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VAN REDACTIEZIJDE

Als deze Heraut voor u ligt is de zesde koningsdag al voorbij. Nu komen er serieuzere dagen aan, 
4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. Mooi om stil te staan bij de dingen die ooit in 
ons land gebeurd zijn. Helaas moeten we nog steeds doden betreuren in ramp- en oorlogsgebieden 
wereldwijd. In deze Heraut kunt u lezen waar u deze herdenkingen bij kunt wonen in onze 
gemeente.
 Verder staan er nog veel gezellige activiteiten in voor zomers weer. Een dauwtrapvaartocht, de 
wandel4daagse, voorjaarsconcerten. De keuze is reuze.
Enne…vergeet u niet te stemmen bij de Rabo Clubkas Campagne op uw favoriete club? Op De 
Heraut misschien??? 
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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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DE HUISARTSENPRAKTIJK VAN DR. STURRIS EN DR. BERGMEIJER TE BERKHOUT IS WE-
GENS VAKANTIE GESLOTEN VAN: 

Maandag 20 mei t/m vrijdag 24 mei

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar: 
De praktijk van dr. Coppes. Tel: 0229-541225.

Kolblei 18, 1633 DN in Avenhorn.

Voor dringende zorg tijdens de avond/ nacht/ weekend kunt u contact opnemen met de 
Centrale Huisartsenpost te Hoorn, tel: 0229-297800.

Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft?  
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.

Met vriendelijke groet, 
Team huisartsenpraktijk Berkhout

J. Sturris & H.A. Bergmeijer

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB  Kwadijk
     0299 780482
  5 mei ds. H. Reedijk Oudendijk
12 mei ds. H. Reedijk Kwadijk
 Vesper aanvang 16.30 uur
19 mei ds. H. Reedijk Avenhorn
  op bezoek bij PG Koggenland - 
  bevestiging nieuwe ambtsdrager
26 mei ds. M. Beitler Beets
  2 juni Bezoek aan Westfriese Ecclesia in Wognum
  9 juni ds. H. Reedijk Oudendijk

  Pinksteren – viering met PG Koggenland
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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

KERKDIENSTEN
Mei
  5  mei      10.00 uur Avenhorn ds. Rien Erkelens
12  mei      10.00 uur   Ursem        ds. Bart Seelemeijer
19  mei      10.00 uur   Avenhorn     ds. Hans Reedijk                                      
       Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
       Bevestiging van een nieuwe ambtsdrager.

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 4 T/M 10 MEI 2019
Zat. 4 mei. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 5 mei 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 11 T/M 17 MEI 2019
Zat. 11 mei 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 12 mei 10.00u   Eucharistieviering met samenzang
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Arie Hoogland. 
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Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 
Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

TITUS BRANDSMA EN DE VERDUISTERING VAN ONS 
GODSBEELD
Peter Vermaat preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op 
zondag 5 mei 2019 om 11.00 uur in de Protestantse 
kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de 

Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus 
tot Buber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”.
In deze viering zal Peter Vermaat nader ingaan op Titus Brandsma, het godsbegrip en de verduistering 
van ons godsbeeld. In zijn diesrede, gehouden in 1932 aan de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen, vroeg Brandsma zich af hoe het kan dat de zich ontwikkelende mens zich steeds meer 
afkeert van God. Peter Vermaat is verteller, dichter, theatermaker en theoloog. In zijn vertellingen 
en theaterproducties laat hij zich inspireren door verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost 
en West. Hij maakte theatervoorstellingen o.a. over Franciscus van Assisi en Titus Brandsma.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel 
door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de 
voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 5 mei te ontmoeten. U bent van 
harte welkom. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

OPROEP AAN LEDEN VAN DE RABO-BANK
De fietstocht waarmee verenigingen en stichtingen een bedrag van €250,- 
konden krijgen, is dit jaar gestopt. De sponsoring blijft wel bestaan voor een 
bepaald bedrag. Leden van de bank worden opgeroepen om te stemmen op een 
vereniging of stichting.  Elk lid kan 5 stemmen uitbrengen met een maximum 
van twee per vereniging/ stichting. Een vereniging/stichting die 10 stemmen 
heeft, krijgt in ieder geval €150,-. Het deel van het totale sponsorbedrag dat 
overblijft , nadat alle 150 euro’s zijn betaald, wordt naar rato van het aantal 

extra stemmen boven die 10 verdeeld.
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De Stichting Dorpsnieuws Wester- Koggenland,  de officiële naam die eigenaar en uitgever van De 
Heraut is, is ook ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne. Mijn verzoek aan de leden 
van de bank is om ook te stemmen op ons, Stichting Dorpsnieuws Wester- Koggenland, waardoor 
ook wij in aanmerking komen voor het sponsorbedrag van €150,- of meer. 
Overigens laten uw stem en de sponsoractie van de bank  onverlet dat u in één van de komende 
Herauten opgeroepen wordt om een jaarlijkse bijdrage te geven om de nieuwsvoorziening via de 
Heraut in stand te houden. Daarvoor is namelijk beduidend meer geld nodig dan we hopen te 
ontvangen via deze sponsoractie, maar ook bij ons geldt dat alle kleine beetjes helpen!
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.

Jan Besseling, voorzitter Stichting Dorpsnieuws Wester- Koggenland

Zin 
om samen te 

tafeltennissen? 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 volwassenen? (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! 
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4 MEIHERDENKINGEN IN KOGGENLAND 

 

Op zaterdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking 
plaats. In de gemeente Koggenland hebben wij in de 
dorpen Berkhout, Obdam, Spierdijk en Ursem een 4 
meiherdenking. Het zijn korte, openbare bijeenkomsten 
waar iedereen welkom is. Alle bijeenkomsten eindigen 
met een kranslegging. 
Een club vrijwilligers is in verschillende werkgroepen actief met de organisatie van de bijeenkomsten, 
de gemeente Koggenland faciliteert hen daarbij. De werkgroepen onderhouden ook contact met 
basisscholen, die in aanloop naar 4 en 5 mei aandacht besteden aan het thema. Dit jaar is het 
thema ‘in vrijheid kiezen’. 
Berkhout In de Berkhouter Kerk start om 19.15 uur een herdenkingsbijeenkomst met burgemeester 
Franx. Tegen 20.00 uur is de kranslegging bij het monument voor de kerk. 
Obdam In de Sint Victorkerk start om 18:45 uur een herdenkingsbijeenkomst met wethouder 
Bijman met aansluitend om 19.35 uur de stille tocht langs de monumenten in Obdam. Tegen 
20.00 uur is de kranslegging bij het gedenkteken aan het oude raadhuis van Obdam. 
Spierdijk Bij het gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius vindt om 19.45 uur een 
herdenkings-bijeenkomst met kranslegging plaats.
Ursem In de H. Bavokerk start om 18.30 uur een herdenkingsbijeenkomst met wethouder 
Caroline van de Pol, met aansluitend om 19.20 uur de stille tocht langs de monumenten in Ursem 
en tegen 20.00 uur de kranslegging op de Gerard Veldmanbrug. 
In Berkhout, Ursem en Obdam staat na de kranslegging een kopje koffie voor u klaar. Bent u niet 
in de gelegenheid om bij de herdenkingsbijeenkomst aanwezig te zijn, dan u kunt uiteraard ook 
besluiten aan te sluiten bij de stille tocht of alleen bij de kranslegging om 20:00 uur aanwezig te 
zijn.

EERBETOON IN DE LUCHT 
Om 18.17 uur vliegt het 1077 Squadron van de Royal Airforces Association ‘De Edambusters’ in 
formatie over het monument voor de Geallieerde Vliegers aan het Westeinde in Berkhout. Om 
18.18 uur vliegt de formatie over het monument in Spierdijk. Dit als eerbetoon aan de piloten die 
hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. 

BEVRIJDINGSFEEST 5 MEI 2019
Programma:
Om 11 uur gaan we 2 vlaggen hijsen, de Nederlandse 
en ? Daarna wordt de tentoonstelling geopend, in de 
zijzaal van Meerzicht.
U kunt onder het genot van een kopje koffie of thee 
met iets lekkers van de vereniging, even na kletsen 

over de tentoonstelling, de items zijn aangeboden door vrienden van de vereniging.
Om 12.15 uur wordt de eerste ronde van Rad van Fortuin gespeeld.
Om ongeveer 13 uur kunt u, tegen een 5 mei prijsje, een broodje kroket/frikandel of een tosti 
kopen. Wij hopen dat u allen blijft om samen gezellig te eten.
Na de lunch gaan we starten met diverse activiteiten. 
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U kunt met een groepje creatief bezig zijn voor de mooiste kleurplaat.
De jury zal de mooiste, creatiefste uiting belonen met 3 gratis plankjes voor de volgende ronde van 
Rad van Fortuin. Hieraan sluitend draaien we nog een ronde met het Rad van Fortuin. 
Voor de kinderen is er ook nog wafels versieren, maar zij mogen ook voetballen met het voetbalspel 
in de hal.
Na de spanning van het Rad kunnen we weer even ontspannen met een drankje, en om 15 uur 
doen we nog een ronde van het rad van fortuin.
Om 16 uur gaan we deze mooie dag afsluiten, en hopen wij dat u genoten heeft.
 
Tot zondag 5 mei a.s.

Tine Hoeksma, Jacques Broers en Saskia Vlaar

WIJKSTEUNPUNT ROZENSTAETE IN DE GOORN.
Woensdag 8 mei komt het koor Vocaal Berkhout optreden in de Rozenstaete in De Goorn.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en het concert begint om 19.30 uur.
Entree is € 2,50 en hiervoor krijgt u een kopje koffie in de pauze en een gezellige avond met leuke 
en bekende liedjes.
Iedereen is van harte welkom!

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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BRANDWEERPOST AVENHORN ACTIE EN 
GEZELLIGHEID BIJ DE BLUSPLOEG 

Natuurlijk is 
de 1e taak van 
de vrijwillige 
brandweer in 
Avenhorn om doortastend op te 
treden bij incidenten. Dat kun je 
rustig overlaten aan deze blusploeg. 
“Daarnaast willen we graag lol met 
elkaar hebben.”

Sterker nog, volgens Jeroen van 
den Boogaart en Dion Manschot 
is dat plezier de reden waarom de 
afgelopen jaren gestaag nieuwe 

vrijwilligers binnen druppelden. Jeroen: “Als mensen met ons kennismaken, zijn ze al snel om. De 
sfeer intern is super. We organiseren ook geregeld leuke uitstapjes met elkaar, vaak met partners.”

Vrije inloop
Inmiddels is het team in Avenhorn twintig man sterk. Genoeg om de diensten op basis van vrije 
inloop in te kunnen vullen. Dion: “Heb je op een post een geringe bezetting, dan moet je dikwijls 
beschikbaar zijn. Bij ons ben je flexibeler.”

De werkzaamheden van de brandweer in deze plattelandsregio verschillen van het bestrijden van 
kleine en grote branden tot het opruimen van stormschade en het uit het water halen van vee. 
Jeroen: “Met alle veeteelt in dit waterrijke polderland is het regelmatig bingo. We hebben in de 
tankautospuit speciale materialen om de dieren weer op het droge te trekken.”

Dolle stier
“Eén keer kregen we te maken met een dolle stier die onder meer drie voertuigen te grazen nam. 
We wisten hem in de sloot te drijven, waarna de dierenarts hem een verdovingsspuitje kon geven”, 
vertelt Dion lachend. “Aan de andere kant heb ik in het dorp ook wel eens staan blussen bij een 
plofkraak. Dat is ook erg onwerkelijk”, vult Jeroen aan.

Zowel Dion als Jeroen zijn bij de brandweer gegaan, omdat ze iets willen betekenen voor de 
gemeenschap waar ze wonen. Zij zijn nog relatief jong, maar een aantal oudere collega’s zal op 
afzienbare termijn moeten afzwaaien. Daarom blijft de blusploeg op zoek naar nieuwe aanwas. 
Jeroen: “Mannen en vrouwen die houden van actie en gezelligheid, zijn bij ons van harte welkom.”

Geïnteresseerd om brandweervrijwilliger te worden? Kom langs op maandagavond 13 mei 
op onze open oefenavond. Op de kazerne aan Buitenroede 2 in Avenhorn vertellen we vanaf 
19.30 uur wat het brandweerwerk inhoudt en laten we je zelf een brandje blussen of een auto 
‘openknippen’. Aanmelden of meer informatie opvragen kan via postcommandant Peter Bouma, 
pbouma@vrnhn.nl 
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Voorjaarsconcert
Nog even en dan kunt u weer naar ons komen 
luisteren. Dit jaar brengen we een voorjaarsconcert 
met muziek die alles te maken heeft met films en 
musicals. Heel herkenbaar en soms uitnodigend om 
zelf mee te zingen. 

Op 18 mei spelen we in het Dorpshuis De Ridder St. Joris om 20.00 uur, zaal open 19.45 uur. 
Donateurs gratis toegang (2 personen). 
Donateurs
Uw donateurskaart wordt in deze periode door één van onze leden aan de deur gebracht. Deze 
kaart geeft recht op (gratis) bezoek aan onze concerten voor 2 personen.
Wij zijn heel blij met uw donatie zodat we ons in Koggenland kunnen laten horen bij verschillende 
gelegenheden.  
Wanneer hoort u ons in Berkhout?
27 april tijdens de Koningsdagspelen op het plein voor De Ridder, 09.15 uur
4 mei tijdens de herdenking, Berkhouter kerk, 19.15 uur
18 mei Voorjaarsconcert, Dorpshuis De Ridder St. Joris, 20.00 uur
2 juli leerorkest speelt op het plein Bruggevaart, 19.00 uur
november inhalen van St. Nicolaas
5 januari  2020 Nieuwjaarsconcert Berkhouter kerk 
Doe mee
Heeft u ook zelf (weer) zin om muziek te maken. Kom eens luisteren tijdens onze repetitieavond, 
iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de gymzaal van het dorpshuis. 
Het leerorkest repeteert van 19.00 tot 19.50 uur. U kunt bij ons een instrument lenen en wie weet 
groeit er iets moois. U bent nooit te oud om (opnieuw) te leren!
Serenade
Heeft u een feestje te vieren, een jubileum, verjaardag, huwelijk of festiviteit in de buurt? 
Wij kunnen een serenade verzorgen. 
Aanvraag en prijs in overleg met penningmeester@volhardingberkhout.nl.

DONATEURS BEDANKT !! VOORJAARSCONCERT OP 18 MEI!!
De Brassband`Kunst naar Kracht` dankt al haar donateurs die door het kopen 
van een Brass Kortingspas hun financiële steun hebben gegeven aan de 
vereniging. Gebruik vooral het kortingspasje wanneer u bij de deelnemende 
ondernemers inkopen doet en vergeet hem niet mee te nemen wanneer u een 
toegangskaart koopt voor het concert, want u krijgt € 2,50 korting.

SUBLIEME UITVOERING
Op 13 april heeft New Brass & Rhythm deelgenomen aan het Spikerpakken muziekfestival in Ureterp. 
In een vorige Heraut heeft u kunnen lezen over het verplichte muziekwerk de `Hannekemaaiers´ 
dat door alle orkesten gespeeld moest worden. Als 2de van de 11 deelnemende brassbands eindigde 
het jeugdorkest met de uitvoering van dit verplichte werk. Jurylid Rob Goorhuis, de componist van 
dit muziekwerk die tevens één van de twee juryleden was, vond het een sublieme uitvoering, en 
dan te weten dat de juryleden geblindeerd zitten. In een box met rondom gordijnen beoordeelden 
zij de orkesten en weten dus niet wie er speelt. 
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New Brass & Rhythm speelde daar als enigste jeugdband en kreeg een juryrapport mee om trots op 
te zijn en natuurlijk een zilveren beker.

Op het voorjaarsconcert kunt u zelf kennis maken met de `Hannekemaaiers` dat zeker gepeeld 
gaat worden. Onder het thema “EAST MEETS WEST” zal u een zeer gevarieerd programma 
voorgeschoteld krijgen. Naast muziek uit het westen zal ook de Russische muziek niet ontbreken. 
Daarnaast de Klezmer en Zigeunermuziek van de Balkan, maar ook bekende oer-Hollandse 
melodieën staan op het programma. Het trio “Panville” bestaande uit Toni Smith accordeon, 
Vincent van Dam viool en Harm Wijntjes contrabas staat samen met de brassband o.l.v. Pieter 
Koster garant voor een heerlijke muziekavond in de Koggenhal.

50 / 60 JAAR GETROUWD GEWEEST?
Gouden en diamanten  bruidsparen die tussen juni 2018 en 17 mei 2019 hun huwelijksjubileum 
hebben gevierd, worden uitgenodigd dit concert bij te wonen en krijgen een VIP behandeling op 
dit voor hen gratis concert, dat wordt aangeboden door Brassband `Kunst naar Kracht`. Omdat niet 
van iedereen dit jubileum bekend is voor ons, kunt u het doorgeven als u hier ook bij wilt zijn. Bel 
dan Marion Schouten tel 0229 551244 

JEUGD TONEELSTUK “ZE KUNNEN DE POT OP” 
VAN E. VOGEL
Onze jeugdspelers zijn zo enthousiast na het spelen van 
de Sinterklaas voorstellingen dat ze eigenlijk niet kunnen 
wachten tot de volgende uitvoering eind juni begin juli. 
De regisseur is daar zo enthousiast over, dat ze met het 
bestuur overlegt of er mogelijkheden zijn. Waar een wil is, 

is een weg. Dus plannen we een nieuw toneelstuk in door onze jeugdspelers gespeeld. Onder regie 
van Jeannette van Wiltenburg- Zuidland gaan we half mei 2 voorstellingen spelen. 
Het toneelstuk speelt zich af op camping de “HEERLIJKHEID”, waar een zekere Helga de scepter 
zwaait. Zij heeft verschillende onaardige bijnamen die haar ware aard goed illustreren. Omdat zij 
totaal geen feeling meer met het hele kampeergebeuren heeft, wil zij ook zo snel mogelijk van de 
hele toko af. De twee meest prominente personeelsleden, Dora de toiletjuffrouw en Chris van het 
recreatie gebeuren, doen hun uiterste best om het nog een beetje aantrekkelijk te maken voor de 
kampeerders. Dit ondanks alle regels van Helga. Maar er komen veranderingen….
Het toneelstuk heet: ‘Ze kunnen de pot op…!’ en is geschreven E. Vogel.

U bent van harte welkom om de voorstellingen te komen bijwonen op:
Zaterdag 18 mei zaal open 19.00 uur, start toneelstuk 19.30 uur
Zondag 19 mei zaal open 14.30 uur, start toneelstuk 15.00 uur
Dit alles kunt u komen bewonderen in Brasserie de Grost in Grosthuizen op nummer 80.

Graag uw reserveren per mail aan ons doorgeven op mail adres reserverenelena@gmail.com
Zo voorkomen wij dat wij volwassenen even als kinderen aan de deur moeten teleurstelling omdat 
de zaal vol is. U heeft een leuke middag of avond voor een entree prijs van € 5,00 euro per persoon.
Wij verwelkomen u heel graag de 18de of 19de  in Grosthuizen. 
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Benieuwd hoe u uw kind kan helpen 
bij het zelfstandig maken van 

gezonde(re) keuzes? 
 

 
Doe dan mee met dit  
onderzoeksproject! 
 
In opdracht van gemeente Koggenland, uitgevoerd 
als afstudeerproject door Annita Smit. 

Voor wie: Ouders/ verzorgers van kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar én de kinderen zelf, die graag leren hoe ze zelfstandig 
gezonde(re) keuzes kunnen maken. 
  
Wat: 1 training van 1,5 uur op maandag 20 mei 2019  om 19:30 uur 
in het gemeentehuis, 4  gesprekjes van max. 10 minuten tussen u en 
uw kind thuis op de bank met behulp van een werkboekje, 2 
vragenlijsten om de werking van het boekje wetenschappelijk* te 
kunnen testen.  
 

Waarom: Een balans vinden tussen gezonde en minder gezonde 
keuzes is een uitdaging voor iedereen, maar heel belangrijk voor een 
levenslange gezondheid! U kunt uw kind helpen bij het leren van 
zelfstandig maken van gezonde(re) keuzes. Leerzaam én leuk!  
 

Aanmelden of meer informatie: Stuur een mail 
naar a.smit@koggenland.nl of app naar (06)15 00 80 17.  

 

*Het project maakt deel uit van het afstudeerproject van Annita Smit aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
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               Partner van  de
     
     

DONDERDAG 23 MEI 2019 IS ER WEER EEN HART&VAATPUNTMIDDAG    
Thema: Wat er mis kan gaan met de vaten in onze hersenen.
(Hoofdpijn, dubbelzien, TIA en CVA. ) 
Hoort migraine zonder hoofdpijn ook in deze categorie?
Naar mate we ouder hopen en mogen worden komt deze problematiek vaker om de hoek kijken 
dan we eigenlijk willen. Spreker:  neuroloog dr. D. Broere uit het Dijklander Ziekenhuis, locatie 
Hoorn.
Wij begroeten u graag met uw partner of als belangstellende.
Inloop vanaf  14.15 uur bij het personeelsrestaurant in het 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS - LOCATIE HOORN- voorheen WFG.
Start programma 14.30 uur. Einde van deze middag ca. 16.30 uur.  
Aanmelden is gewenst i.v.m. de ruimte in het restaurant.  Vrij entree.
Greet Hoffman-Weijtze in Spierdijk, telefoon 0229-561591 
e-mail;  greethoffman-weijtze@ziggo.nl   

 
JOUW STEM IS GELD WAARD!
Vorig jaar was jouw stem ook geld waard!
Door jullie stemmen voor de Rabobank Clubkas 
Campagne hebben we ruim 400 euro mogen ont-
vangen!

Van dit geld hebben we een deel van de nieuwe jassen voor 
onze trainers/trainsters kunnen bekostigen.
Zoals u ziet wordt het geld dat wij via de Rabobank Club-
kas ontvangen goed besteed om echt iets toe te voegen aan 
de club.

Dit jaar steun je ons toch ook?
Dit jaar willen we zoveel mogelijk leden laten meegenieten 
van de Clubkas Campagne.
We hebben het plan opgevat om, als de omstandigheden 
en de financiën het toelaten, een dagje te gaan schaatsen 
bij FlevoOnIce in Biddinghuizen.
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Stemmen!
Als lid kan je tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op 
onze ijsclub!
We hopen dat je 1 of 2 van je waardevolle stemmen aan onze club 
wilt schenken!
HET KOST JE SLECHTS 1 MINUUT!
Sponsor onze club en kom in actie via
www.rabobank.nl/wf
Breng je stem uit van 23 april tot en met 14 mei.

Namens ons alvast bedankt!
Groet van het bestuur

Meer informatie staat op onze website www.ijsclubscharwoudegrosthuizen.nl  

BERKHOUT-BOBELDIJK
Onze afdeling doet ook mee! Waarmee? Met de Rabobank Clubkas Campagne.
Ook wij maken u graag attent op de mogelijkheid om onze activiteiten te steunen 
door als lid van de Rabobank West-Friesland uw stem uit te brengen op “De 
Zonnebloem – Berkhout-Bobeldijk ” in de periode van 23 april t/m 14 mei a.s. Met 
uw unieke code mag u 5 stemmen uitbrengen op uw favoriete clubs. Voor 2 van uw 
stemmen houden wij ons zeer aanbevolen. 

Namens onze gasten en vrijwilligers alvast bedankt!

BOEKEN EN ELPEES GEZOCHT VOOR BOEKENBEURS 
KERKJE OUDENDIJK
Nog even en je kunt weer volop struinen naar net dat ene 
boek waar je al jarenlang naar op zoek bent. Of naar die 
elpee of het singletje dat nog ontbreekt aan je verzameling. 
Kom dus naar de boekenbeurs in de kerk van Oudendijk 
aan de Dorpsweg 24.  

Ditmaal zijn er liefst twee 
weekenden (zaterdag 25 en 
zondag 26 mei en de week erop, 
1 en 2 juni) voor uitgetrokken, 
zodat iedereen voldoende tijd 
en  gelegenheid krijgt, lekker te 
snuffelen. Om de prijs hoef je het 
niet te laten, want de boeken en 
platen kosten maar twee euro 
(kinderboeken een euro) en bij 
afname van tien stuks betaal je 
slechts achttien euro. 
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Bovendien is het gezellig en staat de koffie met wat lekkers klaar. Dorpsgenoot Mary Al toont 
gedurende de Boekenbeurs een overzicht van haar schilderijen.
De kerk in Oudendijk opent alle vier genoemde dagen om 11 uur ’s ochtends en sluit om 16 uur. 
Om iedereen zoveel mogelijk keuze te bieden, zoeken we nog naar boeken, boeken en nog eens 
boeken. Maar ook elpees, cd’s en dvd’s en puzzels zijn meer dan welkom voor deze grote jaarlijkse 
boekenbeurs in Oudendijk.
Dus ruim die kast thuis op, haal de zolder of de schuur leeg. Bel dan naar Theo Lursen: 0653739854 
of mail: theolursen@hetnet.nl en we komen uw boeken en elpees/dvd’s/cd’s zo spoedig mogelijk 
ophalen.

*******   VAREN   WANDELEN   VAREN   WANDELEN   ******
Houd je ook zo van varen en wandelen?

Vind je het niet erg om vroeg je bed uit te gaan?
Dan is dit iets voor jou.

*******   Varen   wandelen   varen   wandelen   *******

`` Stoer an ut Roer ``
Wij staan ”Stoer an ut Roer” u ook??
Wij, Cees Braas, Nico Bakker en Don Rinkel hebben vorig jaar juli een (boten) Tuindersvlet club 
opgericht. En nu zoeken wij enthousiaste mensen die met een schuit of boot vaker willen varen.                                                                    
Wat is ons doel? Wij willen ongeveer 2x per jaar met meerdere schuiten te gaan varen. Alleen 
de eindbestemming en aankomst tijd zijn bekend en iedereen vaart er in eigen tempo/route er 
naar toe. 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 gelegen-
heid naar een nog 
nader te bepalen locatie.
Daar om 7.00u. verzamelen.                                                                                                                                  
Vandaar uit een rondje wandelen van + 3km 
> dauwtrappen. 
Daarna gezellig bij praten en evt. gezamen-
lijk 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 06-34429688.

Groeten, Cees Braas, Nico Bakker, Don Rinkel
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14e editie 

NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog een week of 6 en dan is het zo ver: 11 t/m 14 juni de EDO Gym avondwandel4daagse, alweer 
voor de 14e keer. Zeer binnenkort kunt u zich Inschrijven via de website. Hou dus de website in 
de gaten voor meer informatie, www.edogym.nl. Mocht u geen internet hebben dan is er altijd wel 
een buurman of familielid die het wel heeft en die u graag even helpt met inschrijven.   
Wij willen u vriendelijk verzoeken om u zoveel mogelijk van tevoren via de website in te schrij-
ven. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van het aantal deelnemers en de daarbij behoren-
de inkopen van o.a. de versnaperingen voor onderweg afstemmen. Bij het inschrijven kunt u aan-
geven of u wilt lopen voor een medaille of dat u geen medaille wilt en de opbrengst hiervan schenkt 
aan EDO Gym.
Wij worden ook dit jaar weer geweldig gesteund door vele enthousiaste sponsors, ik mag helaas 
geen namen noemen. Hun logo’s zullen allemaal vermeld worden op onze routebeschrijvingen en 
op onze facebookpagina. Bij deze alvast heel hartelijk dank, zonder uw gulle giften is de wandel-vier-
daagse gewoonweg niet mogelijk. Het inschrijfgeld is gelijk gebleven aan vorig jaar en bedraagt 
€ 3,00. En dat is natuurlijk nog steeds heel erg schappelijk voor 4 dagen wandelplezier met de 
nodige versnaperingen onderweg.
De voorbereidingen zijn in volle gang, de routes zijn zo goed als klaar, de demonstraties zijn ge-
regeld, kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om de 14e editie van de wandel4daagse te laten 
slagen. 
U kunt ons volgen via Facebook: Avondwandel4daagse Avenhorn/De Goorn
Als laatste willen we nogmaals benadrukken dat er op de 10 kilometer veelal volwassenen lopen, 
waardoor we daar iets minder verkeersregelaars hebben. Omdat de routes vaak buiten het dorp 
lopen, kan het zijn dat er niet langs de gehele route een stoep is en de routes daardoor wat meer 
gevaar kunnen opleveren. Wij raden dan ook met klem aan dat kinderen die de 10 kilometer lopen 
dit onder begeleiding van een ouder doen. 
Loopt u niet mee en heeft u een uurtje over? dan kunnen we uw hulp als vrijwilliger goed gebrui-
ken. U kunt zich aanmelden via wandel4daagse@edogym.nl. 

Namens de commissie,
Gundy Langendam

GYMVERENIGING OLYMPIA EEN BLOEIENDE VERENIGING.
En dit was te zien, op 15 maart kwamen onze leden weer langs om viooltjes 
te verkopen.
En dit heeft u massaal gedaan. 5000 Viooltjes zijn er verkocht. Iedereen enorm 
bedankt, dit is weer een leuke opsteker voor de vereniging.
Ook de groepen zijn al aardig vol, dus mocht u interesse hebben in onze ver-

eniging, kom dan eens een proefles mee doen. 
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We hebben een ruim aanbod aan lessen, maar bij enkele lessen word er een ledenstop ingesteld 
als deze te vol worden.

Les aanbod:
Voor de volwassenen:
Fit plus:
Woensdagochtend 9.45 – 10.45 voor iedereen vanaf 50 jaar.
Gezellig sportief bezig zijn onder leiding van Manon Klaver.
Aerobics, steps, bodyshape: 
woensdagavond 20.00 – 21.00 
Onder leiding van Mireille Spaans aan je conditie werken.
Wandelbootcamp:
20.15 – 21.15 lekker in de buitenlucht onder leiding van Susan 
Heijhof

Boxzak/conditietrainen:
Vrijdagavond 18.45 onder leiding van Wouter Snoek je heerlijk uitleven 

Jeugd t/m groep 8 Onder leiding van Ebooyka Doodeman
Kleutergym:
Vrijdagmiddag 13.15 – 14.15
Groep 3 en 4 gym:
Vrijdagmiddag 14.15 – 15.15
Freerunnen groep 5 -6-7-8:
Vrijdagmiddag 15.15 -16.15 ( deze groep is snel vol)
Turnen:
woensdagmiddag 14.30 -16.00
recreatief turnen vanaf groep 4 
Een koprol, radslag of handstand op mat of balk leren, juf Ebooyka helpt je erbij.
(deze groep is snel vol)
Sport en spel voor iedereen op het voortgezet onderwijs
Vrijdagavond 20.00 – 21.00 
Onder leiding van Wouter Snoek word er ook voor deze jeugd iedere week weer een uitdagende 
les gemaakt. Trampoline springen, leuke spellen, maar ook worden er regelmatig leuke uitstapjes 
gedaan. Zoals paintballen, schaatsen en dit jaar zelfs een kamp.

VERWACHT: Doekturnen
September 2019 gaat Ebooyka starten met een doekturngroep (aereal 
turnen) zij heeft al jaren ervaring in het geven van deze lessen en gaat 
dit ook bij Olympia realiseren. Aangezien er niet teveel ruimte is om 
turndoeken op te hangen geld zeker voor deze nieuwe groep een maxi-
mum.
Deze les zal gegeven worden op vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Voor informatie en/of interesse kunt u mailen met ebooyka@gmail.com

OPROEP: Wilt u bij de Rabobank Clubkas Campagne op gymvereniging 
Olympia stemmen !
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3 Mei Apekooien voor iedereen van 4 tot 12 jaar. Geef je op door een mailtje te sturen naar ebooy-
ka@gmail.com, en vermeld je naam en leeftijd. Alle leden van Olympia mogen gratis meedoen, en 
ben je geen lid kost het maar 5,00 euro.

AFDELING BERKHOUT/BOBELDIJK
Donderdagavond 11 april, onze laatste avond alweer 
voor de zomerstop.
Het was als vanouds weer een hele gezellige avond, 

deze keer ook bezocht door twee heren en een aantal vriendinnen omdat het Gasten en Heren 
avond was.  De zaal was goed gevuld en er moesten zelfs nog een aantal stoelen worden bijge-
haald, zo vol was het.
De avond werd verzorgd door de heer Dik van Dijk die een lezing gaf over het ontstaan en alle 
ontwikkelingen rondom de Dam in Amsterdam.
De Dam ontstond in de elfde eeuw en was een dam in de Amstel. Er werd al gauw een vismarkt 
gehouden met aan de ene kant de aanlevering van riviervis en aan de andere kant de zeevis.
Aan de dam verschenen verschillende percelen die later weer verdwenen en werden vervangen 
door nieuwe. In 1655 werd het nieuwe stadhuis, nu Paleis op de Dam, gebouwd. Het was het 
middelpunt van de stad. In de tijd van Napoleon werd het Stadhuis ingenomen door de man en 
hij maakte er een paleis van.
Ook heeft er op de dam nog een Waag gestaan waar alle goederen die de stad binnen kwamen 
werden gewogen en verhandeld. Wist u dat er ook een aantal jaren een park op de dam was gesi-
tueerd? Op die plek staat nu het monument.
Er is nog heel  veel meer verteld over al deze ontwikkelingen, te veel om op te noemen. Daarom 
laat ik het hierbij Het was voor ons een leerzame en gezellige avond.
Maandag 15 april hebben 13 dames nog een prachtig paasstuk gemaakt bij Lies en Sylvia Hart van 
CASA Flores. Iedereen ging tevreden naar huis met een prachtig stuk. Dames bedankt voor de 
goede begeleiding!
In augustus maken wij nog een uitstapje naar Hoenderdael en daarna zal onze eerste avond weer 
zijn op donderdag 12 september. Voor nu alvast een hele fijne zomer.
Vergeet u niet te stemmen via de RABObank voor de clubkascampagne? Dit kan tot en met 14 
mei!

 Namens het bestuur, Waltraud van der Woude
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OUD-OUDENDIJK OP INTERNET

Een prachtige collectie oude ansichtkaarten van Oudendijk is, in samenwerking met Historische 
Vereniging Hemony, geplaatst op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
542670

De collecte voor de Hartstichting in Berkhout heeft het mooie bedrag van 
€1062,51 opgeleverd.
Alle collectanten en gevers van harte bedankt.

 Tiny Lisman
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O.B.B.B.VOORLICHTINGSMIDDAG
Donderdag 11 april gaf de OBBB, samen met de gemeente 
Koggenland een voorlichtingsmiddag in de Ridder. Aanwe-
zig waren: Wethouder Win Bijman – Ouderen werkster 
Tineke Kunst – Omring medewerkster Ingrid Oud – Pro-
jectleidster van het wijkleercentrum Avenhorn Claudia 
Heerens met 2 studenten en het bestuur van de OBBB.

Na het openings woord van de heer Bijman, was het de beurt aan Tineke Kunst en Claudia Hee-
rens. Zij legden heel duidelijk uit wat er allemaal mogelijk was in de gemeente. Je moet alleen de 
weg weten om de informatie te krijgen en daar was deze middag heel geschikt voor. We zijn heel 
wat wijzer geworden. Ook de studenten kwamen aan het woord en vertelde wat zij zoal doen. 
Leuk en interessant voor beiden, maar ook een band opbouwen met de cliënt hoort daarbij.
Er lagen veel folders om het thuis nog eens na te lezen, want alles onthouden was wel wat erg veel. 
Maar het belangrijkste: als je een hulpvraag of probleem hebt, kan je altijd ergens terecht en de 
studenten van het Horizon College hebben de stage plekken nodig om hun diploma te kunnen ha-
len. Ze zijn goed voorbereid, hebben allemaal een EHBO diploma en kunnen met rolstoelen rijden.
Alle aanwezigen vonden het een zeer leerzame middag.
 Namens OBBB 
 Tiny Lisman

CREATIEVE MIDDAG BIJ KBO DE GOORN
De Paasdagen zijn in aantocht en dan zijn onze vrouwelijke leden niet meer 
te houden. Zij willen iets “creëren” wat op tafel voor de Paasdagen kan 
worden neergezet. De voorzitter Ko Schouten doet even een openingswoordje 
en wenst de aanwezigen leden, voordat hij weggaat veel creatief vermogen 
toe. Als ik zo de zaal door kijk zie ik dit keer geen mannen (op de fotograaf 
na), dit is dus echt een vrouwen aangelegenheid. Paula Reerink heeft deze 
middag georganiseerd en Lidian Groot uitgenodigd, die als bloemist het geheel 

begeleidt en aanwijzingen geeft voor de opbouw van de Paasstukjes. 
Zij had alle ingrediënten, 
welke gebruikt kunnen 
worden meegenomen. 
Onder het genot van een 
paar kopjes koffie of thee 
werden er heel 
enthousiast mooie 
creaties gemaakt. 
Na afloop werden de 
Paasstukjes met de 
dames op de achtergrond 
nog even tentoongesteld 
en op de foto gezet.
Zo werd een mooie 
middag in stijl afgesloten.

 Johan van Loodam
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
Na de succesvolle Finale NK dames voor onze vereniging met een 
Nederlandse Kampioenschap van Mieke van Loon, waren een week later 
de heren op de kolfbaan te vinden in 
Dorpshuis ‘t Centrum te Venhuizen.
Deze kolfbaan is voor veel spelers geen gemakkelijke baan. Meerdere 
spelers, ook de als Super genoteerden, wisten zich niet te kwalificeren om 
in de finale te spelen.

Van Berkhout speelden er 2 heren in de finale van 13 april. 
Cor Hagebeuk stond als 5e genoteerd bij de  Aspiranten met 
een totaal van 54 punten die hij in de voorronde had geslagen. 
Het werd voor Cor geen droom partij.... maar hij heeft wel de 
5e plaats behouden met 68 punten. De winnaar van de 
Aspiranten was Theo Wijker uit Zuid Scharwoude met een 
totaal van 95 punten.

Nico Praat, 2e klas, sloeg helaas met de eerste klap een 
poedel, hij kwam met 39 en 89 punten uit de voorronde met 
128 punten op de 20e plaats.

De slotfinalepartij was tot de laatste klap spannend, de nummers 1 en 3 stonden gelijk met 147 
punten. De laatste klap was voor nr. 3 Dirk Beemsterboer een 9. De nr.1 kon daar voorbij, maar 
eindigde op de 8......Zo werd de thuis spelende Dirk Beemsterboer uit Venhuizen 
Nederlands Kampioen met 156 punten.

Onze mannen kregen een roos uitgereikt en werden gefeliciteerd met de finale plaats in de 
Nederlandse Kampioenschappen van 2019, wat op zich al een eer is.........

De totale uitslagen staan op www.kolfbond.nl

Sportieve groet,
Ina Jong

info: Ina 06-28993108, Tine 0229-551875 
of mail naar kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
Op Paaszaterdag genoten een ruime 110 jeugdleden met hun captains en 
andere begeleiders van een zonovergoten Villa Groet Sportdag. ‘s Ochtends 
met diverse spellen en ‘s-middags met het voetbaltoernooi. De organisatoren 
kunnen terugkijken op een hele mooie zonnige dag op De Krom. 
Een vraag werd gesteld, hoe lang doen we de pupillen sportdag eigenlijk al? 
Ik kon daar zo geen antwoord op geven, maar als je in het boek RK EDO 75 

jaar kijkt, dan geeft Herman van Eldert aan, dat hij al een 20 jaar deze dag organiseerde met in het 
begin Frans van der Aar. 
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Wel leuk dat Barry van der Aar (zoon van) deze sportdag nu mede mogelijk maakt via sponsoring 
en dat Martin van Eldert (zoon van)  nu nog in de organisatie zit. 
Team Lichtblauw o.l.v. Rick van der Gulik en Max Jong wonnen deze editie, met ruime voorsprong.
De EHBO kon rustig buiten zitten in het zonnetje en genieten van de jeugdspelers en de spelletjes. 
Organisatie bedankt, het was weer top.

De Gemeenteraad van Koggenland heeft op dinsdag 23 april positief besloten op de subsidie-
aanvraag van RK EDO in verband met de renovatie/verbouwing van de 45-jaar oude kleedkamers. 
Conform het opgestelde Accommodatiebeleid van de gemeente, vergoedt de Gemeente een 35% 
van de aanneemsom, de overige 65% worden op andere wijze gefinancierd. De eerste aanzet van 
de renovatie is gedaan, de bossages tussen de bestuurskamer en de kleedkamers zijn verwijderd. 
Bas Pronk heeft deze klus prima geklaard, Bas bedankt hiervoor namens de club. De komende 
tijd zullen we een beroep gaan doen op meer handjes om even te helpen aan de klus. Door de 
renovatie/verbouwing zal er wellicht enig ongemak zijn mbt het gebruik van de kleedkamers, wij 
vragen uw begrip hiervoor. 
Doelstelling is, om de renovatie/verbouwing rond ons 89 jaar bestaan, 8 oktober 2019, afgerond 
te hebben.

Nog een maandje voetballen en dan is het seizoen 2018/2019 weer voorbij.  Heren/jongens RK 
EDO 6, RK EDO o15.1, RK EDO o13.1 en vrouwen/meiden RK EDO o19.1, RK EDO o17.2 
maken nog kans op een mooie afsluiting van het seizoen met een prijs. De overige teams doen 
lekker mee in hun resp. competities en kunnen nog ruim een maand lekker aan de bak. 
Allen nog veel speelplezier toegewenst!!!!

Op zaterdagmorgen 4 mei is het complex De Krom ook weer een stempelpost voor de Fiets4daagse 
van Le Champion. De stempelpost zal ervoor zorgen, dat er wat meer fietsen een bezoek brengen 
aan ons mooie sportcomplex de Krom. Er is dan ook een gewone competitieronde, dus het kan 
lekker gezellig druk worden.

In het weekend van vrijdag 31 mei en 1 en 2 juni a.s. vindt er op het sportcomplex De Krom 
weer het jaarlijkse Reus & Bark jeugdtoernooi plaats. De toernooicommissie heeft voor mooie 
tegenstanders gezorgd en het beloofd weer een mooi festijn te worden. Vanaf vrijdagavond 19.00 
uur beginnen de wedstrijden, met o.a. de o19 teams. 
Er doen 20 verschillende verenigingen mee aan het toernooi met zo’n 130 teams.  Met recht een 
waar spektakel. U bent natuurlijk van harte welkom op de Krom tijdens de toernooidagen. 

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter vv RK EDO

Programma:
5 mei: RK EDO Mo17.2 – Spartanen Mo17.1
           RK EDO 35+       – Alw Forward 35+
           RK EDO 6           – KSV 6
voor overige wedstrijden kijk even op rkedo.nl of op voetbal.nl
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12 APRIL FIETSDAG KVG
Op een frisse vrijdag zijn we met een groep dames op de fiets gestapt richting 
Westdijk in de Noord-Beemster naar onze eerste koffiepauze bij “De Boetserie”. 
Evelien had de koffie al klaar voor ons. Daarna gaf ze ons een rondleiding 
van wat zij allemaal maakt van klei. Ze geeft ook workshops. Vervolgens zijn 
we weer op de fiets gestapt richting de Schermer naar het knolselderiebedrijf 
van Ted en Nicoline Vaalburg, waar we een lunch kregen en een rondleiding 

door het bedrijf. Mooi hoe Nicoline over haar bedrijf vertelde. Na de rondleiding kregen we een 
knolselderij mee naar huis en recepten. De soep heb ik gemaakt en smaakte heerlijk. 
Daarna weer op de fiets richting de Museum Molen in Schermerhorn, waar we ook een rondleiding 
kregen. Vervolgens weer op de fiets naar Ursem waar we lekker gegeten hebben. Hierna zijn we 
weer richting huis gegaan. Al met al een zeer geslaagde dag.

KVG AVOND “LIEF EN LEED”
Marianne Buisman nam ons mee in een reis door West-Friesland.
Lief en Leed van pittige moide en stoere joôs.
Marianne ging verkleed als haar oma en daaruit vertelde ze haar verhaal.
Ze ging terug naar de 16e eeuw. Daar had ze foto’s van en vertelde ze er wat 
bij.
We werden verrast door de komst van Jacob Jacobszoon (die werd gespeeld 

door haar eigen man). Hij was de wederhelft die bijna alles beter wist en blijkbaar geen aandeel van 
het V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie) van haar had mogen kopen.
Na de pauze kwam het stoomtijdperk aan bod.
Dus weer wat geleerd over onze geschiedenis met leuke herkenbare foto’s van Hoorn, Medenblik, 
Wervershoof, Avenhorn en De Goorn.

Wilt u ook een avond of activiteit bijwonen, kom dan eens gezellig langs bij K.V.G. De Goorn.
Informatie  kunt u opvragen bij Birgit Feld, tel.nr. 06-13042610. Doordat ik wisselende werktijden 
heb, kan ik niet altijd opnemen. U kunt een berichtje (app of sms) sturen met uw naam, dan neem 
ik z.s.m. contact met u op. 

BOWLING SPIERDIJK KERMIS NIEUWS!
Volgt u ons al op social media? Wij zijn te vinden op facebook, instagram & twitter. Zo blijft u con-
tinue op de hoogte van al onze lopende acties en evenementen.
Vrijdag 10 mei t/m maandag 13 mei is het Kermis in Spierdijk. Samen met een aantal enthousiaste 
jongeren uit Spierdijk hebben wij een mooi programma weten samen te stellen.
Dus voor iedereen die zin heeft in een gezellig feestje, kom gerust het kermisweekend naar Café 
Duijn om er met zijn allen een mooi feest van te maken!
Vrijdag 10 mei: De Kermis Draait Door. Lokale toppers zullen omgedoopt worden tot DJ. Zij krijgen 
in de week voorafgaand aan dit evenement twee DJ-lessen en zullen op de vrijdag lekkere beats 
laten horen. Als afsluiter komt DJ Party & Bullshit!
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Zaterdag 11 mei: De Barre Mannen Kermis Borrel! De Barre Mannen organiseren ook dit jaar 
weer de kermisborrel van 17.00 – 21.00 uur. Samen met DJ Jerone belooft dit een mooie middag 
te worden. Er hoeven van tevoren geen bandjes gekocht te worden, dit kan gewoon aan de deur! 
Na 22.00 uur gaat het feest verder in de zaal met Adrian Noble en niemand minder dan DJ Jody 
Bernal!!!
Zondag 12 mei: Eerst zal de kraker St. George – RK Edo plaatsvinden om vervolgens het feest 
voort te zetten in ons café (vanaf 19.00 uur) met DJ Skip en een gastoptreden van Starkoo!
Maandag 13 mei: Helaas alweer de laatste dag. We starten met een mexicaans deuntje. Vanaf 
15.00 uur is Gerard Stokman aanwezig, de zingende DJ. We sluiten de kermis af met Paul Vlaar!
Gerard, Hélène en iedereen van team Café Duijn Spierdijk wenst iedereen alvast een heel mooi 
kermis weekend toe!
Voor een totaaloverzicht van onze activiteiten kunt u terecht op onze website: 
bowlingspierdijk.nl/agenda.
Naast bowlen & eten hebben wij nog veel meer leuke groepsuitjes. Denk hierbij aan Oud Holland-
se Spelen, Indoor Midgetgolf, Culinarie Filmavond, Tapas Diner, en nog veel meer. Wilt u meer 
informatie over een van onze groeps- en/of eetarrangementen? Neem dan eens een kijkje op onze 
website. U kunt ons ook altijd even bellen!

Tot zover het nieuws van: Café Duijn Bowling Spierdijk
   Gerard & Hélène
   Tel. 0229 561207
   info@bowlingspierdijk.nl

AGENDA 2-5 T/M 15-5    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 3-5 19-21 uur Grosthuizen/Dorpshuis De Kogge Tafeltennis ouder-kindtoernooi
Za/Ma 4/6-5 Berkhout Kermis
Za 4-5 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 4-5 19.15 uur Berkhout/Kerk Herdenkingsbijeenkomst 
Za 4-5 19.50 uur Grosthuizen/Hemony klok Klok luiden i.v.m. Dodenherdenking
Zo 5-5 11-16 uur Scharwoude/Meerzicht Bevrijdingsfeest
Woe 8-5 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 8-5 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 8-5 19.30 uur De Goorn/Rozenstaete Optreden Vocaal Berkhout
Do 9-5  De Goorn/Rozenstaete KBO Reisje
Za 11-5 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 11-5 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Ma 13-5 19.30 uur Avenhorn/brandweerkazerne Buitenroede 2 Open oefenavond
Do 15-5  De Goorn/Rozenstaete KBO Fietsen
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN       

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
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 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Elena Jeugdtoneel 
    “Ze kunnen de pot op”
Zo 19-5 15.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Jeugdtoneel 
    “Ze kunnen de pot op”
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
Do 30-5 7.00 uur Nader te bepalen “Stoer an ut Roer” dauwtrappen
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
Zo 16-6  Berkhout Amusementtocht
Di 2-7 19.00 uur Berkhout/plein Bruggevaart Muziekver. Volharding 
    Optreden leerorkest
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 Berkenruiters minimarathon
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
    



26 27

TENSLOTTE

Te koop aangeboden, wegens overcompleet, in prima staat verkerend, infra rood cabine merk 
Health Company voor 2 à 3 personen, weinig gebruikt, goed onderhouden, infusie van geuren 
zoals bijv. eucalyptus mogelijk. 
Vraagprijs 500 euro.
 Info 0229-542844

Te koop:
Mexicaanse gietijzeren buitenkachel 40 euro.

Tel. 06-12495229

Gezocht met spoed: Huurwoning, liefst omgeving Grote Waal Hoorn, Berkhout. Voor langere 
duur heeft de voorkeur. 
Ik zoek een woning voor mijzelf en mijn 8 jarige dochter, huisdieren welkom. max basishuur 
720,00 (middels constructie tussen 800 - 850 mogelijk).

Telefoon 06-85884848
e-mail karinfrancisca@hotmail.com

Hulp in de huishouding gezocht.
Wij zoeken iemand die ons wil helpen in de huishouding 1x per week of 1x in de 2 weken in de 
Burghtlanden te De Goorn.

06-21603172

Wilt u de tuin laten frezen?
 Marcel 06-23449333

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, 06-18557223 / 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 8 mei vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.


