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VAN REDACTIEZIJDE

Een lekker gevulde Heraut, we merken dat er weer vaker in de pen gekropen wordt om leuke 
stukjes voor dit blad in te schrijven en in te sturen. Maar het mag natuurlijk altijd meer zijn!
Er staan mooie concerten in de planning van de vele koren en zangtalenten die in ons 
verspreidingsgebied actief zijn. De goed bezochte boeken- en platen beurs in Berkhout is ook 
zeker een aanrader.
En EHBO vereniging De Goorn gaat weer starten met een beginnerscursus, ditmaal op zaterdag 
dus wie weet kunt u nu wel tijd vinden om dit belangrijke papiertje te halen want; 
Een EHBO cursus doe je voor een ander!
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OP ZONDAG 29 SEPTEMBER IS ER OM 10.00 UUR WEER EEN 
GEZINSVIERING IN DE KERK VAN DE GOORN
Het thema van de viering is rijk en arm. 
Ben je arm als je gaten in je broek hebt? Zie je de armoede om je heen? Bestaat 
dat eigenlijk nog wel, echte armoede?
Ben je als rijke altijd gelukkig, heb je dan alles wat je hartje begeert?
Hoe kan je leven in een wereld waarin het verschil tussen rijk en arm soms zo 

groot is maar eigenlijk niemand dit beseft?
Pastor Álvaro zal ons en de kinderen hierover vertellen tijdens de mis en de kinderen van kinder-
koor …. zullen zingen tijdens de mis.  Als extra’tje willen we graag een bijdrage leveren aan de 
kinderen in Westfriesland die het minder breed hebben door aan jullie te vragen om tijdens de mis 
speelgoed, knuffels en kleding te doneren voorin de kerk. Dan zorgen wij ervoor dat deze op de 
juiste plek terecht komen. Tot dan!
 

JE BATTERIJTJE
Natuurlijk zijn er dingen om voorzichtig mee te zijn: 
dat superhoge klimrek, de instap in de trein, 
het randje van het zwembad, die hele grote hond, 
de flessen uit het kastje, iets eten van de grond…
Soms ben je té voorzichtig. Dat hoeft nou ook weer niet. 
Je mag gerust vertrouwen op iets dat je niet ziet: 
een kracht bij jou vanbinnen, een soort van batterij. 
Als jij durft te beginnen, dan komt die krachtbron vrij:
Je dúrft over de drempel, je komt voor iemand op, 
je drukt je eigen stempel, je zegt op tijd ‘ik stop’, 
je gaat met iemand praten, je doet die eerste stap. 
En durf je te beginnen, dan loopt het best goed af!
Vertrouw maar op die power en kom tot het besef: 
die kracht heb je gekregen, dus toe maar, heb ’t lef! 
Je lef, je batterijtje, je hart raakt echt niet op. 
Maar leg het wel te laden aan ’t grote hart van God!

Zondag 29 september zijn wij er weer met een gezinsviering. De kerk(deur) staat open! Komen 
jullie ook? 

HET WOGMEERS VOCAAL ENSEMBLE ZINGT:
 “Vrede, Vrijheid, Vreugde”
Vrijdag 20 september, aanvang 20.00 uur zingt het Wogmeers Vocaal Ensemble in de St. Bavokerk 
te Ursem, onder leiding van Thom ten Harkel en met medewerking van de organist Hans Weenink 
het concert 

`VREDE, VRIJHEID, VREUGDE``
Het concert vindt plaats in de St. Bavokerk te Ursem, Noorddijkerweg 1 te Ursem.
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Entree is € 7,00 exclusief consumptie.
Kaartverkoop bij de ingang van de kerk. Reserveren niet mogelijk
Bij de keuze van de muziekstukken is het Wogmeers Vocaal Ensemble geïnspireerd door 
de  jaarlijkse vredesweek in september, maar het thema is ook gekozen als een aanloop naar de 
viering van 75 jaar vrijheid in Nederland in 2020.
Meer informatie via www.wogmeersvocaal.nl/concertagenda 

	  

GARAGESALE  

	  

Op zaterdag 21 september a.s. houden we vanaf 
10.00 uur een garagesale in de hele Wogmeer. Er zijn 
rond de twintig meewerkende adressen, dus er zit 
altijd wel iets leuks voor u tussen. Wij, van het FMA, 
hebben  prachtige borden laten maken van oude foto’s 
van bijzondere huizen / boerderijen in de Wogmeer 
en deze willen we graag aan iedereen laten zien. 

Dus kom gezellig wandelend of op de fiets en geniet van al dat moois in de Wogmeer. Bij het café 
treden ‘s middags de Landlubbers voor u op en wellicht vindt u op sommige plaatsen een expositie. 

We wensen iedereen in ieder geval veel koop- en kijkplezier.

BUNCH OF BARRELS IN “DE PIANOKAMER”
Vintage Music by Bunch of Barrels! De heren gaan ‘Down Memory Lane’ en nemen u mee naar 
de gedenkwaardige en unieke tijd van de jaren ’60 en ’70 met die fantastische muziek. “The 
Soundtrack Of My Life”, zoals velen het noemen… De Barrels komen met een interessante layout 
en vernieuwd repertoire, dat ze in hun eigen stijl brengen. De combinatie van muziek, beelden, 
anekdotes met humor én de interactie met het publiek maakt dat Bunch of Barrels anders is.
Akoestische setting, intieme sfeer, sprankelende akoestische 4-, 6- en 12 snarige gitaren, bluesharp, 
basic drums en percussie, accordeon, viool, én vocals die samensmelten tot close harmony. Velen 
onder ons dromen weg bij deze klanken en verlangen stiekem terug naar de ongedwongen sfeer en 
de ‘vrijheid/blijheid’ van toen, waarbij o.a. de Dolle Mina’s, de Provo’s en de geur van Patchouli 
niet weg te denken zijn.
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Er wordt een greep gedaan uit de muziek van o.a. Crosby, Stills & Nash, Flower Pot Men, Scott 
McKenzie, The Byrds, The Hollies, The Eagles, The Mamas & The Papas, The Beatles, maar ook 
bijv. The Beach Boys, The Tremeloes, Gary Puckett & The Union Gap, Marvin, Welch & Farrar, The 
Fortunes en natuurlijk parels van Nederlandse bodem! Jeugdsentiment, dus een feest van herken-
ning. 21 september  aanvang 20.30 uur  zaal open 20.00 uur
“De Pianokamer”, Spierdijkerweg 112, Spierdijk
Entree 12.50 reserveren  0634952332 of bunchofbarrels@kpnmail.nl 

NEW BRASS & RHYTHM TREEDT OP TIJDENS
“DROKTEMAKERS FESTIVAL” OP 22 SEPTEMBER IN VOLENDAM
Ter gelegenheid bij het 100 jarige bestaan van fanfare “Wilhelmina” uit 
Volendam, is het jeugdorkest New Brass & Rhythm uitgenodigd te komen 
spelen op het “Droktemakers Festival“.
Op 22 september van 14.00 tot 21.00 uur wordt er een cultureel 
muziekgebeuren georganiseerd op het Europaplein in Volendam, met 

verenigingen waar de fanfare Wilhelmina connecties mee heeft. Zo is onze dirigent Pieter Koster 
ook de dirigent van de fanfare Wilhelmina. Het Europa plein zal aangekleed zijn met bankjes, 
tafeltjes met rondom eet en drinktentjes. Dit is zeker een gelegenheid om een `visje te halen´ in 
het altijd gezellige Volendam. 
New Brass & Rhythm staat gepland om 16.40 uur. Het volledige programma kunt u vinden op 
www.fanfarewilhelminavolendam.nl
 

A
G

E
N

D
A   zaterdag 28 september, 11.00 tot 18 uur

  zondag 29 september, 11.00 tot 16 uur

De toegang is natuurlijk gratis!
Op vrijdag 20 september vanaf 19.00 uur maken we een ronde 
door Berkhout en Bobeldijk om de aan de weg gezette boeken etc. 
op te halen.

Lange rijen met uitgele-
zen boeken, bekeken 
video’s en grammofoon-
platen uit een vervlogen 
tijd. De Berkhouterkerk 
heet u ook dit jaar weer 
hartelijk welkom om te 
komen neuzen en 
snuffelen naar nu net 
dat ene object dat aan uw collectie ontbreekt. 
En dat allemaal voor een prikkie!

Boeken- en platenmarkt
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De lijnen op de grasvelden zijn weer uitgezet en wit gemaakt, de netten zijn 
weer in de doelen opgehangen, de ballen zijn weer opgepompt, oftewel, na de 
bekerwedstrijden begin september, begint de competitie weer in het weekend 
van 21 en 22 september a.s. Op rkedo.nl kunt u het volledige wedstrijdpro-
gramma inzien van uw favoriete team. We hebben er weer zin in en de spelers 
en begeleiding ook, gezien het enthousiasme tijdens de jeugd Kick Off van de 

trainers en begeleiders en het seniorenoverleg van de spelers. Voordat de balletjes weer gaan rollen 
is er op de achtergrond heel veel werk verricht, hulde en dank aan allen daarvoor.
Succes en plezier toegewenst allen tijdens het seizoen 2019-2020, we gaan er weer wat 
moois van maken met elkaar.

De verbouwing van de oude kleedkamers is zo goed als afgerond. Nog wat kleine zaken moeten er 
gedaan worden, maar we kunnen terugkijken op een verbouwing die prima verlopen is. Vlak voor 
de competitie klaar, prima gepland, zodat we geen wedstrijden hoeven te verschuiven of uitstellen. 
Het ziet er weer TOP uit, de kleedkamers uit 1974 zijn aangepast aan de huidige normen. De 
vaste groep werkers, John, Peter, Albert en Peter, dank hiervoor en jullie kunnen terugkijken op 
een mooie bouwklus.
De officiële heropening willen we op vrijdagavond 27 september rond 20.00 uur a.s. doen, waar 
dan alle medewerkers en bedrijven aan de klus voor worden uitgenodigd. 
Wij nodigen u graag uit om het resultaat te bekijken, we kunnen er trots op zijn met zijn allen.
Aan alle jeugdtrainers en begeleiders (een 60-tal) zijn trainingsjacks en voor de winter coachjassen 
uitgereikt. Hiermee zijn de trainers en begeleiders duidelijk zichtbaar en goed gekleed. Op de ach-
terzijde is duidelijk zichtbaar het embleem van de Club van 100, hiermee reclame makend voor 
deze prima Club van 100. Wilt u lid worden, geef dan even een seintje aan clubvan100@rkedo.nl. 
Deze mooie club bestaat in april 2020 reeds een 25 jaar, een mooi feestje ligt dus in het verschiet.  

Al eerder vermeld dat het zou gebeuren, maar nu is het toch tot stand gekomen, sinds 9 september 
zijn er cliënten van Esdege Reigersdaal, onder begeleiding, werkzaam op de maandagmorgen op 
het sportcomplex De Krom. Een welkome aanvulling voor de maandagmorgengroep en de cliënten 
van Esdege Reigersdaal krijgen hiermee een mooie dagbesteding op ons mooie complex.

Op De Krom staat al enige tijd een kledingcontainer. Heeft u oude kleding over, dan kunt u die ook 
altijd bij RK EDO inleveren, de plek van de container is bij de ingang van de fietsenstalling.

Op de site van rkedo.nl kan je via de link van Sponsorkliks, rechtsonder op de site, via diverse 
bekende bedrijven spullen bestellen. Als je de artikelen bestelt via deze link op rkedo.nl, dan krijgt 
RK EDO een bepaalde vergoeding en het kost jouw niets extra’s, een kleine moeite met een mooi 
resultaat voor de club. 

Op vrijdagavond 4 oktober wordt de Jaarvergadering voor de leden gehouden in de kantine van 
ons sportcomplex, de Jaarvergadering begint om 20.00 uur.

Met vriendelijke sportgroeten,  Marien Laan
voorzitter RK EDO
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KORT NIEUWS VAN TAFELTENNISVERENIGING BACKHANDS!
Het najaar seizoen is weer begonnen!!!  
Lijkt het je nou ook leuk om een keer te tafeltennissen?
Kom gerust langs in Dorpshuis de Kogge Grosthuizen nr. 76a 
Elke vrijdag avond speelt de jeugd tafeltennis van 19.00 uur tot 21.30 uur en 
aansluitend vanaf 21.30 spelen de senioren competitie en is er voor recreanten 
de gelegenheid om een balletje te slaan en aan te moedigen vanuit de kantine. 

Dit seizoen spelen we thuis op 6 en 13 sept, 4, 11, 18 en 25 okt, 8 en 15 nov en op 6 en 13 
december.
Ps. Wist je dat Lidmaatschap maar € 32,50 (jeugd) / € 47,50 (senioren) per jaar is?
Volg ons op ook facebook en Instagram!

BOEKEN- EN PLATENMARKT
Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 wordt in Cultureel Centrum 
Berkhouter kerk weer een grote Boeken- en Platenmarkt gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er is een grote collectie binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur, 
atlassen, reisboeken, kunstboeken, kookboeken, studieboeken, stripverhalen, 
kinderboeken, CD’s, DVD’s, Elpee’s en legpuzzels.

De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de 
Berkhouter Kerk.
Op vrijdag 20 september vanaf 19.00 uur maken we een ronde door Berkhout en Bobeldijk om 
aan de weg gezette boeken etc. op te halen. Eventueel kunt u de spullen brengen bij Piet Koeman. 
Oosteinde 73. Of bellen met Bertus van Veen, om de spullen eerder op te halen 551355 of 06-
44494627. De spullen bij voorkeur aanleveren in bananendozen.
Tot ziens op de markt.
Zie ook www.berkhouterkerk.nl

EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O.
We willen als EHBO vereniging St. Veronica De Goorn EO even uw aan-
dacht voor het volgende,
Veel bedrijven en verenigingen hebben tegenwoordig de verplichte BHV-
ers rondlopen in gebouwen en op terreinen. De BHV-er is prima opgeleid 
om in veel gevallen adequaat te reageren. BHV training wordt elk jaar 
één keer herhaald, vaak met de nadruk op ontruiming en het blussen van 
brand. 

De BHV-er kan reanimeren zonder en met een AED apparaat en de BHV-er kan zorgen voor kleine 
verwondingen en kneuzingen.
 
Maar leren ze ook levensbedreigende situaties in te schatten, leren ze ook levensbedreigende bloe-
dingen te stelpen?……… Wat als er iemand wel een been breekt of een ernstige bloeding oploopt 
of bewusteloos raakt……?
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De gediplomeerde EHBO-er wordt getraind op deze situaties. 
Als gediplomeerd EHBO-er volg je per jaar acht tot tien oefenavonden waarbij bekwaamheid wordt 
gecontroleerd en bij geleerd. De EHBO-er kan binnen een bedrijf of vereniging voor een stuk ze-
kerheid zorgen.
Dit jaar bieden we een versnelde beginnerscursus aan, 
Veel geïnteresseerden in een EHBO cursus geven aan dat de periode van lessen erg lang is bij een 
reguliere cursus, toch al snel 10-12 weken één avond in de week.
Wij gaan het op de volgende dagen doen;
Zat. 05/10  1e dag van 09:00 - 17:00 
Zat.19/10   2e dag van 09:00 - 17:00
Zat. 02/11  3e dag van 09:00 - 17:00 halve dag met lotus
Zat. 09/11  Examen dag
Kosten voor deze cursus inclusief theorieboek en oefen materiaal € 185,- p/p
Tijdens de pauzes is er koffi e, thee of fris en de lunch wordt verzorgt.
Wilt u graag investeren in een stukje zekerheid? 
Aanmelden kan via onze website www.ehbodegoorn.nl
Als er vragen zijn neem dan contact op met onze vereniging en mail naar; 
arinajonkman@gmail.com

Vriendelijk groet, Arina Jonkman 

 HET JAN JULIUS BILJARTTOERNOOI 2019
Maandag 4 november t/m zaterdag 9 november is het jan Julius biljarttoernooi 
2019 in Café Julius in Avenhorn aan de Jaagweg. Er worden 2 avonden poule 
wedstrijden gespeeld.
Je speelt 2 maal per avond,zaterdag is de fi naledag vanaf 12.30 uur. Zaterdag-
avond de laatste 8. Daarna is er een verloting met mooie prijzen.
Er komen opgave formulieren in Scharwoude, café Julius, Het sportcafé De 

Goorn, café Halfweg in Ursem en bij de biljartclub bij de Golfbaan in Spierdijk.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven bij Cafe Julius 06- 83941559, Arie Rotteveel 0229-543396 
en Juup van Santen 06-53143557. ‘s Avonds beginnen we om 18.30 uur.
Opgeven voor zondag 13 oktober.
 Vriendelijke groeten Arie Rotteveel en Juup van Santen

GESLAAGD “MUZIEKFEEST OP HET PLEIN”
BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT 
Was het de hele week druilerig weer, op zondagmiddag 8 september tijdens 
het “Muziekfeest op het Plein”, waren de weergoden ons goed gezind. Zo kon 
iedereen in af en toe een stralend zonnetje, genieten van de diverse muziek 
optredens. Op het door de leden van Brassband `Kunst naar Kracht´ gezellig 
aangeklede “Asveldje” (het plein naast het clubgebouw) traden artiesten op 

uit de regio, en ons eigen Koggenland. Twee solozangers, een zangeres, een duo, een Beatband en 
een Bigband waren de gangmakers op dit feest, en niet te vergeten het aanwezige publiek, want 
zonder publiek “GEEN FEEST”.
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De Zaankanter Glenn de Koning opende het bal met Amsterdams repertoire, waarna de Bigband 
BLUE TONE van onze eigen trompettist Bart Tuinman het programma vervolgde. Hierna zong het 
duo GEeF een aantal luisterliedjes. Dat de Avenhornse zangeres Annelie Smits voor een feestelijke 
stemming kan zorgen, is nu voor iedereen duidelijk. De band Stereojacks, met leden uit Avenhorn/
De Goorn brachten ons terug in de tijd met hun geweldige beat. Alhoewel het programma al iets 
uitliep, wist gangmaker René Eshuijs bijna iedereen met de voetjes van de vloer te krijgen, en zo 
werd de middag op haar hoogtepunt afgesloten. Het was een heerlijke gezellige muziekmiddag.
Ook volgend jaar hoopt brassband `Kunst naar Kracht´ weer een “Muziekfeest het plein” te 
organiseren op de 2de zondag in september. De opbrengst gaat naar de muziekopleiding van de 
jeugdleden bij brassband `Kunst naar Kracht`. Bezoek onze website www.bbknk.nl en u vindt alle 
informatie over de muziekopleiding en de Brassband.

Op zaterdag 12 oktober 2019 verzorgen 
Grenzenloos en Simonèz een avondvullend 
programma in het Brakenkerkje te Obdam. 
De avond staat in het teken van de 
Najaarsblues. 

Natuurlijk komt de blues voorbij, maar de najaarsblues hoort u deze avond vooral terug in fi guurlij-
ke zin. Soms een beetje melancholisch maar altijd met een positieve twist!
Simonèz en Grenzenloos zijn goede bekenden van elkaar. Simone, de zangeres van Simonèz, 
maakte jarenlang deel uit van het koor. Nu maakt zij prachtige muziek met haar man, recht uit 
het hart.
Aanvang: 20.30 uur. Entree 10 euro. Kaarten te bestellen via www.brakenkerkje.nl 
 Grenzenloos is een koor bestaande uit zes zangers en zes zangeressen. Samen met vier muzikan-
ten, die meerdere instrumenten bespelen en regelmatig meezingen, brengt Grenzenloos muziek 
uit allerlei windstreken. Het koor staat onder leiding van Rens Boerke.
Meer informatie vindt u op www.koorgrenzenloos.nl 

Bakker Koning herfsttoernooi

TENNISLIEFHEBBERS!
De zomer is bijna voorbij en de herfst maakt zijn intrede dus het is het weer zover want dan wordt 
het kei gezellige Herfsttoernooi gespeeld in Avenhorn!
De fi nales zijn op 13 oktober in de verschillende categorieën. U kunt inschrijven in de volgende 
rubrieken: 17-plus speelsterkte 5,6,  speelsterkte 35-plus speelsterkte 6,7,8  en 50-plus  speelsterkte 
6,7,8.
Het belooft een gezellig  sportief toernooi te worden met op de fi nale zondag een optreden van 
zangeres Janina Greven.
De toernooidatum is van vrijdag 5 t/m zondag 13 oktober. Wacht niet te lang en schrijf je snel in.
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SPORTMAAND: WALKING HANDBALL
Een uniek evenement bij St.George! 
Op vrijdag 4 oktober organiseren wij een avond walking handball voor ieder-
een van 35 jaar en ouder die het leuk lijkt om te handballen, maar niet wil of 
kan rennen! 
We geven eerst een uitleg over walking handball en daarna gaan we even 
oefenen. 

Als iedereen de spieren warm heeft gelopen gaan we een potje walking handballen tegen elkaar. 
Hierna kunnen we nog iets drinken met elkaar in de kantine.
Datum: 4 oktober  Tijd: 19.30 uur  Leeftijd: 35+ 
Wij hopen op veel animo en we maken er een gezellige avond van met elkaar!
Voor meer informatie kunt u bellen met Mieke Ruijter: 06-43504436.

 Groetjes het handbalbestuur St.George

KOMT U OOK IN BEWEGING? 
Bij Edogym zijn de lessen weer begonnen, wilt u ook weer 
in beweging komen?
Doe met ons mee!

Rosan staat op de donder-
dagmiddag van 12.00 tot 
13.00 uur voor u klaar in de 
gymzaal in Grosthuizen,

Lekker bewegen samen 
met de groep. Verschillende 
spieren komen aanbod en 
gezellig is het ook!

Komt u ook?
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 Hallo toneelliefhebbers, achter de gordijnen zijn we alweer druk bezig met 
de voorbereidingen van ons komende toneelstuk. 
We spelen voor jullie de klucht
“Gevaarlijk Snoepgoed”

De uitvoeringen zijn op vrijdag 15 november en vrijdag 22 november, de 
aanvang is 20.00 uur in zaal Dolleburg.

Wij zijn echter op zoek naar een souffleur/souffleusse. Lijkt dit je leuk meld je dan aan.
Ook onze jeugd gaat binnenkort weer beginnen, heb je zin om mee te doen ?
Opgeven kan via toneeldegoorn@gmail.com
Voor meer info ga naar onze website;
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven,
Bob Koning.

 

 Het project “Evergreens Songfestival” gaat plaatsvinden op vrijdag 8 en zater-
dag 9 mei 2020 in de Groene Toren van Avenhorn.  Het is een week voor het 
echte songfestival, welke in Rotterdam wordt gehouden.  Om het project te 
doen slagen, willen we ons optreden een mooie uitstraling geven. Naast een 
songfestival aankleding van De Groene Toren en een spetterende presentatie 
van Arnold Kop worden ook geluid en bandleden ingehuurd om u een gezel-
lige avond te bezorgen. Deze wordt met een afterparty afgesloten. Om dit 

festijn te financieren doen we mee aan de Grote Clubaktie. De gemeente Koggenland geeft sinds 
een aantal jaren geen subsidie meer voor de kleine verenigingen en moeten met aktiviteiten hun 
eigen broek ophouden. Reden voor ons om mee te doen aan akties als deze. U kunt onze vereni-
ging ondersteunen door 1 of meerdere loten te bestellen. 
Hoe? Ga naar: www.gemengdkoorevergreen.nl U komt op onze site, waar u naast de informatie 
over onze vereniging het kopje aktueel ziet. 
Klik op de link https://toolbox.clubactie.nl/actie/GemengdKoorEvergreen U wordt door-
gezet naar de Grote Clubaktie. Met uw steun kunnen we een fantastische avond verzorgen en 
de entreeprijzen betaalbaar houden. Doet u mee? Alvast bedankt voor uw medewerking en wij 
wensen u een fantastische prijs toe die u met deze Grote Clubaktie kunt winnen.
Wilt u ook meezingen met dit leuke project? U bent van harte welkom. Iedere donderdagavond 
oefenen wij van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wij zien u graag komende donderdag in de Groene Toren 
te Avenhorn.
 Het bestuur
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Het Bestuur

afdeling Berkhout/Bobeldijk
Woensdag 28 augustus vertrokken 10 dames van de Vrouwen van Nu uit Berkhout/Bobeldijk en 
één heer, in drie auto”s naar het landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Het was een klein 
groepje maar een heel gezellige. Mevrouw Tini Bregman heeft het hieronder prima verwoord.

DIERENPARK HOENDERDAELL OP 28 AUGUSTUS 2019
Vandaag is het 28 augustus hoor
We komen je halen daarvoor
Ik zou net vertrekken gaan 
Om op tijd bij de Ridder te staan
Maar kijk, wat is dat nou
Een auto stopt en men zegt: Kom gauw
Want dan gaan we met elkaar
Naar Dierenpark Hoenderdaell, echt waar
Het is nog een eind rijden hoor
Naar Anna Paulowna, daar doen we het voor
Als we daar aangekomen zijn
Krijgen we koffie met gebak, wat fijn
Een meneer vertelt ons tijdens de wandeling
Over alles wat daar gebeurt, het is een heel ding

Tini Bregman-Spaans

HALLO LIEVE GILDERAKKERS,
Hier weer een update van het Gilde! De vakantie is inmiddels voorbij en de 
groepsavonden zijn weer in volle gang. Zondag 8 september heeft het Gilde 
haar openingsactiviteit gehouden. Deze dag waren alle kinderen (leden en 
niet-leden) welkom om een kijkje te komen nemen in het Gilde gebouw. 
Er waren van alles te doen in en rondom het Gilde gebouw. Er was onder 
andere een stormbaan, een suikerspinmachine, een mega jenga spel, een 

kampfilm, cake versieren en schminken. Kinderen die graag lid wilden worden van het Gilde kon-
den zich deze dag opgeven. Kortom het was een super geslaagde middag! 

Kon je helaas niet aanwezig zijn bij de openingsac-
tiviteit of heb je deze dag gemist? Niet getreurd, je 
bent van harte welkom om één van de groeps-
avonden een kijkje te komen nemen. Voor meer 
informatie over de verschillende groepsavonden, 
zie onze nieuwe website: 

www.hetgildeavenhorn.nl

En wat een mooie vogels zijn hier
Daar kijk je naar  met veel plezier
Ook alle dieren die hier zijn
Het is een pracht, wat is het fijn
Die meneer vertelt over alles wat we tegen 
komen
Daar gaan we vannacht wel over dromen
Nu eerst een broodje eten
En er wat bij drinken, niet te vergeten
Dan gaan we nog een ronde doen, hoor
Het is echt een pracht, daar doen we het voor
Nu wordt het weer tijd om naar huis te gaan
Bedankt Vrouwen van Nu, dat we dit hebben 
gedaan
De terugreis was een andere route mensen
Bedankt en de allerbeste wensen.
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Het afgelopen jaar is het Gilde bezig geweest met het realiseren van een nieuwe website. Hierop 
vindt u onder andere alle activiteiten die wij organiseren, foto’s, de groepsavonden, de leiding, een 
contactformulier en een opgaveformulier. Neemt u zeker een kijkje! 

Liefs, de leiding!

SAMEN IS ALLES LEUKER   
Wij hebben de week er op zitten het 30e Berkenslag tennistoernooi is een feit. 
Samen hebben wij voor een prachtig en cool toernooi gezorgd. Samen en niet 
alleen, want alleen red je het niet. Het begint reeds bij de voorbereiding waar wij 
samen aan tafel gaan zitten hoe we het toernooi dit jaar gaan invullen. 

Samen met de diverse commissies wordt gekeken wat er nodig is en wat er nog gedaan moet wor-
den om bijvoorbeeld de banen er weer perfect bij te laten liggen, de kantine te bevoorraden, de 
was weer schoon aangeleverd te krijgen enz. enz. En als er iets even hapert kijken wij met elkaar 
of er een oplossing voor is.
Een toernooi is niets zonder spelers en samen met de spelers proberen wij tot een fantastisch spor-
tief en cool tennistoernooi te komen. Samen staan zij op de baan om een mooie wedstrijd neer te 
zetten. Is er onduidelijkheid dan los je dat samen op.
Publiek……..zij zijn onmisbaar, voor de spelers, om deze aan te moedigen, voor de gezelligheid 
en uiteraard voor de kantine omzet. Ook zij zorgen er samen voor dat een toernooi nog gezelliger 
en leuker wordt.
Ook dit jaar hadden wij als toernooi commissie het luxe probleem dat wij overvol zaten wat in-
schrijvingen betreft en wij 32 partijen uit moesten loten. Bij het loten proberen wij er samen voor 
te zorgen dat toch iedereen in ieder geval in 1 onderdeel mee kan doen en lukt dat niet dan balen 
wij samen met de betreffende speler(s) dat zij dit jaar niet mee kunnen doen. 
De hele week hebben wij samen “gebeden” voor mooi weer. Op een paar buien na is dit toch 
hartstikke goed gelukt. De lucht werd een enkele keer prachtig verlicht, maar de weergoden zijn 
ons , tussen de buien door, goed gezind gebleven. Veel partijen gespeeld, maar deze keer moesten 
er heel wat wedstrijden verschoven worden i.v.m. minder leuke omstandigheden en door alle 
“soms extra” verhinderingen van de spelers. Maar ook hier probeer je  samen uit te komen en een 
oplossing te zoeken. Respect voor de toernooileiding, creatief met een schema en 4 banen is hun 
nieuwe hobby uit nood geboren.

Zondag de laatste dag met zinderende partijen en, jawel….. een zonne-
tje. Klein buitje voor de stof in de ochtend, maar verder was het een 
heerlijke dag om samen van te genieten. Leuke spannende finale partij-
en waaronder heel wat van onze eigen club. Zo heeft onze eigen Jorrit 
van Trigt samen met Romy Beck van de Hulk, onder luid gejuich van 
het publiek, de finale in de GD6 gewonnen, op en top samenwerking. 
Zo zie je maar dat je samen heel wat bereikt als je er maar open voor 
staat. En al loopt er dan iets niet helemaal goed of is er ergens een hape-
ring of probleem, dan los je dat samen op. Want samen gaat dat beter,  
haalt de druk van, zijn of haar schouders en zo kun je toch wel tot de 
conclusie komen dat………………
samen alles gewoon veel leuker is…….!  

Namens ons samen  bedankt voor deze te gekke, gezellige, en coole week en heel graag tot 
volgend jaar. De Berkenslagcommissie
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UITSTAPJE OBBB 22-08-2019
FRUITKWEKERIJ EN ZORGBOERDERIJ “HET KEETJE” 
TE LUTJEBROEK
Met 47 deelnemers op eigen gelegenheid naar Lutjebroek 
omdat ons verzamelpunt bij de Ridder niet bereikbaar was 
door wegwerkzaamheden, maar iedereen heeft de bestemming 
bereikt.  

We werden ontvangen in een partytent met koffie en eigengemaakte appeltaart onder het genoegen 
van een heerlijk stukje muziek gespeeld op de harmonica en werd er uit volle borst meegezongen.
De bediening werd verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking van de zorgboerderij 
die zich met veel plezier hebben ingezet om het ons naar de zin te maken, petje af voor deze 
mensen. Na de koffie kregen wij een uitleg over het ontstaan van de fruitkwekerij het Keetje en 
de zorgboerderij met de verschillende locaties en de nieuwe prachtige locatie van heden waar van 
alles aanwezig is.
De gehele groep werd uitgenodigd voor een rondrit over de fruitkwekerij in een treintje gemaakt 
van bollenbakken met een deurtje en bankjes er in gemaakt met een mini trekker ging men over 
het gehele terrein en dwars door de boomgaard waar vele soorten appelen en peren te zien waren.
Na de rondrit werden we opgewacht in de partytent met muziek een drankje en een heerlijke 
barbecue kortom een fantastische dag met zonnig weer en een goede herinnering.
Na de afsluiting nog even in het winkeltje gekeken waar heel veel leuke eigengemaakte dingetjes 
te koop waren en natuurlijk bij het uitrijden nog even naar “het Keetje” gekeken.
Kortom een geweldige dag gehad, Wil en Rob Blom

    
Bollenbak treintje       Groot kind 

KOGGENLANDERS IN DE PEN
HEEFT U OOK LAST VAN VERZAKKING GROND NAAST UW BESCHOEIING
De tuingrond naast onze beschoeiing bij de poldersloot De Tocht in Berkhout is de laatste jaren 
fors gezakt. Een paar jaar geleden heb ik de grond opgehoogd en geëgaliseerd maar helaas gaat de 
verzakking verder en bedraagt op sommige punten 40 cm.
Onze beschoeiing is in het jaar 2002 geplaatst. Voor het jaar 2010 heb ik geen verzakkingen 
gezien. De verzakking is geleidelijk ontstaan en viel in het begin niet op. Nu na ongeveer 8 jaar 
verzakkingen wordt de schade steeds groter.
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Ik maak mij daar zorgen over en hoorde van diverse mensen in de buurt dat ook zij last hebben van 
grondverzakkingen. Ik heb het HHNK diverse keren gebeld. Ik krijg allemaal vriendelijke mensen 
aan de telefoon, die vertelden dat het probleem bekend is. De oorzaak van de verzakkingen is, 
dat ongeveer 10 jaar geleden de poldersloten te diep zijn uitgebaggerd, waardoor de grond aan 
de slootkanten wegzakt in het uitgebaggerde deel van de sloot. Door de stroming van het water 
wordt grond van onder de beschoeiing weggezogen. De medewerker van HHNK noemt dat 
onderloopsheid van de beschoeiing. Ik heb gevraagd of de verantwoordelijke medewerker mij kan 
terugbellen, maar helaas word ik niet teruggebeld. Ik heb het gevoel, dat men liever niet over dit 
onderwerp praat.
Ik verzoek mensen die dit probleem herkennen, een mailtje aan mij te sturen, zodat wij eventueel 
gezamenlijk actie kunnen ondernemen : willem.bure@quicknet.nl.

AGENDA 19-9 T/M 2-10    
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo/Za 15/21-9   Collecteweek Nierstichting
Do 19-9 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen 
Do 19-9 20.00 uur Scharwoude/Meerzicht VvNU Lezing: Kilimanjaro 
Vr 20-9 19.45 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Za 21-9 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 21-9 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Di 24-9 19.45 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Ilona Visser ‘Troep Opruimen’
Woe 25-9 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 25-9 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 25/9  Berkhout/Kerkebuurt 169 Start EHBO beginnerscursus
Do 26-9 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Bing
Vr-Zo 27/29-9  Avenhorn Kermis
Za 28-9   Burendag
Za 28-9 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 28-9 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za-zo 28/29-9 11-16 uur Berkhout/Kerk Boeken- en platenmarkt
Zo 29-9 10.00 uur De Goorn/Kerk Gezinsviering
Ma 30-9 10.00 uur Scharwoude/Meerzicht Modeshow
    
PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN       
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 4-10 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Bloemschikken
Vr 4-10 20.00 uur De Goorn/De Krom Jaarvergadering RK EDO
Vr 4-10 20-21.30 Berkhout/Geert Holleschool Speelgoed- en kinderkledingbeurs
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
 5/13-10  Avenhorn/TC Westerkogge Bakker Koning herfsttoernooi
Zo 13-10 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Filmmiddag
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Zo 27-10  De Goorn/Koggenhal Modelspoorbeurs
 4/9-11  Avenhorn/Café Julius Biljarttoernooi
Vr 8-11 20.15 uur Berkhout/Kerk Concert 60’s Dylan
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Vr 15-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het indi-

anengebied
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/
    De Goorn
Zo 17-11 14.30-16.30 De Goorn/Rozenstaete Wintermarkt van de Rozenstek
Woe 20-11 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Groot Dictee
Vr 22-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”
Za-zo 23/24-11  Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 24/11 11-17 uur Berkhout/Kerk Sfeermarkt
Za-zo 30-11/1-12  Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 8-12 11.00 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Zo 8-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
Za 21-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Moonliners Kerstconcert
Zo 22-12 19.30 uur De Goorn/Kerk Brassband KnK + Frank & Zij 
    Kerstconcert 

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, de mooie kaarten en bloemen 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve mam en oma

Jo Vreeker-Ligthart
 Kinderen en kleinkinderen

Avenhorn, september 2019

Wij willen als familie iedereen hartelijk bedanken voor uw hartverwarmende belangstelling na 
het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trots opa

Wim de Vries
De vele persoonlijke uitingen van betrokkenheid hebben ons diep ontroerd en getroost. Het 
heeft ons daarbij enorm gesteund te merken wat een bijzonder persoon Wim, niet alleen voor 
ons maar voor velen is geweest.

 Jo de Vries-Smit, kinderen en kleinkinderen

Spierdijk, september 2019
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TENSLOTTE

Wij gaan verhuizen en hebben te koop: brede 2-zitsbank, salontafel, 2 fauteuils, eettafel + 
4 stoelen, tv-meubel, dressoir (kersen) + spiegel. Alles modern klassiek. Elk aannemelijk bod is 
welkom.  Voor afspraak: 06-51527107.

Vermist
Na een bijzonder gezellige middag 8 september op het plein achter KNK is mijn leren weekendtas 
verdwenen.  Tel. 0619933279

Houtrot reparaties.  Tel. 06-57251225

Hoi lieve ouders,
Bent u op zoek naar een lieve en leuke oppas die het niet erg vindt om doordeweeks en in het 
weekend op te komen passen. Zoekt u iemand met ruim 8 jaar oppas ervaring in de leeftijd van 
pasgeboren tot aan 15 jaar, een opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang, kinder ehbo, 
verantwoordelijkheidsgevoel en regelmaat, dan bent u bij mij aan het goede adres.
Ik ben 23 jaar en woon in De Goorn, ben in het bezit van een rijbewijs en auto.
Heb ik uw interesse gewekt, twijfel dan niet langer en stuur een berichtje naar 06-10312091
 Groetjes Tessa

Gezocht:
Winterberging voor zeiljacht (op trailer). Afmetingen: 10x3)3,80 mtr. (l.br.h.) van ± eind oktober 
tot ± eind april. Pim ten Klei, 0229-551878 of 06-22375721.

Gezocht camperstalling:
Voor mijn camperbusje ben ik op zoek naar een winterstalling van eind oktober tot half maart.
Afmeting van een normaal busje maar wel met een hoog dak.
Wie heeft er plaats? Graag bellen met T. Laan, 06-50402453.

Ben u op zoek naar een caravan/vouwwagenstalling?
Caravan Club (Wester)Koggenland (CCW) in Avenhorn aan het West heeft momenteel nog plaats 
in hun droge en stofvrije verenigingsgebouw/stalling. Wij hebben ruimte voor twee caravans van 
verschillende afmetingen en een aantal vouwwagens.
Afmeting van caravan is tot 6.60 meter lengte berekent van knobbel dissel tot achterzijde en één 
caravan tot 6.00 meter. Indien u belangstelling heeft of vragen bel dan naar 06-46663894 of e-mail 
naar secretariaat.ccw@gmail.com

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslotte’s’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst.
Voor advertenties dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 25 september vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


