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VAN REDACTIEZIJDE

Hoera! De vlag kan weer eens uit. De KBO bestaat 60 jaar, dat is toch een mooie 
mijlpaal. Voor de ouderen allerlei dingen organiseren is een dankbaar iets. Zo 
blijven ze andere mensen ontmoeten en dat is toch erg leuk.
Wij hebben ook een feestje te vieren deze week, de Heraut wordt 56 jaar. Dus hij 
wordt  al zolang  in uw brievenbus bezorgd. Op naar de 60.
Ook nog even dit! Wilt u, nu het eerder donker wordt, uw fietslichten 

controleren? We zien toch al te vaak dat deze het niet doen of niet aanstaan. En dat kan rare 
situaties veroorzaken. Het moet toch niet zo zijn dat u geen feestjes meer te vieren heeft en al die 
leuke dingen uit de Heraut niet meer kan meemaken?
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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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RONDOM PODOTHERAPEUTEN OPENT EEN PODOTHERAPIEPRAKTIJK IN DE GOORN
RondOm Podotherapeuten heeft 24 oktober een podotherapiepraktijk geopend binnen de muren 
van Gezondheidscentrum De Goorn, gevestigd aan de Dwingel 3.

De podotherapeut
Podotherapeuten zijn erkende hbo professio-
nals, gespecialiseerd in het onderzoeken, behan-
delen en voorkomen van klachten aan voeten, 
enkels, knieën, heupen en rug. Podotherapie 
kan onder andere bestaan uit het corrigeren en 
beschermen van de voeten, door bijvoorbeeld 
ortheses, schoen- en zoolcorrecties en wondbe-
handelingen. Iedereen, waaronder reuma- en 
diabetespatiënten, sporters en kinderen, kan bij 
de podotherapeut terecht voor het voorkomen 
en behandelen van klachten.

 
Podotherapeutisch onderzoek
Tijdens een podotherapeutisch onderzoek wordt gekeken naar de stand van het lichaam, de be-
weeglijkheid en het looppatroon. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, 
zoals hightech loopanalyse en drukmeetapparatuur. Aan de hand van de verkregen gegevens wordt 
er door de podotherapeut een behandeling voorgesteld, welke na overleg met de patiënt, kan 
worden gestart. 
 
De podotherapeut die bij de praktijk van RondOm in De Goorn werkzaam zal zijn, is Ferdi van Hal. 
Ferdi werkt al meer dan 10 jaar als podotherapeut en kijkt ernaar uit om patiënten in De Goorn 
van hun klachten af te helpen.

RondOm Podotherapeuten
Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3
1648 JM De Goorn
 
088-1180500
www.rondompodotherapeuten.nl
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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
November
  3  november  10.00 uur Avenhorn     ds. Hans Reedijk
                                               Allerzielen herdenkingdienst
10  november  10.00 uur  Berkhout     de heer Kees van Lenten
17  november  10.00 uur  Ursem ds. Bart Seelemeijer

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

 3 november GEEN DIENST
10 november dhr. C. van Lenten  Berkhout
 Op bezoek bij PG Koggenland
17 november ds. M. Beitler   Beets
24 november Ds. H. Reedijk   Oudendijk
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WE
Stichting Westfriese Ekklesia

WESTFRIESE EKKLESIA WEER TERUG OP VERTROUWDE 
PLEK IN WOGNUM!
“Zevenmaal om de aarde te gaan”
De derde viering in het 20e seizoen van de Westfriese Ek-
klesia, is op zondag 3 november 2019 om 11.00 uur.
Na enkele maanden van verbouwing en restauratie kun-
nen we weer gebruik maken van de protestantse kerk in 
Wognum, Raadhuisstraat 15.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze 
tijd in de Westfriese Ekklesia”. In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over “Zevenmaal 
om de aarde gaan”, over geloofstaal en dood bij de dichteres Ida Gerhardt.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat eenmaal onder leiding van een gastdirigent en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met 
elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 3 november te ontmoe-
ten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

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 2 T/M 8 NOVEMBER 2019
Zat. 2 nov. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  19.00u    Allerheiligen viering m.m.v het Dominicuskoor
Zon. 3 nov.  10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 9 T/M 15 NOVEMBER 2019
Zat. 9 nov. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 10 nov. 10.00u  GEZINSVIERING m.m.v  “Shaloom
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Annie Bisschop-Smits, 91 jaar
                    Annet Leurs-de Decker, 52 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. 
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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 : 16 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 aangeven. 

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 16 november, kerk 
open 18.45 uur. Bij binnenkomst graag stilte !

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

31 OKTOBER START BASISTRAINING VOOR 
TAALVRIJWILLIGERS
De afdeling Taalhuis van Vrijwilligerspunt heeft als 
doel zoveel mogelijk mensen met een taalachter-
stand te helpen met lezen, schrijven en spreken van 
de Nederlandse taal. Taaltrainers en taalmaatjes spe-
len hierin een belangrijke rol. Om deze taalvrijwilli-

gers goed voor te bereiden, start Vrijwilligerspunt op 31 oktober weer de Basistraining 
voor Taalvrijwilligers en er zijn nog plekken vrij!

Taaltrainer
Een op de negen mensen in West-Friesland in de leeftijd tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Dat 
kunnen anderstaligen zijn die de Nederlandse taal nog niet eigen zijn. Maar ook mensen die in 
Nederland geboren en getogen zijn, maar een achterstand hebben in lezen, schrijven en spreken. 
De taaltrainer helpt deze mensen in groepsverband op een laagdrempelige manier de taal beter te 
beheersen.
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Taalmaatje
De beste manier om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen, is door veel te oefenen. 
En dat is veel leuker én makkelijker samen met een taalmaatje. Gezellig een-op-een praten over 
alledaagse dingen, elkaars cultuur, hobby’s, interesses, vrienden en familie. Lekker ongedwongen 
tijdens een kopje koffie aan de keukentafel, de dagelijkse boodschappen of een wandeling in het 
park. Juist door deze ongedwongen aanpak zorgt het taalmaatje ervoor dat de anderstalige meer 
vertrouwen krijgt en dat is belangrijk om de taal te leren spreken.

De basistraining
De basistraining voor Taalvrijwilligers duurt drie of vier dagdelen en start op 31 oktober van 13.30 
– 16.30 uur. Voor Taaltrainers duurt de training totaal vier dagdelen: 31 oktober, 7, 14 en 21 no-
vember. De training voor Taalmaatjes duurt drie dagdelen: 31 oktober, 7 en 14 november. Tijdens 
de training wordt er stilgestaan bij allerlei verschillende zaken die komen kijken bij het begeleiden 
van iemand die beter wil spreken, lezen of schrijven. De basistraining vindt plaats bij Vrijwilligers-
punt op de Maelsonstraat 20 in Hoorn. 

Aanmelden Basistraining voor Taalvrijwilligers 
Iedereen die interesse heeft in de basistraining kan zich aanmelden via taalhuis@vrijwilligerspunt.
com of contact opnemen met de afdeling Taalhuis via 
0229-21 64 99. 

 

 

IERS MUZIKAAL UITSTAPJE MET BLAUWE LOTUS
OBDAM 2 NOVEMBER 2019 IN ‘T BRAKENKERKJE.
De Blauwe Lotus staat garant voor een goede sfeer en een spetterend feest. 
Hun repertoire bestaat uit Ierse, Schotse en Nederlandse traditionals, die wor-
den gebracht met een flinke dosis enthousiasme. 
De Blauwe Lotus, is anders dan de naam doet vermoeden. Er wordt geoefend 
bij één van de leden thuis in een voormalige bakkerij die in de volksmond De 

Blauwe Lotus werd genoemd omdat de muren vroeger blauw geschilderd waren. 
De muziek die zij maken is overwe-
gend Iers maar ook andere folk 
nummers worden graag uitgevoerd 
met instrumenten zoals trekzak, gi-
taar, mondharmonica, bodhran, ban-
jo, mandoline, viool of fluit. 
Erg leuk detail is dat de drie zan-
geressen ook nog eens zusjes van 
elkaar zijn. De kracht is niet de per-
fectie, maar het plezier en de liefde 
voor de muziek die wij graag delen 
met elkaar en met ons publiek.
Aanvang: 20.30 uur. 
Entree € 10,00 euro kaarten ver-
krijgbaar via www.brakenkerkje.nl
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Muziekvereniging Erato uit Spanbroek gaat 
de uitdaging aan: Rock en Johan Sebasti-
aan Bach. Bewerkte nummers van Bach 
werden uitgevoerd door 30 zangers en 
zangeressen met prachtige solo’s van 
Enrico Kors. Het project staat onder leiding 
van Frank Hoebe.

  zondag 3 november, 20.00 uur

Rockin Bach

In het begin van de 
roerige jaren zestig kan 
Bob Dylan als geen 
ander de gevoelens van 
zijn generatie verwoor-
den. Frans Assink 
(zang, gitaar, mondhar-
monica), Bart Eugelink 
(gitaar, klarinetten, low 
whistle , trekzak, cajon) en Martin Eugelink (zang, bas) brengen 
een eerbetoon  aan de legendarische zanger.

  vrijdag 8 november, 20.15 uur

Entree € 12,50, reserveren info@berkhouterkerk.nl

Concert 60’s Dylan

Entree € 12,50, reserveren via hoebereserveringen@ gmail.com 
of € 15,00 bij de ingang van de zaal.

CREATIEVE WINTERMARKT OBDAM – ZONDAG 3 NOVEMBER
Een hobbymarkt boordevol ambachten en creativiteit
Op zondag 3 november 2019 vindt, in de Brink te Obdam, de Creatieve Win-
termarkt Obdam plaats! Dit jaar alweer voor de zesde keer! 

Op deze sfeervolle en gezellige wintermarkt exposeren en verkopen hobbyis-
ten uit de omgeving hun eigen gemaakte creaties.
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Ook dit jaar is er weer een groot aanbod van vele verschillende hobby’s. Tijdens de wintermarkt is 
onder andere te bewonderen: klein brocante, haken, wol vilt, 3D-kaarten, fotokaarten, geëtst glas, 
breiwerk, borduurwerk, sieraden, kaarsen, mozaïek, schilderwerk op hout, kerstballen, kerststalle-
tjes en nog veel meer. Op de markt wordt er door een aantal hobbyisten een demonstratie gegeven, 
zo zal er een houtdraaier aanwezig zijn en een figuurzager.  
Naast de creatieve kraampjes is er een gratis creatieve kinderactiviteit voor kinderen.  Dit jaar 
wordt het een leuke winterhanger! De Brink verzorgt een gezellig terras en de markt wordt aan-
gekleed in een winterse sfeer. 
De Creatieve Wintermarkt Obdam vindt plaats op zondag 3 november 2019 in dorpshuis de Brink 
te Obdam (Dorpsstraat 155, 1713HE in Obdam). U bent van harte welkom tussen 11.00 uur en 
16.30 uur.  De entree is gratis en iedere bezoeker krijgt een lootje bij binnenkomst waarmee u 
wellicht een prijsje kunt winnen. Wilt u meer weten? 
Kijk dan op www.creatievewintermarktobdam.nl. Tot dan! 

SPECULAAS, JA LEKKER….  
Onze jaarlijkse speculaasactie staat weer voor de deur, tussen 
1 en 10 november zullen onze leden bij alle woonhuizen 
in Berkhout en Bobeldijk aanbellen om de speculaas te 
verkopen. We hopen dat een ieder deze lekkernij van ons 
zal afnemen.  

Zaterdag 14 december a.s. zal het leerorkest deel nemen aan het muziek Festival in 
Opperdoes. Aanvang tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit festival vindt plaats in het Dorpshuis  “De 
Torenschouw” in Opperdoes.
We hebben bij het leerorkest 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. 
Wij vinden het super leuk als er veel jeugdigen uit Berkhout en omliggende dorpen, stad mag 
natuurlijk ook, bij ons muziek komen maken. Voor de tijden van de repetities, zie onder dit bericht. 
Zondag 17 november zal Sinterklaas in Berkhout aankomen, omstreeks 14.30 uur zal hij voet 
aan wal zetten bij ’t Wijdt, onze muziekvereniging zal natuurlijk daar ook een muzikale bijdrage 
leveren. 
Nieuwjaarsconcert 2020
Zondag 5 januari 2020 zal het groot orkest weer een Nieuwjaarsconcert ten gehore brengen. Dit 
concert in de vorm van een koffieconcert vindt plaats in de Kerk in Berkhout, aanvang 11.00 uur. 
Oud ijzer actie  deze actie blijft het hele jaar 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. 
Onze vereniging is  op zoek naar muzikanten, speelt u op een instrument of ooit wel eens 
gedaan, kom dan luisteren tijdens de repetitieavond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.  Het 
leerorkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. De muziekvereniging heeft diverse instrumenten 
in eigen beheer.
Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.
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OUDER KIND GYM 
Bij gymvereniging Olympia mogen nu ook de jongste komen gymmen.
Tijdens de kleuterles op vrijdag van 13.15 tot 14.15 mogen de peuters vanaf 
2 ½ jaar mee gymmen met hun eigen begeleider.
Dus wilt u met uw zoon, dochter, kleinkind of neefje of nichtje komen gym-
men kom dan gerust twee lessen gratis meedoen. Samen spelen op onze toe-
stellen, springen op het springkussen, lopen over de balk, en nog veel meer.

 
BOKSZAKTRAINING
Deze groep mag nu ook aangevuld worden met zoons en 
dochters vanaf 10 jaar. Dus lijkt het jullie leuk om samen te 
gaan boksen, kom dan eens een paar proeflessen meedoen.

UITVOERING 2019
Vrijdag 8 november hebben we weer onze jaarlijkse uitvoe-
ring, met dit jaar als thema: IN DE SPOTLIGHTS
Alle groepen zijn na de zomervakantie meteen al begonnen 
met oefenen, en we beloven dat we jullie weer zullen verras-
sen. Aanvang 19.00 maar we raden aan om op tijd te komen, want vol is ook echt vol.

SPECULAASACTIE KOMT ER WEER AAN
Zoals elk jaar komen de leden van de Brassband ook dit jaar in november 
weer langs met speculaas tijdens onze speculaasactie. Deze jaarlijkse actie is 
hard nodig om de financiën van de vereniging op orde te houden. Daarom 
doen wij ook nu weer een beroep op u, en hopen dat u erg veel trek heeft in 
onze koek. De prijs is slechts € 3,00 per pakje. Lust u echt geen speculaas, 
dan is een gift altijd welkom. De actie start op 8 november, maar eerst gaat 

de Brassband deelnemen aan de Brassband Kampioenschappen in Utrecht.
In een volgende Heraut kunnen we de uitslag van dit Kampioenschap bekend maken, maar u kunt  
ons ook volgen op www.bbknk.nl. Wanneer u onze speculaasverkopers mist, dan kunt u ook via 
deze website koek bestellen. 

BETREFT CONCERT KOGGEKLASSIEK.
AFGUNST, MOORD EN MACHTSSTRIJD
Deze boeiende ingrediënten vormen o.a. de thema’s van de opera’s Nabucco 
en Macbeth van Giuseppe Verdi. Koorwerken uit de beide opera’s worden 
door KoggeKlassiek ten gehore gebracht in Obdam en Oosterblokker. 
In de voorbereidingen op dit concert beleefden het koor, de pianist Hans van 
Beelen en de dirigent Meeuwis Rebel een goed lopende zaterdag repetitie op 

5 oktober in onze vaste repetitieruimte in de Groene toren in Avenhorn.
Dit samen met sopraan Violetta Lazin en bariton Wiebe-Pier Cnossen die met hun prachtige stem-
men de duetten en aria’s zingen. We zetten tijdens de komende repetities de puntjes op de i en dan 
belooft ook dit concert een succes te worden.
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Ook u bent van harte welkom om naar onze uitvoering te komen luisteren op zaterdag 9 novem-
ber om 20.00 uur in de Sint Victorkerk in Obdam.
U kunt er ook voor kiezen om het concert bij te wonen op zondagmiddag 10 november in 
Cultureel Centrum Pancratius in Oosterblokker, aanvang 15.00 uur. 
In Obdam zijn de kaarten á €17.50 verkrijgbaar bij kapsalon Immink Dorpstraat 98 en 
voor beide concerten geldt dat de toegangskaarten te bestellen zijn via 
secr-kk@outlook.com of via telefoonnummer 06-22006147. 
Wilt u meer weten over ons koor kijkt u dan ook eens op onze website www.koggeklassiek.nl of 
volg ons op facebook.
 Een muzikale groet en graag tot ziens. 

ERKELS HOOP
Obdam 9 november 2019 in ’t Brakenkerkje.  In zijn lezing met muziek Vrijheid van denken en 
doen neemt Arjan Erkel zijn publiek mee naar zijn ontvoering in Dagestan waar moslimrebellen 
hem 607 dagen gijzelden toen hij daar werkte voor Artsen zonder Grenzen. 
Erkel vertelt op indrukwekkende manier over zijn tijd in kelders, schuilplaatsen onder de grond 
en ritjes in kofferbakken naar onbestemde locaties. Twintig maanden zag hij alleen mannen in 
maskers en verkeerde hij letterlijk tussen leven en dood. 
Zijn verhaal gaat niet alleen over verdriet en ellende maar ook hoe hij zichzelf hervond en opstond 
om zijn situatie te verbeteren. Hij bokste met een van zijn ontvoerders, leerde ze dank je wel en 
alsjeblieft zeggen en gaf hun seksuele voorlichting. 
Tijdens zijn ontvoering speelde Arjan veel liedjes af in zijn hoofd. Deze gaven hem steun en troost. 
Gevangenisnummers zoals Green Green Grass of home van Tom Jones en Folsom Prison Blues en 
San Quentin van Johnny Cash maakte hem sterker en hielpen hem volhouden.  Oerendhard werd 
zijn lijflied nadat zijn ontvoerders dit meezongen.  Erkel keek er naar  uit om vrij te komen en weer 
oerendhard door te gaan met zijn leven.  Jan WilmTolkamp, de laatste gitarist van de band Normaal 
begeleidt  Erkel. Arjan en Jan Wilm houden het publiek vast met hun voorstelling. 
Het is een inspirerend verhaal en tevens een metafoor over omgaan met verandering en vrijheid 
van keuze.
Aanvang 20.30 uur kaarten kunt u reserveren via www.brakenkerkje.nl
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‘WE NADEREN HET INDIANENGEBIED’ IN KERKJE VAN 
OUDENDIJK
Oudendijk – ‘We naderen het indianengebied’ is de intri-
gerende titel van een muziektheatervoorstelling op zater-
dag 16 november in het kerkje van Oudendijk.
De voorstelling is in februari van dit jaar in première ge-
gaan en heeft inmiddels vele bezoekers van dorpshuizen 
en theatertjes een ontzettend leuke avond bezorgd. 

Willem Schoone (gitaar, bas, zang), Robbert 
Smit (gitaar, zang) en Victor Posch (piano, 
sax, zang) begeleiden hun sappige, ontroeren-
de en grappige verhalen muzikaal met zelfge-
schreven nummers. In deze voorstelling wis-
selen ze moeiteloos verschillende 
muziekstijlen als pop en rock ’n roll af met 
country, blues en ballads.

De voorstelling duurt ca. 75 minuten zonder 
pauze. 
Zaterdag 16 november, 20.30 uur. Kerk Ou-
dendijk, Dorpsweg 24.  In de voorverkoop 
€12,50. Aan de kassa €15,00. 

Kerkje open vanaf 19.30 uur. Omdat er geen pauze wordt gehouden is er voor aanvang voorstel-
ling koffie met lekkers te verkrijgen.
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17 NOVEMBER WINTERFAIR ROZENSTEK
Zondag 17 november bent u van harte welkom op de Winterfair  van de Ro-
zenstek in de Grote Zaal van de Rozenstaete aan de Kantbeugel in De Goorn.
De deuren gaan open om 14.30 uur en wij sluiten om 17.00 uur.
Zoals ieder jaar hebben de mensen van de Rozenstek weer prachtige dingen 
gemaakt.
Kaarten, handdoeken, lieve babytruitjes en sokjes en nog veel meer.
De tafel met herbruikbare artikelen is er ook weer en tenslotte kunt u smullen 

van een kopje koffie of thee met een heerlijke punt taart.
Tot ziens op 17 november.
 De Rozenstek

REDERIJKERSKAMER ELENA PRESENTEERT U: 
“SINTERKLAAS EN KATOOTJES KADOOTJES”
De data wanneer er gespeeld gaat worden:
Zaterdag 23 november, zondag 24 november, zaterdag 30 
november en zondag 1 december
Waar: Brasserie de Grost in Grosthuizen
Hoe laat: Alle voorstellingen beginnen om 16.00 uur, de 

zaal gaat om 15.30 uur open. Kaarten kosten 6 euro.
Reserveren: Graag per mail naar ReserverenElena@gmail.com. 

Waar gaat het over:
Als een pakjesbesteller kadootjes aflevert bij Sinterklaas, blijken dat precies de kadootjes te zijn die 
de zwarte pieten ook bovenaan hún verlanglijstje hebben staan. Ze zijn er zeker van dat die kado-
tjes voor hen zijn totdat blijkt dat Sinterklaas ze allemaal aan ene Katootje geven wil... 
De pieten verdenken de Sint ervan dat hij een vriendin heeft!”……..
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OUDENDIJK IN DE ZEVENTIGER JAREN

Café De Vissershaven is geheel verbouwd en niet meer te herkennen. Alhoewel de punt van de 
voorgevel thans in de gevel van La Mère Anne terug te vinden is. Dit en meer ziet u op “ansicht-
kaartenberkhout.nl” en ook op “hvhemony.nl”.

Co Beemsterboer, 542670

Wil jij ook je calorieën eraf dansen? Op gaan in de Zuid-Ame-
rikaanse dansmuziek en veel plezier hebben? Dan is Zum-
ba iets voor jou! Iedere dinsdagavond van 20.00 en 21.00 
uur in de gymzaal aan het Veer 88 te Avenhorn. Kom mee 
doen!

Naast onze commissie van de wandelvierdaagse is op zoek 
naar versterking zijn wij als bestuur ook op zoek naar ver-
sterking! Op dit moment bestaat het bestuur slechts uit 4 
personen. Wij zijn dringend op zoek naar een penning-
meester en een algemeen bestuurslid. Wie komt ons hel-
pen?
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UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2019 
Datum trekking maandag 7 oktober 2019 te Breda.
Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
1e prijs € 15.000,-     nr. 0528455
2e prijs € 10.000,-      nr. 0483190
3e prijs € 2.500,-      nr. 0055470
4e prijs € 2.500,-      nr. 0712403
5e prijs Tegoedbon Matrabike € 1.500,-   nr. 0935380
6e prijs Tegoedbon Matrabike € 1.500   nr. 0410553
7e prijs Tegoedbon Matrabike € 1.500   nr. 0706754
8e prijs Vakantie Qurios op Ameland € 550   nr. 0612639
9e prijs Vakantie Qurios op Ameland € 550   nr. 0688701
10e prijs € 1.000,-     nr. 0166063
11e prijs Smart TV € 445,-    nr. 0209571
12e prijs Smart TV € 445,-    nr. 0599966
13e prijs € 445,-     nr. 0594210
14e prijs € 445,-     nr. 0683617
15e prijs € 445,-     nr. 0320653
16e prijs € 445,-     nr. 0720596
17e prijs iPad Air € 400,-    nr. 0871555
18e prijs iPad Air € 400,-    nr. 0851084
19e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) € 185,-   nr.1066089 
20e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) € 185,-   nr. 0455511
21e prijs Thermen Bussloo (Duo arr.) € 185,-   nr. 0547760
22e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) € 179,90  nr. 0345404
23e prijs Lovers Diner Cruise (2 pers.) € 179,90  nr. 1024441
24e prijs ICI PARIS XL cadeaubon € 100,-   nr. 0110238
25e prijs ICI PARIS XL cadeaubon € 100,-   nr. 0886420
5 eindcijfers 15 x
26e prijs Dagje Keukenhof (2 pers.) € 39,-   86471
27e prijs Dagje Ouwehands Dierenpark (2 pers.) € 50,-  94243
28e prijs Dagje Madurodam (2 pers.) € 39,-   93500
29e prijs VVV bon van € 75,-     81949
30e prijs VVV bon van € 75,-    60756
4 eindcijfers 150x
31e prijs € 50,-      5306
32e prijs € 50,-     9969
33e prijs € 50,-     8396
3 eindcijfers 1500 x
34e prijs € 15,-     925
35e prijs € 15,-      705
36e prijs € 15,-     153
5 extra jubileumprijzen
 Volkswagen Up t.w.v. € 11.000,-   nr. 0568259
 iPhone XS t.w.v. € 1.200,-    nr. 0976228
 Weekendje weg t.w.v. € 350,-   nr. 0938094
 Weekendje weg t.w.v. € 350,-   nr. 0494443
 Weekendje weg t.w.v. € 350,-   nr. 0305532
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HALLO BERKHOUTERS EN BOBELDIJKERS 
Wij willen jullie graag laten weten, dat wij ( ijsclub Bobeldijk) voor de 
jeugd van Bobeldijk, Berkhout en de Zuidermeer schaatslessen geven.  
In het tweede gedeelte van het seizoen ( eind december tot begin maart) 
starten we weer met het jeugdschaatsen. Het jeugdschaatsen is voor de 
kinderen vanuit Bobeldijk,  Berkhout en Zuidermeer en is vanaf 6 jaar. 

Elke zaterdag ochtend van 8.55 tot 9.55 uur gaan we spelenderwijs de kinderen laten kennisma-
ken met het schaatsen. Aan het einde van alle lessen krijgen de kinderen een diploma en wordt de 
echte Westfrieslandtocht verreden. Mocht u interesse hebben voor het jeugdschaatsen, neemt u 
dan contact op met onze ijsclub per mail adres : veld@looscacao.com .

Groetjes; Het bestuur van ijsclub Bobeldijk.

afdeling Berkhout/Bobeldijk
Donderdag 10 oktober 2019 hebben wij allereerst wel 8 jubilarissen in het zonnetje gezet. Alle 
dames waren al heel lang lid van onze club. Het varieerde van 35 jaar tot en met 55 jaar lidmaat-
schap. Iedereen werd gefeliciteerd en verblijd met een mooie bos bloemen. We hopen natuurlijk 
dat alle dames nog lang lid mogen blijven.

       

Na deze feestelijkheden hadden wij een spetterend optreden van ZUS en Zo uit Hoogwoud.
De Vier zusjes Groenewoud traden voor ons op met zang en leuke sketches.
De vrouw stond centraal en op een komische wijze brachten zij ten gehore hoe het vroeger gesteld 
was met de rechten en vooral plichten van de vrouw. De vrouw stond geheel ten dienste van man 
en gezin. De vrouw was handelingsonbekwaam en in 1956 werd dit veranderd. De gehuwde  
vrouw mocht  vanaf nu werken, een bankrekening openen, zonder man op reis. Aan de Dolle 
Mina’s en andere actiegroepen die opkwamen voor de vrouw hebben we veel te danken.
Ook lieten de zussen anekdotes horen over de seksuele opvoeding van vroeger en nu.
Al met al een hilarisch, mooi en serieus programma waar iedereen van genoot.
De volgende bijeenkomst van de Vrouwen van Nu zal plaatsvinden op donderdag MIDDAG 14 
november om 14.00 uur. Dan zal mevr. Madeleine Duivesteijn ons van alles vertellen over Sinter-
klaaspapier.
 Namens de Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/ Bobeldijk
 Waltraud van der Woude
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BERKHOUT-BOBELDIJK MET DE MUSEUMPLUSBUS NAAR HET “FRIES MUSEUM” IN 
LEEUWARDEN - 16 OKTOBER 2019

De Zonnebloem en de OBBB 
Nemen ons weer met zich mee 
Waar gaan we heen met elkaar 
Naar Leeuwarden, echt waar 
Daar is het museum “Fries Verzet” 
De bus heeft ons er daar uitgezet 
We gaan nu het museum in met elkaar 
Krijgen daar koffie met gebak, echt waar 
Dan worden we in groepen verdeeld, hoor  
En lopen dan het museum door 
Het is een pracht wat je hier ziet 
Ja, iedereen loopt en geniet 
Een jongen vertelt wat we bekijken hier 
Dat geeft ons ook veel plezier 

Drie afdelingen bekijken we, wat fijn 
Het is een pracht om hier te zijn 
Dan mogen we zitten gaan, benee 
Krijgen brood, soep en drinken, hoezee 
Na het eten mogen we nog even rondlopen 
Dan komt de bus er weer aan, de deur gaat 
open 
Het was weer een hele mooie dag 
We hebben genoten met een blijde lach 
Zonnebloem en OBBB, jullie allebei 
Bedankt voor deze dag, we zijn allen blij.

Tini Bregman-Spaans.

DE WESTFRIESE HELDEN
Slag bij Rustenburg              
Vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober in Het Park in Hoorn.
Wat een  TOP voorstellingen waren het,  met drie keer  927 toeschouwers het Park schouwburg 
uitverkocht. We wisten zelf ook niet wat ons te wachten zou staan. En dan die reacties na afloop, 
fantastisch. Vol emotie. Na ruim anderhalf jaar repeteren hadden we het toch maar mooi voor el-
kaar. Iedereen heeft genoten van de voorstelling zo ook wij, het koor op het podium. Het kon ook 
bijna niet anders met Martijn Bos als dirigent. En wat een orkest, een band, aangevuld met strijkers 
en blazers en op het einde het grote spektakel met de doedelzakspelers. Een mooie, maar zakelijke 
recensie in het NHD.................. ….Jammer dat Regina A. maar 650 woorden mocht plaatsen 
(past net op een a4tje) en hierdoor niets kon schrijven over de prestaties van de jeugdleden.
De zaal viel al stil toen het doek open ging en daar Maartje Koning, Bodien en Jonna Koopman 
en Inge Heddes het nummer  ‘Ken je mij’  inzetten. Na dit nummer stille beelden van de verschil-
lende monumenten en dodenherdenkingen. Je kon een speld horen vallen in de zaal en diverse 
zakdoekjes kwamen al tevoorschijn. Nee dit kwam niet in de krant. De andere jeugdleden hebben 
ook een groot stempel gedrukt op deze uitvoering.  ‘The sound of silence’ met topsolisten Jonna 
en Bodien Koopman, aangevuld tijdens dit nummer met de andere jeugdleden, Fiene Olij, Maud 
Takken, Aafke Rinkel, Froukje Mollee en Manon de Vries. Om kippenvel van te krijgen zo mooi.
Nog zo’n mooi nummer was ‘Euphoria’, het slotnummer van de avond, met als solisten Inge Hed-
des en Jonna Koopman met steun van het complete jeugdkoor en aangevuld met Sophie Hofstra. 
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Sophie stond eigenlijk de hele avond op het podium, samen met opa Han Theunisz verzorgde zij 
het ware verhaal waar de voorstelling op gebaseerd was ‘De Slag bij Rustenburg’ 11 oktober 1944. 
Sophie had tijdens een repetitie gevraagd of ze ook mee mocht doen met het nummer ‘Euphoria, 
“want dat nummer ken ik ook”, zodoende een dubbelrol voor Sophie.
Even een stukje voor de jeugd, ERE WIE ERE TOEKOMT.
 Hans Feld

BERKHOUTER  BILJART  BOKAAL  2019
Voor de 46e keer alweer wordt  op 11 en 18 oktober j.l. in Café de Ridder 
gestreden om het BBB kampioenschap.
In 2 poules van 6 strijden de 4 sterkste spelers van het afgelopen seizoen van 
de `Carambole`, `Westerkogge` en `De Ridder St. Joris` (resp. de ma, di en do 
club) tegen elkaar. Ieder speelt 3 partijen op de 1e avond en 2 op de 2e avond. 
Daarna is er dan een finale tussen de nrs.1 van elke poule.
Na de 1e avond blijkt iedereen al punten te hebben gescoord en nog kans te 
hebben op een finale plaats. Tot aan de laatste partijen op de slotavond blijft 

het ongemeen spannend. 
In zijn laatste partij lijkt Aad 
Braas in de A poule met de 
winst te gaan strijken maar 
Henk Kruiswijk pakt hem op 
het laatste moment hele dure 
punten af. Nico Smit moet dan 
tegen Jaap Langenberg niet al-
leen winnen maar ook beter 
dan zijn gemiddelde scoren om 
Aad en Henk nog te passeren. 
Dat doet hij met verve waar-
door hij 1e wordt in zijn poule. 
In de B poule is het al net zo 
spannend. Jaap Wardenaar en 
Ge Zonneveld hebben na de 1e 
ronde allebei al 6 matchpunten 
en gaan op de winst af. Maar 

dan komt Marco Overwater langszij. Met een nieuwe keu raakt hij ze op de slotavond veel beter 
en eindigt gelijk met Ge op 9 punten. Het gemiddelde van Marco (100,98%) is echter een fractie 
beter dan dat van Ge (100,39%) zodat Marco naar de finale mag. Als Marco in een van zijn partij-
en 1 beurt meer had moeten maken of Ge 1 minder, dan was de uitslag precies andersom geweest. 
In de finale laat Nico Smit zijn grote klasse zien door een hoogste serie van 30 te scoren. Hij wint 
van Marco in 23 beurten en toont zich hiermee een terechte kampioen. De prestigieuze wissel-
beker is voor hem. Eigenlijk ben je dan gewoon de beste van ca. 70 biljarters. Gefeliciteerd Nico! 
De deelnemers worden bedankt voor een sportieve strijd en de tellers/schrijvers voor het mogelijk 
maken van 2 mooie avonden.
 Namens de wedstrijdleiders van De Ridder St. Joris: 
 Aad Wijte, Nico Dekker en Siem de Jong
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AFDELING AVENHORN/ OUDENDIJK 
LEZING OVER KRUIDEN

Donderdag 17 oktober hield de VVNu in Villa Groet een avond over kruiden. 
Voorzitter Hannie Offringa leidde de avond in met voorstellen voor ons 75 jarig jubileum volgende 
jaar, bijeenkomsten om te bezoeken en drie leden die 80 jaar zijn geworden. 

Olga Lemminga liet ons kennismaken met het 
gebruik van geneeskrachtige kruiden, met een 
power point presentatie toonde ze ons de 
kruiden en vertelde over de werking. Zo kan 
de thee van meidoorn gebruikt worden voor 
een te hoge bloeddruk. Van de goudsbloemen 
kan calendulazalf gemaakt worden wat goed 
helpt bij huidproblemen. De gewone vlier 
werkt bij allerlei ontstekingen en is 
vochtafdrijvend, helpt ook bij verkoudheid, 
griep en keelontsteking. De zaden bevatten 
echter een voor mensen giftige stof. 
Brandnetelthee geeft vitaliteit en nieuwe 
energie, het kan echter beter niet te lang 
worden gebruikt omdat het lichaam dan over 
geactiveerd wordt. Door de sterke geur werkt 
lavendel kalmerend en versterkend, de zalf is 
desinfecterend bij diverse soorten eczeem en 
insectenbeten. Nog vele kruiden kwamen aan 
bod. Ook gaf Olga praktijkvoorbeelden.
Veel kruiden helpen op een natuurlijke manier 
bij het verhelpen van kwalen, maar ze vertelde 

dat het verstandig is om voorgeschreven medicijnen van de dokter te blijven gebruiken.
Na de pauze mochten we van 4 soorten kruiden kruidenzakjes maken om aan een stokje te hangen. 
Het is een heel werk geweest om al deze kruiden te verzamelen.
Na afloop werd Olga Lemminga hartelijk bedankt. 
Onze afdeling heeft een aantrekkelijk programma voor de leden. We hopen door deel te nemen 
aan ontmoetingen, gedeelde interesses en activiteiten, betrokken leden te krijgen. Ook jongere 
dames vragen we; kom eens op de avonden kijken en ontdek ook wat de afdeling nog meer doet 
(museum bezoek, muziek ochtenden, fietsgroep, bowlinggroep, klaverjas/keez avonden, reisjes/
uitjes enz.) Op de website van VVNu Avenhorn/Oudendijk is alle info te vinden. 

De volgende avond is donderdag 21 november in de Grost: de Toiletjuffrouw.
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
Tijdens de laatst gehouden Jaarvergadering werd Eduard Seuren benoemd tot 
Lid van Verdienste vanwege zijn verdiensten voor de club in de afgelopen 
ruime 40 jaar. 
Albert De Decker werd benoemd tot Erelid van de club. Van de KNVB de heer 
Gerrit Aafjes, kreeg Albert nog de gouden speld voor zijn verdiensten voor de 
KNVB als consul en scheidsrechter en zijn clubbijdragen aan vv RK EDO in de 
afgelopen ruime 40 jaar. 

Week van de Veiligheid:
Evenals vorig jaar zal nu weer aandacht besteden aan de fietsen van de jeugd van vv RK EDO tij-
dens de periode oktober tot maart volgend jaar. Als er iets is met je licht of met het slot van je fiets, 
ga even naar de fietswinkel om het na te laten kijken. 
Bedankt voor dit initiatief om onze jeugd veiliger over de weg te laten gaan met de fiets.
Dit was één van de items die wij in de Week van de Veiligheid bij vv RK EDO de revue hebben 
laten passeren, verder kwamen ook nog aan de orde: 
-Een cursus reanimatie en gebruik met een AED, voor de medewerkers van de club. 
-Een ouderavond waarbij o.a. de vertrouwenspersonen Dorien Bos-Klaver en Andre Blank uitleg-
den hun rol binnen de club en wat ze voor speel(st)ers en de ouders kunnen betekenen. 
-Een middag- en avondprogramma voor de jeugd waarin o.a. pesten behandeld werd.
-En als afsluiting kickboksen o.l.v. Marleen Okx en Nico Rood en daarmee was de week goed 
gevuld en georganiseerd. Volgend jaar willen we weer een Week van de Veiligheid organiseren.

De contracten met de hoofdsponsors heren 1 en 2 zijn weer verlengd en getekend tijdens de thuis-
wedstrijd van heren 1 tegen Kwiek’78. Wij zijn blij dat beide bedrijven hun sponsorcontracten 
weer hebben verlengd en daarmee het vertrouwen hebben uitgesproken richting de club.

 Met vriendelijke sportgroeten,
 Marien Laan
 voorzitter vv RK EDO
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GEVAARLIJK SNOEPGOED
Klucht in drie bedrijven door Max Andrea
’n Geweldig overrompelend begin leidt een spel in, dat één groot speel-
festijn blijk te zijn. ’n Hele familie komt terug van een bal-masqué. Pa 
(zeerover) draagt ma (zigeunerin) in zijn armen en deponeert haar 
– enigszins groggy – op bed. Opa (als Napoleon) sleept even later een 
haremvrouw mee naar binnen. Dochterlief komt met “Sinterklaas”, 
die meteen maar haar hand vraagt. 

En wat heeft dat paard hier nou allemaal mee te maken ?

Nieuwsgierig geworden en weten hoe dit allemaal afloopt, dat kunnen jullie gaan zien op:

Vrijdag 15 november en Vrijdag 22 november om 20.00 uur in zaal “Dolleburg” in De 
Goorn

Kaart volwassenen   € 8,50
Kaart kind t/m 16 jaar  € 6,50
In de voorverkoop t/m 10 november € 2,00 korting!

Kaartverkoop: Carla v/d Hulst w.c. Vijverhof.
of www.toneeldegoorn.nl

Wederom op beide avonden weer een fantastische afsluiting met D.J. Robert

We hopen jullie allemaal te zien bij de voorstellingen van
GEVAARLIJK SNOEPGOED

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET! 
Biljartvereniging D.S.K  organiseert  i.s.m. “Het Sportcafé” weer het jaarlijkse biljarttoernooi in de 
Koggenhal. Er wordt libre gespeeld. Het minimum op te geven gemiddelde is 0.75.
Je speelt twee voorronde avonden, 2 partijen per avond. En misschien wel de finaledag. 
Dan speel je zeker weer twee partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Marcel v|d 
Ploeg als kampioen van 2019. De data van het toernooi zijn vrijdag 27 december, zaterdag 28 
december, maandag 30 december, donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari. 
En dan zaterdag 4 januari de grote finaledag.  
De kosten zijn 7,50 euro te betalen op de eerste avond aan de bar.
 
Opgaveformulieren komen ook te liggen bij de Rozenstaete en de Vijverstaete, de Ridder Sint Joris 
in Berkhout, Café Julius in Avenhorn en natuurlijk in het Sportcafé bij Alex en Annelies. 
Of geef je op bij  Mick Knijn telefoonnummer  06 12496262/ 0229853028 of  
e-mail  Mickenanita@quicknet.nl. Of bij Ton Laan, e-mail: Ton@tonlaan.nl

Graag opgeven voor 1 december. 
 Met sportieve biljartgroeten Mick Knijn.
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TULPEN! DE KUNST VAN KOGGENLAND TIJDENS DE WESTERKOGGEFLORA
In het weekend van vrijdag 24 januari t/m zondag 26 januari 2020 vindt 
bloemententoonstelling De Westerkoggeflora weer plaats in sporthal De Kog-
genhal (De Goorn). Deze 39ste editie van de show staat in het teken van – hoe 
kan het ook anders – tulpen! Naast alle tulpen die worden ingezonden door 
tulpenkwekers uit de gemeente Koggenland, wordt de show gedecoreerd met 
kunstwerken van tulpen. 

Tulpenkunst gezocht!
Om het thema van dit jaar zo goed mogelijk ‘uit de verf’ te laten komen, zijn 
we op zoek naar kunstwerken die alles te maken hebben met het thema ‘tul-
pen’. Beschikt u over mooie schilderwerken met tulpen, (grote) beelden of iets 
anders dat prachtig op de Westerkoggeflora zou staan? Laat het ons weten via 

onze Facebook pagina ‘Westerkoggeflora’ of stuur een e-mail naar westerkoggeflora@gmail.com. 
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UITLEG OVER WIJKLEERCENTRUM, HULP NODIG IN KOGGENLAND EN DE 
POLITIE KOMT OP BEZOEK BIJ DE KBO DE GOORN
Een gevulde zaal op deze donderdagmiddag 10 oktober in de Rozenstaete. 
Het bestuur van de KBO heeft diverse onderwerpen op het programma staan. 
Als eerste Werkend leren in Koggenland. Dit is een samenwerking tussen 
de gemeente Koggenland en het ROC Horizon College, zorgorganisaties 
Wilgaerden en de Omring en werkgeversorganisatie ZWplus/SIGRA. Uitleg 
over het systeem geeft projectleider Claudia Heerens ondersteund door student 

Anouk. Sinds twee jaar zijn de studenten actief in Koggenland. Hun klaslokaal staat in Avenhorn. 
De studenten doen praktische ervaring op, die aansluit op hun MBO opleiding, dienstverlening 
Helpende Zorg en Welzijn. In het begin begon men met 6 studenten en inmiddels zijn dit er meer 
dan 60 geworden. Wat houdt dit in; de studenten kunnen in veel situaties het leven van u en uw 
naasten net even aangenamer maken. Zoals helpen met boodschappen doen, een rondje lopen, een 
spelletje met u spelen maar ook bij een gezin met kinderen, helpen met diverse andere dingen in 
en om huis, gewoon leuk gezelschap als u alleen bent en behoefte heeft aan een praatje, huisdieren 
uitlaten, en als ondersteuning voor de mantelzorg. Dit is een kleine greep uit de mogelijkheden 
die worden aangeboden.In Koggenland zijn al diverse mensen die hiervan gebruik maken. De 
studenten kunnen minimaal 1 uur en maximaal 3 uur per week ingeschakeld worden. 
Dit wordt u gratis aangeboden. 
U helpt de studenten in hun leerwerk en de studenten helpen u.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wijkleercentrum Avenhorn, Buitenroede 2B, 1633 ZG 
Avenhorn. Telefoon 06-46843713
In het tweede onderwerp geeft Tineke Kunst uitleg over “hulp nodig in Koggenland”, dit kan de 
gemeente voor u doen. Er zijn twee soorten ondersteuning. De algemene ondersteuning is er voor 
iedereen en is vrij toegankelijk. 
Voorbeelden zijn: Een vervoer door vrijwilligers, Klussen- en tuinhulp, Activiteiten, 
Boodschappendienst of bezoekdienst voor gezelligheid. De andere ondersteuning is maatwerk-
voorzieningen en is afgestemd op één persoon. Bijvoorbeeld: Hulp in de huishouding, Aanvragen 
WMO-vervoerpas door de BIOS-groep in onze gemeente of bij langere afstanden de Valys, 
Dagbesteding op maat, Rolstoel of Scootmpbiel voor langere tijd, Respijtzorg de tijdelijke zorg 
overnemen van een mantelzorger, Ondersteuning mantelzorger. Hierbij kunt u gebruik maken van 
de gratis cliëntondersteuner van de gemeente. U kunt daar gebruik van maken door een afspraak 
te maken bij het gemeentehuis. Ook de KBO heeft een dergelijk ondersteuner en staat in het 
programmaboekje van de KBO vermeld.
Het derde onderwerp is de Politie en gaat over “Hoe veilig is Koggenland” Wijkagent Jan van 
Leijen en Desirée van Kampen, medewerker veiligheid bij onze gemeente geven uitleg. Dit gaat 
over verdacht gedrag, het voorkomen van wonininbraken, de babbeltrucs, digitale veiligheid. 
Verdacht gedrag in uw omgeving, zoals personen die in de straat bij de huizen naar binnen kijken, 
aanbellen en/of voelen aan deuren en ramen, dingen voor de deur neerleggen en kijken hoe lang 
dit blijft liggen?, over schuttingen klimmen of met een auto steeds door de straat rijden. Wat kunt 
u doen. Wees alert en bij twijfel of verdachte situatie bel 112. 
Belangrijk is in die situaties het signalement van de verdachten, het voertuig (merk, kleur, 
kenteken) en vluchtrichting. Verder werd besproken hoe je woninginbraken kunt voorkomen. 
Wat doet de politie en de gemeente, zoals surveilleren, burgernet, brief in de buurt met opletten 
hier wordt regelmatig ingebroken etc., buurtwhatsapp, een tekstkar met opletten en lokale media 
zoals Koggennieuws. Nieuw zijn op dit ogenblik de babbeltrucs aan de deur. 
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Vraag altijd naar legitimatie, laat nooit vreemde mensen in huis, loop ook niet mee naar buiten, 
houd de achterdeur op slot, geloof niet alles wat mensen vertellen en vertrouw niet iedereen. Dan 
als laatste via internet de cybercriminaliteit. Men noemt dit vaak Phishing. Bijvoorbeeld wordt 
er gevraagd geld over te maken, vraagt men bankgegevens of andere persoonsgegevens of als er 
haast bij is. Banken vragen dit nooit via een email. Als het geen bank is controleer altijd eerst alles 
goed en druk niet op een link. Bel voor de zekerheid naar het bedrijf van de rekening en let op 
spellings- en taalfouten en hoe wordt uw naam geschreven.
Zoals u hebt gelezen een heel verhaal en dit is nog maar in het kort weergegeven. Toch een heel 
belangrijk onderwerp waar wij in de toekomst of tegenwoordig mee te maken kunnen krijgen.
Na afloop kregen alle vertellers een boeket bloemen en/of een kadobon aangeboden door het 
bestuur voor hun enthousiaste inbreng deze middag.
Deze middag kregen wij bij ons drankje als verrassing een lekkere koek i.v.m. ons 60 jarig bestaan. 
Het hele jaar door gebeurt er onverwachts iets extra’s op de donderdagmiddag.
Met een hoofd vol van wat er zoal verteld is gingen de aanwezigen ieder hun kant weer op.  (voor 
meer foto’s kijk op de website http://degoorn.kbonoordholland.nl)
 Johan van Loodam

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN DE GOORN
Hallo allemaal, begin oktober was de collecte van de Nederlandse brand-
wonden Stichting en we kunnen terugkijken op een fantastisch resultaat. De 
totale opbrengst in De Goorn was € 1305,--
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun gift en ook willen wij al onze 

collectanten natuurlijk bedanken voor hun inzet. 
Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

 Vriendelijke groet Anneke en Bob Koning.

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN AVENHORN EN GROSTHUIZEN
De jaarlijkse collecte van de brandwondenstichting heeft in Avenhorn en 
Grosthuizen het mooie bedraag van E 1452, 05 opgebracht. We zijn weer 
blij met dit goede resultaat.

Alle collectanten en gulle gevers hartelijk bedankt.

 De collecte organisator, Ans Henneman
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AGENDA 31-10 T/M 13-11

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 31-10 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Bingo
Za 2-11   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 2-11 18-20.30 uur Hoorn/De Westfries Schaatsen op de Westfries voor le-

den van de ijsclubs
Zo 3-11 20.00 uur Berkhout/Kerk Rockin’ Bach
 4/9-11   Avenhorn/Café Julius Biljarttoernooi
Di 5-11 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Kaartavond 
Woe 6-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 6-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 7-11 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Thema: Yellowstonepark 

Amerika
Do 7-11   Berkhout/De Ridder OBBB Spellenmiddag
Vr 8-11 19.00 uur Berkhout/gymzaal Uitvoering Olympia
Vr 8-11 20.15 uur Berkhout/Kerk Concert 60’s Dylan
Za 9-11   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 9-11 19.00 uur De Goorn/Kerk “Ver”-licht Op Roet

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 15-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht “Ge-

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

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

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

Goorn
Zo 17-11 14.30-16.30 uur De Goorn/Rozenstaete Winterfair 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 “Ge-

vaarlijk Snoepgoed”
Za 23-11 16.30-18.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Schoentje zetten
Za-zo 23/24-11   Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 24-11 11-17 uur Berkhout/Kerk Sfeermarkt
Zo 24-11 15.00 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Intocht Sinterklaas
Za-zo 30-11/1-12   Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 8-12 11.00 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Zo 8-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
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Za 14-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Conzelo accordeonvereniging 
Winter/Kerstconcert

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 Kerst-

concert 
 27-12/4-1  De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. Open biljarttoer-

nooi
 2020   
 5-1   Berkhout/Kerk Muziekver. Volharding Nieuw-

jaarsconcert
Vr-za 24/26-1   De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Vr-za 13/21-3   Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Ma 13-4   De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie

FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben op bijzondere wijze afscheid genomen van mijn man, onze vader, schoonvader 
en opa

John Dekker

Wij willen u bedanken voor de vele hartelijke blijken van medeleven. Het is voor ons een grote 
steun geweest.

 Sjaan Dekker-Blank
 Kinderen en kleinkinderen

Verhuisbericht

Mevrouw Trien Berkhout-Koning is verhuisd naar verpleeghuis Watermolen, Wipmolenstraat 
10, 1657 AT Abbekerk.



29

TENSLOTTE

Aanbieding: t.e.a.b. de gehele serie ‘de grijze Jager’ geschreven door John Flanagan (een span-
nend verhaald voor jongeren), maar ook ouderen vinden het interessant en genieten er van.
Alle boeken samen vertellen een compleet verhaal, maar elk boek kan ook apart worden gelezen.
Het is een fantasie met een ware historische achtergrond (info famgvos@planet.nl)

Zou u graag een Westfries dameskostuum op uw eigen maat gemaakt willen hebben en het gaan 
dragen bij Westfriese gebeurtenissen?
Ik heb jaren ervaring en kan/wil u graag daarbij helpen.
Ook de kappenkanten en hullen kan ik voor u herstellen en opnieuw ‘opmaken’.
Ook maak ik graag bruidsjaponnen en feest/avond japonnen (veranderen naar de goede maat kan 
ook). Info: famgvos@planet.nl

In de aanbieding: (helaas geen plaats voor in huis)
4x een prachtige pop met gezichtje van porselein in originele mini handgemaakte klederdracht.
1x Volendam, 1x Hindeloopen, 1x Marken (jongetje) en 1x Friesland (met echt kappenstelletje van 
‘goud’) en zij zit op een mooi houten stoeltje.
Info: famgvos@planet.nl

Sint & Piet
Voor thuis of op het werk.

Voor info en prijsopgaaf bellen met Dhr. F. Horstman
Kanteel 75, 1648 JC De Goorn, 0229-543152.
fhorstman@live.nl

T.k. Liesegang diaprojector type 3000 AF (nieuwprijs € 395,00) z.g.a.n. € 120,--
en projectiescherm Reflecta Silver in hoogte verstelbaar/inklapbaar € 30,00.
 Tel. 0229-543122

T.k. Tylö saunakachel, 2 groepsaansluiting 16 + 20 amp. 
incl. saunastenen en accessoires en sauna vloeistof (nieuwprijs € 650,00) € 180,00.
 Tel. 0229-543122

T.k. Badgeyser Vaillant Mag Turbo gesloten systeem - 
incl. dakdoorvoer (nieuwprijs € 725,--) z.g.a.n. € 180,00
 Tel. 0229-543122

T.k. Heren wandelschoenen Meindl Wales 
mt. 43 - cat. B - goretex (nieuw 245,--) z.g.a.n. € 120,00.
 Tel. 0229-543122
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Bent u de persoon die als hobby heeft: viool spelen voor uw plezier. Of kent u iemand die dat kan? 
Dan zou ik graag met u in kontakt komen, want dan zou ik u willen vragen of u eventueel zou 
willen meespelen ter aanvulling van de groep muzikanten, die ons begeleidt bij het dansen. 
Deze folklore dansgroep zijn ‘de Spierdijker dansers’
We repeteren elke maandagavond in ‘café De Wogmeer’ tussen 20.00 en 22.00 uur met een pauze 
om iets te drinken en even te praten met elkaar.
De repetities zijn er omdat we regelmatig in ons mooie Westfriese kostuum optreden, zoals aan 
boord van cruise-schepen voor Amerikaanse toeristen. Maar ook in het zomerseizoen op de kaas-
markt in Hoorn of naar de Keukenhof e.d. 
We hebben ook een webiste www.spierdijkerdansers.nl met info (of zoek op youtube. Maar u kunt 
ook altijd persoonlijk bij mij/ons komen informeren. e-mail: famgvos@planet.nl

Wie zou het leuk vinden om in een groepje te gaan kralen breien? (of leren). Ik heb nl. heel veel 
kraaltjes (over) en wil daar iets mee gaan doen. Tegen een kleine vergoeding mag iedereen van 
mijn voorraad gebruik maken. Er zijn heel veel mogelijkheden om iets bijzonders te maken voor 
kadootjes e.d. (Sint/Kerst) 
Voor info: famgvos@planet.nl Wie durft......?

Te koop: Zilveren catelaine/wol haak (zilver 825). Vraagprijs 100,00.
Info: famgvos@planet.nl Op aanvraag kan ik een foto sturen per mail.

Te koop:
Vloeibare Koggenhoning, heerlijke linde- en bloemenhoning 4,00 per pot à 450 gram.
 S. Koops, Oosteinde 75, Berkhout.
 Tel. 0229-551822

Gezocht schuurdeur:
Breed 88 cm. - Hoog 211 cm. Met veiligheidsglas. Schuur dateert van 1998. 
Misschien is na verbouwing uw schuurdeur overbodig geworden?
 M.v.g. Tel. 06-34440902.

‘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 6 november vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


