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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 19 juni 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

In deze Heraut aandacht voor de jaarlijkse bijdrage aan de Heraut. Voor een klein bedrag kunt u 
weer het hele jaar elke veertien dagen een Heraut vol nieuws tegemoet zien. Zonder uw geldelijke 
bijdrage zou dit niet mogelijk zijn. Hopelijk kunnen we weer op uw steun rekenen.

Verder o.a. aandacht voor twee jubilea in onze gemeente: Tennisvereniging Apollo 
houdt al 50 jaar alle ballen in de lucht en de Zonnebloem afdeling Berkhout 
vierde onlangs haar 30 jarig bestaan. Van harte gefeliciteerd. Daar hangen we de 
vlag voor 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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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB  Kwadijk
   0299 780482
  2 juni Bezoek aan Westfriese Ecclesia in Wognum
  9 juni ds. H. Reedijk Oudendijk
 Pinksteren – viering met PG Koggenland
16 juni ds. B. Stobbelaar Oudendijk    afsluiting bijbelgespreksgroep
23 juni liturgiegroep  IJsselmeerdijk openluchtdienst

       
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 Juni
16  juni      10.00 uur Avenhorn        ds. Hans Reedijk  met Avondmaal  
23  juni      10.00 uur      Ursem             ds. Hanna Smit              
30  juni      10.00 uur      Berkhout         ds. Hanna Smit   

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 15 T/M 21 JUNI 2019
Zat. 15 juni 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
  19.00u  VORMSELVIERING , m.m.v RiKoDeGo
Zon. 16 juni 10.00u   Eucharistieviering, m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u   Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 22 T/M 29 JUNI 2019 
Zat. 22 juni 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 23 juni 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:  Ab Bakker, 79 jaar
                     Nico Reus, 82 jaar
 
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 

14EE EDITIE
NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
Nog 1 week en dan is het zo ver: 11 t/m 14 juni de 
14e EDO Gym avondwandel4daagse. De inschrijving 
via de site loopt lekker.  Omdat we tegenwoordig in 
het digitale tijdperk leven hebben we de handmatige 
inschrijfformulieren afgeschaft. Inschrijven kan alleen nog 

digitaal via de website, we nemen aan dat dit geen probleem voor u is. 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 schrijven. Inschrijven kan tot en met maandagavond 10 juni. Zo kunnen wij een 
goede inschatting maken van het aantal deelnemers en de daarbij behorende inkopen van o.a. de 
versnaperingen voor onderweg afstemmen.
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 wandelpaspoorten 
en routebeschrijvingen. Bij deze alvast heel hartelijk dank, zonder uw gulle giften is de wandel-
vierdaagse gewoonweg niet mogelijk. Mede door deze steun hebben we het inschrijfgeld hetzelfde 
kunnen houden als vorig jaar, nl. € 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 klaar, inclusief de welbekende oversteek met 
een bootje op de 10 km van donderdag, de demonstraties zijn geregeld. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om de 14e editie van de wandel4daagse te laten slagen. 
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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. 

Namens de commissie,
Gundy Langendam

A
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Joost Botman en Niels van der Gulik komen uit West-Friesland, in 
de kop van Noord- Holland, maar als zij het repertoire van hun 
helden Paul Simon en Art Garfunkel zingen, nemen zij het publiek
moeiteloos mee naar 
New York, waar dit meest 
succesvolle muzikale duo 
ooit, begon. Prachtige 
muziek, verhalen en 
anekdotes uit de 
roerige jaren 60 en 70.

  vrijdag 14 juni, 20.15 uur

Reserveren via www.ticketkantoor.nl/shop/kerkberkhout door 
overmaking van € 18,50. 

The Story of Simon and Garfunkel
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 TENNISVERENIGING APOLLO DE GOORN 50 JAAR
24 februari 1969 was de oprichtingsvergadering in café 
Bontje te De Goorn.
In dat jaar werd er getennist op de speelplaats van de 
Agnesschool, daarna op twee banen in “de oude nieuw-
bouw” aan de Pieter Grootstraat 16. Zes jaar later kwam 
er een derde baan bij en na de sluiting en afbraak van 

zwembad “De Tobbe” een vierde baan op die plek. De afgelopen jaren heeft het park een meta-
morfose ondergaan met nieuwe banen, terrassen en ledverlichting. De kantine heeft vernieuwde 
toilet-en kleedruimtes en de komende tijd zullen er nog meer verbeteringen plaats gaan vinden in 
het clubgebouw.

Met 342 leden en een prachtig park is de vereniging na vijftig jaar nog springlevend, en dat wordt 
gevierd op zaterdag 15 juni, waar leden en oud-leden, met partners, de hele dag met allerlei ten-
nisactiviteiten, een officiële receptie, een barbecue en aansluitend een feestavond met live muziek, 
dit jubileum gestalte mogen geven.

De jubileumcommissie TV Apollo

DÉ MUZIKALE WANDELING DOOR SPIERDIJK
Op zondag 30 juni aanstaande vindt tussen 13:30 en 17 uur alweer de derde editie van ‘Muziek in 
Spierdijk’ plaats. Bezoekers van deze muzikale wandeling worden wederom getrakteerd op allerlei 
soorten prachtige muziek. ‘Muziek in Spierdijk’ is bedoeld voor jong en oud en gratis te bezoeken. 
Wij, als organisatie, zijn druk bezig geweest om een breed genre aan artiesten voor u te vinden. 
Omdat er vele mooie plekjes te vinden zijn in ons dorp hebben wij er dit jaar voor gekozen om het 
evenement aan de Zuidspierdijkerweg te laten plaatsvinden. Een andere locatie maar zeker weer 
net zo bijzonder. 
Bij slecht weer hebben wij een alternatief programma zodat wij onze bezoekers niet teleur hoeven 
te stellen. Maar daar gaan wij natuurlijk niet vanuit. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zullen 
wij u hiervan op de hoogte brengen via onze Facebook pagina.
Ieder optreden duurt ongeveer veertig minuten en er wordt op vijf plekken tegelijk gespeeld. Zoals 
al aangegeven vind het evenement dit jaar plaats aan de Zuidspierdijkerweg waarbij een bord in 
de voortuin aangeeft om welke locatie het gaat. Dit geldt ook voor het open podium. Hier krijgt 
aanstormend talent de kans om zich te laten horen.  
Wat ons evenement bijzonder maakt is de combinatie van muziek en locatie. In de ene tuin wordt 
er onder de veranda gespeeld, terwijl in de andere tuin weer in een partytent wordt opgetreden. 
Dat maakt dit echt uniek. Ook voor de artiesten. En als een bepaald optreden toch niet helemaal 
in de smaak valt, kunt u zo verder lopen naar de volgende. 
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Er wordt namelijk altijd wel ergens gespeeld. Wie er komen optreden, houdt de organisatie nog 
geheim. Maar we durven met zekerheid te zeggen dat het, net als vorig jaar, echt meer dan de 
moeite waard is om te komen kijken en luisteren.
De organisatie heeft er zin in, de muzikanten zijn er klaar voor en de tuineigenaren zijn druk bezig 
om u in hun bijzondere tuinen te kunnen ontvangen. Wij hopen u allen daar te mogen begroeten. 

Cok Snoek
Margret Snoek

Theo Koning
Irma Feld
Bas Knijn

Karin Eggers

‘ACH WAT IS PERFECT’  GESCHREVEN DOOR J. SPIJKER
Problemen met de overgang dames, Rogier weet raad.
Daar komen Karin en Elly ook achter. Niet dat hun echtgenoten hier nou zo gelukkig mee zijn. 
Joost zeker niet! Hij heeft z’n chef Manders meegenomen om hem voor te stellen aan zijn perfecte 
vrouw. Maar wat moet je doen als je perfecte vrouw plotseling totaal is veranderd? Ten einde raad 
besluit hij om zichzelf dan maar als zijn vrouw te verkleden, met alle gevolgen van dien. Manders 
vraagt zich hierdoor af of Joost nog wel de perfecte plaatsvervanger is voor zijn bedrijf.
Gelukkig voor iedereen is daar oma…….

Voorstellingen:
Zaterdag 29 juni, zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur
Woensdag  3 juli, zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur
Vrijdag 5 juli, zaal open 19.30 uur, start 20.00 uur

Waar:
Brasserie de Grost in Grosthuizen

Reserveren graag per mail:
ReserverenElena@gmail.com

Entree prijs:
€ 6,00 euro per persoon
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ZONDAG 7 JULI
FIETSTOCHT VAN DE TEMPELIERS
Nog eventjes en het is zover, de fietstocht van  “De Tempeliers”.
Er zijn twee rondes uitgezet, een kleine van rond de 30 km en een iets 
grotere van ongeveer 50 – 60 km. Wij hopen op prachtig weer zodat u met 
volle teugen kan genieten van onze mooie omgeving.
De start is op zondag 7 juli, vanaf  11.00 uur tot 13.00 uur bij “Eetcafé 70 – 

Zaal Dolleburg”. Voor een versnapering onderweg wordt gezorgd.
Als kleine vergoeding vragen we 6 euro inschrijfgeld per persoon (kinderen 3 euro).
Ook kunt u wederom een fietsarrangement nemen, dus eerst lekker fietsen en daarna  
lekker eten bij Eetcafé 70’. Voor  de prijs van  € 20,00 p.p. krijgt u iets heerlijks 
voorgeschoteld. Het inschrijfgeld is bij deze € 20,00  inbegrepen ( kinderen € 17,00 ).
Wij de carnavalsvereniging hopen op een grote opkomst en wensen u alvast een mooie fietstocht 
toe. (indien de weersomstandigheden te slecht zijn, gaat de fietstocht niet door en wordt deze 
verplaatst naar een andere zondag)

Carnavalsvereniging “De Tempeliers”.
Sponsbob.

GYMLEIDING GEZOCHT IN GROSTHUIZEN
Voor onze enthousiaste 50+ gymgroep in Grosthuizen zijn we op zoek naar nieuwe leiding. Helaas 
gaat onze gymnastiek juf na de vakantie stoppen en dus zoeken wij zo snel mogelijk iemand die 
dit uur op de woensdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in de gymzaal van Grosthuizen wil 
overnemen. Wie o wie vindt dit een leuke uitdaging? Kom langs op de komende woensdagavond, 
of neem contact op met Puck, tel nr. 06 25175576
 Namens de gymgroep Grosthuizen

ZATERDAG 18 MEI VOND HET 2E JEU DE 
BOULES TOERNOOI PLAATS OP DE BAAN IN 
DE NATUURSPEELTUIN IN SCHARWOUDE
Er hadden zich 9 teams opgegeven en sommi-
gen waren goed voorbereid.
Iedereen mocht een teamnaam bedenken. Zo 
hadden we onder andere teamnamen zoals The 
Avengers, De Meiden, Hair, Goud van Oud en 
The Champions.
Iedereen kwam vol goede moed en het weer 
was weer perfect!
Eric van de Zee en Heino Ooms verdedigden 

hun wisselbeker, maar dit jaar waren ze niet de sterksten. 
Dat waren Irma Kolk en Hans van de Zee.
We kunnen weer terug kijken op een gezellige en sportieve dag! 
Dikke pluim voor Irma en Hans, geniet een jaartje van jullie beker.
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Het meidenteam onder 15 jaar van RK EDO heeft de West Friesland cup ge-
wonnen door in de finale Always Forward met 2-1 te verslaan. 

Een TOP prestatie van de meiden.

 

Het Voorjaarsconcert op 18 mei jongstleden werd goed bezocht.  De verslaggever van het Noord 
Hollands Dagblad had een mooi en duidelijk verslag geschreven.  
Aan het eind van het concert werd Harm Vlaar in de bloemen gezet omdat hij 25 jaar lid is van 
Volharding. En Annie Bekkering werd gehuldigd omdat zij dit jaar 60 jaar muzikant is.
Alle sponsoren en donateurs bedankt voor jullie financiële steun, wij hopen dat we volgend jaar 
ook weer een beroep op jullie kunnen doen.
U kunt ook donateur worden, de donateurs hebben vrij toegang bij alle concerten van de orkesten 
van Volharding. 
Voor informatie kunt U contact opnemen met penningmeester@volhardingberkhout.nl
Het groot orkest is alweer gestart met de repetities voor deelname aan het West Friesland festival 
eind november in Scharwoude.
Voor de Rabobank Clubkas Campagne is op 18 juni een inloopavond georganiseerd. De 
deelnemende verenigingen horen dan de opbrengst die aan de verenigingen wordt uitbetaald.   
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De Anjer actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft voor onze vereniging weer voor 
financiële steun gezorgd. Alle bewoners die een gift hebben gegeven worden natuurlijk bedankt.
Verder zal als dank het leerorkest op 2 juli aanstaande een pleinconcert geven. Dit vindt plaats 
op het speelplein aan de Schuijtemaker. Aanvang 19.00 uur.
De oud ijzer actie blijft van kracht. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom !! Heeft u oudijzer 
neem dan contact op met Hans Krijnen, mobiel 06.5142 3131.
Onze vereniging is  op zoek naar muzikanten, speelt u op een instrument of heeft u dat 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.

BERKHOUT-BOBELDIJK 

DE ZONNEBLOEM VIERDE HAAR 30-JARIG JUBILEUM
Op 22 mei 1989 werd onder de bezielende leiding van mevrouw Gré Zonneveld de afd.: Berkhout-
Bobeldijk van “de Zonnebloem” opgericht. Nu, 30 jaar later, wilden wij dit memorabele moment 
niet ongevierd voorbij laten gaan en op 25 mei j.l. mochten wij, de vrijwilligers, onze 50 gasten 
ontvangen in de feestelijk versierde zaal van café de Ridder. Na woorden van welkom door 
onze voorzitter en een korte terugblik op onze historie, onder het genot van koffie met gebak, 
geamuseerde gesprekken, flitsende fotografen, werd de zaal uitgenodigd om deel te nemen aan 
een muzikale bingo met liedjes uit de jaren 50 en 60, gepresenteerd door het duo Rein de Wit en 
Wil Luiken. 
Na een korte pauze, waarin wij het glas mochten heffen op onze gasten, vrijwilligers en onze 
afdeling, werden al spoedig hierna de eerste bingo winnaars uitgenodigd aan de prijzentafel. 
Na de vertolking van het laatste liedje bleek, dat iedereen zijn bingokaart verrassend vol had. 
Iedereen prijs. De glazen werden weer bijgevuld, de hartige hapjes rondgedeeld, enkele sprekers 
namen nog het woord en rond de klok van half zes werd deze gezellige bijeenkomst afgesloten 
onder dankzegging aan gasten, vrijwilligers, het muzikale duo, de sponsors en de gastheer en 
gastvrouwen van de Ridder. 
Alle gasten kregen bij het afscheid nog een kleine herinnering mee en zo konden wij terugkijken 
op een zeer geslaagd 30-jarig jubileum.
 PJK
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Avenhorn/Oudendijk e.o.

UITJE NAAR LANDGOED HOENDERDAELL

23 mei 2019 vertrokken wij om 
09.00 uur met een stoet auto’s naar 
Landgoed Hoenderdaell in Anna 
Paulowna. Wij waren heel blij dat 
de dag heel goed begon, wat een 
weertje. Voordat wij naar het park 
gingen, dronken wij eerst een kop 
koffie en werden wij verwelkomd 
door onze gids, Henk Gerber, de 
man die vorig jaar een lezing gaf 
over Hoenderdeall en met name 
Stichting Leeuw. Dat was heel erg 
boeiend. Hij leidde ons langs de be-
ren, die op het punt stonden ge-
schoten te worden, maar nu in 
Hoenderdaell, een gezinnetje heb-
ben en zich hier lekker voelen. De 
leeuwen en zoals iedereen weet 
ook Remy, het leeuwtje die in een 
kooi was achter gelaten, doet het 
nu ook goed. Deze dieren worden 
nu getraind om te leren jagen op 
voedsel, zodat zij mettertijd naar 
Afrika kunnen. 
Onze ochtend vloog voorbij. Na de 
lunch liep hij weer met ons door 
het park en vertelde over de ove-

rige dieren en waar zij vandaan kwamen. Er is zoveel te zien. Wij kregen bij Alpaca’s wat voer, 
dat was leuk, deze dieren hebben van die leuke snuitjes en lieten het zich goed smaken. Wat nog 
leuker was, dat de ringstaartmaki’s, die wij ook mochten voeren, op je schouder kwamen zitten, 
zo lief. 
Laat in de middag zijn wij nog even bij een roofvogelshow gaan kijken, maar helaas, de vogels 
hadden geen zin. Om 16.30 zijn wij weer naar huis gegaan, moe, maar heel enthousiast. 
Het park wordt constant vernieuwd, dus het is de moeite waard om nogmaals heen te gaan.
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30-JARIG BESTAAN VAN DE ZONNEBLOEM BERKHOUT-BOBELDIJK 
Vandaag bestaat de Zonnebloem 30 jaar
Komt allen dat vieren met elkaar
Het is in de Ridder op de kolfbaan
Waar de tafels en stoelen al klaar staan
Het loopt al heel snel vol hier
We zitten er dan ook met plezier
Er wordt nu een openingswoord gedaan
Dan komt de koffie met gebak er aan
Daarna worden er briefjes rond gebracht
Waar iedereen nu blij om lacht
Want wat is het geval hiermee
Er worden liedjes gezongen, hoezee
Dan moeten we op het briefje kijken gaan
Welke liedjes die meneer heeft gedaan
Kras die dan nu maar door mensen
Want dat zijn daarvan de wensen
Dan is het even pauze hoor
We krijgen wat te drinken en gaan weer door
De meneer die op de accordeon zit te spelen
Doet alle liedjes, het waren er velen

Als alle liedjes zijn doorgekrast
Worden we allen weer verrast
Ga naar die tafel toe daar
Ja, dat is mooi, echt waar
Je mag er een cadeautje uitzoeken gaan
En dat heeft iedereen blij gedaan
We zijn verder ook nog verwend
Met lekkere hapjes, die ieder wel kent
Nu komt er een eind aan de middag hoor 
Na het afscheidswoord gaan we er weer van-
door
Nu Zonnebloem bestuur en vrijwilligers, echt 
waar
We geven jullie de beste wensen met elkaar
Want wat is het mooi en fijn
Om gast van de Zonnebloem te mogen zijn
En bij het afscheid nemen, mensen
Kregen we nog chocolaatjes en de beste wen-
sen.

Tini Bregman-Spaans

KOGGENLANDERS IN DE PEN
REAKTIE OP  KNARRENPARK- AVENHORN
Ja man we hebben er nog een keer over nagedacht, over dat Knarrenhof in Avenhorn’.’ Ja maar dat 
is er zomaar niet hoor’ zeg ik.   Die 40 woningen  vrijstaand en allemaal koop, dat is toch te veel’.        
‘Maak er dan 25 van en benut de rest van de ruimte voor sociale woningbouw, appartementen of 
zo,  zoiets als De Elft ,  met kleine aanpassingen dan kunnen er nog veel meer woningen gebouwd 
worden, ook voor de jongeren of alleenstaanden ‘.      
Maar wel allemaal gasloos , zonnepanelen op het dak en een warmtepomp. Ik denk dat er wel 
animo is hoor voor zo een project ‘.  ‘Op fiets/wandel afstand van het winkelcentrum .’En mooi 
dicht bij Kwiek ‘78 voetbal ,en straks Kwiek walking football ,en de tennisbaan’. Maar nu las ik in 
de krant laatst, dat er in Spierdijk ook een nieuwe wijk in ontwikkeling is. Achter de bowlingbaan 
van Gerard Duyn, en het kerkhof, hier moeten straks 82 woningen komen...................
Die zullen ook allemaal wel op een voor ons te groot  perceel komen te staan. 
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Wij willen niet zo groot meer, maar wel ruimte met een garage/schuur en dat is in Avenhorn met 
alle voorzieningen in de nabijheid toch beter te regelen, denk ik zo. Maar dan moet er daar in 
Avenhorn, op dat Knarrenhof of eigenlijk Knarrenpark,  wel ruimte komen voor recreatie , kaart-
club of biljart , sjoelen, punniken of  voor een koffieochtend, een paar tafeltjes.  Maar dat kan dan 
toch in dat appartementengebouw .Hoeft niet zo groot.  Dan komen daar toch altijd wel mensen 
wonen, die dit willen  beheren, althans zorgen voor een sleutel................... 
Maar wat ik nog meer zag daar. Er is daar aan de achterkant een breed water, hier een paar vlon-
ders en je kunt er lekker zitten te vissen’. Jullie kletsen nu wel over de mogelijkheden, maar zal de 
gemeente al een sloopvergunning hebben aangevraagd , eerst zullen die scholen e.d. weg moeten. 
‘Nou ik denk het wel, je moet toch snel kunnen beginnen’. Toch. De gemeente heeft een eigen 
woonbedrijf, tekening van De Elft ligt ook nog wel ergens in een la. Ja op deze manier bespaar je 
wel hé. Maar dan moet het wel  eerst voor de eigen inwoners zijn. Dus niet teveel verder vertellen 
hé’. Dus geen Europese aanbesteding ......................
Hou lekker alles in eigen beheer. ….........

 Hans Feld

KOGGENLANDERS IN DE PEN
Ik zie haar regelmatig de bocht nemen voor mijn huis. Als ik haar volg de ’verkaveling’ op stapt ze 
regelmatig af, pakt wat op uit het gras, stopt het in haar fietstas en rijdt weer door. Honderd meter 
verderop hetzelfde tafereel. Een fietser, die oog heeft voor de troep die iemand anders in de berm 
heeft gemikt. Niet zo van ‘dat is niet mijn pakkie an’ of ‘dat ruimt iemand anders wel eens op’. 
Nee, zij vindt dat het aan haar is om mee te helpen onze omgeving schoon te houden. Dus gaan 
de energiedrank blikjes en chipszakjes mee naar huis en in de afvalbak. Zo ook de hondenbezitters 
die niet te beroerd zijn om andermans slordigheid te verzamelen en mee te nemen als ze fikkie 
toch uitlaten. Mijn stille helden!

 
Dick Funcke
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AGENDA 13-6 T/M 26-6
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Di/vrij 11/14-6 18.30 uur De Goorn/Koggenhal EDO wandel-4-daagse
Vr 14-6 20.15 uur Berkhout/Kerk Simon and Garfunkel The Sound of 

Silence
Za 15-6 19.00 uur De Goorn/Kerk Vormsel
Za 15-6  De Goorn/TV Apollo 50 jarig bestaan
Za 15-6 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 15-6 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 16-6 12.00 uur Berkhout Amusementtocht
Woe 19-6 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 19-6 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 22-6 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 22-6 12/17 uur  Landelijk Atelier weekend
Zo 23-6 12/17 uur Berkhout/Bobeldijk 25 Open Beeldentuin

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN       

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 29-6 20.30 uur Berkhout/Kerk Duoconcert Bloeband & Moonliners
Za 29-6 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Di 2-7 19.00 uur Berkhout/plein Bruggevaart Muziekver. Volharding Optreden 

leerorkest
Woe 3-7 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Vr 5-7 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Vr 5-7  Nog niet bekend Brassband KnK Openluchtconcert
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/Dolleburg 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
 31-8 tm 8-9 Berkhout/TV De Berk Berkenslagtoernooi
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK “Muziek op het 

plein”
Vr/Zo 27/29-9  Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het in-

dianengebied
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/De 

Goorn
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FAMILIEBERICHTEN

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor uw bezoek, de bloemen, de vele kaarten en de 
troostende woorden, na het overlijden van mijn allerliefste vrouw, moeder en overgrootmoe-
der

Jacoba Groothuis van Bree
Co

Het heeft ons gesterkt om dit grote verlies te dragen.

 Ger, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Vanaf deze plaats willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties en kaarten die wij heb-
ben gekregen voor ons gouden huwelijksfeest. En alle mensen die ons feest tot een geweldig 
feest hebben gemaakt.
 Gerda en Cees Bijman
 Kerkebuurt 193, 1647 MG Berkhout

Wij kijken vol trots en dankbaarheid terug op ons gouden huwelijksfeest, alle bezoeken - wen-
sen - kaarten - bloemen - (2) erepoorten en cadeau’s.
Dagen met een gouden rand, werkelijk fantastisch!
‘Dankbaarheid is iets wat niet alleen rijker, maar ook mooier maakt.
Vaak ligt geluk verborgen in heel gewone dingen want het zijn de kleine dingen die 
spreken van hoop en vertrouwen!’
Nogmaals dank,
 Arie en Corrie van Leijen-Spaansen

22 mei 2019

TENSLOTTE

Verloren: 
Heeft iemand een gouden ketting gevonden op route Drecht - Ariëns - Het Veer - dorpsbos - Bui-
tenroede - Koningsspil - Molenhof? Op 21 mei waarschijnlijk tijdens het uitlaten van de hond 
verloren. Het is een gouden ketting met davidsster hanger en heeft grote emotionele waarde. Er 
staat een beloning tegenover voor de eerlijke vinder.
 Contact via V. de Graaff, 06-42628596
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Gezocht:
Voor mijn ouders in Avenhorn zoeken wij hulp bij persoonlijke verzorging, begeleiding en hulp in 
het huishouden tijdens de vakantieperiode. Ervaring in de zorg is handig, maar niet noodzakelijk. 
Uitbetaling via PGB. Interesse?
Neem contact op met Margreeth van Diepen 06 38446665 / mg.vandiepen@gmail.com

Gevonden:
Beste jongeman die de bluetooth usb speaker heeft gekocht van mij op de rommelmarkt. Ik heb de 
afstandbediening gevonden.
 Je kan me bereiken op 06 23398797

Gevraagd met GROTE SPOED bezorgers voor de ochtendkrant.
Leeftijd vanaf 15 jaar.
Goede verdienste en gezonde bezigheid.
Inlichtingen bij Ita Bakker
Telefoon 06 29423302 of 0229-543394

Te koop gevraagd:
Vrijstaande of 2 onder een kap woning
Opknapper geen bezwaar.
Minimaal grondoppervlak 400 m2

Met schuur of garage of ruimte om deze te kunnen plaatsen.
Reacties bij voorkeur via mail: Familie Faro, West 49C Avenhorn.
pietfaro@quicknet.nl  Tel. nr. 0229-230958

Bijverdienste aangeboden in Berkhout
Gezocht: Flinke jongeman of AOW-er om ± 5 uur per week te helpen in de tuin en/of klusjes om 
het huis.
 Tel. 06-23392034

Aangeboden:
Lieve oppas voor uw hond(je) tijdens uw weekendje weg, vakantie of een dagje uit.
Gewoon lekker aan huis met tuin. 
Ik ben zelf in het bezit van een hondje dus extra gezellig!
 Bel José 06-13436136

‘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 19 juni vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.


