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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 24 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

Waarin een kleine gemeente groot kan zijn! Mieke van Loon is Nederlands kampioen 
kolfen bij de dames geworden. Van harte proficiat. U leest er alles over in deze Heraut. 

Ook goed om eens stil te staan bij het werk dat door vele vrijwilligers wordt gedaan, zoals bij het 
sluisje van Rustenburg en bij heel veel activiteiten die georganiseerd worden in onze gemeente. Zij 
hebben een belangrijk aandeel in de leefbaarheid van onze dorpen.
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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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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 T/M 26 APRIL  2019

Zat. 20 apr.  16.30u.   Rozenstaete; PAASVIERING , Woord-, Gebed- en Communieviering
   21.00u  PAASWAKE, Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  
Zon. 21 apr.  10.00u   1ste PAASDAG,  Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u    Rozenkransgebed
Ma. 22 apr.  10.00u   2de PAASDAG, Woord-, Gebed- en Communieviering        
      m.m.v het Dominicuskoor

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  27 APRIL T/M 3 MEI 2019

Zat. 27 apr.  16.30u.  Rozenstaete; GEEN VIERING, ( ivm Koningsdag)
Zon. 28 apr. 10.00u   Eucharistieviering, Woord-, Gebed- en Communieviering 
   met samenzang.
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Truus Blokdijk-Blank
         Piet de Jong, 68 jaar
                     Theo de Wit, 82 jaar
                     Henk Schoenmaker, 76 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 emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 
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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
18  april    19.30 uur Kwadijk       ds. Hans Reedijk           Witte donderdag     
                                                                                                  met Avondmaal
19  april    19.30 uur Avenhorn     s. Hans Reedijk           Goede Vrijdag
21  april   9.00 uur     Oudendijk    Paasontbijt
               10.00 uur        ,,           ds. Hans Reedijk            Paasdienst      
28  april   10.00 uur     Berkhout      ds. Henk van Olst   

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK

predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB  Kwadijk
     0299 780482
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX  Oosthuizen
      0299 403894

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
  5 mei ds. H. Reedijk  Oudendijk
12 mei ds. H. Reedijk  Kwadijk
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STEUN VASTENAKTIE EN GEEF DE ALLERARMSTEN EEN TOEKOMST.
DE WERELD GROEIT ALS WE DELEN.

 
  2019

SCHOON WATER VERANDERT ALLES
Heeft u het vastenzakje ook al in de brievenbus gehad?  Is het bij u opgehaald of heeft u het terug 
gebracht bij de bezorger dan kan er ergens in de wereld weer een put geslagen of een andere 
voorziening worden gemaakt .
Vel e druppels maken een hele plas en vele bijdrage groot of klein maken het met elkaar mogelijk 
om  schoon water projecten op te zetten.
Een eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening is van groot belang. Soms is 
een grote opslagtank voor regenwater een goede oplossing en ergens anders kan een waterput 
worden geslagen. Wij van de werkgroep hopen dat we op donderdag 18 april weer een mand vol 
met vastenzakjes kunnen aan bieden tijdens de Witte Donderdagviering om 19.00 uur
Alvast bedankt,
 Werkgroep Vastenactie
 Abba, Hans, Ko en Els 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2019 	  
“De excursie naar de Pyreneeën ervaarde ik als een 
stukje paradijs op aarde!”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).

In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2019 – 
26 september t/m 1 oktober – zijn nu nog vrije plaatsen, in groepshotel én zorghotel. Heeft u 
zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix 
des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u 
niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. 
Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. 
Het zorghotel biedt maatwerk! De zorgvrijwilligers verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst 
tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1). 

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, 
groepsassistent Harry Vet en hotelleider Fred van de Winkel. In het zorghotel zijn ook Westfriese 
zorgvrijwilligers werkzaam. De vrijwilligers in deze Lourdesreis LO1972 zijn door VNB aangesteld. 
Wilt u in de toekomst ook eens als (zorg)vrijwilliger naar Lourdes? 
Mail dan naar Henk Smits henk.smits@vnb.nl

De saamhorigheid in de Groep Westfriesland is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel 
deelnemer zult u zich niet alleen voelen; met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot 
aan te bevelen! Wilt u dit jaar met dé Westfriese Lourdes Vliegreis mee? 
Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl 
In dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2020 zijn alle plaatsen al gereserveerd. Belangstellenden 
voor dé Westfriese Vliegreis kunnen na dit jaar (weer) in 2021 terecht.
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VRIJWILLIGERS SLUIS RUSTENBURG ZIJN ER WEER KLAAR VOOR!

Op maandag 15 april start het vaarseizoen. Ook dit jaar bedienen de vrijwilligers door-
deweeks de sluis en brug bij Rustenburg, tot 1 oktober. 

Ruimere openingstijden in de zomermaanden
De openingstijden zijn doordeweeks tussen 10.00 – 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. In de zo-
mermaanden juli en augustus zijn de sluis en brug langer open, namelijk van 10.00 tot 19.00 uur.

In de weekenden tot en met 15 oktober blijven de bedieningstijden ongewijzigd: op zaterdag, 
zon- en feestdagen tussen 10.00 – 19.00 uur bedient het hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier de sluis en de brug.

	   HUTTENDORP AVENHORN- DE GOORN GAAT NAAR 
AFRIKA!
Traditioneel zal ook dit jaar weer in de eerste week 
van de schoolvakantie van 15 t/m 17 juli 2019 de 8e 
editie van het Huttendorpfestijn in het Dorpsbos van 
Avenhorn plaatsvinden. Het thema dit jaar is “Ga je 
mee naar Afrika?” Achter de schermen zijn het Hut-

tendorpbestuur en de verschillende werkgroepen al weer druk bezig met de voorbereidingen. Zo 
zijn er dingen veranderd, verbeterd of vernieuwd. Zo is bijvoorbeeld het inschrijven via de website  
op verzoek van vele ouders vernieuwd, er zijn werkgroepen gestart met nieuwe vrijwilligers, 
hebben we afscheid moeten nemen van bestuursleden en ook weer nieuwe kanjers bij het bestuur 
gekregen!
Snel inschrijven! Ook dit jaar is er weer plaats voor maximaal 300 kinderen. Zorg dus dat je er 
op tijd bij bent! Inschrijven kan, net als vorig jaar, via de website: www.huttendorpavenhorn.nl. 
De inschrijving is open vanaf 3 maart en zal sluiten op 1 juni. Het is ook dit jaar weer  alleen 
mogelijk om met een vrijwilliger voor minimaal 1 dag uw kind in te schrijven. Verder informatie 
vindt u op de website.
V.I.P.s Dit jaar hebben we weer 30 plekken. Als V.I.P.(vanaf groep 8 t/m 14 jaar) ondersteun je 
het bestuur en de vrijwilligers bij allerhande klussen en mag je, naast dineren en ludiek ontbijten, 
slapen op de Huttendorpcamping! 
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Huttendorp X(tra)  
Na het overweldigende succes van vorig jaar willen wij ook dit jaar weer in samenwerking met 
Stichting KLOTS het Huttendorp X organiseren. Met de begeleiders van Stichting Klots bieden 
wij zo professionele begeleiding voor kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het deel-
nemen aan het Huttendorp. Denk hierbij aan kenmerken van ASS, AD(H)D, gedrag, HSP en HB  
én voor kinderen die op deze manier hun dorpsgenootjes kunnen ontmoeten omdat ze buiten 
de regio bijvoorbeeld speciaal onderwijs volgen (SO, SBO) of wellicht helemaal niet naar school 
kunnen gaan. Kinderen die dus zonder professionele begeleiding niet zouden kunnen deelnemen 
aan ons Huttendorp.
Voor meer info kunt u contact opnemen(voorkeur per email) met Wendy Brockhoff of Martine 
Jongewaard van Stichting Klots . E-mail:Info@stichtingklots.nl T:0229-542736 /0645928221    

Daarnaast is er een samenwerking met de gemeente Koggenland voor gezinnen die het zich 
financieel niet kunnen veroorloven om deel te nemen aan ons Huttendorp. Deze ouders kun-
nen contact opnemen met het zorgteam van de gemeente Koggenland: Telefoonnummer: 
(0229) 54 83 70, E-mail: zorgteam@koggenland.nl

Jullie steun!
Het mogen organiseren van het Huttendorp is alleen mogelijk door de vele vrijwilligers en dankzij 
de steun van vele lokale ondernemers uit het dorp die ons Huttendorp sponsoren. Ook dit jaar mo-
gen wij weer ontzettend veel steun ontvangen! U ziet de sponsoren voorbij komen op Facebook, 
de website, in ons boekje en natuurlijk zichtbaar op het Huttendorpterrein. Ons sponsorteam komt 
in de maanden Maart/April/Mei weer langs om te vragen of uw bedrijf ons ook dit jaar weer wilt 
steunen. Zijn we nog nooit bij u langs geweest en wilt u ons graag steunen? Neemt u dan contact 
op via ons e-mailadres info@huttendorpavenhorn.nl. 
Het belooft weer een fantastisch evenement te worden met uiteraard veel timmeren en met ver-
schillende sport- en spelactiviteiten. Alle reden dus om 15, 16 en 17 juli in de agenda te zetten en 
je op tijd op te geven! Wij hebben er weer ontzettend veel zin in. Tot ziens op het Huttendorp De 
Goorn Avenhorn 2019!!
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Badmintonclub De Goorn organiseert woensdagavond 17 april vanaf 20.00 uur een paastoernooi 
in De Koggenhal De Goorn. Er zijn leuke prijzen te winnen maar we gaan vooral voor een gezellige 
en sportieve avond! Dus trek je zaalschoenen aan en doe mee!
Materiaal zoals shuttles + rackets zijn aanwezig maar mocht je liever je eigen materiaal gebruiken 
dan kan dat natuurlijk ook. Neem ook gerust introducés mee.
Badminton is er voor iedereen, dus ook voor jou! Ervaar de sfeer tijdens het paastoernooi en wie 
weet wil je ook op badminton. Dat kan natuurlijk. Vraag het team naar de mogelijkheden en wie 
weet zien we jou het volgende seizoen. Kijk op onze website wanneer we weer van start gaan en 
voor de actuele tijden en overige informatie www.badmintonclubdegoorn.nl
 Team Badmintonclub De Goorn

HET BESTUUR MELDT..
Open trainingen.
De meiden- en vrouwentak is al 35 jaar een begrip in West Friesland, sinds 
het bestaan is RKEDO flink aan de weg aan het timmeren en dat heeft een 
bloeiende vrouwentak als resultaat.
Een tak om verschrikkelijk trots op te zijn en waar je in een plezierige en 
respectvolle sfeer de mooie sport voetbal kunt bedrijven op één van de fraaiste 

sportcomplexen van West Friesland!
RKEDO is gezond ambitieus en streeft naar een goede balans tussen prestatief en recreatief voetbal. 
Zo is er voor elk niveau plek met voldoende ruimte voor ontwikkeling. Kom kennis maken bij de 
open trainingen op donderdag 25 april en 9 mei vanaf 19.00 uur bij RKEDO, Sportcomplex De 
Krom, Julianastraat 45 te Avenhorn.
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Mocht je al vragen hebben, dan kan je contact opnemen met Luciën van Leijen: 06-11366746 

Sportdag 20 april
Zaterdag staat de jaarlijkse Villa Groet Sportdag voor de deur en de organisatie is blij om te kunnen 
melden dat 21 coaches de degens gaan kruisen op zaterdag 20 april. Graag stellen wij ze aan jullie 
voor!
Team Rood is sinds het prille begin van de sportdag al het domein van RKEDO 4-spelers Freek van 
der Gulik en Marcel van Dellen en in het verleden wisten zij als eens de eerste plaats te behalen. 
Team Grijs gaat de bezielende leiding van John Zwarthoed en Falucia Vette aan den lijve onder-
vinden. Zwarthoed was er vorig jaar voor het eerst bij en Falucia maakt haar debuut als coach. 
Uiteraard verwacht de organisatie daar heel veel van! Een ander geijkt duo zijn Dylan Possel en 
Lex de Warle, die dit jaar team Kobaltblauw gaan coachen. Team Appeltjesgroen kent een gewel-
dig duo in onze hoofd Jeugdopleiding Kevin Vreeker en Kim of Rik Bol (in huize Bol doen ze niet 
zo moeilijk). Team Legergroen kent in Rick van Gool en Luuk Otten ook een tweetal uit de stal 
van RKEDO 4, maar van de restaurantmedewerker en leraar middelbaar onderwijs mag toch het 
nodige verwacht worden. Team Groen kent dan weer een tweetal van de selectie; Tim Floris en 
Marijn Rus nemen dit team onder hun hoede. Of de twee tieners hun talent als speler om kunnen 
zetten in een talent voor coaching is nog even afwachten. Dat geldt eveneens voor Team Bruin, 
dat in Ted Hart en Jacco Veldhuisen ook twee selectiespelers als coaches hebben. Mark Poland en 
Dorien Bos hopen met Team Kaki de volle buit te kunnen pakken en Team Grijs heeft zelfs drie 
coaches. Annelies Hofland, Laura Besseling en Timo Bakker, speler van de JO14-1 zijn juist een 
heel kleurrijk drietal ondanks dat ze in het grijs gehuld zullen gaan. Tenslotte is Team Lichtblauw 
misschien wel topfavoriet voor de overwinning; laat dat namelijk maar aan teamcoaches Max Jong 
en Rick van der Gulik over.
De organisatie en RKEDO is ontzettend verguld met deze 21 vrijwilligers. 

Rabobank clubkas campagne.
Bent u lid van Rabobank West-Friesland? Dan ontvangt u op 23 april een stemkaart met unieke 
code op de deurmat. Hiermee kunt u vanaf 23 april t/m 14 mei stemmen op uw favoriete clubs. 
Als lid mag u totaal vijf stemmen uitbrengen, waarbij maximaal 2 stemmen per club. Hoe meer 
stemmen een vereniging of stichting krijgt, hoe meer geld dit oplevert! 
Wij stellen het zeer op prijs indien u 1 of beide stemmen aan RKEDO en/of de Club van 100 geeft.

Medewerkersmiddag.
Om alle medewerk(st)ers te bedanken voor hun inzet houden wij op zondag 7 juli onze medewer-
kersmiddag vanaf 16.00 uur. Iedere medewerk(st)er ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Groet, Kees Floris 
Secretaris RKEDO 

Reacties op: secretariaat@rkedo.nl 

Programma heren en dames 1
maandag 22 april   14.00 uur RKEDO 1- Always Forward 1
                              11.00 uur Vitesse 22 VR1- RKEDO VR1
28 april    14.00 uur RKEDO VR 1- ST Westfrisia/Dindua VR1
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ONZE” KUNST KRING OBDAM” KOMT MET DE GEBRUIKELIJKE 
PAASEXPOSITIE NAAR HET BRAKENKERKJE IN OBDAM
Wij verwachten  weer vele o.a. Koggenlanders te ontmoeten, die een kijkje 
komen nemen om te zien wat de KKO dit afgelopen jaar met het thema “de 
KKO duikt in de Geschiedenis” met diverse kunstuitingen zoal tot stand heeft 
gebracht.
De kunstenaars zelf zijn aanwezig en 2de Paasdag is er bovendien een live 

optreden van Sanger /songwriter Renata Spierdijk.
Enthousiast geworden naar onze resultaten? Henny, Carine, Caroline, Nell, Rita, Pieter en Marja 
verwelkomen u graag om een kijkje te komen nemen op een van de Paasdagen en uitleg te geven 
over de getoonde kunstwerken.
De koffie staat voor u klaar!
Dorpsstraat 38, Obdam op 21-22 april van 11.00 uur -17.00 uur

LEZING JULIO POCH 
Vorige maand organiseerde Rotary Koggenland haar eer-
ste Filmfestival. Over een film gesproken, je zou maar in 
een verkeerde “film” terecht komen. Dat overkwam Julio 
Poch, voormalig verkeersvlieger bij Transavia. Julio vertelt 
zijn enerverende verhaal op woensdag 24 april 2019 in de 
Hervormde Kerk, Kerkpad 4 in Ursem. Inloop vanaf 20.00 
uur, start lezing 20.30 uur. 

• Wat was de rol van de Nederlandse regering bij de arrestatie?  
• Wat was de invloed van de Nederlandse Media? 
• Welke rol hebben de Nederlandse autoriteiten gespeeld?  
• Worden de ex-collega’s nog vervolgd wegens meineed? 

Rotary Koggenland nodigt u hier graag voor uit. Wilt u verzekerd zijn van een plek: aanmelding via 
info@rotarykoggenland.nl (vol=vol). De entree is gratis. Bij de ingang van de kerk zal een bus staan 
voor uw vrijwillige bijdrage. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het onderhoud van 
het kerkgebouw. 
Over zijn enerverende verhaal schreef Julio een boek: “Acht jaar onschuldig vast” (Te koop via bol.
com). Tip: Lees het boek vooraf. Neem het mee en laat het door Julio signeren.  
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NOG EVEN EN DAN IS HET ZOVER, KONINGSDAG 
2019
Traditiegetrouw begint Koningsdag met het hijsen van 
de vlag bij het gemeentehuis en een woordje van onze 
nieuwe Burgemeester. Dit zal om 9.30 u gebeuren on-
der muzikale begeleiding van de Brassband. Iedereen 
is welkom!

Uiteraard is er ook dit jaar weer een gezellige vrijmarkt bij het Koggenhal terrein. Officieel van 
10.00-12.00 u, maar voor een goed plekje mag je altijd eerder komen.

Het optreden van de clown Flippelien en haar zus Emmalien is van 10:00-11:00 in de Jozefschool 
in de middenruimte. Dit is leuk voor de kinderen tot +/- 6 jaar.
Hierbij alvast een oproepje van clown Flippelien:

Hallo allemaal,
Ook dit jaar hebben we een voorstelling van clown Flippelien.
Ze krijgt bezoek van haar zus Emmalien.
Wil je ze beide zien?
Kom dan naar de voorstelling dan zie je ze misschien.

WANDEL/FIETSTOCHT:
Dit jaar organiseren wij ook weer een wandel -en fietstocht met stops onderweg voor de nodige 
versnaperingen.
De wandeltocht is 5 km en hier zit ook een fotopuzzeltocht aan vast. De fietstocht is +/- 25 km.
De routes zijn op Koningsdag bij het plein voor de Koggenhal op te halen tussen 13:30-14:00. 
Deelname is dit jaar voor jong en oud GRATIS.

KLAVERJASDRIVE en KEEZEN:
De klaverjasdrive vindt plaatst in de Rozenstaete van 14:00-17:30. Voor de mensen die wel van 
gezelligheid houden, maar niet van klaverjassen hebben we dit jaar ook de mogelijkheid om te 
Keezen.

INSCHRIJFFORMULIER KLAVERJASDRIVE of KEEZEN:

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

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

Dit inschrijfformulier kun je mailen naar stichtingoranjefeesten@gmail.com of in de brievenbus  bij 
Paula Reerink,
Pieter Grootstraat 12, De Goorn
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KINDERSPELEN:
De kinderspelen zijn van 15:30-17:30.
Dit jaar gaan wij het anders doen dan andere jaren.
Er komen heel veel leuke activiteiten op het schoolplein van de Jozefschool te staan, zoals levend 
tafelvoetbal, limbo dansen, Jenga XL, twister XL, bouwen met grote legoblokken, ballen gooien, 
schminken, buttons maken en nog veel meer. Ook is er een popcornmachine en limonade. Alle 
kinderen krijgen een stempelkaart en mogen zelf de activiteiten langs. Zij gaan niet meer in vaste 
groepjes langs de spellen en hoeven zich ook niet vooraf aan te melden.
In de week van 15 april worden de stempelkaarten op de scholen uitgedeeld. En geen zorgen, 
mocht je onverhoopt geen stempelkaart hebben ontvangen, dan is deze op de dag zelf nog te 
verkrijgen.

Dus kom naar Koningsdag en neem je stempelkaart mee! 

STEENWERPEN:
Na de enthousiaste reacties van vorig jaar is er ook dit jaar weer steenwerpen. Met ruimte voor 
meer teams om in te schrijven, maar nog steeds geldt: vol = vol. Schrijf je team dus snel in!
Het steenwerpen vindt plaatst van 15:30-17:30.

INSCHRIJFFORMULIER STEENWERPEN:

Naam team:  ....................................................................................................................................................................................................................

Naam captain: ...............................................................................................................................................................................................................

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

 

Naam teamleden: ........................................................................................................................................................................................................

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

Dit formulier kun je mailen naar stichtingoranjefeesten@gmail.com of in de brievenbus stoppen bij 
Rian Schuitemaker, Veldbeemd 20 in De Goorn of bij Paula Korver op Reukgras 25 in De Goorn
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Zin om 
samen te tafelten-

nissen? Dat kan tijdens het 
Ouder/kind toernooi !!!

Lijkt het je leuk om samen met je papa, 
mama, opa, oma, oom of tante sportief bezig 

te zijn en leuk, sportief en gezellig een potje te 
tafeltennissen, samen met andere kinderen en vol-

wassenen? (het is gratis en ook voor alle ouders en 
kinderen die nog niet eerder getafeltennist hebben!) 
Zorg dat je zelf sportkleding en schoenen mee hebt en 
een tafeltennis batje, als je er geen hebt kan je die ook 
van ons lenen.
Waar: dorpshuis “De Kogge” in Grosthuizen nr. 76a
Wanneer: vrijdag 3 mei van 19.00 tot ca. 21.00 uur.
Wist je dat: we elke vrijdag avond tafeltennissen

Lidmaatschap maar € 32,50 (jeugd) / € 47,50 
(senioren) per jaar is? 

Volg ons op facebook! 

A
G

E
N

D
A

Lenny Kuhr

www.berkhouterkerk.nl

Entree € 17,50 reserveren: www.berkhouterkerk.nl of 
info@berkhouterkerk.nl

  zondag 12 mei, 15.00 uur

‘Het lied gaat door’.
In dit concert sta ik stil bij de duizenden 
dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit 
voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor.
Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op 
basgitaar laten wij de snaren en stemmen 
klinken, omdat ze klinken willen om de snaar 
in jou te vinden.

Let op: Het concert van Johan Kruizinga op 20 april gaat niet door. 
Het is verplaatst naar 5 oktober. 
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De orkesten van onze vereniging zijn drukdoende 
een nieuw repertoire te beoefenen, muziek uit films 
en musical, voor het komende voorjaarsconcert. 

Het voorjaarsconcert 2019 wordt op zaterdag 18 
mei gegeven 

in het Dorpshuis De Ridder St. Joris. Aanvang 20.00 uur. De zaal zal omstreeks 19.45 opengaan. 
De jaarlijkse verloting zal ook weer worden gehouden, er zijn weer superleuke prijzen te winnen. 
Donateurs van onze muziekvereniging hebben op vertoon van hun donateurskaart vrij toegang 
tot het concert. U kunt ook donateur worden, kosten 7,50.  De kaart is bij het concert geldig voor 
twee personen.

Aan de Rabobank Clubkas Campagne, doen wij ook komend jaar weer mee. De spelregels zijn 
hetzelfde als afgelopen jaar. Alleen leden van de Rabobank uit West Friesland zijn gemachtigd mee 
te spelen. Heeft u nog geen rekening bij de Rabobank, overweeg dit dan. De stemperiode is van 
23 april t/m 14 mei, de leden ontvangen aan het begin van de stemperiode hun stembiljet met 
meer informatie.
Wij hopen dat veel Rabobank leden aan onze vereniging 1 of meerdere stemmen zal geven. Elk lid 
mag vijf (max. 2 per vereniging) stemmen uitbrengen. Hoe meer stemmen , des te hoger het uit te 
keren clubkas bedrag. Geef ook U stem aan de muziekvereniging Volharding….

De Anjer actie is ook een jaarlijks terugkerende actie, het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt 
plaats in de eerste week van mei. De leden komen weer met de blauwe donatiebus langs de deur. 
Een gedeelte van de opbrengst komt ten goed van onze vereniging.

De oud ijzer actie blijft van kracht. Bij de firma Koeman staat voor ons een container voor oud 
ijzer/metalen e.d. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom!! Voor deze actie kunt u contact 
opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131. U steunt met de genoemde acties onze vereniging !!
De vereniging is hierdoor in staat om nieuwe bladmuziek en instrumenten aan te schaffen en 
eventuele reparaties te laten maken. 

Ook is onze vereniging is  op zoek naar muzikanten, speelt u op een instrument of ooit wel eens 
gedaan, kom dan luisteren tijdens de repetitieavond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.  Het 
leerorkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. De muziekvereniging heeft diverse instrumenten 
in eigen beheer. 

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

“AMUSECONCERT” FRANK EN ZIJ 
Op 19 mei verzorgt vocaal ensemble Frank en Zij een concert met een unieke 
combinatie van zang en spijzen: een amuse-concert.
Frank en Zij is een koor bestaande uit 20 zangeressen dat al bijna 20 jaar te 
horen is in West-Friesland. Het koor staat onder leiding van Frank Hoebe, die 
ook alle arrangementen voor zijn rekening neemt. 
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Naast een breed repertoire van uiteenlopende nummers die op harmonieuze wijze worden gear-
rangeerd en uitgevoerd is ook de choreografie goed verzorgd. De dames hebben er weer veel tijd 
en energie in gestoken.
Zoals u van ons gewend bent brengen we een aantal nieuwe nummers ten gehore maar ook komen 
er toppers van weleer langs. U kunt hierbij denken aan Michelle van de Beatles, Something beauti-
ful van Robbie Williams of The shape of you van Ed Sheeran. Aan Nederlandstalig is ook gedacht, 
u hoort Lef en Zuid-Afrika.
Wat maakt dit concert zo bijzonder? Naast de prachtige klanken van de dames kunt u ook genieten 
van hun culinaire kwaliteiten. Vooraf wordt u getrakteerd op koffie met gebak en tussen het zingen 
door kunt u genieten van lekkere amuses.
Het concert vindt plaats in de Groene Toren in Avenhorn op zondagmiddag 19 mei, het begint om 
14.30 uur en de zaal opent om 14.00 uur.
Een kaartje kost € 15,- en daarvoor krijgt u koffie met een gebakje en diverse hapjes. Ook drankjes 
zijn tegen betaling te verkrijgen. Kaarten zijn te reserveren bij Sonja Hoebe, tel. 0229-563430 of 
via frankenzij@gmail.com.
We hopen u te zien in Avenhorn!

EHBO-VERENIGING BERKHOUT ZET JUBILARISSEN IN HET ZONNETJE
Tijdens de jaarvergadering op 26 maart 2019 van de EHBO-vereniging Berkhout 
werden twee mensen in het zonnetje gezet. Deze kleine vereniging heeft een 
stevige basis en trouwe leden. Belangrijk is dat in een kleine gemeenschap bij 
een evenement een beroep gedaan kan worden op mensen die elk jaar regelma-
tig een cursusavond volgen. 

 
Op de bijgeleverde foto staan de jubilarissen, die 
25 jaar lid zijn van de EHBO-vereniging Berkhout. 
Jan Plukkel en Ellen Grooteman - Groot. 

Hulde voor deze trouwe leden.  
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KVG AVOND 28 MAART: LOCATIE: DE ONTMOETING.

Een avondje gezellig lachen,…Ja dat was het zeker.
Onze Gaste, Nicole Kovakcs was deze avond verhinderd.
Haar plaats ingenomen door  Marie-Louise.
Marie Louise is een Toiletjuffrouw die haar eigen kijk op het leven biedt.
Met een Quiz en haar verweven verhalen wist ze deze avond met genoeg 

decibellen(zonder microfoon) onze lachspieren aan het werk te zetten. 
Met grote prijzen: Behalve de”Social-deal“ Uitjes, het “52- delig gezelschapsspel“ was er ook nog 
“de Gouden WC Borstel.”

Met de voorwaarde dat de gouden bor-
stel set wel minstens een week voor 
het raam aan de voorzijde van het huis 
moest te zien zijn. :).
Deze zou worden gewonnen door de 
gene met de meeste goede antwoor-
den.
Dit werd een gedeelde 1ste prijs, dus 
mochten jullie deze bij meerdere KVG 
leden voor het raam vinden dan komt 
dat omdat ze beide elk een week deze 
trofee mogen tonen .
Daar gingen we allemaal voor en het 
was ook een grote (wed)strijd om deze 
eer binnen te halen.

       een van de winnaars)

Behalve de Quiz  hadden we onverwachts ook nog een kleine lintjesregen. Zo werden diverse le-
den voor hun inzet, langst zijde lidmaatschap en trouwste  lidmaatschap ook in het zonnetje gezet.
Een hele mooie avond was weer zo voorbij gegaan en zelfs, de dartende buren genoten mee.

Ook benieuwd hoe onze avonden en activiteiten zijn?? Kom eens een avond mee kijken

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De elfde ronde om de KBO beker j.l. donderdag 4 april 2019.
60 deelnemers in de Rozenstaete.
 
Het is spannend nog een paar keer 
en op 25 april de klaverjasfinale.
Wie wordt er dit jaar algemeen 
kampioen van de KBO beker??

De organisatie is weer in vertrouwde handen van: 
Jannie Laan-Smits. 
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De uitslag van de eerste tien deelnemers elfde ronde     
1 Corrie Conijn  5868     
2 Tine Braas  5866      
3 Kees Jonk  5727  agenda 25 april klaverjassen finale
4 Engel Bruins  5618   09 mei reisje
5 Tiny Witte  5538   15 mei fietsdag
6 Sjaak Laan  5488    
7 Riny Leeflang  5485     
8 Thea Bakker  5251      
9 Loura Schilder  5238    
10 Tiny van Diepen  5128    
          
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur. 
 Johan van Loodam

NA 25 JAAR HEEFT KOLFVER.RSJ WEER EEN NEDERLANDSE KAMPIOEN 
BINNEN DE VERENIGING!!!

Zaterdag 6 april...... zou het ‘de dag’ worden van Mieke van Loon ?

Met vanuit de voorronde een partij van 49 en 57 punten stond 
Mieke bovenaan in de ranglijst van de Finale van de Nederlandse 

Kampioenschappen Kolven 2019 in Venhuizen.

De laatste finale partij was tussen Ina Groenewoud, Noortje Bakhuijs en onze Mieke...... de eerste 
serie voor de dames was 12-12-4. Mieke herstelde zich gelukkig weer ondanks ‘lastige achter- en 
zij ballen’, met 11-11 en een 10. De laatste klap was een 5. Zo werd Mieke de terechte Nederlands 
Kampioen van 2019 met een mooie finalepartij van 41 punten ! 

Mieke van Loon:    147     Nederlands Kampioen 2019
2e Noortje Bakhuijs, Oudkarspel          137
3e Ina Groenewoud, Hoogwoud  136

Andere finalisten van Berkhout waren Marrie Raap en Wil Vet.

Marrie kwam uit de voorronde met 78 en een finale partij van 33 op de 12e plaats.
Wil had vanuit de voorronde 71 punten en sloeg een geweldige partij van 48 erbij. Zo kwam zij op 
de 6e plaats met een totaal van 119 punten.

Dames top !  GEFELICITEERD..........

Ook even dank aan alle supporters die vanuit Berkhout naar Venhuizen waren gekomen, om onze 
clubgenoten te zien spelen. Geweldig dat jullie erbij waren !
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Eerder werden van onze vereniging Nederlands Kampioen:
 
1962 Piet Kromheer
1969 Piet Langenberg
1972 Geer Smit-Bontekoning
1984 Annie Beemsterboer
1991 Annie Beemsterboer
1994 Wil Hageman

Mieke werd op haar speelavond maandag 8 april 
gefeliciteerd en in het zonnetje gezet door de leden 
van de Kolfver.RSJ met een glaasje ‘ champagne ‘.
De totale uitslagen van het Nederlandse 
Kampioenschap 2019 staan op www.kolfbond.nl
Sportieve groet, Ina Jong
info: Ina 06-28993108, Tine 0229-551875 
of mail naar kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

Kiefte 
 

As je deur de polder loupe 
erges begin april 

hoor je ze van ver al skreeuwe 
t is nooit ers effies stil 

 
de kieft vliegt oftig heen en weer 

is ok nag bar brutaal 
de grutto blert z n oigen naam 

t is een hels kabaal 
 

en as een kieft een nessie het 
den zie je dat metien 

hai prebeert je weg te lokke 
is ok nag pittig kien 

 
wat kenne ze dat merakels mooi 

zo n kuiltje in de wai 
aaitjes grois met stippies 
je loupe d r zo voorbai 

 
en as de pulle komme 

is d r voor de kraai gien plaas 
die wordt de lucht uitjoegen 

de kieft is hier de baas 
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en teugen oind augustus 
den gane ze an de flort 

omdat het in de winter hier 
voor t beesie te koud wordt 

 
en loupt de winter op z n end 
en we hewwe maart weer had 
den ben ze zo in ienen terug 

je rake dut nooit zat. 
 

Ruud Schouten

OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS STERK IN BEWE-
GING
De landelijke collecte van de nationaal Reumafonds 2019 
heeft in Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude het fan-
tastische bedrag van 1725,49 opgebracht. Namens het 
Reumafonds dank ik u heel hartelijk voor uw gulle gift 
mede door de 35 collectanten die hun steentje hebben 

bijgedragen door bij u langs te gaan. Samen hebben we dit toch weer voor elkaar gekregen!
Nog even een woord aan de collectanten;
Ik waardeer het zeer dat jullie je weer zo in hebben gezet. Dank voor dit jaar en wat mij betreft 
heel graag tot volgend jaar!

Nel Lenting
coördinator collecte Reumafonds

De collecte voor ReumaNederland in Oudendijk heeft dit 
jaar in totaal €267,57 opgebracht. Een goed resultaat. 
Maar mocht u ons gemist hebben en wilt u toch een bij-
drage leveren, dan kunt u een bedrag overmaken naar 
ReumaNederland in Amsterdam op rekening NL02RABO 
0357674812 onder vermelding van Oudendijk 11453. 
Alle gevers heel hartelijk bedankt.

 Annelies Braas
 Birgit van der Leij
 Kees vaan Lenten

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Uw stem is geld waard! U Steunt ons toch ook?
Geen ijs in de sloot, dan gaan wij per boot.
Stem op IJslub Berkhout, als u van zomer en winter houdt.
 IJsclub Berkhout
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EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O 
Hallo inwoners van onze mooie Koggendorpen
Dit jaar organiseert de Rabobank weer de clubkas campagne en wij doen 
ook mee om een bedrag bij elkaar te krijgen zodat we tijdens evenementen 
met de juiste materialen voor u klaar kunnen staan.
Ook willen we investeren in nieuw materiaal om te oefenen, dit is voor de 
oefenavonden die wij verplicht moeten volgen om ons diploma geldig te 
houden. De Clubkas Campagne kost u helemaal niets, maar…….. om ons 

te steunen kunt u een stem uitbrengen. Deze stemmen krijgt u door lid te worden van de Rabo-
bank. LET OP!!! Als rekeninghouder bent u niet automatisch lid van de Rabobank.
Heeft u stemmen en gunt u onze vereniging een goed besteed bedrag, stem dan op:
 

EHBO VERENIGING ST. VERONICA DE GOORN EN OMSTREKEN.

Heeft u dit jaar nog geen stem, maar wilt u toch onze vereniging financieel een duwtje in de rug 
geven, dat kan ook dit jaar door te reageren op onze donateursactie.
Naast de vele sportevenementen, concerten, open dagen en andere gelegenheden, komen onze 
EHBO-ers deze weken bij u langs en brengen een donatie formulier.
Mocht u het formulier gemist hebben en u wilt ons steunen? U kunt uw gift of donatie overmaken 
op: NL82 RABO 0307 6502 78 t.n.v. EHBO-vereniging St.Veronica De Goorn 
Alvast hartelijk dank!

Namens het bestuur, Carla Tammer, secretariaat
telefoon 0229-542281

BERKHOUT-BOBELDIJK
BEZOEK AAN TUINCENTRUM DE BOET

Naar Hoogwoud gaan we vandaag 
Zo had iedereen een vraag 

Wat is De Boet nou toch mensen?
Nou daar kunnen ze voldoen aan vele wensen 

Ze hebben er prachtige planten en zo meer 
Daar genieten jullie van, steeds weer 

Het is in een hele grote tent 
Waar je niet zo maar door heen bent  

We komen er nu aan 
En zijn snel naar binnen gegaan 

We krijgen eerst koffie met gebak 
En lopen dan een rondje op ons gemak 

Wat hebben we genoten daar 
Ja dat is echt waar 

Bedankt voor deze mooie dag 
We gaan weer naar huis, met een blije lach 

 
Tini Bregman-Spaans
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MET ÚW STEM LATEN WÍJ VAN ONS HOREN!
De Rabobank Clubkas Campagne komt er weer aan!
Als kleine vereniging kunnen wij uw steun goed gebruiken.
Wij sparen voor een geluidsinstallatie, zodat ons publiek ons nóg beter kan horen.
Dus: Stem in de periode van 23 april t/m 14 mei op:

TONEELVERENIGING
KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK

``STOER AN UT ROER ̀ `      
Goeiedag allemaal
Wij “Stoer an ut Roer” organiseren op Hemelvaartsdag 
(30 Mei) een vaartocht en een dauwtrap route, voor de 
vroege vogels onder ons.

Dit houdt in:
‘s Morgens vroeg vaar je op eigen gelegenheid naar een nog nader te bepalen locatie.
Daar om 7.00u. verzamelen.  
Vandaar uit een rondje dauwtrappen van + 3km. 
Daarna gezellig bij praten en evt. ontbijten. (met eigen meegenomen versnaperingen)
Hopelijk kunnen we genieten van een mooie zonsopgang.
Bent u van plan om mee te varen laat het ons even weten op: stoeranutroer@gmail.com 
Laat uw naam, adres en 06 nummer even achter.
Of aanmelden bij: Don Rinkel 0634429688.

Groeten,  Cees Braas
   Nico Bakker
   Don Rinkel
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KOGGENLANDERS IN DE PEN
“HÉ KEREL, JIJ HIER.”
Die kreet hoorde ik toen ik in het winkelcentrum de Vijverhof even op een bankje zat. Maar die 
kreet was niet voor mij. Er kwamen, twee van elkaar oude bekenden tegen. “Wat doe jij hier” 
hoorde ik de een tegen de ander zeggen. “Man ik zit hier op mijn vrouw te wachten, ze is even 
winkelen en dan moet ik altijd mee, niet mijn hobby, maar als je eigenlijk iets te ver weg woon, 
moet ze altijd even met de auto en dan moet ik rijden hé”. “Ja “zegt de ander, “dan moet je toch 
dichterbij komen wonen”. ‘Ja dat zou ik wel willen,.Ik heb toen ook wel even gekeken naar die 
nieuwbouw op de Buitenplaats’, en zat daar niets voor je bij? 
Het is allemaal zo groot, grote percelen en grote huizen. Daar zit ik niet op te wachten’. Kinderen 
de deur uit hé. Maar wat zoek je dan?’ Ik zoek iets kleiner, niet zo’n grote tuin. ‘’Er komt straks 
denk ik een nieuwe wijk’, hier in de gemeente? Ja ik denk dat het zoiets wordt als in Obdam. Daar 
zijn ze al een paar jaar bezig, met het nieuwe fenomeen “Knarrenhof”. Ja daar heb ik iets over 
gehoord, maar ze kunnen daar geen plek vinden voor dit project. ‘Hier in De Goorn of Avenhorn 
is plek zat, denk ik. Of er komt straks plek. ‘Er komt een nieuwe school, op dat stukje grond, waar 
nu vaak schapen lopen en er voorheen een volkstuin was. 
De scholen gaan straks weg in De Goorn en ook in Avenhorn. Zelfs twee daar, en daar komt he-
lemaal een vracht ruimte vrij. Het kabinet gaat een onderzoek instellen, en steekt miljoenen in 
ontwikkelingen van woonvormen voor ouderen. In Koggenland kunnen ze direct dat geld gebrui-
ken om te bouwen’. De bewindsman van het ministerie vraagt de gemeentes grond beschikbaar 
te stellen voor dit soort projecten’. ‘Ik denk dat daar op die plek, waar nu nog die scholen staan, 
ongeveer 20000 vierkante meter vrij komt. Allemaal meters van de gemeente, geen projectontwik-
kelaar, ze kunnen zo beginnen.”Met een Knarrenhof, zeg jij ’Ja waarom niet’. 
Als je perceeltjes maakt van 250 vierkante meter kun je er 40 vrijstaande knarrenwoningen bou-
wen. ‘Maar dan kom je toch niet uit, of kan ik niet rekenen?’ Ja hoor, maar je kunt de helft be-
bouwen en de andere helft is voor de wegen en de trottoirs, infrastructuur heet dat en dan kom je 
ongeveer zo uit. Ja dat zou mooi zijn 250 vierkante meter, daar heb je toch genoeg aan hé. Maar 
zou de gemeente er al over nagedacht hebben, wat ze met die grond moeten?
En dan ook nog voor de eigen inwoners eerst. hé................................... 
Ik weet het niet, maar ik hoop van wel.        
Iets voor de nieuwe burgemeester.?

 H. Feld#DOESLIEF

#DOESLIEF

#DOESLIEF
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AGENDA 17-4 T/M 1-5    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 17-4 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Badmintonclub De Goorn Paastoernooi
Do 18-4 19.45 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG ‘Lief en Leed’ van 
    Marianne Buisman
Vr 19-4 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen Slotavond
Za 20-4 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 20-4 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Woe 24-4 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 24-4 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 25-4 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen Finalemiddag
Do 25-4 20.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNu Lezing: het weer met Jan Visser
Za 27-4 8.30 uur Berkhout GEEN OUD PAPIER ivm Koningsdag 
Za 27-4   Koningsdag

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN     

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vrij 3-5 19.00-21.00 Grosthuizen/ Ouder-kind toernooi tafeltennis
   dorpshuis De Kogge
Za/Ma 4/6-5 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 Voorjaarsconcert
Za 18-5 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Brassband KNK Voorjaarsconcert
Za 18-5  Grosthuizen/De Grost Elena Avondvoorstelling
Zo 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 10.00 uur Berkhout/Trenshoeve Minimarathon Berkenruiters
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
Ma/woe 15/17-7  Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK “Muziek op het plein”
Vr/Zo 21/23-9 Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
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FAMILIEBERICHT

Een woord of een kaart het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet

We willen iedereen bedanken voor de lieve woorden, mooie bloemen,
vele kaarten en steun die wij ontvingen tijdens het ziek zijn

en na het overlijden van mijn allerliefste 

Arnold Koning
Nol

onze trotse vader en opa

Het is voor ons een grote troost te weten dat Nol bij vele dierbare herinneringen achter laat.

Riet Koning-Bron
kinderen en kleinkinderen

De Goorn, april 2019

TENSLOTTE

Wilt u de tuin laten frezen?
 Marcel 06-234490333

Te koop:
Scootmobiel, kan ook voor twee personen 500 euro.
Rolstoel kleine wielen 125 euro.
 06-10381843

Te huur gevraagd:
Wij zijn onlangs verhuisd naar De Goorn en zijn in omgeving op zoek naar een garage of afgesloten 
ruimte waarin wij onze caravan kunnen stallen, minimale afmeting 3 m. bij 6 m. (18m2) en inrij 
hoogte 2,20 m.
Heeft u ruimte te huur dan kunt u contact opnemen via e-mail berichten.sturen@gmail.com en wij 
nemen contact met u op.

Te koop: 
Fietskar voor eventueel folders of kranten mee te vervoeren, het karretje kan ook achter de fiets 
prijs 20 euro.
 Voor informatie Annet Wever, tel. 0229-542745 of 06-20034172
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Al vakantieplannen?
Te huur in de achterhoek op een kleinschalig park de Lindehoeve in Laren Gelderland onze va-
kantiebungalow vlakbij bossen en kastelen, plaatsen in de buurt zijn Deventer, Zutphen, Lochem, 
Markelo en op steenworp afstand 3 horeca zaken in fietsdorp Laren.
 Voor informatie Annet Wever, 0229-542745 of 06-20034172
 weverkoning@ziggo.nl

Beste lezers,
Wij zoeken 2 kittens om ons huisje compleet te maken.
Heeft u, of verwacht u kittens, wij zouden ze graag tegen een vergoeding een gezellig thuis geven.
Graag vernemen wij van u.
 Vriendelijke groet, Britt en Ilyes, 06-185572223 / bakker_b@outlook.com

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


