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Sinds 31 oktober 1963
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Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstr. 32  1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 20 november 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

Sint Maarten is, wanneer u dit leest, net achter de rug. Hopelijk hebben de kinderen mooi weer 
gehad tijdens hun tocht langs de huizen. Het is jammer als hun zelfgemaakte lampionnen zijn 
verpest door de  regen of de wind. 
Komend weekend zal Sint Nicolaas met zijn Pieten voet aan wal zetten in Nederland. Zij doen 
daarbij ook onze Koggendorpen aan en, aan de agenda te zien, hebben zij een druk programma. U 
leest er alles over in deze Heraut.
Rederijkerskamer Elena voert weer diverse malen hun Sinterklaasvoorstelling op. Dit is een leuk 
uitje voor het hele gezin. De speeldata staan in de agenda en de planner. 
Wij wensen iedereen veel plezier, of je nu wel of niet gortig bent. 
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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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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
10  november  10.00 uur     Berkhout      de heer Kees van Lenten
17  november  10.00 uur     Ursem      ds. Bart Seelemeijer
24  november  geen dienst  
  

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

17 november  ds. M. Beitler Beets
24 november  ds. H. Reedijk Oudendijk
  Gedachteniszondag
  1 december  ds. H. Reedijk Kwadijk
  Dienst met PG Koggenland
  8 december  ds. B. Stobbelaar Beets
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WE
Stichting Westfriese Ekklesia

“een volk dat in duisternis wandelt …”
JUUT MEIJER PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de West-
friese Ekklesia, is op zondag 1 december 2019 om 
11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de West-
friese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de West-

friese Ekklesia”. In deze viering zal Juut Meijer spreken over “Advent: een volk dat in duis-
ternis wandelt en hoopt op de Messias.”
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, 
godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA.Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus 
gemeente in Amsterdam. Ze woonde met haar gezin (man en drie kinderen) van 1994 tot 1996 
in Zuid-India, waar zij geboeid raakte door deze volstrekt andere wereld vol tegenstellingen tussen 
godsdiensten en culturen, kasten en levenskansen. Ze werkte in het godsdienstonderwijs (Amster-
dam), toerusting en volwasseneneducatie (Driebergen) en was 12 jaar studentenpredikant voor 
studenten en vluchtelingstudenten uit Azië, Afrika en Latijns Amerika in Amsterdam vanwege de 
Protestantse Kerken (PKN).
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleu-
gel 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 1 december te ontmoeten. 
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 16T/M 22 NOVEMBER 2019
Zat. 16 nov. 16.30u   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 17 nov. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  12.30u   Doopviering; Chloe Anna Bron zal het H. Doopsel ontvangen. 
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND 23 T/M 29 NOVEMBER 2019
Zat. 23 nov. 16.30u  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 24 nov. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed

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

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

EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O.
Het zal je maar gebeuren……….
Iemand ligt op de grond schaafwonden, gebroken been, diepe snee in een 
arm, bloedneus, bewusteloos of ernstige bloedingen  ……….
Geen probleem voor de cursisten van onze EHBO vereniging, heel rustig 
gaan ze aan de slag want ze weten wat ze kunnen doen in dit geval. Ge-
lukkig is het allemaal in scene gezet om in het bijzijn van examinators te 

laten zien of er tijdens de opleiding genoeg is geleerd.
Met het EHBO diploma heb je kennis en weet je hoe te handelen in situaties waarbij hulp gebo-
den is, je leert hoe je kinderen kunt helpen en gerust stellen. En natuurlijk heel belangrijk je leert 
reanimatie met of zonder gebruik van de AED.
Met het EHBO diploma kun je ook worden ingezet bij evenementen in het dorp waarbij vaak hulp-
verlening verplicht is. Als beginnend EHBO-er sta je altijd samen met iemand met ervaring. Tijdens 
de meeste evenementen gebeuren er geen heftige dingen, maar soms is er hulp nodig en dan zijn 
wij er. EHBO vereniging St. Veronica was bijvoorbeeld weer aanwezig bij de concerten van Kunst 
naar Kracht, Halloween spooktocht van carnavalsvereniging de Tempeliers en binnenkort bij turn-
wedstrijden van EDO gym in de Koggehal.
Zou je ook iets meer willen leren in geval van nood, hoe te handelen en wie te waarschuwen. Lijkt 
het je leuk om ook tijdens evenementen als hulpverlener aanwezig te zijn. Dit seizoen bieden we 
een versnelde beginnerscursus aan, veel geïnteresseerden in een EHBO cursus geven aan dat de 
periode van lessen erg lang is bij een reguliere cursus, toch al snel 10-12 weken één avond in de 
week. Bij voldoende deelnemers gaan we een snelcursus starten.
Duur van de cursus is 3 hele zaterdagen van 09.00-17.00 uur gevolgd door een examen. Een 
examen duurt meestal één dagdeel (ochtend/middag) 
Kosten voor deze cursus inclusief theorieboek en oefenmateriaal € 185,- p/p
Tijdens de pauzes is er koffie, thee of fris en de lunch wordt verzorgd.
Wilt u graag investeren in een stukje zekerheid? Aanmelden kan via onze website 
www.ehbodegoorn.nl 
Heeft u een vraag stuur deze dan naar info@ehbodegoorn.nl en dan proberen wij u zo snel moge-
lijk te antwoorden. De drempel is niet hoog om je in te zetten voor anderen.

Alvast bedankt en graag tot ziens
Vriendelijke groeten, het bestuur



7

NICO DANENBERG GASTSPREKER OP IJSCLUB VERGADERING
Nico Danenberg  is uitgenodigd als spreker op de jaarvergadering van IJsclub 
Scharwoude-Grosthuizen. Nico is na de verkoop van zijn café Swaf in Hoorn 
met trekker en huifkar Europa in getrokken op zoek naar avontuur. Onlangs 
was hij nog op tv bij Pauw, nu live te zien in Brasserie de Grost.
Na de korte vergadering zal Nico vertellen over zijn reis door Europa en zal hij 
samen met Joey Vriend een (kort) live optreden verzorgen. 

Leden en donateurs zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. We rekenen op een grote 
opkomst.  Bent u nog geen lid en wilt u er toch graag bij zijn? U kunt zich natuurlijk op deze avond 
aanmelden als nieuw lid (voor slechts € 5,- per jaar).
Na afloop zijn er bovendien mooie prijzen te winnen tijdens ons traditionele kienen.
Tot ziens op vrijdag 15 november, 20.00 uur, Brasserie De Grost.

Het bestuur
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OPEN ATELIER THEETUIN EN BEELDENTUIN
Op zaterdag 16 en zondag 17 november doen de Theetuin-Zuidermeer (Zuidermeerweg 27) en de 
Beeldentuin Bobeldijk (Bobeldijk 25) mee aan de landelijke Atelierdagen.

In de BEELDENTUIN is veel te zien. Alle beelden, ook die welke dit jaar elders in Nederland 
waren geëxposeerd, staan in Bobeldijk weer op hun plek.
De gast-exposant Cees Kleiman (bronsgieter) laat prachtige uilen zien.
In de binnen-locatie hangen schilderijen van diverse kunstenaars. Hier zijn ook enkele nieuwe 
beelden van steen met glas te bewonderen.

In de THEETUIN kan men speksteen of zentanghe (tekenen vanuit je gevoel) proberen in het 
atelier. Bij mooi weer kan dat ook buiten.

De KIJK OP BRONSGROEP in de Beeldentuin gemist in september? Ook zij doen mee met de 
landelijke Atelierdagen, samen met nog ruim 10 ateliers op de Art-Farm, Rustenburgerweg 126 te 
Heerhugowaard.

Een fraai rondje kunst in één weekend! U bent op beide dagen van harte welkom van 12.00 tot 
17.00 uur. De entree is gratis op alle locaties. Wij hopen op mooi weer, zodat u in de Theetuin of 
op het terras kan genieten van een kopje thee of koffie met wat lekkers.
Voor meer informatie www.cobidierikx.nl.
(wegwerkzaamheden) Bobeldijk is in het weekend via alle wegen berijdbaar te bereiken. 

“ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE WEER AAN………………….” 
Zondagmiddag  17 november  komt Sinterklaas weer naar Avenhorn en 
De Goorn!!!
Op die dag komt de Sint samen met zijn Pieten aan in de haven van Avenhorn 
om 14.15 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent zodat we hem met z’n allen kunnen 
toezingen en zwaaien met de vlaggetjes die daar uitgedeeld worden.
Nadat de Sint voet op vaste bodem heeft gezet en door  de wethouder van de 
gemeente  is verwelkomd, zal Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen begroeten 
op de kade en aansluitend volgt er een groots sinterklaasfeest bij Villa Groet in 
Avenhorn. 

Ook hier zijn jullie natuurlijk allemaal van harte welkom om de Sint en zijn Pieten persoonlijk te 
ontmoeten. Sinterklaas neemt ook nog een DJ – PIET mee die ervoor gaat zorgen  dat er gedanst 
en gefeest kan worden met de Pieten. Voor de kinderen is er genoeg lekkers en gratis limonade. 
Ook kan je tekeningen maken, schminken, knutselen  en nog veel meer. 
Dus komt allen, dan wordt  het een onvergetelijk mooi  feest. Uiteraard is de entree gratis.

I.v.m. de intocht zal Het Hoog en de Kathoek in Avenhorn afgesloten zijn voor al het doorgaand 
verkeer vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur.
                                               
Deze dag wordt u aangeboden door vele ondernemers uit Avenhorn en de Goorn!!!

Groetjes, Het  Sinterklaas comité 
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SINTERKLAAS INTOCHT BERKHOUT
Zondag 17 november stapt Sinterklaas en zijn Pieten weer aan wal bij “t Wijdt.
In verband met de veiligheid arriveert Sint aan de  noordzijde.
Tijd van aankomst is 14.30 uur.
Na een korte rondrit door de straten van Berkhout, heeft Sinterklaas zitting in De 
Ridder. De bankjes voor de kids staan reeds gereed, om lekker te gaan genieten 
van het gebeuren op het podium. Uiteraard onder muzikale begeleiding van 
Muziek Piet.

Kleurplaat/Bezoek
Let op uw brievenbus, hier valt een dezer dagen een kleurplaat op de mat. Deze kan ingeleverd 
worden op de Geert Holle of in De Ridder. De pieten zullen ze beoordelen op leeftijd. De leukste 
gaan met een klein prijsje naar huis.
Tevens staan er data op de kleurplaat wanneer Sinterklaas u kan bezoeken, dus twijfel niet en geef 
een belletje naar de boekingspiet voor een afspraak.
De intocht van Sinterklaas en zijn pieten wordt mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging 
Berkhout. Wilt u ook lid worden van onze club, laat het ons weten.
We zien u graag op zondag 17 november.

Ondernemersvereniging Berkhout

   PARTNER VAN  DE    
    
Donderdag 21 november:   Hart&Vaatpuntmiddag
Thema: Wanneer en waarom krijg je een pacemaker. 
U krijgt ook uitleg over het plaatsen van een pacemaker.
Spreker: Cardioloog uit het Dijklander Ziekenhuis, dr. E.Wierda.

Wanneer u pacemakerdrager bent, bent u ook van harte welkom op deze middag om uw ervarin-
gen te delen.

Wij begroeten u op deze middagen graag met uw partner of als belangstellende.
Inloop bij het personeelsrestaurant in het Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn vanaf 
14.15 uur. 
Start programma 14.30 uur.   Einde van deze middag ca. 16.30 uur.  

Aanmelden is gewenst i.v.m. de ruimte in het restaurant.  Vrij entree.
Greet Hoffman-Weijtze in Spierdijk, telefoon 0229-561591  

e-mail;  greethoffman-weijtze@ziggo.nl  
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OP ZONDAG 24 NOVEMBER 2019 KOMT SINTERKLAAS NAAR 
OUDENDIJK
Om 15.00 uur zal de boot aanmeren bij Eetcafé les Deux Ponts, 
Slimdijk 2 in Oudendijk. Berend de Weerd, ofwel de ‘burrie’ van 
Oudendijk zal de Goed Heiligman welkom heten. Nadat de sint met 
zijn pieten voet aan wal heeft gezet gaat het feest binnen verder. Sin-
terklaas zal de kinderen persoonlijk op schoot nemen en daarnaast 
kan er lekker met de pieten gedanst worden. 

SCHOENTJE ZETTEN
Voorafgaand aan de intocht kunnen alle kinderen op zaterdag 23 november tussen 16.30 en 18.30 
uur in het eetcafé hun schoentje zetten.
OPROEP VOOR OUDERS
Sinterklaas ontvangt graag briefjes met een verhaaltje over de kinderen, voorzien van naam, leef-
tijd, school hun juf of meester, sport, hobby of iets anders leuks. Deze briefjes mogen in de schoe-
nen worden gestopt tijdens het schoentje zetten. 

A
G

E
N

D
A   zondag 24 november, 11.00 tot 17.00 uur

De toegang is natuurlijk gratis.

Sfeermarkt
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse 
sfeermarkt in de kerk. Altijd het 
evenement waar de prachtigste, 
meest zelfgemaakte, artikelen en 
hebbedingetjes staan uitgestald, 
waarop je kennissen ontmoet en met 
ze bijpraat  en waar de gezelligheid 
door het team van de kerk-organisatie 
verzorgd weer bovenaan staat.

foto: https://sfeermarktberkhout.jouwweb.nl

Op 30 november 2019 gaan 200 turnsters hun kunsten verto-
nen tijdens de 1e wedstrijd van het seizoen. Jeff en de meiden 
zijn er helemaal klaar voor, komt u hen aanmoedigen? De 
eerste wedstrijd start om 8.30 uur. 
Via deze weg wensen wij alle meiden heel veel succes, zet 
hem op!
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Wist u dat…..
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bewe-
gen op oudere leeftijd de symptomen van dementie kan 
vertragen, komt u ook in beweging?! Rosan Ootes heet u 
van harte welkom op de donderdagmiddag van 12.00 tot 
13.00 uur om uw mobiliteit en stabiliteit vast te houden 
en wellicht nog te verbeteren. Komt u ook?

ACCORDEONVERENIGING CON ZELO GEEFT WINTER/KERSTCONCERT
Geniet u ook zo van het muziekprogramma Maestro op de tv. Denkt u ook 
dat het beter kan? Kom bij ons genieten van de slagtechniek van onze dirigent 
Christa Groeneveld. Zij dirigeert op ontspannen wijze onze beide orkesten en 
brengt de accordeonmuziek op een hoog niveau. 
Op zaterdag 14 december geven de beide orkesten van accordeonvereniging 
Con Zelo een winter/kerstconcert in de Berkhouter kerk, Kerkebuurt 172 te 

Berkhout. Het intermezzo bestaat uit het duo Thorn-Yamaguchi. Gerda Thorn op fluit met Kana 
Yamaguchi op piano brengen een keur aan klassieke werken. Dit duo speelt als afsluiting een stuk 
van Vivaldi samen met het accordeonkwintet Vijfkwarts, bestaande uit leden van het A-orkest.
De muzikale avond begint om 20.00 uur, de kerk is geopend vanaf 19.30 uur.

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN  
BIJ DE KBO DE GOORN
De derde ronde om de KBO beker gespeeld op 
donderdagmiddag 24 oktober 2019. Deze middag 
konden wij 56 deelnemers verwelkomen. 
Om 17.00 uur was iedereen uitgekaart en kon 
Jannie Laan-Smits na enig rekenwerk de stand 
bekend maken. 

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Derde ronde 
1 Annie van der Gulik 5816 De poedelprijs was voor Hennie Horst 
2 Gre Smits  5414     
3 Lia de Boer  5340     
4 Piet Houtman  5322 agenda: 14-11-2019 klaverjassen              
5 Ciel Koning  5185  05-12-2019 klaverjassen
6 Tiny van Diepen  5149
7 Jopie Blank  5138       
8 Gretha Pronk  5132    
9 Tiny Kooter  5124     
10 Riet Laan  5124   
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.   
 Johan van Loodam
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5E PLAATS VOOR BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT
OP NEDERLANDS BRASSBAND KAMPIOENSCHAP
Op zaterdag 26 oktober heeft Brassband `Kunst naar Kracht` deelgenomen 
aan het Nederlands Brassband Kampioenschap in Utrecht. Voor de 39ste keer 
vond dit kampioenschap plaats en `Kunst naar Kracht` is een van de ruim 40 
orkesten op dit kampioenschap die jaarlijks deelnam aan deze wedstrijd en 

zich steeds heeft kunnen handhaven in de 1ste divisie.
Met een prachtige uitvoering van het verplichte werk “Alpina Brass” van Jan van der Roost 
behaalde `Kunst naar Kracht` 86 punten. Zeer tevreden verliet de band o.l.v. dirigent Pieter Koster 
het podium.
Met veel plezier en passie is er de afgelopen maanden toegewerkt naar dit kampioenschap,waarin 
het niveau van alle orkesten volgens de juryleden, steeds hoger wordt. Het publiek kan dit alleen 
maar beamen en het kampioenschap bijwonen is voor elke brassbandmuziek liefhebber dan ook 
een hoogtepunt in het jaar.

KERSTCONCERT 22 DECEMBER
Naast het voorjaarsconcert is ook het kerstconcert een hoogtepunt voor `Kunst naar Kracht`, en 
noteert u de datum maar alvast, want het wordt een prachtige muziekavond in kerstsfeer.

Op zondagavond 22 december om 19.30 uur gaat dit plaatsvinden. De Brassband zal samen met 
het koor Frank & Zij dit kerstconcert geven in de Kerk van De Goorn. Wij houden u hiervan op 
de hoogte. Tot slot nog even aandacht voor de speculaasactie die er deze week aankomt. Tot dan!

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING BERKHOUT
Ook in Berkhout heeft de brandwondenstichting de jaarlijkse collec-
te gehouden, ondanks dat we wat pech hadden met het aantal col-
lectanten,  heeft de collecten € 463,79 opgebracht. Hiervoor onze 
dank aan collectanten en goede gevers.
Zijn er misschien mensen die onze stichting willen steunen door 
ook een wijkje te lopen volgend jaar, heel graag ! 

U kunt contact opnemen  met Marja Loos 0229 553011 of Gonnie Koopman 0229 551501.

BRANDWONDENCOLLECTE IN SCHARWOUDE & OUDENDIJK
De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting 
heeft dit jaar in Scharwoude & Oudendijk het mooie bedrag van  
€ 501,23 opgeleverd. 
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt namens de collectanten.

 Kees van Lenten
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DE HISTORISCHE KRING BERKHOUT BOBELDYCK GAAT HET 10E JAAR IN
En  het interieur van het clubgebouw breidt uit en raakt uit zijn voegen.
Onlangs zijn er meubelstukken aangeboden uit de Lagere school van Berkhout 
en een privé schenking.
Het oudste stuk is het bureau van Meester Holle waar hij aan werkte en jon-
gensboeken schreef.

Het bekendste is wel met meester Pikmans het zeegat uit.
Nu is in ons bezit ook een stoel gekomen waar naarstig 
naar gezocht wordt wie die ooit gemaakt heeft.
Hij stond jaren in huis bij bakker Dik van Hilten aan het 
Oosteinde in Berkhout.
Een mooi stuk houtwerk met het wapen van Berkhout in 
de achterkant, wie wat weet neem contact op. 

Info ddhaas@quicknet.nl

 

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2019
Voor de 24e keer naar Lourdes
Ik heb het nog eens goed nageteld, maar helemaal zeker 
ben ik niet. Vermoedelijk ben ik dit jaar voor de 24e keer 
naar Lourdes geweest, maar het zou evengoed de 25e 
keer kunnen zijn geweest.
22 keer een bedevaart met militairen en nu voor de 

tweede keer mee met de Westfriese bedevaart, met pastor Mariet en organisator Harry, met Fred 
de reis- en hotelleider, met Ria onze steun en toeverlaat.

En wéér zijn we naar de Grot geweest en we hebben wéér de kruisweg gelopen. En we hebben 
heel veel vieringen meegemaakt: de viering van barmhartigheid met de mooie overweging van 
pastor Mariet, de viering met de handoplegging en een heel stel eucharistievieringen. De mooiste 
viering voor mij was ook de eenvoudigste: de viering in de kelder van ons hotel ‘Croix des Bretons’. 
Daar hebben we gebeden, gezongen, een traantje gelaten en onze devotionalia laten zegenen. We 
hebben ons verdriet en onze vreugde gedeeld. In de lobby van het hotel hebben we daarna op 
Westfriese wijze onze bedevaart afgesloten. Het was al met al weer een mooie reis.

Voordat we naar Lourdes vertrokken had ik mezelf voorgenomen om bij de Grot een heel stel 
kaarsen op te steken. Voor enkele ernstig zieke parochianen. Voor een parochiaan die ik de dag 
voor de bedevaart de ziekenzegen heb mogen geven. Voor een goede toekomst van onze parochies. 
En voor een paar familieleden die Gods zegen op voorspraak van Maria wel kunnen gebruiken.
Ik was niet de enige die kaarsjes ging branden. Er waren minstens duizend mensen mij voor 
geweest. Ik heb ergens gelezen dat er wel 10 tot 20 miljoen kaarsen per jaar worden aangestoken. 
Wat bezielt al die mensen toch? 
Iemand heeft me eens uitgelegd hoe dat werkt. Het zit zo: als je bij de Grot een kaars aansteekt, 
dan laat je iets van jezelf achter bij Maria of bij God. Dat kunnen zorgen zijn of verdriet, maar ook 
dankbaarheid en vreugde. 
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En het werkt ook omgekeerd: Als je na het aansteken van zo’n 
kaars weggaat, dan draag je ook iets van Maria, van God, in je hart 
mee de wereld in. En dat is een goed gevoel!
Als we een kaarsje bij Maria in onze eigen kerk opsteken, dan 
werkt dat denk ik hetzelfde. Ik zou u willen aanraden, steek er 
zondag nog eentje op, het doet een mens werkelijk goed.

Op de een of andere manier brengt een bedevaart naar Lourdes 
je dichter bij God. Dat gebeurt als je een kaarsje aansteekt. Dat 
gebeurt denk ik nog meer als je tot Maria of bij Maria bidt en het 
gebeurt zeker ook als je samen viert. 
En dat laatste kan in de kerk en zelfs in het café.
In Lourdes komt het allemaal samen. Hier raakt de hemel de 
aarde. Dat is iedere keer weer een geweldige ervaring!
Ik denk dat ik volgend jaar maar weer mee ga. 

Pastor Jules Post

OPROEP
Voor een artikel in het jaarboek 2019 van de Historische Kring Berckhout - 
Bobel Dyck ben ik op zoek naar (oud) Berkhouters en Bobeldijkers die ooit 
op televisie zijn geweest. Bijvoorbeeld als artiest of als deelnemer in een 
spelprogramma. Bent of kent u zo iemand, dan hoor ik het graag. Mail naar 
boumavlaar@planet.nl of bel 0657649579.

Groet namens de HKBB, Annette Vlaar.

OPEN WORMER ZONDAG 3 NOVEMBER 2019
Van onze vereniging hebben maar liefst 32 leden meegedaan aan de voor-
rondes van de OPEN WORMER 2019.
In een altijd gezellige sfeer in de Moriaan in de Wormer werden de voorron-
des gespeeld en plaatsten 4 dames van ons zich in de finale.
Onze heren Nico Praat en Willem Jong kwamen vier punten tekort. Zij had-
den 86 punten en vanaf 90 punten stonden er mannen in de finale.

De 12 finalisten dames hadden in de voorronde tussen de 73 en 84 punten geslagen. Dit maakte 
dat het een spannende finale werd met voor ieder veel kans om de eerste plaats te behalen. 
Luus Berga stond als 9e op de finale lijst sloeg er 19 punten bij en met voorgift kwam ze op een 
totaal van 104 punten.

Gerda Koeman 3e Gina Schets 2e en Lies Hart 1e de hoogst genoteerde dames kwamen als 
laatste in de baan.
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Gerda en Gina begonnen goed met een 8 en een 9. Lies sloeg een poedel 
en kwam ook niet terug in de wedstrijd. Toch maakten Gerda en Gina het 
ook heel spannend, zij sloegen ieder nog 2 poedels. Alom spanning omdat 
Ans Rem en Marjan Tijhaar al een mooie partij hadden staan en Gerda en 
Gina daar aan moesten tippen.
Met de vijfde klap werd duidelijk dat Gerda net met 1 punt de Finale 
had gewonnen. Gina zakte naar de 9e plaats. 
Felicitaties dus voor Gerda en voor Gina en Lies troostende woorden. Jam-
mer voor hen, maar ze zijn wel een ervaring rijker en hopen volgend jaar 
er beter uit te komen.

De uitslagen:
1e  Gerda Koeman  123
8e  Gina Schets  112
10e Luus Berga  104
11e Lies Hart  103
Dames gefeliciteerd.......met in ieder geval een finale plaats !!

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

SOKKEN VOOR JOU 
Is een inzamelingsactie van nieuwe baby- en kindersokken voor kinderen in armoede.
De ingezamelde sokken worden via kinderkledingbanken (met ANBI status) uitgereikt aan kinde-
ren in de regio. Kinderkledingbanken werken vooral met tweedehands kleding, voor sokken en 
ondergoed is dat om hygiënische redenen niet mogelijk. 
De kinderkledingbank is dan ook erg blij met aanbod van nieuwe artikelen zoals:
- alle maten nieuwe sokken (van baby tot volwassen maten)
- maillots en leggings
- ondergoed en rompers.
Voor alle informatie over deze actie kunt u kijken op www.sokkenvoorjou.nl
Inzamelpunten
Avenhorn: HEMA De Goorn: 4everKIDZ Zwaag: Kinderkledingbank Hoorn 

GRATIS WARMTEMETING VOOR WONINGEN
Koggenland Energie Neutraal (KEN) wil starten met het project 
‘Warmtemeting woningen’. Hiervoor zoeken zij nog  vrijwilli-
gers die opgeleid worden voor infrarood fotografie. Met behulp 
van infraroodcamera’s  kun je zien op welke plekken warmte 
weglekt uit een woning. Vervolgens wil men woningen in Kog-
genland, op verzoek, in beeld brengen. De metingen worden 
kosteloos uitgevoerd.
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Het warmtemeting-project dient geen commerciële belangen. De vrijwilligers brengen het warmte-
verlies in beeld en laten zien waar de meeste winst kan worden behaald met isolatie. De bewoners 
bepalen zelf of zij daadwerkelijk isolatiemaatregelen nemen.

Burgerinitiatief
KEN is een onafhankelijk platform, dat in 2017 werd opgericht als burgerinitiatief. Doel van het 
platform is het verstrekken van positieve en eerlijke informatie op het gebied van energietransitie 
in de gemeente Koggenland. Zo wil KEN draagvlak creëren voor een energie neutrale gemeente.

Interesse?
Mensen die willen helpen bij de werkzaamheden van KEN kunnen via de website contact opne-
men via www.koggenlandenergieneutraal.nl
Ook inwoners van Koggenland die een warmtemeting willen laten uitvoeren kunnen zich aanmel-
den via deze website.

AGENDA 14-11 T/M 27-11
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 14-11 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vr 15-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk 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 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 16-11 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 16-11 12-17 uur  Landelijk Atelier weekend
Za 16-11 19.00 uur De Goorn/Kerk Op Roet Taize
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het 

indianengebied
Zo 17-11 12-17 uur Berkhout/Bobeldijk 25 Beeldentuin
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/
    De Goorn
Zo 17-11 14.30-16.30 De Goorn/Rozenstaete Winterfair van de Rozenstek
Zo 17-11 14.30 uur Berkhout/‘t Wijdt Sinterklaasintocht Berkhout
Di 19-11 19.45 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Quiz o.l.v Nel de Groot
Di 19-11  Grosthuizen/De Grost VrvNU lezing Kilimanjaro 
Woe 20-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 20-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 20-11 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Groot Dictee
Do 21-11 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Filmmiddag
Do 21-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNU Optreden 
    “de Toiletjuffrouw”
Vr 22-11 19.30 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Vr 22-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”
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Za 23-11 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 23-11 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 23-11 16.30-18.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Schoentje zetten
Za-zo 23/24-11 16.00 uur 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

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za-zo 30-11/1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 8-12 11.00 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Zo 8-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
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 Kerstconcert 
 27-12/4-1  De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. 
    Open biljarttoernooi
 2020   
 5-1  Berkhout/Kerk Muziekver. Volharding 
    Nieuwjaarsconcert
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

De hoeveelheid warme reacties en kaarten na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa

Wim Schoenmaker

hebben ons goed gedaan.
Hiervoor allemaal onze oprechte dank.

Coba Schoenmaker
René en Helma 

Peter en Rita
en kleinkinderen
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TENSLOTTE

Hardhouten tafel h. 78 cm. l. 160 cm. b. 85 cm.
4 of 6 stoelen op wieltjes, stof, kleur bruin
Mooie bijpassende bank met chaise-longue h. 40 cm. l. 155 cm. b. 245 cm.
Vraagprijs € 750,00.
 De Goorn 06-46345541

Te koop
Stoofperen: Gieser Wildeman
Grauwe erwten, witte- en bruine bonen
 Tel. 0229-551239, Grootweg 17, Berkhout

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

Zwarte Pieten
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige Neder-
land.
We staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis, uw bedrijf of vereniging. 
Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!
 Adiós (tot ziens),

 Marino en Perro (rood en paars pak)
 Info: dvd_iepen@hotmail.com en 0229-543040

Wij zijn 2 vrolijke pietjes die samen langs willen komen.
We maken een praatje, dan een dansje en zoeken eventueel mee naar 
de pakjes € 20,00 ± 15 minuten incl, strooigoed.

 p.keijzer@quicknet.nl of 0229-541074

Wij zoeken een betrouwbare hulp in de huishouding die 1x per 2 weken ons huis spic en span 
wil maken. 
We horen graag van je als je het geen bezwaar vindt om dit in Berkhout te komen doen.
 Tel. nr. 06-83554187 (meestal voicemail) Arjen en Sandra Doeksen

Gevraagd:
1 òf 2 persoons kamer.
 U kunt mij bereiken via tel. no. 06-34382382
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Wij, Jaky en Shirine Jawish en onze kinderen, Idris en Narvin zijn op zoek naar grotere woonruim-
te. Wijn zijn tot nu toe héél tevreden en gelukkig met onze (huur)woning en vooral de buurt en 
mooie omgeving. Maar het wordt voor ons gezin (1 slaapkamer) helaas te klein. Wie zou er met 
ons willen ruilen? Wij kijken uit naar een reactie. 
 Met vr. groet Jaky en Shirine Regenboogforel 1, 1633 DH Avenhorn.
 Tel. 06-84050588

Op 22 oktober heb ik in of rondom het zorgcentrum de Rozenstaete mijn horloge verloren. Deze 
heeft voor mij historische waarde. Wil de eerlijke vinder mij even bellen?
 Mijn telefoonnummer is 06-53227583 of 0229-543807.
 Bij voorbaat dank.

Gevonden!
Vorige week heb ik op de Sevendeelweg in Berkhout een damesfiets gevonden. 
Wie is hem kwijt?
 Voor meer info 06-46741265
 Anne-Marie

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalen-
der met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot naden-
ken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit’! Op de achterkant staan 
afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie 
over verschillende onderwerpen.
De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen en geven u een 
positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld 
door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster 
Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten 
die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

De Gerarduskalender kost € 7,40.

Informatie Mirjam van Schaik, 0229-504749
Juniusstraat 18 (zijstraat Koepoortsweg) Hoorn

T.k. Stereo, Akai versterker + radio + pick-up + cassettedeck - uit de jaren ‘80 - zwart, mooie set. 
€ 100,00.
 Tel. 0229-543122

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


