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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 22 mei 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

De meeste kermissen in ons verspreidingsgebied zijn achter de rug, alleen Avenhorn staat gepland 
voor in september maar het is afwachten wat daar mee gebeurt. Op de site van de gemeente 
staat er een sterretje bij deze data met de opmerking dat ideeën 
welkom zijn! Dus geef die vooral door aan de gemeente.

Verder is het nu de tijd van de examens en we wensen iedereen 
die er aan mee doet veel succes! Over een paar weken de uitslag 
en dan kan hopelijk de vlag uit.
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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 wegens 
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

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  
19  mei       10.00 uur Avenhorn        ds. Hans Reedijk                                      
     Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
     Bevestiging van een nieuwe ambtsdrager.
26  mei       10.00 uur Ursem     ds. Henk van Olst                          
Juni
  2  juni       10.00 uur Berkhout         dhr. Kees van Lenten
        

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

BID EN WERK
KEES KOK PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, de 
laatste van dit seizoen, is op zondag 2 juni 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 Kees Kok nader ingaan op de regel van Benedictus van Nursia: “Ora et 
labora (Bid en werk)” De regel van Benedictus kan worden gelezen als een poging tot een 
blauwdruk van een totaal andere, egalitaire samenleving, een voorschot op de komende wereld, 
een proeve van het koninkrijk van God. De raad die Jezus aan die hooggeplaatste meneer geeft: 
verkoop alles wat je hebt en deel het uit aan de armen, wordt er eenvoudig mee opgevolgd (Lukas 
18:18vv). 
Kees Kok is sinds 1980 lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Tijdens zijn studie 
theologie kwam zijn muzikale kennis al vroeg tot uiting: hij was 2 jaar dirigent van een jongenskoor 
en 10 jaar van het koor van de Lucaskerk in Osdorp. 
Hij studeerde af op: Liturgie tussen wal en schip. Daarna kwam hij in dienst bij de stichting 
Leerhuis & Liturgie. Hij heeft in de loop der jaren talloze lieddagen georganiseerd
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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 2 juni te ontmoeten. U bent 
van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

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

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 17 T/M 24  MEI 2019
Vrij. 17 mei 19.00u     Viering van Meeleven, met zang van pastor Nico
Zat. 18 mei 16.30u.    Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 19 mei 10.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 25 T/M 31 MEI 2019
Zat. 25 mei  16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 26 mei 10.00u    Eucharistieviering , m.m.v “Shaloom”
  EERST HEILIGE COMMUNIE
 19.00u   Rozenkransgebed
Don. 30 mei 10.00u   HEMELVAARTSDAG, Eucharistieviering met samenzang

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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STEUN VASTENAKTIE EN GEEF DE ALLERARMSTEN EEN TOEKOMST.
De wereld groeit als we delen.

    2019  
 
De Vastenaktie van 2019 heeft  het geweldige bedrag van  € 5522,72,- gebracht. Fantastisch!
Met deze opbrengst kunnen er projecten voor schoon drinkwater worden gerealiseerd, waardoor 
bewoners gezonder leven, ze minder tijd kwijt zijn om water te halen. En gemeenschap die een 
waterput krijgt, of een schoonwater opvangtank .Voor ons zo gewoon maar voor deze mensen een 
wereld van verschil.
Heel veel zakjes hebben we opengemaakt en het is een feest om het geld te mogen tellen. We 
horen wel eens is het nog wel zinvol om langs de deur te gaan, nu u ziet het we doen het niet 
voor niets. 
Maar heeft u het zakje nog liggen, ook nu kunt u nog wat geven.
Lever het zakje in bij de pastorie en wij zorgen dat het bij de vastenaktie komt. 
Nogmaals heel hartelijk dank.

De werkgroep Vastenaktie: 
Abba Kaizer, Hans Feld, Els v.d.Hulst, Ko Schouten

                     
PRESENTEERT:

JEUGDTONEELSTUK  

ZE KUNNEN DE POT OP…!
Door E. Vogel

Voorstellingen:
Zaterdag 18 Mei zaal open 19.00 uur, start 19.30 uur
Zondag 19 Mei zaal open 14.30 uur, start 15.00 uur

Waar:
Brasserie de Grost in Grosthuizen

Reserveren graag per mail:
reserverenelena@gmail.com

Entree prijs:
€ 5,00 euro per persoon
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JEUGD TONEELSTUK    “Ze kunnen de pot op”     Van E. Vogel
Op camping de “HEERLIJKHEID”, zwaait een zekere Helga de scepter. 
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…. 

Zaterdag 18 mei, aanvang 20.00 uur wordt het 
jaarlijkse Donateurs-concert gegeven in het Dorpshuis 
Ridder St. Joris. Dit concert zal in het vervolg Het 
Voorjaarsconcert worden genoemd.  
De zaal zal omstreeks 19.30 uur opengaan. De 
concertverloting zal ook weer worden gehouden en 

onder de aanwezige donateurs wordt een taart verloot. 
Donateurs van onze muziekvereniging hebben op vertoon van hun donateurskaart  (geldig voor 
twee personen) vrij toegang tot het concert. 
U kunt ook donateur worden, info penningmeester@volhardingberkhout.nl.  

De Rabobank Clubkas Campagne, loopt al een aantal weken.  
Alleen leden van de bank zijn gemachtigd mee te doen. Heeft u nog geen rekening bij de Rabobank, 
overweeg dit dan. De stemperiode is van 23 april t/m 14 mei.
Wij hopen dat veel 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 van het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt plaats in mei. De leden komen weer 
met de bekende donatiebus langs de deur. Een gedeelte van de opbrengst komt ten goed van onze 
vereniging. Het leer-orkest zal op 2 juli als dank een pleinconcert  geven.  Dit vindt plaats op het 
speelplein aan de Schuijtemaker.

De oud ijzer actie blijft van kracht. 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.
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18 MEI CONCERT BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT 
“EAST MEETS WEST”
VAN WEST SIDE STORY TOT BALKAN MUZIEK
Op zaterdag 18 mei geeft Brassband “Kunst naar Kracht” haar jaarlijks concert 
in de Koggenhal van De Goorn. Het belooft weer een prachtig concert te 
worden met muziek vanuit alle windstreken, zoals het thema zegt “EAST 
MEETS WEST”. Muziek van o.a. de West-side Story, maar ook “Once upon 

a time in the west” van Morricone, tot en met de klanken van de Balkan zullen voorbij komen in 
een zeer gevarieerd programma.

Naast het A- orkest 
van de Brassband, 
speelt ook het 
jeugdorkest New 
Brass & Rhythm. Zij 
zullen de spits afbijten 
op deze avond. Beide 
orkesten staan o.l.v. 
van Pieter Koster. Als 
speciale gast treedt op 
het trio “Panville”. 
Op accordeon, viool 

en contrabas brengen zij een mix van aanstekelijke Klezmer en Gipsy Swingmuziek, maar ook de 
verfijnde Balkan Musette staat op hun programma. Muziek voor elk wat wils, waar u zeker van 
zult genieten. Aanvang 20.00 uur 
Locatie: Koggenhal Dwingel 4 De Goorn
Kaartverkoop aan de zaal vanaf 19.15 uur, of via www.bbknk.nl
Prijs toegangskaart € 12,50  Brass Korting Pass houders betalen € 10,00 

KERMIS ZUIDERMEER 
17,18 en 19 mei 2019
U leest het goed beste mensen…de kermis van de Zuidermeer komt er weer aan. Dit keer niet in 
de maand juni maar in de maand mei! In het weekend van 17, 18 en 19 mei organiseert Stichting 
“De nieuwe toekomst” opnieuw deze kermis voor de 17de keer. Dit is mede te danken aan 
de vele vrijwilligers die elk jaar weer paraat staan om hun handen uit hun mouwen te steken. 
Zuidermeer heeft namelijk geen dorpscafé meer en dus wordt de gezellige kermis gehouden in een 
mooie feesttent die in het centrum van ons dorp staat. U kunt de tent niet over het hoofd zien!!!
Een kermis kan niet zonder botsauto’s, een zweef en andere leuke kermisattracties dus voor ieder 
wat wils. De kermisattracties gaan elke dag om 15.00 uur open.

Ook dit jaar is er een dresscode bedacht voor de vrijdagavond; “Flower Power” gezien ons thema 
“Love and Peace”. Elk jaar zien wij weer vele mooie creaties de tent binnen komen! Deze avond 
zal om 21.00 uur van start gaan. We beginnen deze vrijdagavond met Marsha & Friends. Marsha 
heeft meer als 10 jaar in Booming Piano’s gespeeld en zal deze avond spetterend inluiden met haar 
“Friends”! Ook het alcohol reglement geldt bij ons. Entree vanaf 18 jaar. Neem je ID kaart dus 
mee! 
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Op zaterdagavond hebben we dit keer gekozen voor Qmusic drive in show. De DJ’s zullen er 
een geweldige avond van maken! Een show vol spektakel! De zaterdagavond start om 22.00 uur! 
Dat wordt weer een gezellige avond waarbij de voetjes natuurlijk ook weer van de vloer gaan! 
Entree vanaf 16 jaar. Alle 16 en 17 jarigen krijgen een ander bandje om en mogen geen alcohol 
nuttigen. Neem je ID kaart dus mee! 

Dan breekt de laatste dag van de kermis aan. Op deze hopelijk zonnige zondag gaan we rond 15.30 
uur beginnen met een spel voor jong en oud. Dus kom deze middag naar de feesttent toe!!! Op 
zondag vanaf 19.00 uur sluiten we af met Paul Vlaar. Voor velen een bekende! Paul zal zorgen 
voor een spetterend einde van deze mooie kermis. We maken van deze laatste kermisdag een 
geweldig feest waar nog dagen neeee…weken over gesproken zal worden. Ook voor de zondag 
geldt het alcohol reglement. Zondag is de entree gratis.

Gewoon komen dus! 

Tot 17, 18 en 19 mei!

Stichting “De nieuwe Toekomst”

MEDITATIEF (LIG-)CONCERT IN OBDAM
Op 24 mei is er een uniek (lig-)concert in het Brakenkerkje.
Violiste Martine Nijenhuis verzorgt een meditatief concert waarbij hartverbinding, innerlijke 
ervaring en ontspanning centraal staan.
Martine heeft in haar leven steeds duidelijker de helende kracht van muziek ervaren. 
Viool-en zangimprovisaties bij Keltische en licht klassieke muziek, komen tot hun recht in de 
prachtige akoestiek en de warme sfeer van het kerkje.
De muziek en instrumenten zijn afgestemd op de hartfrequentie 432 Hz.
In deze stemming, die volkomen in harmonie is met onze cellen en met ons lichaam, kun je de 
helende kracht van muziek dieper dan anders beleven…
Na de pauze volgt een visualisatie, om gemakkelijker en dieper te kunnen ontspannen en daarna 
kun je genieten van intuïtief vioolspel, prachtige klankinstrumenten, meditatieve zang en verstilde 
natuurgeluiden… Je kunt ervoor kiezen om dit bijzondere concert geheel of gedeeltelijk liggend 
op een eigen matje te ervaren.
Aanvang concert 20.30 uur (vanaf 20.00 uur welkom!)
Adres Brakenkerkje: Dorpsstraat 38 in Obdam. Toegang: € 17,50
Reserveren aanbevolen (vol is vol!) via: mnijenhuis@tele2.nl
Meer informatie: 06-11629403
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* 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.
`` 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 2 à 3x per jaar met meerdere schuiten 

gaan varen. Alleen de eindbestemming en aankomsttijd zijn bekend en iedereen vaart er in eigen 
tempo/route 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 gelegenheid naar het start-
punt v/d wandeling. (zie foto)
De parkeerplaats IJsselmeerdijk, De Hulk
Daar verzamelen we om 7.00 uur. Vandaaruit een rondje wan-
delen van + 3km > dauwtrappen. 
Daarna gezellig bijpraten en evt. gezamenlijk 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

BIG-MOVIE-GIG IN DE BRINK 
Muziek en beeld van films 
en televisieseries

Liefhebbers van films en 
televisieseries kunnen zich 
laten onderdompelen in mu-

ziek en beeld met de voorstelling ‘BiG-Movie-GiG’. Zaterdag 25 
mei in De Brink, Obdam.
Bigband BiG GiG komt opnieuw naar de Brink. Onder leiding van Martijn Bos maakt de Bigband 
dit keer een verrassende combinatie van muziek en beeld. Terwijl u luistert naar live gespeelde 
muziek van filmklassiekers en tv-series kijkt u tegelijkertijd naar de bijbehorende beelden. 
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Onder andere van: Mission Impossible, James Bond, The Good, the Bad and the Ugly, Jungle Book, 
The Onedin Line en Mash.

Klankkleur
De 17-koppige Bigband heeft de bekende bezetting met saxofoons, trombones, trompetten en 
een ritmesectie. Voor dit programma breidt BiG GiG de klankkleur uit met: bugel, fluit, banjo, 
mandoline en mondharmonica. Twee jonge vocale talenten, Clara Bakker en Bas Koppes, vullen 
de band aan in prachtige arrangementen. Presentator Sander Huisman verzorgt de verbinding in 
de voorstelling en geeft toelichting op muziek en beeld.

Variatie en herkenning
BiG GiG bracht deze muziekvoorstelling in diverse theaters. Beeld en het geluid in de produc-
tie lopen synchroon. Dit vraag een grote concentratie van de musici, maar het resulteert in een 
intense beleving door orkest én publiek. In combinatie met de filmbeelden krijgt de muziek nog 
meer zeggingskracht. Uit het Noord-Hollands Dagblad: “BiG GiG brengt niet alleen een avond vol 
mooie, swingende, bekende muziek, maar maakt er ook een leuk programma van. Het viertal 
professioneel gemaakte clips doet zeker niet onder voor de andere vertoonde beelden. Er zijn 
ook muzikale gebbetjes en het repertoire is verrassend.”

Kaarten
‘BiG Movie GiG ‘ 25 mei; De Brink Obdam, aanvang: 20.00 uur
Kaarten in voorverkoop zijn vanaf 1 mei verkrijgbaar via de bestellink á €15,00 op www.biggig.nl  
Aan de zaal: € 17,50. Reserveren: 06 – 49886643 (na 18.00 uur).

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS  

 

EN WERKEN OP AFSPRAAK
Per 1 juni wijzigen de openingstijden van het gemeentehuis. 
Inwoners en ondernemers kunnen vanaf dan twee 
avonden in het gemeentehuis terecht: op maandagavond 
en donderdagavond is het gemeentehuis tot 19:00 uur 
geopend. Nieuw is ook dat er een afspraak moet worden 
gemaakt, ook voor het aanvragen van een reisdocument, rijbewijs op uittreksel. 
Documenten ophalen kan wel nog zonder afspraak. 
Burgemeester Franx: “Inwoners hebben nu twee dagen in de week de kans om een afspraak 
buiten kantoortijden te maken. Een afspraak maken is zo gedaan via onze website. Inwoners die 
digitaal niet vaardig zijn, mogen natuurlijk ook altijd bellen voor een afspraak. Een afspraak maken 
is een extra handeling. Het voordeel is dat iemand direct geholpen wordt. Onze medewerkers zijn 
voorbereid, waardoor zaken sneller afgehandeld kunnen worden.” 

Openingstijden per 1 juni 2019
·	 Maandag 09:00 – 19:00 uur
·	 Dinsdag  09:00 – 16:30 uur
·	 Woensdag 09:00 – 16:30 uur
·	 Donderdag 09:00 – 19:00 uur
·	 Vrijdag  09:00 – 12:00 uur 

Afspraak maken? Via www.koggenland.nl/afspraak of (0229) 54 84 00. 
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DE 40 MM  2019   WORD GELOPEN  OP 1 JUNI.
Hou je van een leuke wandeling?
Ben je 4 en 6 maanden of 46 jaar?
Loop je de 4 kilometer of de 40 km dit jaar
Deze 46ste 40 MM staan weer vele voor je klaar.
Voor vele al een begrip. En toegankelijk voor iedereen.
Hier wandelen we van een rondje om het bejaarden huis, en de korte 
route 4 km, 13 km, 7 km 27 km(s)  voor families van 4 km tot de volle 
40 km uitgestippelde route.

Start en finish zijn bij het dorpshuis van Venhuizen
Sponsor wandelinschrijflijst kunnen online besteld worden.
Ook bij de adressen met poster en 40MM vlag kan ieder voor 3 euro voor een lijst terecht.
Het is de bedoeling dat men voor minstens 10,00 euro sponsort of sponsors vindt voor de 
ontwikkeling (projecten die uit de opbrengsten worden gesteund.)
De kosten worden betaald van de opbrengst van de inschrijfgelden. De rest van de inkomsten gaan  
allemaal naar de projecten.
Loop eens een keer mee en laat u verrassen. En pas op voor het 40MM wandelvirus.

Groetjes, Birgit Feld, Contactadres in de Goorn
De Goorn 65, 1648 JS de Goorn

Na het grote succes van voorgaande jaren wordt dit jaar op 
zondag 14 juli 2019 tijdens De Grote Wielerronde van Ob-
dam, het onderdeel sportieve dorpelingen weer gereden en jij 
kunt mee doen! De start voor de heren zal plaats vinden om 
12.00 uur en voor de dames 14.15 uur.
De herenkoers is totaal 12 ronden, totaal ca. 20 kilometer. 
Voor de dames zal dit 30 minuten + 1 ronde zijn.

Deelname is mogelijk voor wielerliefhebbers die in een straal van 25 kilometer van Obdam wonen 
of een connectie hebben met een vereniging, werk of firma binnen deze straal van 25 kilometer. 
Men mag geen licentie hebben van de KNWU behalve de basislicentie van de KNWU. Indien 
naderhand blijkt dat men toch met een licentie rijdt wordt men alsnog uit de uitslag verwijderd.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 60 deelnemers. Meedoen kan bij voorinschrijving, maar ook 
op de dag zelf kan ingeschreven worden. 
De voorinschrijving heeft de voorkeur, in verband met drukte, waarbij de volgorde van binnen-
komst van de aanmelding bepalend is. Bij aanmelding op de dag zelf is het dus mogelijk dat, als 
het maximum aantal bereikt is, u niet kan starten. U dient zich een half uur voor aanvang bij de 
inschrijving te melden.
Na het inschrijven ontvang je een bevestiging van deelname per mail. Indien het maximum aantal 
inschrijvingen overschreden wordt, kom je op een wachtlijst.
Dit jaar wordt er wederom, net als bij de amateurs, gereden met transponders om zo de positie van 
de renners tijdens de wedstrijd goed in de gaten te houden. Deze wordt verstrekt bij de afgifte van 
de startnummers. Het inschrijfgeld is € 8,00. 
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Het inschrijfgeld dient te worden voldaan bij het afhalen van je rugnummer en de transponder 
op de dag zelf. Meedoen is op eigen risico en een helm dragen is verplicht. Je racefiets dient 
te zijn voorzien van een normaal wielrenstuur, zonder: bar-ends, triatlon- of tijdritstuur, tasjes, 
fietspompen en andere toevoeging.
Meer informatie en mooie foto’s van vorig jaar zijn te zien op de website 
www.wielerrondeobdam.nl
Voor meer informatie en vragen kan men mailen naar info@wielerrondeobdam.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfformulier   
Ja, ik schrijf me in voor het onderdeel sportieve dorpelingen tijdens De Grote Wielerronde van 
Obdam op zondag 14 juli 2019. Aanvang 12.00/14.15 uur

Voornaam:  ......................................................................................................................................................................................................................

Voorletters:  ....................................................................................................................................................................................................................

Achternaam:  .................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  ........................................................................................................................................................................................................

Geslacht: ..........................................................................................................................................................................................................................

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

Postcode:  .........................................................................................................................................................................................................................

Woonplaats:  ..................................................................................................................................................................................................................

Nationaliteit:  ................................................................................................................................................................................................................

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

Mobielnummer:  ........................................................................................................................................................................................................

E-mail adres:  .................................................................................................................................................................................................................

Connectie met gemeente Obdam/Koggenland:  ...........................................................................................................................

Beschik je over een eigen transponder: Ja/Nee

Indien ja vermeld hier je Transpondernummer:  ...........................................................................................................................

Handtekening :……………                                                 Datum :…………………

Deze strook gaarne voor 25 juni 2019 inleveren op:   Dorpsstraat 195
              1713 HG  Obdam
                
Of via  e-mail: info@wielerrondeobdam.nl

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



14 15

Proef en beleef Berkhout!Proef en beleef Berkhout!
tijdens de

Amusementtocht

ZONDAG 16 JUNI 2019

meer info via www.amusementtochtberkhout.nl

De tocht brengt u langs diverse 
locaties in en om Berkhout en op 
iedere locatie krijgt u een hapje 
en een drankje en live muziek 
geserveerd. We hebben weer een 
mooie route voor u uitgestippeld.

START: U start tussen 12.00 en 
13.00 uur. De tocht is zo’n 18 km. 
lang en u legt hem af per fiets of 
brommer. Wie heel sportief is, 
kan de route natuurlijk ook lopen.

PRIJSPUZZEL: De uitslag van de 
puzzel en de prijsuit reiking 
zal omstreeks 17.30 uur zijn bij 
Café de Ridder. Jong en oud 
kunnen meedoen. 

Volwassenen € 17,50 p.p., 
6 tot 15 € 7,50. Kinderen jonger 
dan 6 jaar doen gratis mee. 
Op iedere locatie krijgt u een 
hapje en een drankje.

AANMELDEN UITERLIJK 
3 JUNI: Uiterste opgave en 
betaaldatum is 3 juni. U krijgt 
uw deelnameformulier etc. 
toegestuurd. Opgave: info@
amusementtochtberkhout.nl 
of bij café De Ridder. 
Betaling o.v.v. naam, adres, 
woonplaats en aantal deel-
nemers op rekeningnummer 
NL72 RABO 0104019522 t.n.v. 
Stichting Amusement Berkhout.

Zondag 16 juni aanstaande organiseren wij de 9e editie van 
de amusementtocht. Tijdens deze tocht willen wij u Berk-
hout en omgeving op een andere manier laten ontdekken.

'Vermaeck en jolijt!'
Amusementtocht 2019:

 WORKSHOP EHBO BIJ KINDEREN 
Op woensdag 19 juni 2019 vindt de workshop 
‘EHBO aan baby’s en kinderen’ plaats. Tijdens deze 
workshop komen diverse onderwerpen rondom 
EHBO aan baby’s en kinderen aan bod. De workshop 
wordt gehouden in ‘Het Rode Kruis’ te Hoorn.

De workshop is voor iedereen die met jonge kinderen in aanraking komt. Hoe goed je ook op een 
kindje let, een ongeluk zit in een klein hoekje. Een groot deel van deze ongelukjes kun je zelf 
behandelen. Leer in deze workshop wat je kunt doen!

Wat komt er allemaal aan bod tijdens de workshop?
De 7 meest voorkomende ongevallen bij baby’s en kinderen worden behandeld en besproken. Bij 
deze workshop ontvang je het boek ‘EHBO aan baby’s en kinderen’. En na afloop ontvang je een 
bewijs van deelname!

Datum, tijd, locatie en kosten
Datum : Woensdag 19 juni 2019
Tijd : 19:15 – 21:45 uur
Locatie : Rode Kruis, Vredehofstraat 9c, 1624 XG Hoorn
Kosten : € 50,-
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Aanmelden en/of meer informatie
Ouders/opvoeders kunnen zich aanmelden bij GGD Hollands Noorden via het inschrijfformulier 
zie www.ggdhn.nl/cursussen. Bij vragen kan contact opgenomen worden met het cursusbureau 
via cursusbureau@ggdhn.nl of 088-01 00 557 (bereikbaar van ma t/m vrij van 08.30-16.30 uur).

STAM OBDAM KOGGENLANDTOERNOOI 2019
In week 26 (van 22 t/m 30 juni a.s.) zal op de tennisparken van onze gemeente wederom het leukste 
en gezelligste toernooi van de wijde omgeving plaatsvinden: het Koggenlandtoernooi. Een uniek 
evenement waaraan onze hoofdsponsor de komende drie edities weer zijn naam aan verbindt. 

Er wordt gespeeld op de zes tennisparken van onze gemeente. Voor junioren (ook Tenniskids groen) 
tot en met 17 jaar en voor senioren vanaf 17 en vanaf 35 jaar in diverse speelsterktes. Voor de 
60-plussers onder ons is er weer dames-, heren- en mixed dubbel 7. Inschrijving staat open voor 
leden van TV Apollo, TV De Berk, TV St. George, TV Obdam, TC Ursem en TC Westerkogge plus alle 
inwoners van de gemeente Koggenland, mits lid van de tennisbond KNLTB. 

Je mag maximaal voor 2 onderdelen inschrijven. Voor het dubbelspel dienen beide partners in te 
schrijven. Iedereen speelt minimaal 2 poulewedstrijden; de poulewinnaars gaan daarna verder in 
afvalschema’s. Bij onderdelen die uit één poule bestaan, spelen de nummers 1 en 2 de finale.
Alle finales zullen op 30 juni gespeeld worden op de banen van TV De Berk en TV Apollo. De prijzen 
worden uitgereikt na de laatste finalepartijen bij TV De Berk.

De inschrijfkosten kunnen dankzij onze hoofdsponsor laag blijven, namelijk voor senioren € 7,50 p.p. 
en voor junioren € 4,00 p.p. per onderdeel. Doe mee en schrijf snel in! De inschrijving staat open tot 
en met 9 juni. 

Je kunt uitsluitend elektronisch inschrijven via de link op de site www.stam-obdam.nl

Tot ziens op één van de gezellige Koggenlandse tennisparken!
De commissie van het Koggenlandtoernooi,

Ellen van Beek, Willeke Bot, Rinus en Tiny Laan, Leonie Overboom, George van Dellen, Bianca 
Blanken, Karel Sleegers, Jos Wenker, Jos Zomer, Maxime Smal en Paul Braas.

FIETSTOCHT VAN DE TEMPELIERS
Op zondag 7 juli. 
Start tussen 11 en 13 uur.
Bij Eetcafé 70/ Zaal Dolleburg.
Zet deze datum alvast in uw 
agenda, dan gaan we er samen 
weer iets moois van maken.

Tot ziens op Zondag 7 juli.

Alaaf-Alaaf-Alaaf  De Tempeliers.
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VAKANTIESPELEN DIJKGATBOS 
De dagen worden langer, de temperatuur stijgt, dat kan maar één ding betekenen… de 
Vakantiespelen in het Dijkgatbos komen er weer aan! Vakantiespelen is voor kinderen uit groep 3 
tot en met 8 die zin hebben in een week vol bosspellen, spannende thema’s, stokbrood bakken 
boven een kampvuur en glijden van de zeephelling! 
Geef uw kind op via de website, www.stichtingvakantiespelen.nl, en wees er snel bij want als 
u uw kind vóór 1 juni aanmeldt is er garantie op een plek in de bus!

Dus wanneer doet uw woonplaats mee? 
Week 30 (22, 23, 25 en 26 juli 2019) Zuidermeer.
Week 31 (29 en 30 juli, 1 en 2 augustus 2019) Avenhorn, De Goorn en Ursem.
Week 32 (5, 6, 8 en 9 augustus 2019) Spierdijk.
Week 33 (12, 13, 15 en 16 augustus 2019) Berkhout, Grosthuizen en Spierdijk.

Heeft u toevallig nèt een vakantie geboekt in de week waarin uw kind mee zou kunnen doen met 
de Vakantiespelen? Doe mee in een andere week! Bij aanmelding voor een andere week hoeft u 
alleen aan te geven naar welke opstapplaats u uw kind wilt brengen. Voor welke week u uw kind 
ook aanmeldt, vriendjes en vriendinnetjes maken ze altijd in het bos!

Zit uw kind al op de middelbare school? Dan kan uw kind meedoen aan een nieuw avontuur! 
Bij ExpeR wordt een week lang overleefd in het Robbenoordbos. Koken op zelfgemaakt vuur, 
slapen tussen de bomen en spannende proeven tegen het andere team spelen. ExpeR is een leuke 
uitdaging voor jongeren van 13 tot en met 15 jaar oud. Dit jaar zal ExpeR plaatsvinden van 15 
tot en met 19 juli. Kijk voor meer informatie en het aanmelden op: www.exper.nu
Verder zoeken wij nog leiding (16+) voor week 30 en 32! Bij Vakantiespelen doe je veel 
verschillende activiteiten met de kinderen, kan je alle fantasie kwijt in het ontwerpen van 
een spannend nachtspel en maak je vrienden voor het leven! Kijk voor meer info op www.
vakantiespelen.org

OPBRENGST COLLECTE HARTSTICHTING
Tijdens de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting 
2019 is door de collectanten in De Goorn, Avenhorn, 
Grosthuizen en Oudendijk een fantastisch bedrag 
opgehaald van € 3.071,98.
Namens de Hartstichting willen wij u hartelijk bedanken 
voor uw bijdrage en natuurlijk alle collectanten bedanken 

voor jullie inzet.
Hartelijke groet, namens de coördinatoren, Afra Smal, Anneke Weel, Mirjam Stokman en  Linda 
de Vries van Hartstichting Regio De Goorn/Avenhorn.
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JEUGDOPLEIDING RKEDO HOUDT OPEN HUIS!
Het huidige seizoen nadert zijn einde en RKEDO is al druk bezig met het 
volgende seizoen. In dat kader houdt de jeugdopleiding van onze club, onder 
meer bekend om haar florriserende damestak, open huis voor alle jongens en 
meiden uit de regio die graag extra willen trainen.
Binnenkort stelt onze club de deuren open voor alle jongens en meiden die 
eens bij een andere vereniging in de keuken willen kijken. RKEDO heeft een 
groot aantal goed opgeleide en enthousiaste trainers die voor jeugdspelers in alle 

leeftijden een geweldige training kunnen organiseren.
Het is de bedoeling dat geïnteresseerden een keertje meetrainen met de gebruikelijke 
trainingsavonden. Geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos. Deze mogelijkheid is er het gehele 
seizoen. Opgeven kan bij de hoofd jeugdopleiding, Kevin Vreeker, via +31611492800 en 
kevin_vreeker@hotmail.com.
Wij zien je graag binnenkort tegemoet op ons mooie complex ’Sportpark De Krom’. Tot dan!

Vriendelijke groet, Technische commissie

 GGD HOLLANDS NOORDEN NODIGT, SAMEN MET HET 
RIVM, DEZE WEEK BIJNA 20.000 JONGEREN UIT VOOR 
VACCINATIE MENINGOKOKKEN ACWY
Deze week verstuurt GGD Hollands Noorden, in 
samenwerking met het RIVM, een uitnodiging voor 
de gratis vaccinatie tegen meningokokkenziekte 
ACWY naar jongeren in de regio Noord-Holland-

Noord. Het gaat om jongeren die geboren zijn in 2003 en 2005, en om de jongeren 
welke in maart nog geen gehoor aan hun uitnodiging hebben gegeven. Het gaat in totaal 
om bijna 20.000 jongeren.

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

GGD Hollands Noorden voert vaccinatie meningokokken ACWY uit
GGD Hollands Noorden voert in opdracht van de overheid het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ uit. 
De vaccinaties zijn er om de jongeren zelf te beschermen, maar ook de volksgezondheid in de 
regio. Daarom is het belangrijk om samen te zorgen voor een hoge vaccinatiegraad: daarmee kan 
de verdere verspreiding van de ziekte worden voorkomen, en wordt de gezondheid in de regio op 
peil gehouden. Voor de jongeren zelf is één prik voldoende om ten minste vijf jaar beschermd te 
zijn tegen meningokokkenziekte.

Meer informatie en/of vragen
Jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen voor informatie en vragen terecht op de websites 
van het RIVM (www.RIVM.nl), GGD Hollands Noorden (www.ggdhn.nl/meningokokkenziekte) 
en www.deelditnietmetjevrienden.nl. Jongeren kunnen ook met hun vragen ook terecht op de 
website www.JouwGGD.nl. 
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Mensen die niet in aanmerking komen voor de vaccinatie meningokokken ACWY, maar wel 
gevaccineerd willen worden kunnen een afspraak maken met de afdeling reizigersadvisering van 
de GGD via www.ggdhollandsnoorden.nl/reizen. Aan deze vaccinatie zijn kosten verbonden.

BOEKPRESENTATIE HKBB IN BERKHOUT WEER ZEER GESLAAGD
Op zaterdag 13 april werd voor de 9e keer het jaarboek van de Historische 
Kring Berckhout- Bobel Dyck gepresenteerd. In een gezellige en goed 
gevulde Ridder St. Joris kwamen weer veel (oud-)dorpsgenoten bij een. Het 
Burgemeester Beststraatkoor luisterde de bijeenkomst op met een aantal 
liedjes van Koos Alberts. In 1988 nam dit gelegenheidskoor een plaat op met 
de volkszanger en verscheen zelfs met hem op tv.

Bert en Koos Otten lieten in de hal 
zien wat zij in de voorbije jaren als 
bakker, kruidenier en rijdende 
winkel hebben betekend voor 
Zuidermeer en omstreken.
Het eerste boek werd overhandigd 
aan Tinie de Haas, die jaren het 
postkantoor van Berkhout gerund 
heeft. In het jaarboek is daar ruim 
aandacht voor. 
Eind mei verschijnt op de beeldbank 
van de HKBB en Facebook een 

compilatie van beelden van Berkhout Sportief en andere dorpsfeesten in de jaren 90.  
Hou www.hkbb.nl in de gaten.

 Het Beststraatkoor o.l.v. Arie Baars

BERKHOUT-BOBELDIJK 25 APRIL2019 
TULPEN KLEUREN “DE KOGGEN”
Even voor negen kom ik je halen hoor 
Dan gaan we er met de Zonnebloem vandoor 
Wat gaan we dan doen lieve mensen 
Het wordt mooi, dat zal je wel wensen 
We gaan langs tulpenvelden rijden 
Die bloeien nu mooi, zoals ze zeiden 
Nou het was een prachtige rit 
Wat een kleuren zeg, wat daar in zit 
Nu gaan we even een koppie doen 
Met een heerlijk gebakje en toen 
hebben we nog een mooi tochtje gedaan 
En zijn daarna weer op huis aan gegaan 
Het was zo’n mooie ochtend weer 
Bedankt Zonnebloem, tot de volgende keer                               Tini Bregman-Spaans
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We hebben eind april afscheid genomen van onze dirigent Patrick Rus. Dit 
lieten we samenvallen met de viering van ons 30-jarig jubileum voor de 
leden. De voorzitter opende de avond met een hartelijk welkom voor alle 
leden, de medewerkers die hadden meegeholpen aan het laatste concert en 
in het bijzonder Patrick Rus en zijn echtgenote Susan. 
Onder het genot van een warm buffet en een borrel konden we nagenieten 
van ons laatste concert. Arnold Kop en Kees Heddes hebben gezamenlijk 

een prachtige productie gemaakt van ABBA meets Queen. Mannen bedankt voor deze prachtige 
weergave. 
Na het warm buffet werd Patrick in het zonnetje gezet. Patrick heeft een absoluut gehoor, hoort 
ieder afwijkend ritme, te lange noot of een foutieve inzet. Moest het weer over. Bepaalde liederen 
bezorgde je de eerste grijze haren. Je ging voor kwaliteit. Deze ging met sprongen vooruit en bij 
concert uitvoeringen was een ieder bij de les en kwam het beste onder jouw leiding bij ons boven.  
2 concerten willen we memoreren: Het 25 jarig jubileum in de kerk van De Goorn. Heel speciaal 
omdat we met oudleden een aantal extra nummers brachten. Een overvolle kerk en na afloop met 
z’n allen naar Dolleburg waar Patrick met z’n band Catwalk de afterparty verzorgde. Het bleef nog 
lang onrustig in De Goorn.  
Het bijna niet te overtreffen concert ABBA meets Queen. 4 keer de geheel omgebouwde Groene 
Toren overvol. Men vergeleek het met Paradiso de rocktempel. Deze entourage zorgde voor 
een geweldig optreden van Evergreen onder jouw bezielende leiding. Dit was voor jou ook het 
hoogtepunt met Evergreen. Bedankt voor de mooie jaren die we samen hebben gehad met alle 
repetities en optredens. Na overhandiging van de kado’s en het dankwoordje van Patrick nog 
eenmaal om de piano met Patrick. Het was weer ouderwets gezellig. 
Vanaf begin mei hebben we een nieuwe dirigente Lotte Hoebe. Lotte gaat samen met Bodien 
achter de piano ons begeleiden. We gaan met een nieuw thema beginnen. Wilt u meedoen, iedere 
donderdagavond oefenen wij van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wij zien u graag in de Groene Toren 
te Avenhorn.

Het Bestuur

KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN DE FINALEDAG
Wie wordt er dit seizoen algemeen kampioen en gaat er met de KBO beker 
vandoor? 60 deelnemers hebben zich voor deze middag opgegeven. Na de 
opening met een kopje koffie/thee en wat lekkers geeft de voorzitter uitleg 
over de tot standkoming van de totale einduitslag. Het kan een spannende 
strijd worden, omdat de nummers één en twee maar een paar punten met 
elkaar verschillen. De afstand van nummer drie is te groot om deze nog in 
te halen. In de zaal werd het gedurende de middag steeds warmer door de 

spanning of was het misschien het zonnetje dat op het raam scheen. Dat zonnetje werd op een 
gegeven moment af gewisseld door een beste regenbui en zorgde voor wat afkoeling!! Tijdens de 
drankjes die door de vrijwilligsters werden geserveerd, ging men ook rond met een lekker hapje, 
wat er goed inging. De organisatie moest na afloop eerst de dagwinnaar bekent maken en daarna 
nog even rekenen hoe de top drie eruit komt te zien. De nummers één en twee hadden beiden een 
mindere dag en werd hun uitslag weg gestreept, zodat het minieme verschil blijft staan.
Maar eerst werden de dagwinnaars bekend gemaakt door Jannie Laan en mochten zij hun prijs 
uitzoeken bij Corrie Bos, die het hele seizoen dit perfect heeft verzorgd.
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Vervolgens neemt Ko Schouten het woord en bedankt Jannie Laan d.m.v een cadeaubon voor het 
vele werk wat zij het afgelopen klaverjasseizoen heeft gedaan. 
Ook bedankt hij alle vrijwilligsters die het afgelopen seizoen de verzorging hebben gedaan.
Dan de uitreiking van de KBO beker, een bronzen, een zilveren en een gouden beker !!
Op de derde plaats geëindigd Gerry Overtoom, de tweede plaats Kees Jonk en winnaar Sjaak 
Laan op de eerste plaats met maar 16 punten verschil. Allen gefeliciteerd.
Vervolgens bedankte Jannie Laan-Smits iedereen voor dit kaartseizoen en wenst de deelnemers een 
hele mooie zomer toe en tot het nieuwe seizoen in september.
Na afloop is er voor iedereen nog een prachtige bos rozen verzorgd door John Bakker.

Finale ronde      
De uitslag van de eerste tien deelnemers De  kampioenen van dit seizoen zijn:
1    Johan Beek 5486 punten  1   Sjaak Laan  41578 punten
2    Annie Luitjes 5208 punten  2   Kees Jonk   41562 punten
3    Corrie Bos  5181 punten  3   Gerry overtoom 39343 punten
4    Ursula Hoogestein 5171 punten  
5    Tiny Beemsterboer 5145 punten  Het bestuur van de KBO wenst alle leden een 
6    Riny Leeflang 5142 punten     mooie zomerperiode toe en wij zien elkaar weer 
7    Diny Pronk 5075 punten  in september 
8    Corry Mooi 4983 punten  
9    Dien Koster  4954 punten          
10  Henny van Diepen 4939 punten      Johan van Loodam

  

KORTE TERUGBLIK LEZING JULIO POCH  
Voor een uitverkochte zaal vertelde Julio Poch, voormalig 
verkeersvlieger bij Transavia, op 24 april zijn enerverende 
verhaal. Alle aanwezigen hingen aan zijn lippen als hij zijn 
loopbaan als piloot beschrijft: eerst de opleiding tot marine 
vlieger en later werkte hij als gevechtspiloot en kwam hij in 
de oorlog met de Falklandeilanden terecht. Hij vertelt over de impact op zijn gezin, de verhuizing 
naar Nederland, waar hen een beter toekomst wachtte. Zijn ongeloof over zijn arrestatie tijdens 
zijn laatste vlucht voor zijn pensioen ‘Is dit een grap?’ De dubieuze rol van de Nederlandse rege-
ring, maar ook die van de Spaanse en Argentijnse regering. Het gaat ook over miscommunicatie 
terwijl hier tijdens de opleiding veel aandacht aan wordt besteed. Al met al een vijfjarig proces wat 
enigszins raakvlak heeft met het proces van Lucia de B. Er is veel interactie met het publiek en de 
sfeer in het kerkje in Ursem is goed. Julio heeft geen wraakgevoelens na alle fases die hij inmiddels 
is doorgegaan: shock, ontkenning, boosheid en aanvaarding. Hij ervaart veel liefde en steun van 
zijn familie. Hij besluit zijn lezing met de uitspraak ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend!’ 
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Na afloop was er nog tijd voor een gezellige borrel. Er is een mooi bedrag opgehaald voor het on-
derhoud van het kerkje in Ursem. 

Aankondiging: Rotary Kofferbakmarkt op zondag 25 augustus 2019
Noteer de datum vast in uw agenda! Op zondag 25 augustus organiseert Rotary Koggenland de 
jaarlijkse Kofferbakmarkt in het Dorpsbos in Avenhorn. De voorbereiding is al in volle gang en de 
vergunning is inmiddels aangevraagd. Volg ons ook op facebook en op de website. 

AGENDA 15-5 T/M 29-5
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 15-5 10.00 uur De Goorn/voormalige Rabobank KBO Fietsen
Za 18-5   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 18-5 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
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”
Woe 22-5 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 22-5 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 25-5   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 25-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5 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 10.00 uur De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN       
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 30-5 7.00 uur Parkeerplaats IJselmeerdijk,  “Stoer an ut Roer” dauwtrappen
   De Hulk
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 12.00 uur Berkhout Amusementtocht
Di 2-7 19.00 uur Berkhout/ Muziekver. Volharding Optreden 
   plein Bruggevaart  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 11-13 uur De Goorn/Dollenburg Fietstocht der Tempeliers
Zo 7-7 13.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
Ma/woe 15/17-7 Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Zo 25-8  Avenhorn/Dorpsbos Rotary kofferbakmarkt
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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
    

FAMILIEBERICHTEN

Wij willen iedereen bedanken voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van 

Pe Bierhaalder
Met trots kijken wij als familie terug op een mooi en waardig afscheid, wij waarderen het dan 
ook enorm dat de Solexclub hier een speciale en persoonlijke bijdrage in heeft geleverd.

 Groetjes de kinderen, schoonzonen en kleinkinderen

TENSLOTTE

Te koop: Mechelse kast.  Tel. 0229-541265

Gezocht voor volkstuin in Berkhout:  Iemand die mijn volkstuintje kan frezen. Grootte van de 
volkstuin 80 m2.
 Info 0229-551691 of 06 13694654

Gratis op te halen: ± 190 bonte straatstenen 5x15 cm. ca. 1,4 m2 en een heel aantal halve 
stenen.

Tel. 0229-241346

T.k. z.g.a.n. 4 Rotan armstoelen 150 euro.
 Tel. 0229-542600

Gezocht in Oudendijk: We zoeken iemand voor onze 2 persoons huishouding die ons wil onder-
steunen voor een aantal uren b.v. x in de 2 weken.
 Tel. 06 29419926

Te koop (alles of per onderdeel) wegens beëindiging motorcarrière.
Set heren motorkleding bestaande uit o.a.
Jas Marca Travel maat XL met geel veiligheidshesje, broek maat 54, laarzen maat 44, zomer- en 
winterhandschoenen maat XXL, gele systeemhelm HJC SY-MAX III veiligheidskleur maat M (blue-
tooth voorbereid), motorjack maat XL met binnenjas.
Set dames motorkleding bestaande uit o.a. 
Jas maat M met binnenjas, broek maat 52, zomerhandschoenen maat M,
Alle kledingstukken voorzien van protectoren. Alles moet weg!!
 Telefoon Nico 0229-55 12 54 of 06 30 56 58 65
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Gezocht oppas.
Wij zijn op zoek naar een leuke oppas die af en toe op onze drie jonge kinderen kan passen (1 
maand, 1,5 jaar, 3,5 jaar).
 Tel. 06 23 43 13 74

Gevonden:
Vlag + vlaggenstok. Stond zondag 28 april te wapperen in onze vlaggenstokhouder.
Wie mist hem? Cisca Groos, Meerval 20, Avenhorn.

Hulp in de huishouding gezocht
Wij zoeken voor 4 uur per week op de vrijdag of eventueel op de donderdag een werkster. Wij 
wonen op een woonboerderij met veel dieren binnenshuis en buiten op het erf.
Locatie: Noorddijkerweg, Ursem.
 Meer informatie: Marion, 06-12212586

‘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 22 mei vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.


