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Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
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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 9 oktober 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

Het is alweer oktober, we zijn aan de laatste drie maanden van het jaar begonnen. Je kunt goed 
merken dat de dagen korter worden, de lampen moeten steeds eerder aan. Ik merkte het bij het 
schilderen van een wand in de kamer, zelfs met een bouwlamp was het lastig te zien. Of zal het 
aan de leeftijd liggen? Toch maar overdag schilderen, voor een beter resultaat.

Er zijn de komende weken weer leuke activiteiten te doen in en om ons verspreidingsgebied. 
Binnen- en buitensporten, muziek beluisteren, maar ook zelf beoefenen. Er wordt volgend jaar 
zelfs een talentenjacht voor inwoners van Koggenland georganiseerd!
U leest er alles over in deze Heraut. De redactie wenst u veel leesplezier.
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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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GRIEPVACCINATIE BERKHOUT 2019
HUISARTSENPRAKTIJK STURRIS & BERGMEIJER

De griepvaccinatie wordt aanbevolen voor mensen bij wie griep (Influenza) ernstige gevolgen 
kan hebben. Over het algemeen geldt dit voor iedereen die ouder is dan 60 jaar, maar ook 
bij mensen onder de 60 jaar met een aandoening van het hart, de longen, de nieren of met 
suikerziekte heeft de griepvaccinatie zijn waarde bewezen. 

Wij sturen iedereen eind september een oproep. Heeft u deze onterecht niet ontvangen, neem 
dan a.u.b. contact op met de assistente.

Dit jaar zullen de vaccinaties weer plaatsvinden in
Café De Ridder

Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout
donderdag 17 oktober van 17.00 - 18.00 uur

 
Voor mensen die in of dichtbij De Goorn wonen, wordt de vaccinatie gegeven in

De Rozenstaete
(Let op: dit is alleen voor de patiënten van 
dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout)

Kantbeugel 19, 1648 HR De Goorn
woensdag 16 oktober van 11:00 - 12:00 uur

Aangezien de prik in de bovenarm wordt gegeven, zijn korte mouwen handig.
Om de administratie te vereenvoudigen, willen we graag dat u de oproep meebrengt.
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Avenhorn   Berkhout    Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u 
contact opnemen met de predikant. Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met de 
scriba ds. J. J. (Hans) Reedijk 0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
 6 oktober 10.00 uur  Kwadijk   ds. Hans Reedijk ~
  naar onze buurgemeente Zeevang en Oudendijk 
13 oktober  10.00 uur  De Goorn  pastor Nico Knol en ds. Hans Reedijk
  Oogstdankdag in de RK. kerk 
20 oktober  10.00 uur Berkhout  ds. Bart Seelemeijer
27 oktober  10.00 uur Ursem ds. Henk van Olst

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

 6 oktober ds. H. Reedijk  Beets
13 oktober mevr. N. Boon  Kwadijk
20 oktober ds. H. Reedijk 16.30 uur  Kwadijk

27 oktober ds. B. Stobbelaar en ps. M. Momot Oosthuizen
 Oecumenische viering van de Oogstdankdag met de RK Parochie Oosthuizen.

Oecumenische vesper op zondag 20 oktober in Kwadijk, aanvang 16.30 uur.
Het thema is VERLANGEN. Stilte, muziek en overweging, liederen uit het oecumenisch repertoire.
Aansluitend gelegenheid voor ontmoeting. 
Met medewerking van het Purmer Kwartet, bestaande uit Nelleke Tijsen (sopraan), Coby Drost 
(alt), Job Prosper (tenor), Herre van de Waerdt (bas) olv. Elly Linger (piano).
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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 5 T/M 11 OKTOBER 2019
Zat. 5 okt. 16.30u Rozenstaete: Woord-, Gebed- en Commieviering
Zon. 6 okt.  10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v. RiKoDeGo
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 12 T/M 18 OKTOBER 2019
Zat. 12 okt. 16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 13 okt. 10.00u Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u Rozenkransgebed

Overleden: Annie Reus - Duijn, 81 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 emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

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

VERKEERSWIJZIGINGEN IN DE GOORN  

 

In september vinden asfalteringswerkzaamheden plaats aan de 
Singel en De Burg. Na die werkzaamheden staat in oktober de 
openstelling van de Singel gepland. De Singel wordt aangelegd in 
het verlengde van De Leet. De Singel is aangelegd ter ontsluiting 
van de nieuwe wijk Buitenplaats en moet daarnaast de wegen in 
het dorp ontlasten. De openstelling heeft een aantal gevolgen voor 
de verkeerssituatie.
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Kruising Zuid-Spierdijkerweg en De Leet/Singel
De kruising van de Zuid-Spierdijkerweg en De Leet/Singel is in de huidige situatie ingericht als 
voorrangskruispunt. Het verkeer op de Zuid-Spierdijkerweg heeft voorrang. Met de openstelling 
van de Singel wordt de voorrangsregeling gewijzigd. Het verkeer op De Leet /Singel krijgt voor-
rang op het verkeer dat rijdt op de Zuid-Spierdijkerweg. De voorrangsregeling benadrukt De Leet 
en Singel als gewenste route naar De Braken en de Jaagweg. Daarnaast is de voorrangswijziging 
een snelheid remmende maatregel voor het verkeer op de Zuid-Spierdijkerweg, waaraan woningen 
met uitritten grenzen. 

T-splitsing Singel en /De Burg
De t-splitsing van de Singel en De Burg wordt een voorrangskruising. Dit houdt in dat het verkeer 
op De Burg voorrang heeft op het verkeer dat afkomstig is van de Singel. Reden is de grote stroom 
fietsers op De Burg, die met name bestaat uit scholieren. De gemeente is van plan snelheid rem-
mende maatregelen te nemen aan De Burg, tussen de Zuid-Spierdijkerweg en de Singel. Zo wil 
de gemeente dit deel van De Burg minder aantrekkelijk maken voor verkeer en stimuleren dat de 
Singel wordt gebruikt als doorgaande route richting richting het Westeinde en de Braken (N194).

Bewegwijzering
De bewegwijzering wordt aangepast, zodat verkeer afkomstig van De Leet richting Berkhout, 
Avenhorn en Hoorn wordt bewegwijzerd via de Singel en De Burg naar het Westeinde, om zo de 
weg te vervolgen via de N194.

Fietsers
Op de Singel geldt een fietsverbod. Fietsers kunnen gebruik maken van de parallel lopende Aman-
delgaard, Notengaard en Appelgaard. 

Meer informatie?
Kijk op www.koggenland.nl/wegwerkzaamheden

SCHILDERIJEN IN DE BERKENHOF
De beeldarchivaris van de HKBB is weer in het archief gedoken en heeft 
weer beeld materiaal samengesteld uit de historie van Berkhout.
Het was schilder Schuts die veel schilderijen maakte en daar zelfs in de 
oorlog goederen mee betaalde.
In 1986 had zijn dochter veel stukken verzameld en in de Berkenhof 
tentoongesteld.
Het zal in oktober weer te zien zijn op de website van de HKBB en 
facebook Berckhout.
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UITNODIGING KINDERKLEDING-/SPEELGOEDBEURS 
VRIJDAG 4 OKTOBER 2019, 20.00 - 21.30 UUR

 

4 oktober wordt er wederom een KINDER NAJAARS KLEDING- en 
SPEELGOEDBEURS gehouden in de Geert Holle school (Kerkebuurt 156 
Berkhout) ten gunste van het schoolpleinproject. 
Er wordt kinderkleding verkocht vanaf maat 86 t/m 176, XS en S en 
speelgoed voor binnen en buiten. 
    Er is ruime keuze, dus sla uw slag!

Zelf kleding of speelgoed verkopen? Vraag een nummer aan via 06-
10337225 of vriendenvandegeertholle@hotmail.com (Kalja Vestering)
Verdeling van de opbrengst 1/3e school en 2/3e inbrenger.
    U KUNT OOK KLEDING DONEREN!

KLEDING INZAMELING / BAG2SCHOOL ACTIE:

Wist u dat u uw oude kleding/textiel het hele jaar door (in zakken) kunt deponeren in de hal of de 
BSO ruimte van de Geert Holle school? 
Het levert de school € 0,35 cent per kilo op! 
U kunt alle soorten textiel inleveren. Kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen 
(per paar), riemen en handtassen.
Spaart u mee voor de kilo’s? Iedereen mag inleveren!

Groeten en dank namens het Kledingbeurs team Geert Holle school.
Meer info: www.kledingbeursberkhout.simplesite.com of 
volg ons op FACEBOOK: Kledingbeurs Vrienden van De Geert Holle
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AG
EN

DA   zaterdag 5 oktober, 20.15 uur

Johan Kruizinga
Zanger gitarist Johan 
Kruizinga is een groot 
liefhebber van akoestische 
muziek, popmuziek maar 
dan gebracht met zang en 
akoestische gitaar. Met 
nummers van Simon and 
Garfunkel, James Taylor,  
John Denver, Boudewijn de 
Groot gaat hij u ook deze avond vermaken.

De toegang is € 10 bij de ingang

VAN DE BESTUURSTAFEL: 
Op ons complex De Krom zijn 2 nieuwe doeken opgehangen, 1 met de tekst: 

en de andere met de tekst:

De tekst van de doeken spreekt voor zich. 
Met betrekking tot het item Veilig, daar willen we als club, in de week van 7 tot 14 oktober meer 
aandacht aan besteden. Op dinsdag 8 oktober, aanvang 19.30 uur is er een programma voor de 
ouders van de jeugdleden en op woensdag 9 oktober vanaf 19.00 uur voor de jeugdleden. Voor 
nadere informatie kijk op onze website, rkedo.nl
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Sinds kort hangen er op het complex 2 kleine bordjes, met de tekst, Honden aan de lijn, alvast 
bedankt hiervoor. 

De Jaarvergadering is op 4 oktober a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine van het complex,
op rkedo.nl vindt u de agenda.

Op de informatieavond over het Walking Football kwamen een 12-tal geïnteresseerden op af. Tij-
dens de avond werd besloten om te gaan starten met Walking Football bij RK EDO. De speeltijden 
zijn om de week op de maandagmiddag van 1400-15.00 uur met aansluitend een bakkie in de 
kantine/bestuurskamer en de andere week op de dinsdagmorgen van 10.00-11.00 uur en ook 
weer aansluitend met een bakkie, voor het belangrijke sociale gebeuren van het Walking Football. 
Er is besloten, dat er geen contributie geheven zal worden om de drempel om mee te doen zo 
laag mogelijk te houden, maar dat de bijdrage zal bestaan uit het vervullen van vrijwilligerstaken, 
ongeveer een 20 uur per seizoen, o.a. gastheer/gastvrouw taken, kantinedienst of helpen op de 
maandagmorgen. De eerste trainingen zijn gegeven en de aanwezigen zijn positief over het Wal-
king Football zoals wij dat uitoefenen, je moest tenminste pittig aan de bak bij Jos onze trainer.
Denk jij, het is ook wel wat voor mij, man/vrouw maakt niet uit en ben je 60 jaar of ouder, dan 
ben je van harte welkom. Op dinsdagmorgen 8 oktober, onze verjaardag, is de officiële start van 
het Walking Football bij RK EDO om 10.00 uur.

Het parkeerterrein van ons complex zal binnenkort door Ooms in opdracht van de Gemeente on-
der handen worden genomen en opnieuw worden geasfalteerd. De precieze datum wanneer deze 
klus uitgevoerd wordt, is nog niet bekend.

De verbouwing is klaar, de laatste stickers zijn op de deuren geplakt en in de hal de laatste foto’s 
opgehangen(jeugdsentiment) en in de keuken, de kantine en de bestuurskamer zijn de tl lampen 
vervangen door led verlichting, zodat wij ook hiermee weer de volgende duurzame stap hebben 
gemaakt. Als laatste klus wellicht als de financiën het toelaten, om ons complex gasloos te maken, 
de aanschaf van een warmtepomp, maar daar moeten we nog eerst een mooie prijsopgave krijgen 
die wij kunnen betalen.
Tevens moet er vóór de bestuurskamer en naast de nieuwe buitenmuur van de kleedkamers nog 
iets moois komen. Heeft u ideeën, geef deze even door via secretariaat@rkedo.nl. 

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter RK EDO
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DORPSBOS BERKHOUT
De renovatie en herinrichting van het dorpsbos bij de ten-
nis en volkstuinvereniging gaat binnenkort starten. Doe-
team BERKHOUT GROEN 2.0 heeft met behulp van twee 
groendeskundigen het bos onder de loep genomen en be-
paald wat er nodig is om dit park op te waarderen. 
Samen met de gemeente is een plan van aanpak gemaakt. 
Het doel is een educatief/informatief bos te maken waarin 

gewandeld en gerecreëerd kan worden. 

Wat gaan we doen?
Een deel van de bomen wordt verwijderd om meer ruimte te creëren voor struikbeplanting. Er ko-
men informatieborden met educatieve informatie over het park en aanwezige beplanting. Tenslotte 
worden de waterlopen opgeknapt zodat er weer een goede doorstroming is. 

Wanneer gaan we aan de slag?
De planning is om de werkzaamheden 1e helft oktober uit te voeren; uiteraard is dit afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Om uw veiligheid en die van de groenmedewerkers te waarborgen 
zal het park tijdens de werkzaamheden (deels) afgesloten zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip 
waarvoor bij voorbaat dank. 

BERKHOUT GROEN 2.0 houdt u op de hoogte. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan 
kunt u mailen naar ddhaas@quicknet.nl. 

VOETBALNIEUWS UIT ZUIDERMEER
Op zaterdag 12 oktober 2019 organiseert SV. Zuidermeer een voetbalreünie in de sportkantine.
Iedereen, die iets heeft betekent voor de voetbalvereniging is van harte welkom. Dus leden, oud-le-
den, sponsoren, vrijwilligers, trainers supporters, ect. kom gezellig op 12 oktober richting Zuider-
meer.
De reünie is van 16.00 tot 20.00 uur, all-in prijs 20 euro . Voor extra informatie kijk op de site van: 
reunie.svzuidermeer.nl
U kunt zich via de website inschrijven.
Ook kunt u de kaarten afhalen en betalen bij Cees Duipmans,
Baarsdorpermeer 33 Zuidermeer Tel: 0229-561431
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NAJAARSBLUES DOOR SIMONEZ EN GRENZENLOOS
12 oktober 2019: SimonèZ en Koor Grenzenloos. Wanneer de blaadjes van de bomen vallen, bren-
gen SimonèZ en koor Grenzenloos een gezamenlijk concert waarin de najaarsblues centraal staat. 
Heerlijke muziek, verschillende stijlen, uit alle windstreken. Natuurlijk komt de blues voorbij, 
maar de najaarsblues hoort u deze avond vooral terug in figuurlijke zin. Soms een beetje melancho-
lisch 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 treedt zij op met 
haar man Dirk-Jan Zuurbier als duo.
Het dagelijks geluk en de ellende bezingen en bespelen zij met hart en ziel in het programma ‘und 
Schmerz en Smart et Amour’ waarmee zij door de kop van Noord-Holland toeren.
Tijdens het gezamenlijk spelen zij onder andere een aantal nummers uit dit programma met een 
lach en een traan, dat kan in het Nederlands, maar net zo goed, in het Engels, Frans, Duits of 
Turks zijn. Een confrontatie met de passie van de liefde en de schaduwzijde van het leven is hierbij 
onvermijdelijk.
Aanvang: 20.30 uur. Entree € 10,00 euro kaarten verkrijgbaar via www.brakenkerkje.nl 

WIE SKROIFT, DIE BLOIFT! 
Skroifgroep Hoogwoud bestaat 25 jaar! 
Zundegmiddeg 13 oktober viere we in kefee 
’t Koetje dat we al zô lang met mekaar verhale, 
roime en liedjes nei voren brocht hewwe. 
Wul je luistere naar oôs werk, niet enkeld uit 
die jare, maar ok nuw werk? 
Kom den op toid: de zaal is om 14.00 uur open; 
’t program begint om 14.30 uur en duurt tot 
rond 17.00 uur.
Je hewwe vraie zit, je hoeve gien intree te be-
talen. We vrage enkeld ’n vraiwillige baidrage 
an ’t end. 

’t Beurt dus allegaar in op Zandwerven 29, 1715KM Spanbroek
Wul je meer wete, bel of mail nei Diny Kreuk, 0228-562663 of dinykreuk@planet.nl 

Tot koik den op de 13de oktober?
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EWKC&PV ORGANISEERT HAART KLEINDIERENTENTOONSTELLING BIJ NEEFJES TULPEN IN 
BERKHOUT
Van donderdag 17 t/m zaterdag 19 oktober organiseert EWKC&PV (Eerste Westfriese Konijnen-
fokkers Club en Pluimveehouders Vereniging) weer haar jaarlijkse kleindierententoonstelling.
Door vele fokkers uit de regio worden in totaal ca. 300 konijnen, cavia’s, (dwerg)hoenders en 
sierduiven ingezonden. Deze prachtige dieren zijn het resultaat van zorgvuldig samenstellen van 
fokparen, gerichte selectie en een enorme toewijding waarmee de fokkers hun dieren verzorgen. 
Zij tonen dan ook met trots hun dieren aan het publiek.
Op donderdag worden de konijnen, (dwerg)hoenders en sierduiven door ervaren keurmeesters 
beoordeeld. De resultaten worden op beoordelingskaarten genoteerd, die tijdens de tentoonstelling 
boven de kooien hangen. Aan het eind van de dag zijn de kampioenen bekend. Beoordeling van 
de cavia’s vindt op de zaterdag plaats.
Vrijdag en zaterdag is het ‘showtime’, zeker dan bent u van harte welkom om de fraaie dieren te 
bewonderen. Door de ruime opstelling en de ideale lichtomstandigheden komen de dieren prach-
tig tot hun recht. Er is volop parkeergelegenheid beschikbaar en de toegang is gratis.
Zeker ook voor kinderen is een bezoekje leuk en leerzaam. Voor de kleinste dierenvrienden (t/m 
12 jaar) wordt ook dit jaar weer een kleurwedstrijd georganiseerd. De kleurplaat is te downloaden 
op onze website. Voor de kinderen is er een leerzame speurtocht, waarmee een leuke attentie te 
winnen is.
Bent u van plan een dier aan te schaffen, dan is de tentoonstelling een prima mogelijkheid om u te 
oriënteren. Door de fokkers worden vaak ook dieren te koop aangeboden. Bent u reeds in het bezit 
van een dier en heeft u vragen, dan is een bezoekje aan de tentoonstelling zeker zinvol. Gedurende 
de tentoonstelling zijn er altijd fokkers aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en u alles 
kunnen vertellen over het houden dan wel fokken van kleindieren. Zij kunnen u praktische tips 
geven over huisvesting, voeding, verzorging, e.d.
Wij zullen er alles aan doen om ook dit jaar de tentoonstelling weer tot een groot succes te maken. 
Uw bezoek zal daaraan zeker een bijdrage leveren.

De tentoonstellingslo-
catie is de schuurkas 
van Neefjes Tulpen, 
Oosteinde 114, 1647 
AG Berkhout. Ope-
ningstijden: 
donderdag t/m za-
terdag van 09.00 tot 
17.00 uur.
Voor de meest actuele 
informatie over de ten-
toonstelling en onze 
vereniging verwijzen 
wij u graag naar onze 
website 
(www.ewkc-pv.nl).
Wij hopen u te mogen 
verwelkomen op onze 
tentoonstelling,

 Het bestuur van EWKC&PV
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19 OKTOBER: “MANNEN AAN HET WERK BIJ ACCORDANDO”
“Mannen aan het werk bij Accordando” is het thema van het concert van vocal group Men@Work 
en fanfare Accordando op zaterdag 19 oktober in de kerk van Spierdijk. Een unieke combinatie 
van zang en muziek! 
Men@Work bestaat uit 12 getalenteerde mannen uit diverse West-Friese dorpen die zingen als hun 
passie hebben. De groep zingt meerstemmig met zowel diepe bassen als hoge tenoren. Het koor 
heeft de bekende musicus Frank Hoebe als dirigent en zijn fraaie arrangementen staan garant voor 
originaliteit en mooie harmonieën. Sommige nummers worden ondersteund door het virtuoze pi-
anospel van Frank, andere nummers worden a-capella gezongen. Het repertoire is heel veelzijdig. 
Op 19 oktober zal het koor laten horen met alle stijlen overweg te kunnen. Fanfare Accordando uit 
Spierdijk en omstreken bestaat uit zo’n 25 enthousiaste muzikanten. Het orkest richt zich de laat-
ste jaren op het geven van concerten, ook in samenwerking met Excelsior Andijk als het Highland 
Orchestra. O.l.v. de vakkundige dirigent Nick Hoogland weet het orkest van elk concert weer iets 
moois te maken. Ook Accordando kan met vele muziekstijlen overweg en het repertoire is heel 
veelzijdig wat op 19 oktober te horen zal zijn. Zowel de mannen van Men@Work als de muzikan-
ten van Accordando gaan nog even hard aan het werk om er een prachtig concert van te maken. 
De entreeprijs van het concert bedraagt €10,- Reserveren kan bij Ko Veken op tel. 06-13065260. 
Het concert begint om 20.00 uur in de fraai verbouwde kerk van Spierdijk. 

“MANNEN AAN HET WERK  
BIJ  ACCORDANDO” 

 

CONCERT  
 

VOCAL GROUP 
MEN@WORK 

& 
FANFARE  

ACCORDANDO 
 
 
 
 

 
 

ZATERDAG 19 OKTOBER 20.00 UUR 
 

RESERVEREN: KO VEKEN 06-13065260 
 

KERK VAN SPIERDIJK, EntrEE €10,-  
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BACK IN TIME IN CONCERT 20 OKTOBER 2019

Back in Time treedt op in eigen huis! Op zondag 20 oktober spelen zij om 15.00 uur in  
De Pianokamer in Spierdijk. Wij brengen onze meest populaire nummers en nieuw repertoire. Op 
het programma staan nummers van Jon and Vangelis, Queen, De Dijk, Rag’n Bone Man, Billy Joël, 
Abba en nog veel meer. Zin om naar prachtige meerstemmige bewerkingen te luisteren, gebracht 
door een swingend koor en enthousiast combo? U bent van harte welkom in De Pianokamer, 
Spierdijkerweg 110 in Spierdijk.
Kaarten kosten € 8,00. U kunt reserveren door te mailen naar: concertcie@popkoorbackintime.nl 
of bellen naar 06-31522737. 

AGEETH DE HAAN SPEELT ZINGEN OVER MOOIE DINGEN 
 

 

Zingen over mooie dingen
Zingen over mooie dingen is 
een sprankelend en interactief 
liedjesprogramma waarin 
Ageeth de Haan een selectie van 
haar allerbeste muziek ten gehore brengt. 
De liedjes zijn afwisselend vrolijk en grappig of juist 
rustig. Ze zijn om naar te luisteren of om actief mee te 
doen. Ageeth de Haan neemt je mee door de sneeuw, 
zingt over kleuren, over limonade en over honderd 

andere mooie dingen. 
Met aanstekelijke liedjes zorgt ze voor een ontspannen, gezellige sfeer.
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Een mix van kleinkunst, pop en jazz
Ageeth de Haan maakt muziektheater voor kinderen vanaf 2 jaar en hun families. Haar werk is een 
mix van kleinkunst, pop en jazz, aansprekend voor jong en oud. 
Ageeth weet met haar zangstem een magische sfeer te creëren. In tekst en muziek staat de beleving 
centraal, wat leidt tot poëtische, grappige en ontroerende momenten. Een voorstelling van Ageeth 
is een ontspannen ervaring voor het hele gezin: samen genieten en met een glimlach de zaal 
verlaten.

Credits:
* Zang en spel:  Ageeth de Haan 
* Gitaar:   Frans Groen
* Leeftijd:   vanaf 2 jaar 
* Duur:   50 min. 

Komt jullie ook! Jullie zijn van harte welkom in het Brakenkerkje van Obdam. De voorstelling is 
in de herfstvakantie op woensdagmorgen 23 oktober 2019, aanvang 10.30 uur. De onkosten zijn 
€ 5,00 per persoon. Reserveren kan via www.brakenkerkje.nl 

DIT KEER EVEN GEEN TROEP OPRUIMEN…
Er kwamen gelukkig met het regenachtige weer toch een heleboel dames.
We zouden deze avond vullen door onze spreekster “Ilona Visker”. Deze 
dame kwam door (op dit moment ) nog onbekende reden helaas niet opdagen.
Na een tijdje lekker bij gekletst te hebben na de zomerstop, heeft het bestuur 
een spellenavond ingelast. Er waren een aantal dames die hierom naar huis 
gingen. De rest, een flink koppel overigens, bleef gezellig en er vormde zich 

groepjes om gezamenlijk te kaarten, ganzenborden, Pim Pam Pet, Triominos of Uno spelen.
Gelukkig kregen we van de mensen die gebleven waren te horen dat ze dit ook leuk vonden en ze 
begrepen dat wij aan dit vervelende voorval niets konden doen..
Hoewel we het vervelend vonden dat het zo is gelopen, hebben we een zo goed mogelijke oplos-
sing geboden en hopen iedereen weer te zien op de volgende avond:

Donderdag 24 oktober dan komt Dhr. Gerard Kuiper, wijkverpleegkundige, alles vertellen over 
“Buurtzorg”.

NAJAARSSCHOUW VANAF 21 OKTOBER
Is uw sloot al schoon? 
Vanaf maandag 21 oktober controleren zo’n honderd schouwmeesters de slo-
ten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij kij-
ken of de sloten voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het wa-
ter snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. 
De sloten moeten vrij zijn van (water)planten en afval die de doorstroming 

van het water kunnen belemmeren. De najaarsschouw is elk jaar vanaf de 3de maandag in oktober.
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Wie moet er iets doen?
Eigenaren van een stuk land of een tuin grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig, en moe-
ten de sloot onderhouden. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Vul uw 
postcode in op onze website (hhnk.nl/leggerwateren) om te zien of u onderhoudsplichtig bent.

Wanneer is een sloot schoon? 
Een sloot is goed onderhouden als (water)planten, overhangende takken en afval de aan- en afvoer 
van de sloot niet belemmeren. Een schone sloot heeft goed onderhouden oeverbescherming. Be-
langrijke schakels in het watersysteem zijn de kunstwerken (duikers, bruggen en dammen). Ook 
deze moeten vrij zijn van (water)planten om verstoppingen te voorkomen. 
Naast een goede aan- en afvoer van water zijn waterkwaliteit en ecologie ook van belang. De na-
tuur krijgt op plekken waar dat kan, de ruimte. Deze plekken staan ook aangegeven in de Legger 
Wateren.

Meer informatie

Meer informatie staat op hhnk.nl/najaarsschouw. Bellen kan ook. Tijdens kantooruren is het 
schouwteam bereikbaar via telefoonnummer 072 - 582 8282. 

KUNSTLEZINGEN VAN MARTIJN PIETERS
1.Noord en Zuid, Rembrandt (1606-1669) en Velázquez (1599-1660)
Rembrandt werkt in dienst van rijke handelaren en bestuurders in A’dam, Velázquez werkt als hof-
schilder voor de Spaanse koning en diens entourage. Rembrandt zijn leven speelt zich af in Leiden 
en A’dam, Velázquez verblijft in Sevilla, Madrid en Rome. Toch zijn er overeenkomsten.
16 november
 2.Werkelijkheid of schijnwerkelijkheid: Genreschilderkunst in de 16de en 17de eeuw.
Waren de schilderingen wel een waarheidsgetrouwe weergave van het leven in de 16de en 17de 
eeuw. Waren sommige voorstellingen ook voor de 17de eeuwers niets anders dan een overdreven 
en aangedikte weergave van iets, bedoeld als humor of spot. Aan de hand van voorbeelden uit 
deze tijd van de Nederlandse schilderkunst zal ingegaan worden op de diversiteit van het ‘genre’.
3.Feesten met heiligen: Sint Maarten en Sint Nicolaas in de beeldende kunst.

Wanneer: zaterdag 9-16-23 november van 10.00- 12.00uur
Waar: Oude School, Dorpsweg 70 te Hensbroek
Opgave: marjawoortman@hetnet.nl, men kan ook één keer deelnemen.
Betaling: leden Vr van Nu€25,00( per keer €9,00), niet leden €30,00 per keer €10,00
Rek: NL68 RABO 0327 7541 68, Vrouwen van Nu Hensbroek/Obdam met vermelding: Martijn 
2019
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We zijn dit seizoen van start gegaan met een nieuwe trainer 
voor de turnselectie. Na 6 jaar heeft Marcel Wevers af-
scheid genomen van onze vereniging en staat Jeff Tool voor 
de uitdaging om de meiden naar hun hoogste niveau te 
brengen. Sta jij altijd op je kop en kun je de radslagen niet 
laten, lijkt het turnen iets voor jou? Er is een plekje vrij, 
neem contact op met ledenbeheer@edogym.nl en vraag om 

een proeftraining!. Op 30 november staat de eerste wedstrijd gepland in de Koggenhal, welke wij 
mogen organiseren, komt u ook kijken?!

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K organiseert in samenwerking met “’Het 
Sportcafe’’ van De Koggenhal weer het jaarlijkse open biljarttoer-
nooi van De Goorn.
 
De data hiervan zijn: 
-Maandag 23 december,
-Vrijdag 27 december,
-Zaterdag 28 december,
-Maandag 30 december,
-Vrijdag 03 januari. 
-Zaterdag 04 januari de grote finaledag.
 

Meer informatie volgt in De Heraut van eind oktober en begin november. 
 Met vriendelijke biljartgroeten, Mick Knijn.

DOE JIJ MEE MET THE VOICE OF 
KOGGENLAND 2020 ?
Obdam- Mensen met zang talenten 
uit Koggenland krijgen binnenkort 
de kans om hun talent te laten zien 

in ’t Brakenkerkje van Obdam.
‘t Brakenkerkje organiseert namelijk op 24 en 25 januari 2020 de talentenjacht The Voice of 
Koggenland. Anders dan bij de landelijke editie worden hier geen stoelen gedraaid, maar genieten 
jury en publiek van begin tot einde van zang en muziek. Je krijgt een open podium waarbij je één 
nummer mag zingen. Dit initiatief is echt bedoeld als springplank om talent in de regio te stimule-
ren verder te gaan met muziek”.  Getalenteerde deelnemers van The Voice of Koggenland zullen 
op een later moment een eigen liveoptreden mogen verzorgen.
Aanmelden is nu mogelijk
Zangtalenten, duo’s of bands in Koggenland kunnen zich tot uiterlijk 1 december 2019 opgeven. 
Heb jij een mooie zangstem en  ben je ouder dan 16 jaar? Meld je dan nu aan via de website 
www.brakenkerkje.nl 
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Op het deelnameformulier dat je vervolgens aanklik, kun je aangeven of je jezelf wilt begeleiden, 
digitale begeleiding (USB) met muziekinstrument of band, geef je muziekvoorkeuren en bijzonder-
heden door. Bij het aanmelden is het wel belangrijk dat je niet vergeet je telefoonnummer door-
geeft, zodat wij contact met je op kunnen nemen.

THE VOICE OF KOGGENLAND AANMELDINGSFORMULIER
Aan alle talenten van Koggenland.

Vindt jij of je omgeving dat je goed kunt zingen en zou je een keer mee willen doen aan een (klein-
schalig) talentenshow, schrijf je dan in voor:

THE VOICE OF KOGGENLAND 25/26-01-2020

Tijdens deze talentenshow mag je een voor jou favoriete nummer aan de juryleden en het publiek 
ten gehore brengen. Duo’s of bands mogen natuurlijk ook aan deze show meedoen. 
Wij zouden dan het volgende van jou willen weten:

Naam:  ...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Mobiele nummer:  ..................................................................................................................................................................................................

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

Leeftijd:  ............................................................................................................................................................................................................................

Ook willen wij graag weten wat je zou willen zingen en met hoeveel personen. Om een zoveel mo-
gelijk gevarieerd mogelijk programma aan te kunnen bieden op deze avond(en) kun je hieronder 
twee nummers opgeven. Je hoort dan van ons welk nummer je ten gehore mag brengen.

1:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

2:  ...........................................................................................................................................................................................................................................

(Titel en artiest, je mag natuurlijk ook een eigen nummer zingen)

Ik begeleid mijzelf met : .....................................................................................................................................................................................
(Denk aan eigen instrument, met band of digitale (usb) begeleiding)
LET OP:
Aantal deelnemers is beperkt dus schrijf je op tijd in, dit kan vanaf nu tot 1 december 2019.
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HET OOSTEINDE OMSTREEKS 1920

De jeugd houdt de activiteiten van de fotograaf in de gaten op het Oosteinde waarbij wij tussen het 
tweede en het derde pand de ingang van Hulkerweg zien. Dit en meer ziet u op “ansichtkaarten-
berkhout.nl” en op “HKBB.nl”.

Co Beemsterboer
542670

SCHAATSEN OP DE WESTFRIES 
De ijsclubs van Koggenland en de stichting vijfdorpentocht hebben de ijsbaan 
gehuurd voor de leden.
Op zaterdag 2 november 2019 van 18.00 tot 20.30 uur kunnen de leden van 
deze ijsclubs op vertoon van hun ledenkaarten gratis schaatsen op de Westfries.
Wilt u er iets over weten, neem contact op met het bestuur van uw eigen ijsclub. 
Namens de vijfdorpentocht commissie,
Teeuwis Klaij ( secr.), Westeinde 249 1647MK Berkhout
0229-551783 06-30578779 
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HALLO LIEVE ALLEMAAL,
Het Gilde is een jeugdvereniging met als doel een leuke, gezellige en leerza-
me vrijetijdsbesteding te organiseren voor kinderen in Avenhorn en omgeving 
in de leeftijdscategorie van 6 tot 14 jaar. Een kind dat lid is van Het Gilde 
heeft elke week een groepsavond in onze eigen Gildehal in Avenhorn, samen 
met vriendjes en vriendinnetjes. Tijdens deze avond worden er verschillende 
activiteiten voor deze groep verzorgd door vrijwillige leiding. Er worden spel-

letjes gespeeld in de zaal, geknutseld in de creatieve ruimt of activiteiten gedaan in het Dorpsbos. 

Naast de groepsavonden organiseert Het Gilde verschillende activiteiten voor de leden. Ook zijn 
er activiteiten waar ook niet-leden van harte welkom zijn. Dit zijn activiteiten zoals kerstactiviteit, 
Sintmaarten, zwemfestijn, Fancy Fair, Gilde kamp en Sinterklaas. 

Lijkt het jou leuk om eens te kij-
ken hoe het er aan toe gaat op 
een echte Gilde groepsavond? 
Kom dan gerust eens binnenlo-
pen op een van onze groepsavon-
den. Voor meer informatie over 
de tijden van de groepsavonden, 
zie onze website:
www.hetgildeavenhorn.nl 

Bij vragen of voor meer informa-
tie kunt u ook altijd een mailtje 
sturen naar: 

info@hetgildeavenhorn.nl of contact opnemen met een van de hoofdleiding van de groepsavon-
den. 

Graag zouden wij net als vroeger een zaterdagochtend groep opstarten voor de minioren. Deze 
ochtendgroep is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. Deze ochtendgroep zal eens in de 
2 weken worden georganiseerd door een aantal leiding. Op deze ochtend zullen er leuke spellen 
worden gedaan en knutselwerken worden gemaakt. Bent u geïnteresseerd? Neem dan gerust con-
tact op met: info@hetgildeavenhorn.nl. 

Liefs alle Gilderakkers! 

HISTORISCHE KRING ZOEKT JUBILARISSEN!
We zijn op dit moment al volop bezig met het volgende boek van de 
Historische Kring Berckhout Bobeldijck. Het tiende! Inderdaad, een 
jubileum! En dat heuglijk feit willen we graag delen met andere jubilarissen. 
Daarom zijn we op zoek naar alle mogelijke jubilea, mensen die een mooi 
jubileum te vieren hebben. Twaalf en een half, vijfentwintig, veertig, vijftig 
zestig of misschien zelfs zeventig jaar getrouwd? Tien jaar geleden een eigen 

bedrijf begonnen, vijfentwintig jaar bij hetzelfde bedrijf? 
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Woont u dit jaar veertig jaar in hetzelfde huis, of zoveel jaar lid van een vereniging, kortom heeft 
u een jubileum te vieren?? Laat het ons weten! Wie weet ziet u zichzelf terug in het volgende 
jaarboek van de Historische Kring. 

Ria Corveleijn
corveleijn@quicknet.nl

0229 551652

Maandag 9 september werd Mieke verrast op haar speelavond met een be-
zoek van Wethouder mw. Kholoud al Mobayed van de gemeente Hoorn.

Als inwoner van de Gemeente Hoorn kreeg Mieke de Bronze Sportpen-
ning uitgereikt voor het behalen  van haar Nederlands Kampioenschap in 
de Kolfsport. 

De wethouder kende onze Kolfsport niet en liet zich 
dan ook goed informeren. Na het verrassende bezoek 
van mw. al Mobayed ging Mieke gewoon weer kol-
ven....…

 Sportieve groet,
 Ina Jong
 T 06-28993108

VREEMDE VOGELS
Op donderdag 12 september jl. staat de touringcar al klaar 
voor het jaarlijkse busuitje van de OBBB. Met 49 vrouwen 
en mannen gaan we naar Alphen aan de Rijn. Tijdens de rit 
vertelt chauffeur Frans ons wat er zoal te zien is onderweg. We 
arriveren rond half 11 bij Avifauna. Na de koffie met heerlijk 
gebak oppert Frans om de boottocht over de Oude Rijn te 

verplaatsen van 3 uur naar half 12. Zo kunnen we alsnog genieten van de roofvogelshow van 3 uur. 
Een top voorstel. Na wat foto’s maken van de flamingo’s en ibissen lopen we naar de aanlegsteiger. 
Het weer is perfect, 20 graden met een lekker zonnetje. De groep OBBB-ers mengt zich met de 
andere groepen die meevaren. 
Ik geniet op het achterdek samen met John, Bauke, Corrie en Joke. 
Wat een prachtige huizen zien we in het voorbij varen. Een flink aantal staat te koop. We 
komen langs natuurgebied De Hemmen uit op het Braassemermeer. Hier worden ‘s winters zelfs 
ijszeilwedstrijden gehouden.
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Bij terugkomst verspreidt de groep zich over het ruime terras en door het dierenpark. We 
komen langs hele grote en kleine kooien met vogels die later tijdens de eerste vogelshow los 
gelaten worden en over de hoofden van het publiek zullen vliegen. We zien prachtig gekleurde 
vogels zoals de dubbelhoornige neushoornvogel, ara’s, witte ibissen en Afrikaanse lepelaars. 
Bij de halfapen vind ik de in elkaar verstrengelde ringstaartmaki’s het mooiste. Hoewel de 
bontgekleurde Lori’s die rondvliegen in hun prachtige ruime leefwereld ook beeldschoon zijn. 
Na een ijsje op het terras is het tijd voor de geweldige spectaculaire roofvogelshow. De grote bruine 
Oehoe opent de show met een vlucht over onze hoofden. Een kleine gier verrast ons door een 
steen te zoeken waarmee hij een struisvogelei open breekt. Daarna zien we de condors oftewel 
gieren met hun indrukwekkende vleugels en worden de zwarte wauwen in de lucht gevoerd. Dat 
was echt WAUW!

We stappen weer in de bus en Frans brengt ons naar 
Wognum. Hier krijgen we een driegangendiner dat, 
muv het ietwat taaie vlees, prima smaakt. Na een 
korte rit met de bus zijn we bij De Ridder terug. Het 
was een hele mooie, gezellige dag en het bestuur 
wordt hartelijk bedankt voor alle regelarij ervoor. 

Voor wie niet meegaat met het gezamenlijk uitje 
met de Zonnebloem, graag tot ziens bij de volgende 
bijeenkomst in De Ridder op 7 november voor de 
spellenmiddag. 

 Lucia

afdeling Berkhout/Bobeldijk
Donderdagavond 12 september hadden wij de eer om Vronie Konijn te mogen ontvangen in de 
Ridder. Onze eerste avond na de zomerstop waarop iedereen vol verhalen over de zomer zat. Ge-
lukkig was er veel belangstelling en konden de dames elkaar genoeg te vertellen.

Vronie sprak deze avond vol passie over haar pelgrimstocht van bijna vier maanden, in 2013, naar 
Santiago de Compostella in het noorden van Spanje. Een lange tocht (2900 km) vanuit Bobeldijk 
waar zij als Vronie van start ging ,in Frankrijk Veronique werd en in Spanje eindigde als Veronica. 

Het afscheid van al haar dierbaren in Bobeldijk viel haar zwaar, vooral het afscheid van haar hoog-
bejaarde moeder. Maar het gaf haar ook de moed en lef om aan deze zware tocht te beginnen.
Haar eerste stempel op haar credencial /pelgrimspaspoort kreeg zij in het gemeentehuis van Kog-
genland van voormalig burgemeester Leonie Sipkes.
In haar rugzak had zij een steen van het graf van haar oom Kees Spil die in Uganda als pater werkte 
en daar in 1988 was vermoord. Deze steen zou een plekje krijgen bij het Cruz de Ferro waar zij 
onderweg langs kwam en waar veel pelgrims een steen achterlaten.
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Vronie vertelde totaal geen richtingsgevoel te heb-
ben en menig keer te zijn verdwaald. Onderweg 
schreef zij iedere dag haar belevenissen op, over 
haar grote blaren en pijnlijke voeten die zij in de 
Amstel in Amsterdam al moest laten afkoelen.
Onderweg sliep zij in Pelgrimslokalen, vaak samen 
met andere pelgrims. Verschillende leden van haar 
familie hebben een stukje met haar meegelopen, dat 
was voor haar heel bijzonder en dat gaf haar weer 
kracht om verder te gaan.
Ze bouwde onderweg mooie vriendschappen op en 
genoot vooral van al het moois dat de natuur te bie-
den heeft.
Al haar verhalen heeft zij na thuiskomst opgeschre-
ven en verwerkt in een mooi boek dat in 2017 is 

uitgekomen. De eerste stukken kon ze haar trotse moeder nog voorlezen voor haar boek uitkwam.
Iedereen was zeer geëmotioneerd door de prachtige verhalen en mooie beelden en muziek die 
Vronie ons liet zien en horen. Daarvoor onze dank.
De volgende avond zal heel anders zijn, deze is op donderdag 10 oktober en dan zal het duo Zus 
en Zo voor ons optreden. De dames zullen ons verblijden met zang en sketches.
Misschien vindt u het leuk om ook eens een avond bij te wonen en wellicht lid te worden van onze 
leuke vereniging. Schroom niet en neem contact op via berkbobel@hotmail.com 

 Namens de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk
 Waltraud van der Woude

KBO DE GOORN
Opening seizoen 2019 - 2020
Donderdagmiddag 12 september begon na een zomerse periode van rust het 
programma van de KBO De Goorn weer in de zaal van de Rozenstaete. Een 
programma met verrassingen, omdat de KBO als vereniging 60 jaar bestaat. In 
dit jubeljaar zijn er bij het programma op donderdagmiddag soms verrassingen, 
zoals gratis entree, gratis consumptie, iets lekkers bij de koffie, korting bij de 
Kerstviering of het busreisje, enz, enz. Deze openingsmiddag stond in het 

teken van gezellig weer even kennismaken na de vakantie en een praatje maken en luisteren naar 
de muziek van Gerard Koedooder. De entree was gratis dus kon het geld weer terug in de knip. 
Nadat de voorzitter Ko Schouten zijn openingspraatje had gehouden en iedereen welkom heeft 
geheten kon Gerard aan zijn optreden beginnen en speelde fijne achtergrond muziek. Nadat de 
kelen waren gesmeerd met de openingsconsumptie met een fijn stuk cake kon er meegezongen 
worden. Op tafel lagen diverse liedjes met tekst verzorgd door Gerard en al rap was de volle zaal 
als één koor aan het meezingen. Dit klonk al heel gezellig. Tussendoor werden er wat verhalen 
en anekdotes verteld en zorgde de bediening, jawel alweer gratis voor een paar drankjes, wat 
knabbeltjes op de tafel en een hartig hapje.
Gerard kreeg het op gegeven moment met zijn muziek voor elkaar, dat diverse mensen zich aan 
een dansje waagden en er zelfs een heuse polonaise door de zaal ging. 
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Janny Laan-Smits had nog een liedje van “Van Etten te kool planten zetten in Langedijk”. Zij wordt 
voorgedragen aan de Senior Voice op de TV.
Om half vijf was het gedaan met de pret en nadat de voorzitter iedereen heeft bedankt voor hun 
inbreng ging men met een fijn gevoel huiswaarts. 
 Johan van Loodam
Programma:
03 oktober klaverjassen
10 oktober thema: Informele zorg en komt de politie met inbraakpreventie
17 oktober keezen en sjoelen

Avenhorn/Oudendijk e.o. secr. Paula Reerink
De eerste bijeenkomst na de vakantie was donderdagavond 19 september. Met een flinke opkomst, 
deze keer in Meerzicht in Scharwoude. De voorzitter opende de avond met enkele mededelingen. 
Een herinneringsmoment werd er gehouden aan Tine Schuitemaker – Zijp. En er waren enkele 
jubilarissen, zij trakteerden. Daarna gaf de voorzitter het woord aan de heer Tjalling James. De 
heer James is van 29 december tot 14 januari 2008 naar Tanzania geweest om daar te gaan berg 
wandelen/klimmen. Deze bevlogen natuurliefhebber filmde zoveel mogelijk tijdens deze dagen. 
En dat kwam hij ons nu laten zien en vertelde erbij. Er werd eerst geoefend bij een dagbeklimming, 
maar ook werden de natuurparken aangedaan. De eerste beklimming van de Ol Doiyno Lengai 
( ééndaagse tocht) was een oefening om te wennen om op hoogte te lopen. Het is heel zwaar 
lopen op hoogte door het rulle as van de vulkanische gebieden. Het kan namelijk ook zuurstof 
tekort opleveren. Bij de meerdaagse tochten heb je hulp nodig, waarbij een gids, maar ook dragers 
mee gaan. Voor de veiligheid wordt er geregistreerd zodat men wist wie en waar men liep. De 
tweede bergtop De Moint Meru (4560 mtr.) werd in drie dagen volbracht. Gekookt werd er 
ook voor de groep, of ieder voor zich. Onderweg werd er in lodges geslapen bij deze tocht en er 
staan er simpele toeristen toiletten onderweg. De eerste twee toppen waren om conditie op te 
doen, nu kwam het echte werk. De derde top de bekende Kilimanjaro werd in zes dagen gedaan. 
Door diverse zones liepen ze van kamp naar kamp en sliep men in tentjes. Kleine afstanden, dan 
even rusten en daarna weer een stukje. De start was op 2000 a 2700 meter bij een heidezone, 
daarna een woeste zone op 4200 meter. Op 5000 meter was een alpina woestijnberg zone. En 
dan gletsjers die niet meer aangroeien maar… smelten. De top is op 5895 meter. De gids gaat mee 
naar de top, alleen de dragers blijven bij de laatste stop. Je loopt steeds langzamer en je moet veel 
drinken. Boven aan een top zag het soms wit, maar dat was geen sneeuw maar zout. Beneden was 
het heet (evenaar) en boven bij de toppen veel wind en heel koud (last van bevriezen). Voor men 
bij een basispunt kwam, kwamen ze ook door een Masai gebied waar met voorzichtigheid moest 
worden gefilmd. Tussendoor werden er natuurparken bezocht, daar werd er voor het IVN werk 
verricht door planten en diersoorten te filmen en te benoemen. Onder ander de zwarte ooievaar 
“Nimmerzat”. Veel kruiskruid zagen ze op de Kilimanjaro en door de hoeveelheid maakte dat een 
bijzonder landschap. Niet te vergeten de olifanten en andere grote diersoorten stonden op de film.
Een boeiende avond over iets waar velen over dromen om zelf te zien en doormiddel van deze film 
kregen we iets meer idee erover.
 Ineke de Vries
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De eerste ronde om de KBO beker werd gespeeld op donderdagmiddag 19 
september 2019.
De vakantie periode is voor veel leden voorbij. Dat stil zitten vonden de kaart 
liefhebbers maar niets, maar gelukkig konden ze deze donderdagmiddag weer 
beginnen. 
Wij mochten 52 deelnemers verwelkomen met onder hen een paar nieuwe 
gezichten.

De dames van de bediening mochten in dit jubeljaar het tweede rondje gratis rondbrengen.
Om 17.15 uur kon Jannie Laan-Smits de stand bekend maken van de eerste ronde.
De prijsjes zijn weer keurig ingekocht door Corrie Bos.
Het was weer een gezellige middag in de Rozenstaete en op naar de volgende rondes.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Eerste ronde 
1 Tiny v Diepen  5449  agenda: 03-10-2019 Klaverjassen
2 Janny  Pronk  5347     
3 Co Koning  5175   24-10-2019 Klaverjassen
4 Nel Bruins  5163   
5 Riet de Lange  5097     
6 Jopie van Diepen  5093
7 Kees Jonk  5040     
8 Maarten Koning  4960   
9 Jan van Schagen  4956     
10 Diny Pronk  4913   
     
De poedelprijs was voor Henny van Diepen
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.   
 Johan van Loodam
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AGENDA 3-10 T/M 16-10    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 3-10 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
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 uur Berkhout/Geert Holleschool Speelgoed- en kinderkledingbeurs
Za 5-10 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 5-10 20.15 uur Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
 5/13-10  Avenhorn/TC Westerkogge Bakker Koning herfsttoernooi
Di 8-10 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Kaartavond 
Woe 9-10 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 9-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 10-10 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Thema: 
    Informele zorg/Inbraakpreventie
Do 10-10 20.00 uur Berkhout/ De Ridder VvNU Duo Zus en Zo
Za 12-10 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Zo 13-10 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Filmmiddag
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN    
 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Zo 27-10  De Goorn/Koggenhal Modelspoorbeurs
Za 2-11 18-20.30 uur Hoorn/De Westfries Schaatsen op de Westfries voor le-

den van de ijsclubs
 4/9-11  Avenhorn/Café Julius Biljarttoernooi
Vr 8-11 20.15 uur Berkhout/Kerk Concert 60’s Dylan
Vr 15-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Vr. 15-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Jaarvergadering ijsclub Grosthui-

zen/Scharwoude + kienen
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
Zo 17-11 14.30-16.30 De Goorn/Rozenstaete Wintermarkt van de Rozenstek
Zo 17-11 14.30 uur Berkhout/‘t Wijdt Sinterklaasintocht Berkhout
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
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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 Kerst-

concert 
 23-12/4-1  De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. Open biljarttoer-

nooi
    

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, de kaarten en bloemen die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

 Annie Luitjes-de Lange

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 06-51527707

Wie heeft voor mij zaden van vingerhoedskruid, ridderspoor, stokrozen of wilde bloemen.
Ook stekken van planten zijn welkom.
 Jakkie Snel-Gerver, 06-22065844

Te koop: herenfiets Avancer Manatten, 12 jaar oud met 7 versnellingen een fietscomputer.
Prijs € 50,00,--
 Telefoon 0229-542357

‘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 9 oktober vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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