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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 14 augustus 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

Dit is de laatste Heraut voor de vakantie. Aan de kopij te zien, zijn al veel mensen met 
vakantie. Deze uitgave is dan ook dunner dan u van ons gewend bent.
Wij gaan er vier weken tussenuit, maar blijft u gerust uw kopij insturen, zodat wij 14 
augustus een goedgevulde mailbox hebben.
Wij van de redactie wensen wij u een hele fijne vakantie, geniet ervan en tot over vier weken.

Een zonnige groet
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling)
* Roep om hulp
* Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
* Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
* Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
* Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 
 06-49460592

HUISARTSEN IN KOGGENLAND
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-541225  Spoed 0229-543736 0229-551264  Spoed 0229-551942

Huisarts & Apotheek De Goorn  
Gezondheidscentrum De Goorn   B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorp-van Weegen 
Dwingel 3 - 1648 JM De   Goorn         Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
0229-542808  Spoed 0229-543848 072-5021401  Spoed 072-5023076

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma Huisartsenpraktijk Obdam 
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204 0226-451231      Spoed 0226-453493
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding 
via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers 
gelden alleen gedurende kantooruren. 

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (tot 08.00 uur) of tijdens het 
weekend (vanaf vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur) dient u contact op te nemen met 
de Centrale Huisartsenpost West-Friesland.

Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-
apotheek, de Maelson Apotheek, in het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. Het is aan 
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze 
manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een 
nieuw medicijn veilig voor u is.

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. verz. A. Braas-Wijnker en  
                   M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960 en 06-12440998
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-540555
St. Barbara, Ursem e.o. verz. I. Wijte 06-52408683
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ZIEKENHUIS 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS, MAELSONSTRAAT 3, 1620 NP HOORN TEL. 0229-257257

DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353

WEEKENDDIENST TANDARTSEN WEST-FRIESLAND TEL. 0226-360229

STICHTING HOSPICE DIGNITAS HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER

Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060 Fax 0229-284069 Tel. 0299-682020
Email: info@hospicehoorn.nl  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl 
Internet: www.hospicehoorn.nl  Internet: www.hospiceleeghwater.nl

OMRING 
Biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud. De zorg wordt geboden in uw vertrouwde 
omgeving, in verzorgings- of verpleeghuis.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg en Omringwinkel 088- 206 89 10
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. 
U kunt artikelen ook online bestellen.  (www.omringwinkel.nl)

BUURTZORG NEDERLAND LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG IN DE VOLGENDE DORPEN:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer,
tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen, 
tel: 06-83999312.

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt bij het Zorgteam terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, 
dagbesteding, kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. U kunt zich 
opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger. Het Zorgteam bestaat uit verschillende 
hulpverleners die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt. 
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met anderen, waaronder zorgpartners, huisartsen en 
scholen. Contact Zorgteam; Tel: 0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl

Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp 
bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Wijkcontactpersonen 
Avenhorn en De Goorn;  Anneke Koopmans (072) 50 222 54
 Berkhout; Jack Sjerps  (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma  (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma  (0229) 55 1970 
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06  Obdam; Cora Schreuder Goedheijt(0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, 
Dinsdag 09.00 - 10.00 uur,  (0229) 56 11 11
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

28 juli dhr. C. van Lenten  Ursem 
 op bezoek bij PG Koggenland
  4 augustus ds. T. Moonen  Oosthuizen
 viering met PG Koggenland
11 augustus ds. O. Reitsma  Berkhout
 op bezoek bij PG Koggenland
18 augustus ds. K. Zwart  Oosthuizen
 viering met PG Koggenland
25 augustus dhr. P. Verschoor  Oosthuizen

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 27 JULI T/M 2 AUGUSTUS 2019
Zat. 27 juli 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 28 juli 10.00u   Eucharistieviering met samenzang
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 3 T/M 9 AUGUSTUS 2019
Zat. 3 aug. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 4 aug. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering
  19.00u  Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 10 T/M 16 AUGUSTUS 2019
Zat. 10 aug. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 11 aug.  10.00u   Eucharistieviering met samenzang
  19.00u   Rozenkransgebed
Don. 15 aug. 19.00u  Eucharistieviering m.m.v het Gregoriaans koor
   Maria Hemelvaart

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 17 T/M 23 AUGUSTUS 2019
Zat. 17 aug. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 18 aug. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u  Rozenkransgebed
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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 e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

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

EEN KLEIN VLAMMETJE
Raadsel: ‘Welke 3 dingen geeft een kaars?’ In dit kleine raadseltje zit een 
hele wereld verborgen.  Een kaars geeft niet namelijk niet alleen licht en 
warmte, maar vooral zichzelf! En als mensen een kaarsje aansteken, dan 
leggen ze iets van zichzelf in deze handeling.  In het lichtpuntje wat ontsto-
ken wordt, zit een wens verpakt, hoop, geloof of trouw. Of...
Donker verdrijven: Het is een klein ritueel, wat denk ik al is gebruikt vanaf 
het moment dat mensen het vuur leerden beheersen. Een lichtpuntje in het 
donker verdrijft de duisternis. Letterlijk en figuurlijk. Als we aan iemand 
willen denken, moed toewensen, troost, hoop, of geloof in een goede afloop 

... dan steken gelovigen en ongelovigen een kaarsje aan. Zolang het kaarsje brandt, wordt als het 
ware je gebed verlengd.

Op de eettafel: Het is in veel gezinnen een goede gewoonte om op de eettafel een kaars of waxine-
lichtje te hebben staan. Het lichtje kan aangestoken worden bij speciale gelegenheden. Natuurlijk 
ook als jullie beginnen met eten en God willen bedanken voor alles wat hij ons geeft of als jullie 
voor een bepaald persoon of situatie willen bidden: om kracht, om sterkte, om troost, om moed, 
om hoop...

In een kapel: Natuurlijk kun je ook regelmatig een kerk binnenlopen om een kaarsje aan te steken. 
Maar niet iedereen is daarvoor in de gelegenheid en vaak zijn onze kerken gesloten. Gelukkig zien 
we steeds meer initiatieven om toch een zijkapelletje open te stellen voor dit doel.
Jezelf geven: Ontsteek regelmatig een lichtje en geef dit kleine ritueel een plaats in je leven en dat 
van je gezin. Want als iemand een kaars ontsteekt, verspreid je daarmee niet alleen licht en warm-
te, maar geef je ook iets van jezelf, datgene dat leeft in jou!
(bron: www.geloventhuis.nl Ellie Keller)

De werkgroep Gezinsviering wenst iedereen een fijne zomervakantie. 

De eerstvolgende gezinsviering is op zondag 29 september. Tot dan!
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HUISARTSENPOST WEST-FRIESLAND – 
ALLEEN VOOR SPOED

‘Als zorg niet tot morgen kan wachten’ is de titel van de 
poster die u waarschijnlijk herkent van de wachtkamer in 
uw huisartspraktijk. 

De huisartsenpost is er alleen voor spoedeisende huisart-
senzorg tijdens de avond, nacht en in het weekend. Ge-
zien de drukte bij ons tijdens zomervakantie vragen wij 
u alleen te bellen voor zorg die echt niet kan wachten tot 
de eerstvolgende werkdag van uw eigen huisarts. 

U kunt bij ons niet terecht zonder eerst te bellen. Net als 
in heel Nederland, is ook de personele bezetting bij ons 
beperkt, waardoor de wachttijden oplopen aan de tele-
foon en in de wachtkamer. 

De Huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout 
is wegens vakantie gesloten van: 

 Maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019

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
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VUURWERK AVONDVAART
Ook dit jaar organiseren we weer een avond vaart, met het vuurwerk spek-
takel van Hoorn.

Wij varen op vrijdag avond 16 augustus richting IJsselmeerdijk, om te 
kijken naar het jaarlijkse vuurwerk spektakel van Hoorn.
Lijkt het jullie ook leuk om te kijken, dan ontmoeten we elkaar daar.
Het vuurwerk start om 22.00 uur tot 22.20 uur.
Na afloop is het donker, dus het belooft een spannende terugvaart.

Aanmeren bij IJsselmeerdijk, richting Grote Waal fietspad aansluiting Westerdijk.
Neem evt. een plank mee, om uit te stappen vanwege het riet.

Nog een datum voor in de agenda.
Op zaterdag 14 september organiseren wij een picknickmiddag bij de boer met rondleiding.
Vanaf: 15.30u t/m 17.00u.
Nadere informatie volgt nog.

U kunt zich aanmelden bij “Stoer an ut Roer”
Mailto: stoeranutroer@gmail.com
Of: Don Rinkel 0634429688

KOGGEKLASSIEK HOUDT EEN ZOMERSTOP
Na een inspirerend jaar houden we de zomerstop  om in augustus weer fris 
van start te gaan met een nieuw seizoen. 
Een seizoen waarin o.a. de componist Verdi een grote rol gaat spelen en we 
een ode brengen aan twee van zijn opera’s. 
Woensdag 3 juli hebben we ons muzikale jaar afgesloten met een zeer spe-
ciaal optreden in het Magnushof in Schagen. Voor een overvolle zaal be-

langstellende bewoners, familie en vrijwilligers hebben we o.a. stukken gezongen uit de opera’s 
Macbeth en Nabuco, welke we in november ten gehore gaan brengen. 
Blij verrast werden we na afloop getrakteerd op heerlijke gebakjes en mooie complimenten.
En dan gaan we nu genieten van  een mooie zomer om op woensdag 21 augustus weer vol over-
gave en plezier te starten met de repetities .
Natuurlijk is er nog plaats voor nieuwe leden . Kom gerust een keer luisteren en een kopje koffie 
drinken  en neem uw familie en vrienden mee. Wie weet raken zij ook geïnspireerd  door de 
prachtige operaklanken.
En weet u het nog ? Zaterdagavond 9 november treden we op in de parochiekerk van  Obdam en 
op zondagmiddag 10 november in cultureel centrum Pancratius in Blokker . Zet deze data vast in 
uw agenda, want het belooft een spetterend optreden te worden. Hierover graag in een volgende 
Heraut meer.

Koggeklassiek wenst u een fijne, zonnige zomer toe en graag tot ziens. 
www.koggeklassiek.nl 
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KOLFSPORT
lessen 2019

Spelmateriaal  aanwezig!

5 x gratis
dames en heren

 
vrijdagavond 

23-30 augustus
6-13-20 september
aanvang 19.30 uur

 CLINIC              
met familie, vrienden of             
collega’s is ook mogelijk            

waar: Café de Ridder, Berkhout 
www.cafederidder.eu

info/aanmelden: Kolfvereniging RSJ Berkhout
www.kolfbond.nl

E: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
Ina  T. 06-28993108   Marrie  T. 0229-551556
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De zomer is begonnen en de scholen hebben inmiddels de laatste lesdag afge-
sloten. Diverse vlaggen hebben met tas reeds aan de stok gehangen en de 
eindmusicals van de groepen 8 zijn achter de  rug. Even geen  overblijfdienst, 
pleinwacht of klaarover.
‘s Ochtends iets meer tijd over omdat de wekker wellicht niet gezet hoeft te 
worden. Dus………... alle tijd om je in te schrijven voor het 30e Berkenslag-
toernooi. Er wordt door onze eigen weergodin voor week 36, een gezellig 

drukke sportieve en zonnige week voorspeld, dus alle reden om mee te doen met een cool toernooi 
als het Berkenslag toernooi in Berkhout.

Schrijf je nu in, neem er even de tijd voor, zoek een maatje indien je deze nog niet hebt en charter 
vriend en vriendin om ook mee te doen of, om als publiek de honneurs waar te nemen, want ook 
die zijn belangrijk. Dan heb je daarna alle tijd om je koffers in te pakken, de hond naar de kennel 
te brengen, planten nog een keer water te geven en de sleutel bij de buurvrouw af te geven, om 
zo met een gerust hart op vakantie te kunnen, want ja………. ingeschreven voor het Berkenslag-
toernooi dat is reeds voor elkaar. Wij wensen jullie een fijne vakantie met zicht op een geweldig 
tennistoernooi. Het Slaaphuys Berkenslagtoernooi. Tot gauw!

 De Berkenslagcommissie

BUREN VAN DE BERKENHOF SAVE THE DATE!! 
28 september 2019 geven wij vanaf 15.00 een feest ter ere van de opening van 
onze vernieuwde tuin en nationale burendag. 

De officiële uitnodiging volgt nog in uw brievenbus maar hou deze datum alvast 
vrij in uw agenda!
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
De verbouwing van de “oude” kleedkamers vordert gestaag, de oude leidin-
gen zijn allen vervangen, onder en boven de grond en dat was wel een pittige 
klus. De oude closets in de (oude) kleedkamers zijn weggehaald en de nieuwe 
toiletgroepen zijn gemaakt, alle douches zijn verwijderd. De extra kleedkamer 
is er en de stucadoors en de tegelzetter zijn nu bezig. Doelstelling is om begin 
oktober klaar te zijn met de klus. Zelfs ‘s avonds zijn de bedrijven bezig.

Met de wetenschap dat de volgende dag er regen zou komen, werd er ‘s avonds nog gewerkt om 
het dak dicht te maken. Top en klasse en dat is natuurlijk ook het mooie van de bedrijven uit het 
dorp, de service is TOP, allen zijn er direkt als je ze nodig hebt.

Walking Football, je hebt er vast wel eens over gehoord. Wel RK EDO wil hier ook mee beginnen 
in het nieuwe seizoen. Heb jij er nog niet van gehoord? Op woensdag 11 september is er een in-
formatieavond in de kantine van ons complex. We willen 1x in de 2 weken op de zaterdagmiddag 
vanaf 15.30 uur een uurtje ballen en daarna de 3e helft bespreken. Want Walking Football is in 
onze beleving niet alleen bewegen, maar ook een gezellig sociaal samenzijn. Het is voor mannen 
en vrouwen vanaf 60 jaar, een ieder vanaf die leeftijd is welkom, of je vroeger lid of geen lid van 
RK EDO bent geweest. 
Nadere informatie kan je altijd vragen bij Jan Schrekker, j.schrekker@ziggo.nl, of Marien Laan, 
marienlaan@hotmail.com.
We zien je graag op 11 september vanaf 19.30 uur in de kantine.

De Voetbal3-daagse voor de jeugd eind augustus op het complex van RK EDO zit helemaal vol. 
Een mooi succes voor de organisatie. De leiding heeft er zin in om er 3 mooie dagen van te maken, 
met spel en plezier. 

De Medewerkersmiddag/avond is in verband met de verbouwing verschoven naar zondag 25 
augustus a.s. Vanaf 16.00 uur tot een uur of 8 is het een gezellig samenzijn met een borrel en een 
hapje (bbq) als waardering voor de medewerkers van RK EDO voor hun/haar werkzaamheden in 
het afgelopen seizoen. 

Er is nog een vacature bij de club in het bestuur, namelijk de functie van secretaris. Wil je nadere 
info of heb je interesse, via secretariaat@rkedo.nl kan je deze verkrijgen, of natuurlijk bij 1 van de 
andere bestuursleden. 

Voor een ieder een goede vakantie toegewenst en we zien elkaar weer langs de velden.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter vv RK EDO
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GESLAAGDE HANDBALMIDDAG VOOR JONGENS!
Alleen maar blijde gezichten! Dat is wat er zaterdag 6 juli op de handbalvelden in Wer-
vershoof was te zien. Ondanks de regen kwamen er 32 enthousiaste jongens uit de hele 
regio bij elkaar om een handbalclinic te volgen met aansluitend een wedstrijd. Het doel 
om meer jongens deze fantastische sport te laten ervaren is zeer geslaagd. Niet alleen 
door de opkomst en het samenbrengen van wel en niet handballers, maar vooral omdat 
er verschillende jongens hebben aangegeven op handbal te willen gaan.

De middag begon met een clinic waarbij er verschillende handbalonderdelen aan bod kwamen. Zo 
werd er streethandbal gespeeld, gooitechnieken aangeleerd en gekeken hoe hard er op doel kon 
worden gegooid. Na de clinic werden er korte wedstrijdjes gespeeld waarbij er onderscheid werd 
gemaakt tussen 9 t/m 11 jaar en 12 jaar en ouder. Tijdens deze wedstrijdjes hebben we al veel 
talent ontdekt.
Dit initiatief is ontstaan na een overleg met verschillende handbalverenigingen uit de regio waarin 
we een gezamenlijk doel hebben om het jongenshandbal op meerdere plekken in West Friesland 
weer terug te krijgen. Naast handbalvereniging VVW, waren ook Westfriezen, SEW en Hauwert 
deze middag aanwezig om samen met het NHV en Team Sportservice dit evenement tot een suc-
ces te maken.
Dit is het begin van een mooie samenwerking waarin de verenigingen de handen ineen slaan om 
het jongenshandbal populair te maken. De deelnemers krijgen binnenkort bericht waar ze aanko-
mend seizoen kunnen trainen. Vervolgens gaan we door met waar we mee bezig zijn en proberen 
we nog meer jongens enthousiast te maken voor handbal, zodat we hopelijk aankomend seizoen 
1 of meerdere jongenshandbalteams kunnen maken in West Friesland.
Ben jij een jongen tussen de 9 en 15 jaar en lijkt het je leuk om te handballen, dan kan je je aan-
melden bij een handbalvereniging bij jou in de buurt om te vragen wanneer je een keer kan mee 
trainen. Je hoeft geen handbalervaring te hebben. Tot dan. 

FIETSTOCHT TEMPELIERS
Hallo Leuterianen, zondag 7 juli hadden we weer onze prachtige fietstocht. 
Wij zagen een ruime 100 fietsers vanaf Dolleburg vertrekken voor een 
mooie tocht door onze prachtige fietsomgeving. Gerda had weer een leuke 
tocht uitgezet met vele mooie bezienswaardigheden. Bij de eerste post, in 
Schermerhorn een pakkie drinken en een lekkere krentenbol en bij Nové en 
René op het Wogmeerdijkje stond  de koffie met appeltaart klaar. Wij willen 

Nove en Rene en koffiejuffrouw Ciel dan ook hartelijk danken voor de geweldige ontvangst. Ook 
onze trouwe sponsors en de andere Tempeliers  willen we bedanken voor hun inzet. Echter zonder 
jullie Leuterianen kunnen we niet dus jullie natuurlijk ook hartstikke bedankt voor jullie gezellige 
deelname. Er bleven nog diversen mensen nagenieten van het fantastische fietsarrangementje van 
Barry en Inge. Het was weer allemaal tip top voor elkaar. Tot volgend jaar, zet de fietsen alvast 
maar klaar.

ALAAF – ALAAF _ ALAAF

Carnavalsvereniging De Tempeliers
 Sponsbob
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PEUTERS VOORBEREIDEN OP DE BASISSCHOOL
Peuters en kleuters voorbereiden op school is een vak apart. Jonge kinde-
ren ontwikkelen zich en leren door (samen)spelen met andere kinderen en 
volwassenen in een uitdagende en kindvriendelijk ingerichte ruimte. In een 
veilige en vertrouwde omgeving, waar ook de ouders volop betrokken zijn en 
kunnen leren hoe ze hun kind ondersteunen in hun ontwikkeling. Twee- en 
driejarigen spelen met plezier en voelen zich prettig bij het aanbod en in de 

ruimte waar ze samenspelen. Al met één keer per week extra aanbod maken ze grote stappen voor-
uit in de ontwikkeling! SKiK heeft om deze reden een speciaal aanbod om hen voor te bereiden op 
de basisschool. Is uw peuter toe aan een nieuwe uitdaging? 
SKiK (Stichting Kinderopvang Koggenland) heeft meer dan 35 jaar ervaring in het ver-
zorgen en begeleiden van kinderen en biedt ouders in de gemeente Koggenland een 
opvangmogelijkheid voor hun kind(eren) in de eigen leefomgeving. SKiK biedt opvang 
op peuterspeelzalen voor kinderen van 2 en 3 jaar, professionele dagopvang voor kinde-
ren van 0 tot 4 jaar, professionele buitenschoolse opvang (BSO), tussenschoolse opvang 
(TSO) en vakantieopvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

AGENDA 25-7 T/M 21-8

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 27-7   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 31-7 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 3-8   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 3-8   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 10-8   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 14-8 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 14-8 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Vr 16-8 22.00 uur Hoorn/Grote Waal Stoer an ut Roer Vuurwerkvaart
Za 17-8   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 17-8 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe/Vr 21/23-8  De Goorn/ VV RKEDO Clubvoetbaldagen
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN      
 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo 25-8 10-16 uur Avenhorn/Dorpsbos Rotary Club Koggenland 
    kofferbakmarkt
 31-8 tm 8-9 Berkhout/TV De Berk Berkenslagtoernooi
Zo 1-9  Oudendijk ODIGOFEEST
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK 
    “Muziek op het plein”
Za-Zo 14/15-9 11-16 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
Vr-Zo 27/29-9  Avenhorn Kermis
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
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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
Vr-Za 22/23-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”  

 
    

TENSLOTTE

Zondag 1 september een onderlinge wedstrijd bij Stal Liza, dressuur alle klassen, springen en  
ringsteken onder de man. Op de website vind je een inschrijfformulier.

Nieuw baasje gezocht:
Wij: Doerak en Minous zijn 2 poezenzusjes van bijna 1 jaar (5-9-17) en zoeken een nieuw baasje 
(bazinnetje) met wat ruimte om huis om te spelen en jagen. We zijn heel lief en zindelijk en willen 
graag bij elkaar blijven.
Onze huidige bazin gaat verhuizen naar een kleinere woning, daarom zoeken wij een nieuw 
tehuis.
 Inlichtingen 06-13587808

Te koop:
Mooie boerenfox puppy’s geboren 7-6-2019. Ze groeien op in ons gezin op de boerderij. Krijgen 
paspoort, worden geënt, gechipt en ontwormt. Vraagprijs teefje € 325,00 en reutje € 300,--.
 Tel. 06-14657776.

Te koop:
40 kleine hooibalen ook geschikt voor paarden.
 Tel. 06-22714069.

‘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 14 augustus vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


