 
nemen hoe de leiding alle gesponsorde spullen presenteerde en uitreikte aan de winnaars. Zoals 
ieder jaar bleef het Rad van Avontuur tot in de laatste uurtjes draaien. 
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Namens Het Gilde willen wij onze sponsors hartelijk bedanken voor het aanbieden van de leuke, 
grappige en bruikbare prijzen die wij dit weekend mochten verloten. Ook de ouders, kinderen, 
jongeren.. iedereen die we dit weekend hebben gezien: BEDANKT! Mede door jullie hulp kunnen 
wij aanstaand seizoen met onze leden op Gildekamp en kunnen wij diverse activiteiten organise-
ren, zoals Pasen, de openingsactiviteit en de verkoop van de appelbeignets. Ook kunnen wij weer 
nieuw spelmateriaal aanschaffen. 

 Groetjes de leiding van Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde,
 Check onze Facebook pagina en website voor info en foto’s.
 www.hetgildeavenhorn.nl 

KOLFVERENIGING RSJ BERKHOUT

Clubkampioenschappen 2019
Voorzitter Peter van der Nieuwenhof van de Koninklijke 
Nederlandse Kolfbond  reikt Clubkampioenen Mieke van Loon en 
Piet Entius de Wisselbeker uit.

Een finale die in de laatste klap zowel bij de dames als heren werd beslist.

Vier dames stonden als hoogst genoteerd uit de voorronde. Marrie Raap als 4e met 168 punten 
sloeg een mooie partij van 42 en kwam op een totaal van 210 punten. 
Dat getal kregen de andere 3 dames mee in de laatste finalepartij.
Riet Lakeman hoogst genoteerde sloeg een 8, Mieke van Loon een 11, Ans Snoek een 0(poedel).
De partij van Ans wilde niet zo lopen zoals ze wilde x-6-6-10 en 8. Riet Lakeman sloeg helaas ook 
een poedel 8-10-x-12 en nog een 1. Mieke bleef uiterlijk rustig, kreeg een mooie partij van 11-6-
10-9 en een 6 op het bord. Ook geen top partij, maar wel Clubkampioen!

Bij de heren was het super spannend. Ton Mes, Piet Entius en Volkert Nobel stonden vanuit de 
voorronde met 7 punten voorsprong op de overige finalisten.
Ton als 4e klasser stond bovenaan in de rang lijst, sloeg een mooie partij van 47 punten. Volkert 
stond 3e en als 3e klasser sloeg ook hij een mooie partij van 47 punten. Piet Entius sloeg vorig 
jaar in de finale 50 punten en nu werd hij Kampioen met een ijzer sterke partij van 56 punten 
(max.is 60).
In deze finale stonden ook nog 2 ASPIRANTEN Cor Hagebeuk met uit de voorronde 157 en 
Louis Laan met 149. Cor sloeg er 27 bij, goed voor de 9e plaats met 184 punten. Louis sloeg er 
36  bij en kwam daarmee op de 8ste plaats met 185 punten.
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De prijsuitreiking werd door de nieuwe voorzitter van de KNKB Peter van der Nieuwenhof 
gedaan, hij was op uitnodiging van het Bestuur van Kolfvereniging RSJ naar Berkhout gekomen. 
Hij vond de sfeer die er tijdens dit kampioenschap heerste zeer aangenaam. Een Clubtoernooi 
gelijk tijdig door dames en heren gespeeld. Dat is bij andere verenigingen niet altijd zo. De 
samenhorigheid prees hij dan ook aan en zei dat we daar trots op mochten zijn. Ook dat wij er veel 
werk van maken om nieuwe leden te werven vond hij een compliment waard.

Eerdere Clubkampioenen kwamen dit toernooi teleurstellend uit. Toch bleek dat de toto door 
verschillende goed te zijn geraden. Tini Bregman mocht uit 22 loten een lot trekken en viste haar 
eigen lot eruit! Bij de heren, 9 keer goed geraden, was Vera van der Zel de gelukkige. De dames 
gingen met een mooie gevulde boodschappenmand naar huis.

Eindstand dames:
Clubkampioen Mieke van Loon   215
  2 Riet Lakeman       213
  3 Marrie Raap  210
  4 Ans Snoek  205 
  5 Angelique Smits  201
  6 Astrid Dekker  192
   Gina Schets  192
  8 Wil Vet   187
  9 Annie Beemsterboer 181
             10 Marth Bot  175
             11 Janny Braas  172
             12 Tini Bregman  166
        
Eindstand heren:
Clubkampioen Piet Entius   243
  2 Ton Mes   235
  3 Volkert Nobel  232
  4  Nico Praat  205
  5 Cees Bijman  198   
  6 Dave van Diepen  195
  7  Dick Klaij  187
  8  Louis Laan  185
  9 Cor Hagebeuk  184
  10 Klaas Vos  183
  11  Willem Jong  182
  12 Hein van Beusichem 180

De klasse prijzen waren voor:
Super  Mieke van Loon 
1 ste klas Wil Vet   Cees Wonder 
2e klas  Riet Lakeman  Nico Praat      
3e klas  Angelique Smits  Piet Entius   
  Gina Schets  Volkert Nobel
  Lies Hart  
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4e klas  Astrid Dekker    Ton Mes  
  Jose Wijte  
  Anja de Lange
Aspirant  Sieta Stormer  Koos Conijn

Ons toernooit was zeer geslaagd! 50 leden deden mee dit jaar en de sfeer was mede door Alex en 
Elleke en medewerkers uitstekend. Dank hiervoor.....

Sportieve groet,
Ina Jong

T. Ina 06-28993108/ Tine 0229-551875
E. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

  

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
IJsclub Avenhorn doet ook dit jaar mee.
Vorig jaar hebben we met succes meegedaan. Dankzij uw stemmen hebben wij van de Rabobank 
een prachtig bedrag van € 415,43 mogen ontvangen. Dit bedrag hebben wij deels geïnvesteerd 
in het Jeugdschaatsen. Uiteraard hopen wij dat we dit jaar, met uw medewerking, weer een mooi 
resultaat te kunnen behalen. Dit jaar is ons doel een nieuwe veegmachine voor op het natuurijs 
(wij blijven er uiteraard in geloven dat het nog weer eens zover komt).

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw stemmen!

 Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn,
 Wendy van Loodam, secretaris
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VOLKSTUIN VERENIGING DE KWEKER TE BERKHOUT EN DE RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
2019
Ook dit jaar wil de volkstuin Vereniging graag een beroep doen op de bijdrage vanuit deze Cam-
pagne.
Hierbij doen we ook een beroep op de mensen die een rekening bij deze bank hebben.
Wij gebruiken de inkomsten o.a. voor jaarlijks onderhoud van het volkstuin complex.  
Waarom willen mensen graag een volkstuintje?
Tegenwoordig willen steeds meer mensen hun eigen groente verbouwen.
Je weet op die manier hoe de groenten bemest worden en je kweekt het zaden die je zelf uitzoekt, 
al dan niet biologisch.  Moeilijk??
Je bent niet alleen. Er zijn ervaren tuinders die je wegwijs kunnen maken. Vaak zie ik op onze 
volkstuin ook wel dat mensen zaden, zaailingen en planten uitwisselen, maar ook recepten, etc. 
Altijd leuk om gewoon een gezellig praatje te maken met andere mensen. Het is voor iedereen in 
mindere of meerdere mate ‘even eruit’ zijn.
Het is een gezonde hobby: je bent fysiek bezig, in de buitenlucht, je eet van eigen geteelde groen-
ten en fruit. En het nodigt uit tot een andere hobby: koken.
Voor meer informatie: m.boelens@quicknet.nl  (secr.) 

AGENDA 3-4 T/M 17-4 
   
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Wo 3-4 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Ledenvergadering St Barbara 
Do 4-4 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen  
Do 4-4 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht VvNU High tea
Vr 5-4 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 5-4 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holleschool Kinderkleding-/speelgoedbeurs
Za 6-4 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 6-4 19.00 uur  De Goorn/Kerk Op Roet
Za 6-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Accordeonvereniging Con Zelo
Za 6-4 20.30 uur Oudendijk/Kerk Sixties event met The Notband
Di 9-4 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Koersbal
Di 9-4 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Kaartavond 
Woe 10-4 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 10-4 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 11-4 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Creatief
Do 11-4 14.00 uur Berkhout/De Ridder OBBB Voorlichtingsmiddag
Do 11-4 20.00 uur Berkhout/ De Ridder VvNU Gasten en herenavond
Vr 12-4   KVG Fietsdag
Vr 12-4 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Bloemschikken
Vr 12-4 19.45 uur Berkhout/Kantine VVB Klaverjassen 
Za/Ma 13/15-4  De Goorn Kermis
Za 13-4 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 13-4 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 13-4 20.00 uur Oudendijk/Kerk (Kerk/pub)quiz
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Za 27-4   Koningsdag
Za/Ma 4/6-4  Berkhout Kermis
Zo 5-5 11-16 uur Scharwoude/Meerzicht Bevrijdingsfeest
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za 18-5 20.00 uur Berkhout/De Ridder Muziekver. Volharding Voorjaars-

concert
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
Za/Zo 6/7-7  Grosthuizen Kermis
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
Ma/woe 15/17-7 Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Zo 8-9  De Goorn/Asveldje Brassband KNK “Muziek op het 

plein”
Za/Zo 21/23-9  Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling

#DOESLIEF

#DOESLIEF

#DOESLIEF
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TENSLOTTE

Gezocht:
Vrijstaande, 2 onder één kap of hoekwoning in Avenhorn of in De Goorn. Opknapper geen be-
zwaar. Minimale grondoppervlak 400 m2. Met schuur/garage of de mogelijkheid om deze te 
plaatsen.
Reacties bij voorkeur via mail. Familie Faro West 49C Avenhorn.
E-mail: pietfaro@quicknet.nl Tel. nr. 0229-230958

Te koop: 
Rood leren relaxstoel in goede staat. Tegen elk aannemelijk bod.
 Tel. 06-20334233

Gezocht in Berkhout:
Flinke jongeman of Aow’er voor ± 5 uur per week. 
Alle voorkomende tuinwerkzaamheden.
 Mevr. Huis in ‘t Veld, 06-23392034

Te koop:
Hondenmand/bed afm. 120x90x30 cm. inbegrepen bed, matras en kussen. 
Nooit gebruikt, nieuw 40,00 euro.
 06-20676196

Te koop:
1 Persoons hoog/laagbed, ondersteunend matras van medipoint, deze is z.g.a.n. 
Prijs 250 euro.
 06-30873470

‘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 10 april vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


