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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 23 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

De dagen worden korter en de avonden langer. Het verenigingsleven draait weer op volle toeren 
en ook op cultureel en kerkelijk vlak staat er weer genoeg te gebeuren.
In deze Heraut een verslag van de schoonmaakactie op Burendag door 30 vrijwilligers. Fantastisch, 
maar kunnen we niet allemaal ons eigen straatje schoonhouden? Een kleine moeite lijkt me.
Verder in deze Heraut aandacht voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Gezond de winter door, dat 
willen we allemaal wel.
En dan nog de feestelijke aftrap voor het nieuw te realiseren kindcentrum in Avenhorn. Het begin 
is er, op naar de volgende stap.
Dit en nog veel meer in deze Heraut. 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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    GRIEPVACCINATIES HUISARTS DE GOORN
 
Iedereen van 60 jaar en ouder en personen onder de 60 met een speciale indicatie, komen in 
aanmerking voor een jaarlijkse griepprik. Voor deze groep (mits ingeschreven bij onze praktijk) 
organiseert Huisartsenpraktijk De Goorn de jaarlijkse griepvaccinatie. U kunt op onderstaande 
datum langskomen en ontvangt hier geen aparte uitnodiging meer voor.

De vaccinaties vinden plaats:
Maandag 4 november van 17.00 – 18.00 uur
Gezondheidscentrum De Goorn, Dwingel 3

Uitnodiging voor patiënten met indicatie onder de 60-jaar
Mocht u de leeftijd van 60-jaar nog niet bereikt hebben en toch in aanmerking komen door 
een speciale indicatie voor patiënten met hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en mensen 
met verminderde weerstand, dan sturen wij u eind oktober voor de zekerheid nog wel een 
extra uitnodiging.
Indien u geen uitnodiging van ons heeft gekregen maar op eigen verzoek een griepvaccinatie 
wilt ontvangen, dan kunt u zich op 4 november aan de balie melden en tegen pinbetaling van 
25,- een vaccinatie ophalen.
Als 4 november u helemaal niet schikt, kunt u eventueel donderdagmiddag 14 november van 
13.30 tot 14.30 uur binnenlopen bij het Gezondheidscentrum. Mocht u slecht ter been zijn 
en niet naar de Dwingel kunnen komen, belt u dan met de assistente (0229-542808) voor een 
afspraak voor vaccinatie thuis. De assistenten zullen in de eerste 2 weken van november een 
select aantal mensen aan huis bezoeken.

Meer informatie over de griepvaccinatie kunt u vinden via: www.thuisarts.nl. 

Let op: Wij komen niet naar de Rozenstaete of Vijverstaete voor een centrale vaccinatie ron-
de. We nodigen u uit om naar het Gezondheidscentrum te komen op 4 november. Kom dan 
niet voor 17.00 uur.
Na 17.30 uur is het vaak een stuk rustiger.
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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
Oktober
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

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.
 3 november GEEN DIENST
10 november dhr. C. van Lenten  Berkhout
 Op bezoek bij PG Koggenland

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 19 T/M 25 OKTOBER 2019
Zat. 19 okt. 16.30u Rozenstaete: Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 20 okt.  10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v. Remember
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 26 OKTOBER T/M 1 NOVEMBER 2019
Zat. 26 okt. 16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 27 okt. 10.00u Eucharistieviering met samenzang. Gezamenlijke ziekenzalving.
  19.00u Rozenkransgebed
Vr. 1 nov. 19.00u Allerheiligen viering 

Overleden: Adriana Jonges-Appelman, 92 jaar

Kennisgeven van geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

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

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

EEN NIEUW JAARTHEMA: “VER “- LICHT OP ROET
Voor in de agenda :
Noteer de datum zaterdagavond 9 november om 
19.00 uur.
In de dagkapel achter in de kerk in De Goorn.
Naar de Taize komen, betekent uitgenodigd worden om te 
zoeken naar een verbondenheid door een gemeenschap-

pelijk gebed, zingen en vooral stilte. 
We geven onze gedachten de vrije loop en staan stil bij de vragen die hier in de gebeden en in de 
lezing een invulling aan geven. 
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We steken een lichtje aan bij onze intenties, en voelen dat we kracht 
krijgen van en door elkaar, “ver”-licht met Op Roet !
We zingen de bekende liedjes en Mevr. A. Pronk bespeelt het orgel.
Iedereen is van harte welkom, dus tot ziens op 9 november kerk open 
18.45 uur.
Bij binnenkomst graag stilte !

 Op Roet: Nico-Harry-Bart-Anneke en Corrie,
  Frank en Gerda.

AANMELDING EERSTE HEILIGE COMMUNIE VOOR KINDEREN VAN GROEP 4, PAROCHIE DE 
GOORN
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 13 april (2e Paasdag) 2020 vindt de Eerste Heilige Communie plaats in de kerk in 
De Goorn.
In januari 2020 starten de voorbereidingen voor de Eerste Communie. Dit jaar werken wij voor 
het tweede jaar nauw samen met de werkgroepen van Ursem en Spierdijk-Zuidermeer. 
U kunt u kind(eren) opgeven met vermelding van alle gegevens volgens het opgaveformulier dat 
hieronder staat. Opgave via de mail verdient de voorkeur: heiligecommuniedegoorn@live.nl. Ook 
kunt u uw kind schriftelijk opgeven met dit formulier. Verder vragen wij u om het AVG-formulier 
in te vullen in verband met de privacywetgeving.

Hieronder vindt u alvast de belangrijkste data:

* Eerste informatieavond voor alle ouders: woensdag 22 januari 2020 20.00 uur in de Kerk te 
De Goorn.

* Eerste bijeenkomst met ouders en kinderen is op zaterdag 25 januari 2020 om 14.00 uur tot 
16.00 uur in de kerk van De Goorn. 

* Presentatieviering: zondag 1 maart 2020 in de kerk te De Goorn.
* Communieviering : maandag 13 april 2020 in de kerk te De Goorn.

Voorbereidingsmiddagen voor de kinderen zijn op zaterdag van 14.00 uur tot 15.30 uur in de Kerk 
in de Goorn, de kerk van Ursem of de kerk van Spierdijk. 
Op de eerste informatieavond wordt besproken wat u en uw kind kunnen verwachten tijdens de 
voorbereiding van de Eerste Communie. 
Wij hopen samen met u en uw kind op een goede voorbereidingstijd en zien u graag op de eerste 
informatieavond. 

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht; via onze e-mail: 
heiligecommuniedegoorn@live.nl . Op de website van de parochie vindt u ook het inschrijfformulier: 
www.parochiedegoorn.nl

De werkgroep voorbereiding Eerste Communie:
Wendy Davus, Linda van der Jagt, Martine Stam, Marleen Kicken
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Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie 13 april 2020 (2e Paasdag)

Naam ..................................................................................................................................................................................................

Adres ..................................................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats  ...............................................................................................................................................................

(Mobiel)Tel.nr. ...............................................................................................................................................................................

Geboortedatum  ...........................................................................................................................................................................

Gedoopt in Parochie  .................................................................................................................................................................

Te  ........................................................................................................................................................................................................

School ................................................................................................................................................................................................

Gezinssamenstelling  .................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

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

O Ik, ……………………..…(naam), kom graag in de communie werkgroep 

O Akkoord met doorgeven van email en telefoonnummer aan  medecommunicanten.

O Mijn zoon / dochter wil helpen / voorlezen tijdens een van de vieringen.

 (doorstrepen wat niet van toepassing is)

U kunt deze opgavestrook ook inleveren bij de Pastorie, 
De Goorn 67 te De Goorn.

Graag in de brievenbus van de deur!

OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK (voor 1 november 2019)



10 11

Toestemming plaatsing foto’s 

Beste ouder/verzorger, 

Met deze brief vragen we uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). 

Het gaat uitsluitend om het plaatsen van wat foto’s op de website van de parochie, in het parochie-
blad en om het tonen van foto’s van de kinderen die hun eerste communie gaan doen in de kerk.

Tijdens de voorbereiding op de eerste communie en tijdens de viering van de eerste communie 
worden foto’s gemaakt.
We willen maximaal één groepsfoto en een paar sfeerbeelden publiceren.

We zullen alleen foto’s plaatsen in de periode van het project en in de week na de viering.
We zullen geen foto’s bewaren voor een andere gelegenheid.

Om het u makkelijk te maken en u veel werk te sparen is er tijdens de eerste communie viering 
een fotograaf aanwezig die toestemming heeft om foto’s te maken. 
U moet er toch niet aan denken, noch uw familieleden dat u eerst alle deelnemers langs moet gaan 
of zij toestemming verlenen. 

Daarom raden wij u en uw familieleden aan om noch op de voorbereidingsmiddagen, noch tijdens 
de vieringen ter voorbereiding op en tijdens het vieren van de eerste communie zelf foto’s te ma-
ken.

Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van …………………………………

dat foto’s door de werkgroep eerste communie gebruikt mogen worden*: 

O op de website van de parochie
O in het parochieblad van de parochie
O ook close-up foto’s mogen gepubliceerd worden

O gebruik van telefoonnummer voor berichten via de app (alleen voor informatieverstrekking 
kindermiddagen en vieringen).

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft

Datum:  ..............................................................................................................................................................................................

Naam ouder/verzorger: ............................................................................................................................................................

Handtekening ouder/verzorger: ...........................................................................................................................................
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De levensliederen van Johnny Jordaan zingen ze natuurlijk, en die van Tante Leen om maar eens 
een paar coryfeeën uit een roemrijk Amsterdams verleden te noemen. Maar ook nummers van 
Peter Beense, Andre Hazes en misschien ook wel Sylvain Poons die ooit met Heintje Davids de 
klassieker ‘Omdat ik zoveel van je hou’ zong. Een aantal plaatselijke, Oudendijker toppers zingt 
uit het ruime repertoire van Amsterdamse volkszangers. En voor de jongere generatie komt tevens 
een heel scala van modernere liedjes langs van onder anderen Tino Martin, John West, Rene Fro-
ger en Tom Jones, Zaterdag 26 oktober wordt een heerlijk avondje in de kerk van Oudendijk. En 
meezingen mag natuurlijk, terwijl stilzitten geen optie is.
De kerk van Oudendijk maakt zich op voor een heerlijke, gezellige avond in Amsterdamse stijl. 
De hapjes en drankjes zijn in de toegangsprijs (22,50 in de voorverkoop, 25 euro aan de kassa) 
inbegrepen.
Deze all-in avond begint om 21 uur en duurt tot 01.00 uur (na 01.00 uur voor eigen rekening).
Zaterdag 26 oktober, Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24. 
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IN DE KERK VAN 

OUDENDIJK 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Zaterdag 26 oktober 21:00 – 01:00 uur 
 

entree vv €22,50 - € 25,- aan de kassa 
incl. drankjes en ‘Amsterdamse’-hapjes 

 
Info en kaarten bestellen : 

0229 -757633 en www.kerkoudendijk.nl  
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AMSTERDAMSE AVOND IN KERK OUDENDIJK
De repetities van onze orkesten zijn weer in volle gang. 
Een nieuw programma wordt ingestudeerd, er zal worden 
deelgenomen aan,
Op zaterdag 26 oktober a.s. voor het Groot orkest, het 
West-Friesland festival. We spelen omstreeks 19.00 in het 
Theater “De Binding”, Bosgroet 12 in Zuid-Scharwoude.

De entree voor dit festival is gratis !!

Op zaterdag 14 december a.s. neemt ons leerorkest deel aan het Oktafria muziek Festival in 
Opperdoes. Dit festival vindt plaats in het Dorpshuis
 “De Torenschouw” in Opperdoes.
Ons leerorkest staat met ingang dit seizoen onder leiding van een nieuwe dirigent, mevr. Britt van 
Es uit Grootebroek en ze heeft een leuk repertoire voor het orkest bedacht. Wij gaan dit met veel 
plezier ten gehore brengen.

Onze Jaarlijkse speculaas actie staat weer voor de deur, medio november zullen onze leden 
weer bij alle woonhuizen in Berkhout en Bobeldijk aanbellen om de speculaas te verkopen. We 
hopen dat een ieder deze lekkernij zal nemen. 
 
De oud ijzer actie blijft van kracht. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom !! Voor deze actie 
kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

U steunt met de genoemde acties onze vereniging !!
De vereniging is hierdoor in staat om nieuwe bladmuziek en instrumenten aan te schaffen en 
eventuele reparaties te laten maken. 

Ook is onze vereniging is op zoek naar muzikanten, speelt u op een instrument of ooit wel eens 
gedaan, kom dan luisteren tijdens de repetitie-avond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Het 
leerorkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. De muziekvereniging heeft diverse instrumenten 
in eigen beheer.

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.



14 15



14 15

       

De Westfriese Modelspoor Club (de WMC) organiseert op zondag 27 oktober haar jaarlijkse mo-
delspoor- en modelbouwbeurs. Locatie is De Koggenhal in De Goorn. Openingstijden van 10.00 
- 16.00 uur.

Ook dit jaar zijn er naast de eigen modelbanen ook weer modelbanen te bewonderen van zuster-
verenigingen en modelspoorvrienden. De life-steam baan van Opa Bert is op verzoek weer aanwe-
zig maar ook weer andere banen als die vorig jaar in De Goorn hun opwachting hebben gemaakt. 
Ditmaal komen onze vrienden uit Den Haag, Vianen en ook van Texel met een baan die perfect 
past in het thema van 75 jaar bevrijding. Op de beurs kunt U zien dat we druk werken aan de op-
bouw van een eigen nieuwe N-baan en ook zal onze nieuw verworven O-baan een plaats krijgen.

Op modelbouwgebied kunt U genieten van flesmodellen, de scalers (op schaal nagebouwde radio-
grafische voertuigen) en ook weer een modelkermis. Wie weet dat U inspiratie op doet om zelf de 
Lego, het Meccano of Fischer Techniek van zolder te halen en weer eens wat moois te bouwen.

De modelbeurs is een uitstapje voor jong en oud want voor de kinderen is er weer een eigen hoek 
ingericht waar ze zelf op verschillende banen met de treinen mogen rijden, of mogen bouwen met 
Lego. Ook Legoland Klaver zal weer acte-de-presence geven.

Voor de bouwers onder ons zijn er demonstraties hoe een diorama kan worden gemaakt. Naast de 
bekende bouwdozen kan je ook met andere materialen heel mooi vorm geven aan je eigen creaties.

Bent U op zoek naar modelbouw artikelen (voornamelijk modelspoor) dan kunt U terecht op het 
beursplein waar handelaren graag U hun koopwaar tonen. Dus bent U op zoek naar die ene trein, 
dat wagonnetje, een hele treinbaan of een bepaald model auto of vrachtwagen dan wel scenery, op 
onze beurs zult U waarschijnlijk wel slagen.

Adres Koggenhal De Dwingel 4 1648JG De Goorn
Entree € 4,50, kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding gratis
Zien wij U ook op 27 oktober in De Goorn?

Informatie info@dewmc.nl of op de site www.dewmc.nl. Op Facebook kunt U ons volgen op 
Westfriese Modelspoorclub WMC

Modelspoor- en modelbouwbeurs

Sporthal De Koggenhal De Goorn

Zondag 27 oktober 2019

10.00 – 16.00  
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WANDELVIERDAAGSE , OPROEP COMMISSIELEDEN
2 tot en met 5 juni 2020 ! Zet het alvast in de agenda!
Volgend jaar organiseren we de 15 de editie van de avond-
wandelvierdaagse, een jubileum dus!
In januari start de commissie met de organisatie maar wij zijn 
wel op zoek naar nieuwe commissieleden om alles rond te 
kunnen krijgen.

Gelukkig kunnen we leunen op een goed draaiboek dat ons werk een stuk lichter maakt. Maar 
er moeten sponsors en vrijwilligers voor op de routes worden benaderd, inkopen gedaan, de zaal 
moet worden aangekleed. Genoeg werk dus.
Wie o wie wil ons daarbij helpen en ons gezellige clubje komen versterken? Wij starten in januari 
met de organisatie en na de vierdaagse zijn we klaar. Een overzichtelijke termijn om je als com-
missie lid in te zetten. En het geeft je zoveel voldoening als je al die blije mensen op vrijdag over 
de finish ziet komen.
Je kunt je opgeven via Facebook of wandel4daagse@edogym.nl

Namens de commissie, Waltraud van der Woude 

Wouter Snoek is op zoek naar aanpak-
kers, mensen die de uitdaging aan wil-
len gaan om samen met hem de condi-
tie en kracht te verbeteren? Bent u 
degene die hij zoekt? 

Ga eens kijken of u de uitdaging aan 
kan, hij is iedere dinsdagochtend van 
08.30 tot 09.30 uur in de Koggehal. 
Graag tot dan!

Donderdagmiddag klaverjassen bij de 
KBO de Goorn
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DE TWEEDE RONDE OM DE KBO BEKER OP DONDERDAG 3 OKTOBERBER 2019
Wat een prachtig begin van de tweede ronde met een geweldig aantal van 64 deelnemers. 
Door de volle bak en de eind controle eindigde deze middag ook weer wat later dan gepland. 
Maar om 17.15 uur kon Jannie Laan-Smits de stand weer bekent maken.
Er werd deze middag weer gezellige gekaart in de Rozenstaete.
Tot de volgende ronde op 24 oktober.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Tweede ronde 
1 Jopie Blank  5929 De poedelprijs was voor Annie Luitjes
2 Johan Beek  5810 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. 
3 Gre Smits  5752 Aanvang 14.00 uur.   
4 Afra Smal  5348   
5 Riet de lange  5331     
6 Corrie Bos  5156
7 Pe Stet   5021     
8 Jopie van Diepen  4965   
9 Henny van Diepen 4963     
10 Alie Belkom  4947 

 Johan van Loodam

              

FEESTELIJKE ‘AFTRAP’ NIEUW TE REALISEREN KINDCENTRUM AVENHORN
Het was letterlijk een feestelijke aftrap, afgelopen vrijdag 27 september, op de Buitenroede in 
Avenhorn. Bijna 40 medewerkers van basisscholen De Ieveling, De Overhaal, de Jozefschool en 
Kinderopvang Berend Botje kwamen bijeen om de realisatie van het nieuw te bouwen kindcen-
trum te vieren. Dat deden ze met een sportief potje ‘voetgolf’.

Voorafgaand aan het sportieve start-
schot werden de medewerkers van 
de aangesloten organisaties uitgeno-
digd op de Jozefschool om met elkaar 
van ideeën te wisselen. ‘Wat is goed 
onderwijs, hoe kunnen we de beste 
zorg en opvoeding bieden? Wat is 
jouw visie op deze thema’s?’ Op deze 
vragen konden de medewerkers op 
een creatieve manier samen brain-
stormen. 
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Op een laagdrempelige en positieve manier maakten zij kennis met elkaar.

Gouden formule
Na het overleg kwamen het bestuur, de medewerkers én wethouders van de gemeente Koggen-
land bij elkaar in de brandweerkazerne aan de Buitenroede om het startsein te geven voor het 
te bouwen kindcentrum. Op het naastgelegen veld zal het kindcentrum worden gebouwd. De 
medewerkers werden willekeurig verdeeld in teams voor een potje voetgolf. Aan het winnende 
team werd een ‘gouden bal’ uitgereikt. Het kon niet toevalliger dat in het winnende team alle 
organisaties werden vertegenwoordigd. Marjolein Schilder, directeur van basisschool De Ieveling, 
besloot dan ook: ‘deze mix móet wel de gouden formule zijn!’ 

BINGOMIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Het KBO gokcentrum “de Rozenstaete” op donderdagmiddag heeft een 
onverwachte aanloop gekregen van wel 50 Bingo’ers. Een mooi resultaat en 
leuk voor de organisatie onderleiding van Ans Spil en Paula Reerink.
Met een mooi gevulde prijzentafel en de vitaminen fruitbakjes kon de strijd 
beginnen. Op de vele tafels of in de hand werden de bingobordjes gereed 
gehouden door de deelnemers en werd er druk met de vakjes geschoven als 
een getal goed was. 

Toch blijf je dat houden, wachten op dat ene 
nummertje, dat je nog zo hard nodig hebt om het rijtje 
vol te krijgen. 
En dan komt er een kreet uit de zaal BINGOOOO en 
zit je er weer helaas naast.
Vervolgens krijg je het gepuzzel met het volgende 
rijtje, welke was dit ook alweer en daarna het 
hele bingobordje vol. Er was spanning, maar ook 
ontspanning verzorgt door de dames van de bediening 
die drankjes rond brachten. Ans, Paula en de bediening 
weer bedankt voor deze geslaagde middag Bingo.

 Johan van Loodam

VIERING NATIONALE ZIEKENDAG IN “DE BERKENHOF”  
Acht september is de dag
Dat ik naar de Berkenhof mag
De Zonnebloem nodigt ons uit hoor
Er kwam op die dag een zangkoor
Maar voor het zover is, eerst koffie of thee
Met een slagroombolletje, hoezee
de zaal is nu volgelopen, ja waar
het koor komt er aan veel plezier nu maar
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veel liederen werden gezongen hier
in de Nederlandse taal, met plezier
nu is het even pauze hoor mensen
je kunt nu wat te drinken wensen
ook komen ze met een schaal hapjes rond
heerlijk, dat smaakt heel gezond
dan gaat het koor weer zingen hoor
er komt ook een lied, waar wij dan voor
meezingen gaan met elkaar
dan is deze middag weer helemaal klaar
het was een fijne Zonnebloemmiddag
waar ik jullie graag voor bedanken mag.

  Tini Bregman-Spaans

 
VRIJWILLIGERS IN SCHARWOUDE, OUDENDIJK, GROSTHUIZEN, 
AVENHORN EN DE GOORN HALEN € 1.139,44 OP VOOR ONDERZOEK 
NAAR SPIERZIEKTEN
Van 9 tot en met 14 september is er door vrijwilligers van het Prinses 
Beatrix Spierfonds gecollecteerd in. Samen hebben zij een prachtige 
opbrengst opgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar spier-
ziekten.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Doneren kan ook 
via de online collectebus van het fonds. Ga naar www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en 
doneer een bedrag naar keuze voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.
 
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, 
het middel is wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds financiert en stimuleert 
onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwali-
teit van leven van patiënten nu. Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties 
en de inzet van vele vrijwilligers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen.

Wij willen alle gulle gevers en natuurlijk onze collectanten allemaal bedanken voor hun inzet.

De coördinatoren,  Denise Bekkers
   Guda Rinkel
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10 september gaan we kennismaken hoor
De Zonnebloem nodigt ons uit daarvoor
In Hoorn komen we dan bijeen
Krijgen te horen, daar gaan we heen
Verteld wordt wat we elke dag dan
Gaan doen daar, geniet er maar van
Nou, dat zal vast wel gebeuren
We krijgen nu al mooie kleuren
Op onze gezichte, heus waar
We zijn zo blij, we gaan daar naar
23 september is de dag,dat we gaan
Naar Lemele, hier ver vandaan
De koffers gaan onder in de bus
wij boven in, we vertrekken dus
We gaan over de Markerwaarddijk
Er is op het IJsselmeer dan veel te kijk
Het is een paar uur rijden hoor
Maar dan komt het bord Lemele er voor
We hebben veel kunnen zien onderweg
Maar nu mogen we uitstappen, zeg
De Imminkhoeve lopen we in
En krijgen een kamer naar t zin
Eerst gaan we koffiedrinken hoor
Dan kunnen we de koffer legen daarvoor
Om zes uur staat de maaltijd klaar
Dan bingo spelen met elkaar
Het was een leuk spel mensen
Wat wil je nog meer wensen
Vele prijzen stonden klaar
Winnen deden we dan maar
Nu is het half elf hoor
Bedtijd daar is het voor
24 september, na etenstijd gaan we naar Om-
men
Daar is het markt als we er kommen
De kramen staan er klaar en vol
We gaan snuffelen, het is te dol
Vele dames gaan kleding passen
Laten zich er mee verrassen
Nu gaan we koffie drinken hoor
En daarna met een boot vandoor

Het uitzicht was heel mooi hier
Een prachtige vaartocht, met plezier
Nu stappen we de bus weer in en gaan
Naar Lemele, daar kwamen we vandaan
Na het diner gaan we spellen spelen met elkaar
Dan is de dag weer voorbij, dan slapen maar
25 september, deze ochtend mochten we rustig 
zijn
Nou is dat toch ook wel fijn
Ik wil ansichten gaan kopen
Ga naar het winkeltje lopen
Nou, het is gelukt hoor daar
Vlug naar je kamer, schrijven maar
Dan gaan we met een groepje een spel doen
Buiten hebben ze platen opgevangen toen
We krijgen een papier met vele woorden
Dan moeten we zoeken, waar dat woord bij 
hoorde
Het was niet zo gemakkelijk hoor
Vier woorden hielden we over daardoor
Ne eerst eten maar weer allemaal
En dan met een huifkar aan de haal
Dat was een prachtige rit door een bos
We zagen geen herten en ook geen vos
Maar we genoten toch weer allemaal
Nu maar weer naar de etenszaal
Om acht uur treden de Golden Oldies op
Zingen prachtige liederen, dat was top
Er werd ook meegezongen hier
Het was weer een avond met plezier
26 september, vandaag gaan we naar Zwolle toe
Er is van alles te beleven, maar hoor
Het weer is ons aan het plagen nu
Het regent, hebben jullie wel een paraplu
Als we in Zwolle aankomen, gaan we maar
Onder een afdak zitten met elkaar
We bestellen koffie met een koek erbij
Lekker smullen doen wij
De regen werd nu iets minder hoor
De mensen gingen er vandoor
Ze hebben winkels bekeken daar
Allen kochten kleding, ja dat is echt waar
Om drie uur gaan we weer terug
Dan is dit weer achter de rug
Om 6 uur is het weer dineren met elkaar
Daarna elkaar omhelzen en zoenen maar
Om 8 uur gaan we weer spellen doen samen
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Ondanks de regen, een dag met goede namen
27 september, Uitslapen stond er op de bladzij
Na het brood eten verwennerij
Jullie allemaal hoor, echt waar
Laat maar weten wat je wilt daar
Haar, nagels, voeten, spieren, enzovoort
Wordt behandeld, zoals het hoort
Nou, dat was toch even fijn mensen
We willen jullie het beste wensen
Na de lunch gaan we weer naar buiten
Maar de regen laat ons op sluiten
Om er nu maar vandoor te gaan maar
Het is nu droog, we gaan dan maar
De fiets, een rondje rijden hoor
Daar staan deze fietsen voor
Om 6 uur hebben we een slot diner
Smullen maar, ieder doet mee
Daarna een feestelijke afsluiting hoor
De Zonnebloemhelpers gaan daar voor
Verhalen worden verteld en nog meer
Zingen wat, mooi was dat weer
Om half elf zijn we naar onze kamer gegaan
De week is weer om, wat is dat snel gegaan
Morgen vertrekken we weer hoor
Het waren heerlijk dagen, daar voor

28 september, half negen gaan we ontbijten met 
elkaar
Dan snel je spullen halen maar
Daar komt de bus er al aan
Om weer op huis af te gaan
Onze spullen worden ingeladen dan
Instappen nu vrouwen en man
We gaan weer op Hoorn af
Het lukte niet altijd in een draf
Het was erg druk langs de wegen
Dat viel de chauffeur vast tegen
Maar nu zijn we weer in Hoorn hoor
Koffie en lunch staan er al voor
Ons klaar, ja dat is echt waar
Lekker smullen maar
We worden allen weer opgehaald
Dat was van te voren al bepaald
Zonnebloemhelpers, wat was het fijn
Om met jullie weer uit te zijn
Bedankt voor deze fijne dagen
Een dikke zoen, willen we overdragen

 Tini Bregman-Spaans

KLASSE KAMPIOENSCHAPPEN 2019
Vanaf 23 september waren er de Klasse Kampioenschappen van 2019 in de 
Rode Leeuw te Zuid Scharwoude.
Zaterdag 28 september mochten 5 dames van onze vereniging in de finale 
spelen. 
In de voorrondes was er ontzettend slecht geslagen. Voor Anja de Lange, 
Ina Jong en Annie Beemsterboer was het dan ook een verrassing dat ze met 

een relatief laag totaal mochten terug komen.
Anja had in de voorronde 52 punten en sloeg er 15 punten bij. Met het totaal van 68 werd zij 5e 
in de vierde klasse.

Ina had 62 punten en sloeg er ook 15 punten 
bij. Met 77 punten werd zij 7e in de 3e klasse.
Annie had 60 punten en sloeg er 22 punten 
bij. Met haar totaal van 82 werd zij 5e in de 
2e klasse. Wil Vet had in de 2e klasse redelijk 
geslagen, 74 punten en sloeg er 26 bij. Met 
het totaal van 100 punten werd ze 4e in haar 
klasse.
Tenslotte Mieke van Loon, zij stond in haar 
klasse als 2e genoteerd met 79 punten. 
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Ze begon met een poedel en herstelde zich met 4,11,11 en nog een 11. Met deze 37 punten wist 
ze de 2e plaats te behouden en eindigde ze met 116 punten.
Vanuit de voorronde kreeg Riet Lakeman nog een hoogste serie prijs.
De tweede week was het de beurt aan onze heren. Willem Jong sloeg 78 punten. Voor de 3e klasse 
was dat redelijk maar om in de finale te komen kwam hij 3 punten te kort. Jammer, zo stond er van 
onze vereniging geen enkele heer in de finale.
Een paar leden gingen toch kijken naar de andere finalisten. Zij zagen daar een mooie finalepartij 
van de Supers. De als 3e geplaatste Jack van Kleef sloeg het maximum te halen aantal punten nl. 
60, 5x een 12. Hij kwam gelijk met zijn kolfmaatje Gerard Stoop met een totaal van 158 punten. 
Er moest toen een barrage worden gespeeld, want er kan maar één de winnaar zijn! Jack speelde 
ook nu weer geweldig door een 12, 11 en 12 te slaan. Gerard had er een 6 tussen.
Een geweldige kampioen in de Super klasse dus: Jack van Kleef uit Zuid Scharwoude.
Voor onze mannen van RSJ waren er nog wel 4 prijzen in de verloting. 
Tijdens de voorronde waren er ook aanmoedigingsprijzen. Diegene die het laagst waren geëindigd 
op de middag of avond kregen een pak zuurkool met worst!!
Deelnemers complimenten, jullie hebben in de finale gestaan en daar mogen we trots op zijn!!

Sportieve groet, Ina Jong

Info over onze kolfsport of een demo met familie-vrienden-collega’s ? T 06-28993108 / 0229-
551875 M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl of kijk op www.kolfbond.nl

Op 28 september was het dan zover, de opening van de tuin, hal en tevens 
burendag voor de buren van De Berkenhof.
Het weer was onstuimig en met veel inzet werd de tuin omgetoverd in een 
gezellige sfeervolle feesttent, met tenten, biertafels, een Bar Gezellig, een food-
truck, tafeldecoraties, slingers en ballonnenpilaren. 
Iedereen werd ontvangen met koffie en gebak en om 15.15 knipte Mevr. Smit 
het lint door en verklaarde de tuin officieel geopend. 

Dhr. Win Bijman hield een speech namens de gemeente over hun warme betrokkenheid bij de ou-
der wordende mens in de gemeente Koggenland. De fles werd ontkurkt en een borrel gedronken. 
Het draaiende Rad draaide voor het goede doel “De Vrienden van De Berkenhof” en menigeen 
won een prijs. 
Om vier uur zette Imca Marina de boel op stelten, het was moeilijk om nog stil te blijven zitten. 
Al haar hits kwamen voorbij en er liep een polonaise van bewoners, medewerkers, familie, vrijwil-
ligers en dorpsgenoten door de zaal.
Om vijf uur werd door Sam Rood de BBQ opgestookt en genoten wij van een heerlijk stukje vlees 
en lekkere salades. De Italiaanse ijskar kwam het dessert bezorgen en met de zingende ijscoman 
sloten wij de dag af. Het was een hele geslaagde middag. Na afloop nog even flink de schouders 
eronder met de vrijwilligers en de feestcommissie, zo was gelukkig alles net veilig binnen voor de 
stortbuien van die avond. Wij kijken terug op een prachtige dag.
Daarom willen wij een ieder die heeft bij gedragen en zich heeft ingezet om deze dag tot een suc-
ces te maken geweldig bedanken!

Namens, 
De bewoners en het personeel Van Omringlocatie De Berkenhof
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BOEKENMARKT TBV BERKHOUTERKERK WEDEROM ZEER GESLAAGD 
Op 28 en 29 september werd door Cultureel Centrum De Berkhouter Kerk 
een boekenmarkt georganiseerd. Een grote verscheidenheid aan boeken in al-
lerlei talen. Kunst en literatuur over klassieke muziek waren in de aanbieding 
en vele items vonden een nieuwe eigenaar. De beeld en geluid afdeling had 
CD’s ,DVD’s, en ouderwetse LP’s tegen weggeefprijzen. Totale opbrengst ruim 
2000 euro netto voor het onderhoudsfonds. Iedereen die zijn of haar boeken 

etc. aan ons heeft meegegeven of op laten halen, en iedereen die iets heeft gekocht HARTELIJK 
DANK. 
Spullen voor de markt van volgend jaar kunt u neerzetten bij Piet Koeman, Oosteinde 73, bij voor-
keur in een bananendoos. U kunt bellen met Bertus van Veen over het ophalen van uw spullen 
0229-551355. 
Graag tot ziens in 2020.

LOTENVERKOOP DE ZONNEBLOEM
Wat een fantastische groep vrijwilligers is er actief geweest afgelopen maan-
den! Een groot compliment voor jullie actieve verkoop van loten.
En dan alle lotenkopers: Onze hartelijk dank voor uw deelname, met de op-
brengst van de loten kunnen wij voor een deel de activiteiten bekostigen voor 
de gasten in onze afdeling. De uitslag van de loterij is vanaf 7 oktober 17.00 
uur te vinden via zonnebloem.nl/loterij.

Mensen die hun lot hebben geregistreerd ontvangen op 9 oktober een e-mail met de uitslag.
Els Eijling, namens De Zonnebloem, afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

TWEE ELEKTRISCHE FIETSEN 
GESCHONKEN AAN 
WIJKLEERCENTRUM AVENHORN

In Wijkleercentrum Avenhorn worden studenten op innovatieve wijze opgeleid naar werk 
in de zorg. Omdat het openbaar vervoer tussen de verschillende dorpen in Koggenland niet 
goed geregeld is, kunnen de studenten niet bij alle inwoners komen. Wijkleercentrum Aven-
horn benaderde de Westfriese Uitdaging met de vraag of er een bedrijf is dat twee elektrische 
fietsen beschikbaar wilde stellen. Wethouder Win Bijman overhandigde de fietsen feestelijk 
op dinsdag 8 oktober.

In Wijkleercentrum Avenhorn worden studenten op locatie praktijkgericht en innovatief opgeleid 
naar werk in de zorg. De stage wordt besteed aan praktische ondersteuning bij het dagelijks leven 
voor hulpbehoevende mensen. Denk hierbij aan het helpen met de boodschappen of het bereiden 
van een maaltijd. Zowel studenten als kwetsbare inwoners worden begeleid naar grotere zelfred-
zaamheid. Helaas sluit het openbaar vervoer tussen de dorpen in Koggenland niet goed aan. Vooral 
de kleinere dorpen waar veel ouderen alleen thuis wonen en de eenzaamheid groot is zijn slecht 
bereikbaar. Met een elektrische fiets zouden de studenten hier makkelijker kunnen komen.
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Speciaal voor de studenten zijn er twee elektrische fietsen beschikbaar gesteld. Op dinsdag 8 okto-
ber overhandigde wethouder Zorg, Welzijn & Onderwijs van de gemeente Koggenland Win Bijman 
de fietsen aan Wijkleercentrum Avenhorn. Win Bijman: “Met dit Wijkleercentrum hebben we 
extra handen in de Koggenlandse samenleving om kwetsbare inwoners te helpen en mantelzorgers 
te ontlasten. Tegelijkertijd bouwen de studenten aan hun toekomst; met de opgedane kennis en 
ervaring en het diploma ‘helpende zorg en welzijn’.”

 
BEDANKT!                                             
Koggenland haalt € 12356, 58 op voor KWF Kankerbestrijding.  
De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Berkhout, Bobeldijk, Avenhorn, De Goorn, Grost-
huizen, Oudendijk en Scharwoude maar liefst € 5490,11 opgebracht. Wat een bedrag! Dankzij 
uw vrijgevigheid kan KWF investeren in haar doelen. Zodat minder mensen kanker krijgen, meer 
mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met de ziekte.

KWF-collecteteam Koggenland
Ook dit jaar is er weer veel steun van u en uw omgeving gekomen. De KWF-afdeling Koggenland 
bedankt bij deze iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecteweek!

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.
- Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro
- Doneer online via kwf.nl/doneren

Met hartelijke groet, KWF-afdeling Koggenland

AGENDA 17-10 T/M 30-10    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 17-10 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Keezen/Sjoelen
Do 17-10 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet VvNU Lezing over kruiden
Vr 18-10 19.45 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Vr 18-10 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 19-10 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 19-10 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 23-10 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 23-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 24-10 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Do 24-10 19.45 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Buurtzorg
Za 26-10 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
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Za 26-10 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Zo 27-10  De Goorn/Koggenhal Modelspoorbeurs
    
PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN     

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 2-11 18-20.30 uur Hoorn/De Westfries Schaatsen op de Westfries voor leden 

van de ijsclubs
Zo 3-11 20.00 uur Berkhout/Kerk Rocking Bach
 4/9-11  Avenhorn/Café Julius Biljarttoernooi
Vr 8-11 20.15 uur Berkhout/Kerk Concert 60’s Dylan
Za 9-11 19.00 uur De Goorn/Kerk “Ver”-licht Op Roet
Vr 15-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht “Gevaar-

lijk Snoepgoed”
Vr 15-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Jaarvergadering ijsclub Grosthuizen/

Scharwoude +kienen
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het india-

nengebied
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 “Gevaar-

lijk 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 S i n t e r k l a a s -

voorstelling Elena
Zo 8-12 11.00 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Zo 8-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
Di 17-12 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Berkhout Vocaal Kerstconcert maar 

dan anders
Za 21-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Moonliners Kerstconcert
Za 21-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert maar 

dan anders
Zo 22-12 19.30 uur De Goorn/Kerk Brassband KnK + Frank & Zij Kerstcon-

cert 
 23-12/4-1 De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. Open biljarttoernooi
 2020   
 5-1  Berkhout/Kerk Muziekver. Volharding Nieuwjaarscon-

cert
Vr-za 13/21-3  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Ma 13-4  De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie
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FAMILIEBERICHTEN

Nu de dag de dag weer is
Gewoon als alle dagen
Iedereen zijn gang weer gaat
Nog eens aan je denkt bij vlagen
Huilen wij met droge tranen
En missen je nog alle dagen

De vele reacties op het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Ruud Weissenbach

waren hartverwarmend.
Zoveel buren, collega’s, dorpsgenoten maar ook uit onverwachte hoek of een ver verleden. 
Het delen van fijne herinneringen en uitspreken van de waardering voor wie hij was is mooi 
en troostend.

Heel veel dank daarvoor en voor jullie gulheid, we hebben het Lilianefonds uit Ruud’s naam 
525 euro kunnen geven.

Hermien Weissenbach
Kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTES

Verhuisbericht
Ik ben verhuisd van Oostmijzen 9 naar Kantbeugel 61 1628 HR De Goorn.
Tel. 0229-588991
 Tiny Beemsterboer

Te huur:
Woning met een woonoppervlakte van 114 m2 nabij winkelcentrum De Vijverhof in Avenhorn. 
De woning heeft 2 slaapkamers, een werkruimte, een open woonkamer/keuken (2016) en een 
balkon van 24 m2 op het zuiden. De minimale huurperiode is 12 maanden en de huurprijs is  
€ 1050,-- per maand.

Bij interesse kunt u bellen met 06-25598641

Gezocht: Huishoudelijke Power
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige huishoudelijke hulp met positieve energie, die 1x in de week 
circa 4 uur (voorkeur voor vrijdagochtend) kan komen helpen.
We horen graag van je op tel. nr. 06-51748073.
 Hartelijke groet, Dorien Bos-Klaver
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Te koop:
Stoofperen Gieser Wildeman - grauwe erwten - witte bonen.

 Grootweg 17, Berkhout, tel. 0229-551239

T.k. Elektrische fiets r. stuurbediening en terugtraprem € 300,00
 06-134 15 793

Te koop gevraagd:
Vrijstaande of 2 onder een kap woning. Opknapper geen bezwaar.
Met garage/schuur of ruimte om deze te kunnen plaatsen.
Reacties bij voorkeur via mail. 
 Familie Faro, West 49C, Avenhorn.
 pietfaro@quicknet.nl tel. nr. 0229-230958

Lieve gezinnen,
Wij zijn 2 zwarte Pieten die samen langs willen komen om het Sinterklaasfeest te vieren met de 
hele familie. Wij maken van elk huisbezoek een feestje, doen een dansje met de kinderen en heb-
ben voor de kinderen wat strooigoed.
Wij zijn te boeken vanaf 30 november t/m 8 december 2019 in regio Koggenland.

De tarieven bedragen:
15 minuten is 25,00 - 30 minuten is € 40,00.
Al de bovengenoemde bedragen zijn inclusief 
strooigoed en reiskosten.

Buiten regio Koggenland exclusief reiskosten.
Wilt u ons boeken of heeft u verdere vragen over bovengenoemde informatie, dan kunt u ons 
bereiken met het e-mailadres:
zwartepietenophuisbezoek@hotmail.com

Te koop:
2x reiskoffers zwart Samsonite € 60,00
2x reistrolly’s zwart € 30,00.
 Tel. 06-51527707

‘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 23 oktober 2019 vóór 17.00 uur 
via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


