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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 15 JANUARI 2020 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én voor de inhoud van de kopij. De 
redactie van De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij in De Heraut of door de 
onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam incl. 2 euro of 4 euro
Zakelijke advertenties:  e-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
 0229-551411 na 17.00 uur.
Rabobank Midden Westfriesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
De redactie en bestuur van De Heraut wenst u het beste en alle goeds voor 2020. 
Maak er met elkaar een mooi jaar van. We hopen dat het 
vuurwerkgeweld geen ongelukken heeft veroorzaakt en dat iedereen 
een gezellige avond heeft gehad. 

Wij zullen zorgen voor weer 25 mooie Herauten dit jaar, zolang u 
maar kopij instuurt.  
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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. Begrafenis-en crematiebegeleider Bram Blaauw 06-12440998
met als achterwacht Monica Appel
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 0229-561227
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        Email: 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 SchreuderGoedheijt (0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, Dinsdag 09.00 - 10.00 uur, (0229) 56 11 11
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NIEUWE ZORGVERLENERS

Huisarts & Apotheek De Goorn
Vanaf januari 2020 zal Huisartsenpraktijk De Goorn uit gaan breiden om de extra zorgtaken, 
die we overnemen vanuit het ziekenhuis, maar ook de nieuwe bewoners vanuit de Buiten-
plaats te kunnen faciliteren. Uiteraard zijn we blij met de nieuwe collega’s maar helaas moeten 
we ook afscheid gaan nemen van Dr. Koster en praktijkondersteuner GGZ Maartje Verwayen. 
Beide gaan verder van de praktijk verhuizen en hebben nieuwe huisartsenpraktijken dichter-
bij de nieuwe woonplaatsen gevonden. Dr. Koster heeft ons wel beloofd nog regelmatig in te 
willen vallen tijdens vakanties.
Ondanks het snel oplopende tekort aan zorgverleners hebben we goede vervanging kunnen 
vinden en hebben we zelfs extra namen aan het team kunnen toevoegen.
Nieuwe medewerkers vanaf 2020:
* Dr. Nuij - gaat dr. Koster vervangen op de maandag, dinsdag en vrijdag
* Dr. Bolmers -  zal op de woensdag extra komen en is al een bekende invalkracht
Dr. Philipsen, Dr. Stam en huisarts in opleiding Dr. van Rijn blijven uiteraard op de vaste dagen.
* Elise Tames-Bonnema - zal Maartje Verwayen op de dinsdag gaan vervangen als praktijkon-

dersteuner GGZ (POH GGZ)
Marian van ‘t Klooster (POH GGZ) en Marilou Strijers (POH GGZ Kind & Jeugd) blijven daar-
naast op woensdag en vrijdag
Vanaf februari 2020 zal praktijkondersteuner Somatiek (POH-S), Vronie Spil-Konijn, gedu-
rende 2 dagen een extra collega krijgen welke gaat ondersteunen in de ouderen-, diabetes-, 
COPD- en hart- en vaatziekten zorg. Via onze website www.huisartsdegoorn.nl zullen we 
deze nieuwe zorgverlener in januari aan u voorstellen.

GGD HOLLANDS NOORDEN START MET KINKHOESTVACCINATIE ’22 WEKEN PRIK’ TER BE-
SCHERMING VAN JONGE BABY’S
Vanaf 16 december kunnen vrouwen die 22 weken zwanger zijn een prik halen die hen en het 
kind beschermt tegen kinkhoest. De prik is gratis en maakt deel uit van het Rijksvaccinatiepro-
gramma. GGD Hollands Noorden heeft de opdracht gekregen om de ’22 weken prik’ te verstrek-
ken. Locatie Grootebroek was op 16 december de eerste locatie waar zwangere vrouwen zich 
konden laten vaccineren.
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Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die leidt tot heftige hoestbuien. Iedereen kan het 
krijgen, maar voor pasgeboren baby’s is het gevaarlijk. Sinds de jaren 90 komt kinkhoest regelma-
tig voor in Nederland. Jaarlijks komen zo’n 170 baby’s met ernstige klachten in het ziekenhuis. 
Gemiddeld overlijdt één van hen aan kinkhoest. Staatssecretaris Blokhuis heeft vorig jaar besloten 
om het kinkhoestvaccin op te nemen in het vaccinatieprogramma. Als een vrouw het vaccin heeft 
gekregen, maakt ze antistoffen aan die via de navelstreng bij het kind komen. Daardoor is het kind 
na de geboorte meteen beschermd tegen kinkhoest tot het zelf de eerste vaccinaties krijgt. 

GGD Hollands Noorden verstrekt ’22 weken prik’
GGD HN heeft de opdracht gekregen om de ‘22 weken prik’ te verstrekken. Op de website van 
de GGD: www.ggdhn.nl/vaccinaties staan de vaccinatiedata en locaties waar zwangere vrouwen 
terecht kunnen voor de gratis prik. Voor vragen kan men bellen met de GGD tijdens kantooruren 
088-01 00 550 of e-mailen naar rvp@ggdhn.nl. Het is ook mogelijk om op de priklocatie vragen 
te stellen. 

      
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 
ds. J. J. (Hans) Reedijk  0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met de scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

  
KERKDIENSTEN

Januari
12  januari     10.00 uur    Berkhout ds. Bart Seelemeijer
19  januari     10.00 uur     Ursem ds. Henk van Olst     
26  januari 10.00 uur     Berkhout         ds. Hans Reedijk en pastor Nico Knol
                      Oecumenische viering 
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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

12 januari  dhr. T. Heijboer Kwadijk
19 januari  mevr. L. Weijers, kap. M. Momot en ds. H. Reedijk Beets
  Oecumenische viering voor de Eenheid van de Kerken
26 januari  ds. B. Stobbelaar Kwadijk
  2 februari  ds. H. Reedijk Oudendijk
  Dienst met PG Koggenland m.m.v. koor Ars Musica
  Maaltijdviering

Het jaar 2019 is weer omgevlogen.
Een jaar om trots te zijn op wat we weer gedaan hebben !

Het jaar 2019 met bijzondere bijeenkomsten
Een jaar samen met onze bezoekers “op zoek” geweest !

Het jaar 2019 geeft ons veel goeie moed
We blijven elkaar inspireren, 
en zoeken naar geloof en inspiratie, op naar 2020 dat voelt heel goed!

Nuwjaarswens……

Voor alle dagen van het jaar
Wensen we jullie allegaar
Weinig trammelant
En gezond verstand

Voor ieder uur en elke toid
Bai alles wat nag voor je lait
Een  (skrikkel) jaar  in de eeuwighoid
Same  gane  we  voor een mooie toid !

Veel geluk en inspiratie in 2020, Nico- Harry- Bart- Anneke en Corrie.
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KORT NIEUWS VAN TAFELTENNISVERENIGING BACKHANDS!
Hét toernooi van T.T.V. Backhands komt er weer aan, dit jaar de 40e editie en 
dat moet gevierd worden!

Ben jij er dit jaar ook (weer) bij?
Het jeugd toernooi is toegankelijk voor iedereen, ook als je nog niet eerder 
getafeltennist hebt! er zijn tafeltennis badjes beschikbaar!
Het senioren toernooi is er van recreanten tot 1e klas spelers. 

Jeugd tot en met 17 jaar zaterdag 11 januari start om 10.30 kosten 
gratis!
Senioren vanaf 17 jaar zondag 12 januari zaal open 08.30 uur, start 
09.00 uur,
kosten € 5,00 
Locatie dorpshuis “De Kogge” in Grosthuizen,

Inschrijving: e-mail: info@ttv-backhand.nl of via Facebook

“de Westfriese Ekklesia inspireert met” Theatervoorstelling over apostel Paulus door

           
OP WOENSDAGAVOND 22 JANUARI 2020 OM 20.00 UUR SPEELT PETER VERMAAT ZIJN 
VOORSTELLING DE PASSIE VAN PAULUS IN DE WESTFRIESE EKKLESIA, PROTESTANTSE KERK 
TE WOGNUM
Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de aanhangers van de weg, 
zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich 
als een vurige verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van 
landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De 
bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood bewerkt en geredigeerd. De 
vraag is, wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? In de voorstelling De Passie van Paulus maakt het 
publiek kennis met het leven van Paulus. Een leven dat er misschien anders heeft uitgezien dan 
men vaak heeft gedacht. De voorstelling laat zowel zijn engagement zien als de tegenslagen die 
Paulus te verduren kreeg. 
Deze theatervertelling met levensgrote poppen en een masker wil nieuwsgierig maken naar wie 
Paulus is geweest. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker, zie ook: 
www.petervermaat.nl
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Waar:        Westfriese Ekklesia
                    Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum
Wanneer:  Woensdag 22 januari 2020
Aanvang:   20.00 uur
Prijs:   € 10,00  pp                                              
Reservering:  Kaartverkoop via site of via 06-10875975
Info:                    www.westfrieseekklesia.nl

FA. BUUR WEER NAAR KERK OUDENDIJK
Sylvia Appelman en Daniëlle Kenter komen zaterdag 18 
januari als theatergroep Fa. Buur weer naar het kerkje van 
Oudendijk.
Fa. Buur speelt dan de première van de nieuwe voorstel-
ling ‘1984’. Het wordt geen tragisch en treurig verhaal 
zoals George Orwell dat ooit beschreef, maar een tragiko-

mische voorstelling over twee vrouwen die naast collega’s ook goede vriendinnen zijn. 
 
Appelman en Kenter kruipen ditmaal in de huid van Lien en Mo 
wier vriendschap wordt getest als zij besluiten het heft in eigen hand 
te nemen. Wat kan een vriendschap verdragen en wanneer is het 
beter een vriendschap te beëindigen? 
Fa. Buur neemt het publiek mee naar het jaar 1984. De tijd zonder 
internet, zonder mobieltjes en selfies, maar mét de Walkman, het 
Atkins dieet en Doe Maar.
Kerk Oudendijk, zaterdag 18 januari, 20 uur, toegang 12 euro. 
Tickets via www.kerkoudendijk.nl  of aan de kassa.

ROTARY CLUB KOGGENLAND PRESENTEERT: 
31 JANUARI T/M 2 FEBRUARI 2020 FILMFESTIVAL KOGGENLAND
Na het succes van vorig jaar organiseert Rotary Club Koggenland voor de tweede keer het filmfes-
tival FF Koggenland, dit jaar met het thema ‘muziek’. Ook dit jaar worden er ten behoeve van 
het goede doel een heel weekend lang films vertoond op diverse locaties in Koggenland. Iedere 
vertoning zal door de deelnemende horecaondernemers op eigen wijze worden ingevuld. Van een 
film van André Hazes, onder het genot van een drankje en een hapje, tot een concert van André 
Rieu vanaf het Vrijthof in Maastricht welke bekeken wordt tijdens een diner. 
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Er is voor ieder wat wils! Zo ook voor de kinderen, want voor hen wordt op vrijdag Jungle Boek 
2 vertoond. 
De opbrengst van het Filmfestival wordt dit jaar ingezet voor meer AED’s in de wijken in Kog-
genland. Niet alle buurten hebben een AED die dag en nacht beschikbaar is om levens te redden. 
Daarom is Rotary Koggenland een actie gestart voor de Hartstichting. Dit goede doel streeft ernaar 
dat er overal in Nederland 24/7 AED’s hangen met een goede spreiding over alle buurten. Daar-
door kunnen mensen met een hartstilstand gemiddeld sneller gereanimeerd worden. De kans op 
overleven stijgt dan aanzienlijk. 
Ga voor meer informatie en de kaartverkoop naar www.ffkoggenland.nl.
Hierbij het overzicht van de deelnemende horeca met de bijbehorende evenementen: 

Vrijdag 31 januari
19.00u  Villa Groet – Jungle Boek 2 (pannenkoek vooraf vrij bij te boeken)
19.30u  Eetcafé d’Ontmoeting – Woodstock (incl. borrelhapjes)
21.00u  Les Deux Ponts – Heel Koggenland zingt Hazes! (incl. bier, wijn, fris en borrelhapjes)
Zaterdag 1 februari
19.30u  Brasserie De Grost – Glory Days van Bruce Springsteen (incl. welkomstdrankje & 6 
 gangen diner)
21.00u  Partycentrum De Ridder – Motown Soul Sessions : James Brown & friends (incl. hapjes,
 vinyl avond en afterparty)
21.00u  Eetcafé Halfweg – Queen Live at Wembley (incl. hapjes)
Zondag 2 februari
15.30u  Eetcafé d’Ontmoeting – Johnny Cash The Gift (incl. hotdog of hamburger, live muziek en 

afterparty)
16.00u  Villa Groet – André Rieu In Love with Maastricht (incl. welkomstdrankje, 5 gangen 
 diner en koffie/thee)

EEN NIEUW JAAR, EEN NIEUW SPORT(-CARRIÈRE)?
Is één van jouw goede voornemens ook weer meer bewegen? Kom vollleyballen 
bij volleybalvereniging WVS’90. Op donderdagavond trainen we in de Koggenhal 
in De Goorn: van 19.00 tot 20.30 uur traint een gemengde groep A- en B-jeugd 
(14-18 jaar). Daarna starten onze recreantengroep met hun trainingsavond, die 
bestaat uit 45 minuten warming up en oefeningen en daarna een lange afsluiten-
de onderlinge partij. Meer competitief ingesteld? Tegelijkertijd trainen de com-

petitie spelende heren. In deze training is het tempo hoger en worden de ballen harder geslagen.  
Beide senioren trainingen duren van 20.30 tot 22.00 uur. 
In alle groepen hebben we plek voor nieuwe leden dus je bent van harte welkom om een keer 
mee te trainen om te kijken of volleyballen bij WVS’90 iets voor je is! Kom naar de Koggenhal met 
sportkleren en zaalschoenen en je kunt een keer sfeer proeven. 
Kies je als voornemen juist voor het iets betekenen voor het verenigingsleven? WVS’90 zoekt 
nog een aantal mensen die als scheidsrechter willen optreden bij (jeugd-)wedstrijden. 
Uiteraard krijg je daarvoor een spelregeltraining. 
Interesse om te komen volleyballen? Of meer weten over de volleybalregels en optreden als 
scheidsrechter? Kom op donderdagavond naar de Koggehal of zoek contact: secretaris@WVS90.nl 
of bel Mark Dikstaal (06-12782307).
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OPEN REPETITIE BIJ GEZELLIG EN KWALITATIEF 
ZINGEND POPKOOR
Wel eens gedacht: ik wil weten of zingen bij popkoor Back 
In Time iets voor mij is? Dan nodigen wij je uit om op onze 
open repetitieavond te komen op 13 januari a.s. We zoe-
ken tenoren , bassen en alten. Je mag komen kijken en 
als je wilt vrijblijvend meezingen. We zingen iedere maan-

dagavond twee keer drie kwartier onder de bezielende begeleiding (op de piano) van onze dirigent 
, Frank Hoebe. We oefenen van 20.00 tot 21.45 uur met een kleine onderbreking voor de koffie/
theepauze in de Pianokamer, Spierdijkerweg 112 in Spierdijk. Na afloop is er een gezellige nazit. 
Voor meer informatie kijk op de infopage of meld je aan via: info@popkoorbackintime.nl

RUNNERSWORLD-POLDERLOOP ARO 1 MAART
Doe (weer) mee!
Het nieuwe jaar is begonnen; tijd om goede plannen te 
maken. Bijvoorbeeld om op zondag 1 maart mee te doen 
met de 33e Runnersworld-Polderloop van ARO in Obdam, 
hardlopend of wandelend. Het jaarlijkse loopevenement 
van ARO’88 staat garant voor een sportieve én gezellige 

ochtend, voor jong en oud, en voor ervaren en beginnende hardlopers. Alle deelnemers gaan met 
een leuke herinnering naar huis; voor de snelste hardlopers in elke categorie zijn er mooie prijzen.
Voor de wandelaars wordt weer een mooie route van 10 km uitgezet met halverwege koffie/thee 
en toilet.
Inschrijving, start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover 
het station. 
Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:     9.00 – 10.00u.
Inschrijven voor de hardloopwedstrijden is mogelijk via www.inschrijven.nl
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar €2 bij voorinschrijving (op 1 maart €3), vanaf 16 jaar bij 
voorinschrijving €6 (op 1 maart €7). Onder de voorinschrijvers wordt een aantal mooie planten 
verloot.

Goed voorbereid aan de start verschijnen, maar nog geen lid van een loopgroep? Je kunt met een 
“8-strippenkaart” tijdelijk meetrainen met de loopgroep van ARO op onze baan op het sportcom-
plex in Obdam, dinsdag- en/of donderdagavond 20 – 21.15u. Zie verder de ARO- site www.aro88.
nl of kom een keer (gratis en vrijblijvend) kijken en meedoen. Je bent van harte welkom!
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WESTFRIESE HELDEN 40-45 VERLENGD
Wegens de enorme belangstelling voor de voorstelling Westfriese Helden 40-45 is besloten deze 
voorstelling nogmaals op te voeren.
De volgende uitvoeringen zijn op zaterdagavond 3 oktober en op zondagmiddag 4 oktober 2020 
wederom in de prachtige schouwburg Het Park te Hoorn.
De prijs van de kaarten vanaf 1 januari 2020 bedraagt € 22,50, incl. pauzedrankje en garderobe. 
www.westfriesehelden.nl

We zien u graag wederom bij de voorstelling.

Met vriendelijke groet, Hans Blom

WIL JE OOK GRAAG MUZIEK MAKEN IN 2020? 
Kom accordeonspelen!

10 probeerlessen bij Accordeonvereninging Con Zelo te Hoogwoud
op de donderdagavond in het Wijksteunpunt De Lindehof in Hoogwoud

Eind januari 2020 begint een nieuwe groep

Als het accordeonspel al geen geheimen meer voor je heeft, geef je dan op voor 
het A- of B-orkest

 

Meld je aan bij Elly Helder 0229-581693
zij geeft je alle informatie 
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BOBELDIJK OMSTREEKS 1920

Het voltallige personeel en hun familie of reizigers staan opgesteld bij het station van Bobeldijk. Het 
woonhuis op de achtergrond stond aan de overkant van de weg. Dit en meer ziet u op “ansicht-
kaartenberkhout.nl” en op “HKBB.nl”.

Co Beemsterboer
542670

RUDY BEUVING WINT DERDE JULIUSTOERNOOI 2019
Van 4 t/m 9 november is het derde Julius toernooi gespeeld.
Er werd gespeeld in 8 poules van 7 spelers.
Zaterdag speelden de laatste 24 op de finale dag

De uitslag was als volgt:  1. Rudy Beuving
                                  2. Robert Jan de Ruiter
                                   3. Mees Blokdijk
                              4. Mick Knijn

Groetjes Marcel van de Ploeg en Arie Rotteveel
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IJSCLUB OUDENDIJK

Tijdens de jaarvergadering op 2 december in Les Deux ponts trad onze voorzitter Kirsten Jansma na 
7 jaar bestuurswerk af. Zij werd bedankt met bloemen en een pakket. Rens Dobber werd gekozen 
als nieuwe voorzitter, hij is blij met het vertrouwen in hem en hoopt op een goede samenwerking.
Bij de winterfair in de kerk werd onze oude koek en zopie tent gebruikt, deze moet worden op-
geknapt of vervangen. Voor de Beetskoogkadeloop van volgend jaar werd geen geschikte datum 
gevonden, er worden teveel dingen in de buurt georganiseerd. We besluiten om hiermee na al die 
jaren te stoppen en gaan op zoek naar andere evenementen om te organiseren, waarmee we ook 
hopen meer voor onze leden te kunnen gaan doen.  
Er wordt gehoopt op een winter met goed natuurijs. Maar we willen op 8 februari naar Flevo on 
Ice, u hoort hier te zijner tijd van. Verder willen we een fakkel/lichtjestocht organiseren, de plan-
nen zijn in de maak.
Voor nu de beste wensen voor een gezond winters 2020.

Harmina ter Schure Riemersma.

SINTERKLAASMIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Een volle zaal in de Rozenstaete deze Sinterklaasmiddag en bij velen was het 
weer “vol verwachting klopt ons hart” wat deze middag brengen zal.
Helaas de voorzitter is afwezig dus moest een bestuurslid het openingswoordje 
doen.
Daarin verontschuldigde hij de afwezigheid van de voorzitter, omdat hij lijdt 
aan het syndroom van Klaas. Het Sinterklaasfeest hoeft niet meer voor deze 
mensen met al dat gedoe om het Sinterklaasfeest.

Na dit openingswoordje is er toch gedoe bij de entree van de zaal en keek iedereen verbaasd 
naar Sint Ni - KO - laas die binnen kwam met een rollator. Vergezeld door zijn Pieten PP en PR 
(afkorting naam; Piet Paula en Piet Ria) gaf de Sint uitleg dat hij solidair is aan de mensen die een 
rollator nodig hebben. Vervolgens bedankte hij diverse bestuursleden voor hun bijdrage en hulp 
bij de KBO.
De bediening had er voor gezorgd dat op de tafels schalen met pepernoten en tumtum stonden bij 
de koffie/thee een lekker stuk koek. 
Vervolgens raadpleegde de Sint het grote boek waar alles in staat en noemde diverse mensen bij 
naam en vertelde wat over hen. Ineens komen de pieten met allemaal grote en kleine cadeau 
pakjes en legden die bij de tafels. Er volgde een spel met de dobbelsteen en ieder nummer had 
iets bijzonders. De cadeautjes bleven ook niet op hun plaats liggen en zo kon het gebeuren dat je 
eerst een groot pak voor je had en daarna een klein pakje. Na een verfrissing en wat lekkers daarbij 
komen de bingo bordjes op tafel en ging het spel verder. Bij bingo mocht je je pakje houden, maar 
niet uitpakken. Nadat iedereen bingo had mochten de cadeautjes uitgepakt worden en wat zat 
erin?? Voor iedereen hetzelfde. 
De Sint moest voor ons helaas weer verder en werd spontaan uitgezwaaid.
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Na afloop kreeg iedereen nog een lekkere Sint Nicolaas speculaas 
banketstaaf mee naar huis.
De KBO De Goorn kan weer terugkijken op een zeer geslaagde 
middag en bedankt de vele leden voor hun aanwezigheid.

 Johan van Loodam

De KBO De Goorn

wenst iedereen

een gezond en voorspoedig 2020

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De vijfde ronde om de KBO beker op donderdag 5 december 2019.
Op deze Sinterklaasmiddag mochten wij toch 60 deelnemers verwelkomen.
Tevens welkom voor drie nieuwe klaverjassers die graag eens een middag 
wilde meemaken om de sfeer te proeven. Om 17.15 uur is bij de organisatie 
de stand weer bekent en noemde Jannie Laan-Smits de prijswinnaars op. De 
poedelprijs is dit keer voor Co Koning met een mooie prijs van Jannie. 
Er werd deze middag enthousiast en vol overgave gekaart in de Rozenstaete.

Tot de volgende ronde in het nieuwe jaar.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Vijfde ronde    De top vijf
1 Nel Pronk  5658  1 Riet de Lange  24872
2 Gre Smits  5435  2 Ciel Koning  24150 
3 Tiny Witte  5362  3 Jopie van Diepen 23690 
4 Diny Pronk  5314  4 Tiny Witte  23657
5 Jopie van Diepen  5287  5 Jopie Blank  23649  
6 Tiny Beemsterboer  5261  
7 Paula Reerink  5225    
8 Rina Timmer  5174  09 januari 2020  Filmmiddag 
9 Truus Negeman  4998  16 januari 2020  Thema: Levenseinde 
10 Corrie Conijn  4984  23 januari 2020 Klaverjassen
     

De poedelprijs was voor Co Koning   
 
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
Aanvang 14.00 uur. 
 Johan van Loodam    
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KERSTKOLVEN EN FINALE NEL VOS BOKAAL  10-11-12-13 DECEMBER 
2019
Net als alle jaren was de opkomst voor ons Kerstkolven weer groot. De 
hoogste partij van dit toernooi was van Ruud Weernink met 52 punten.

De eerste drie prijswinnaars mochten een mooie prijs uitzoeken. Alle ande-
re deelnemers gingen met een chocolade lekkernij naar huis.

De 1e en 2e klasse werden samengevoegd zo waren de prijzen voor:
1e en 2e klas
Wil Vet  165  Cees Wonder  184
Marrie Raap   158  Nico Praat  179
Annie Beemsterboer   153  Willem Jong  159
3e klas
Jeanne v. Beem  159  Piet Entius  142
Janny Braas  127  Dick Klaij  142
Marth Bot  120  Hein v. Beusichem 141
4e klas    
Jose Wijte  116  Simon Koeman  143
Marjo Stroet    98  Ad de Lange  139
Gerda Koeman    97  Peter de Lange  128
Dit jaar speelden er ook aspiranten mee, zij spelen nog geen 2 maanden bij de vereniging en 
hebben zo een eigen competitie.
Francien Schouten werd 1e met 123 en Ingrid Peters volgde met 107 punten.

Op Vrijdagavond werd de  finale van de NEL VOS BOKAAL gespeeld. 
Ook dit jaar stond Nico Praat bovenaan met een voorsprong van 26 punten op de nummer 13 
van deze finale. De als 9e genoteerde Ruud Weernink deed een serieuze aanval om zijn achterstand 
op Nico in te halen. Hij sloeg een mooie partij van 54 punten. Nico liet zich net als Gina Schets 
niet van de wijs brengen en beide sloegen een mooie partij van resp. 42 en 40 punten. Ook Maja 
Bisschop sloeg een prachtige partij van 45 punten. Dan de 2e serie. Ruud 38 punten erbij en kwam 
op een totaal van 258.
Annie, Dick, Volkert, Piet maakten ook een mooie partij van resp. 47, 46, 47 en 49 punten.
In de laatste partij moesten Gina en Nico stand houden. Wie wordt er winnaar?
Gina en Nico begonnen goed een 11 en 10. Met de 4e klap werd de spanning wel erg hoog. Gina 
x en Nico maakte met een 10 zijn 2e klap van een 5 weer goed. De laatste klap was voor beide 
maar…... een 3 en 6. Spannend was het zeker, Nico wist zich goed te handhaven en wordt voor 
de 2e maal op rij Kampioen van de Nel Vos Bokaal!!

De eindstand:

Nico Praat     273
Gina Schets   266
Ruud Weernink   258
Maja Bisschop   254
Annie Beemsterboer   251
Dick Klaij   246
Volkert Nobel   244

Simon Koeman   241
Lies Hart   240
Piet Entius   239
Ton Mes   232
Willem Jong   222
Ceciele van Tol   213
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Met z’n allen hebben we wederom genoten van een mooi gemengd toernooi. Volgend jaar zijn er 
voor allemaal weer nieuwe kansen om in de finale te komen.

De winnaars van de blinde toto waren: Marrie Raap, Mieke Schrauwen en Nico Praat.
Iedereen werd bedankt voor zijn bijdrage aan deze sportieve dagen.
Ook Alex en Elleke en crew werden bedankt voor de gezellige Kerstsfeer en gastvrijheid in de Café 
de Ridder.
De avond werd afgesloten met een wens van de bestuursleden….

voor allemaal in 2020 veel:
Gezondheid
Gezelligheid

Geduld
en Geluk 

in grote en kleine dingen !

Namens alle leden, een sportieve groet, Ina Jong

Wil je onze kolf- sport nu ook wel eens meemaken? 

Kom dan vrijdagmiddag
10 en 17 januari om 14 uur

naar Café de Ridder in Berkhout.

info: T 06-28993108 / 0229-551875 E kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
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WERKZAAMHEDEN GROEN BERKHOUT
Groen Berkhout heeft weer najaarsoverleg gehad met afd. groen van Koggenland.
De gemeente gaat plantvakken aan de Bruggevaart, Veenhoop en Schuitemaker aanpakken om 
oude struiken te verwijderen en nieuwe aan te planten, voorts plantvakken die achter gebleven 
zijn in groei aanvullen. Achter de Burg. Beststraat wordt begroeiing die over sloot hangt verwijderd 
en het groen teruggesnoeid. Ook zullen in dat gebied beschoeiingen langs de dorpssloot vervangen 
worden.
Verder zullen de bloemstroken in het Lijsbeth Thijspark worden nagezien of de begroeiing terug 
keert en anders hersteld worden d.m.v. zaaien. Ook wordt voor de aanleunwoningen nabij het 
bruggetje aan de D. Laanstraat een bloemstrook ingezaaid.
De voortgang in het bos bij de tennis ligt stil, door natheid en de mate waarin de zaak was aange-
pakt het wordt nader bezien om goed resultaat te bereiken. Voortgang misschien bij strenge winter 
anders ver in 2020
Verder komen de zorgen omtrent de vijver naar voren, deze verstikt door extreme verrotting , 
gevolg penetrante eierengeur en afsterven van plant en dier. De gemeente en H.N.N.K. zijn op de 
hoogte gesteld met aanbevelingen van de Vijverbuurt.
Ook gaat groenvoorziening het maaien in het Lijsbeth Thijspark goed verzorgen door randen langs 
de paden netjes te houden en op verschillende plekken wandelstroken om de bossages te maaien 
zodat het wandelen prettig kan verlopen. De plekken in het midden zullen ze langer laten gaan in 
het kader van biodiversiteit.

 Dick de Haas  Berkhout groen 2.0

HALLO LEZERS EN LEZERESSEN 
VAN DE HERAUT,

Wij, als koor, kunnen terugzien op een prachtige Kerst Sion. U denkt natuurlijk Kerst Sion, wat is 
dat nu weer? Sion betekent samen, dus Kerst samen op diverse locaties.
Onze eerste Kerst Sion was in het prachtige kerkje, nu dorpshuis, in de Zuidermeer, een erg mooi 
locatie, dat was de aftrap.
Het tweede was in Brasserie De Grost in Grosthuizen, waar wij ter gelegenheid van ons 15 jarig 
bestaan en ons tiende kerstconcert van een heerlijk buffet hebben genoten en daarna ons optre-
den, een sfeervolle locatie met een prachtig ingerichte sfeervolle zaal. Zeer geslaagd met een fijn 
publiek.
Het laatste optreden was in de kerk van Berkhout, onze thuis locatie voor kerst.
Geweldig, een volle kerk, een fijn en erg enthousiast publiek.
De kerst Sion was een verhaallijn met de link naar vroeger en nu met er tussen bijpassende liede-
ren. 



18

Dit was voor de pauze en na de pauze hebben wij diverse liederen ten gehore gebracht uit ons 
uitgebreide Kerstrepertoire.
Dit alles is te danken aan de muzikale ondersteuning van Simone Beerepoot en Tini Kramer op de 
accordeon, onder begeleiding van onze dirigent Co Feld.

Denkt u nu, wat klinkt dit leuk, daar zou ik ook graag bij zingen.
Kijk op onze website www.berkhoutvocaal.nl en meld u aan voor 
ons koor.
15 januari 2020 gaan we weer van start. We repeteren eens in de 
twee weken bij café De Ridder, Kerkebuurt 172 te Berkhout. De 
start is om 20.00 uur, kom gerust eens langs om de sfeer te proeven.
Als u ons wilt horen? U kunt ons ook vinden op You Tube, er staan  
diverse van onze muziekstukken op.  Rest mij u een muzikaal ge-
zond 2020 te wensen. 

 Met vriendelijke groet namens Berkhout Vocaal, Cathy

KERSTAVOND
Op 17 december hadden we kerstavond bij De Ontmoeting met een heerlijke 
broodmaaltijd.
Nadat alle dames binnen waren en een plek hadden gevonden, begonnen we 
met de broodmaaltijd. Gery opende de avond en Birgit las een mooi gedicht 
voor.
Halverwege de broodmaaltijd las Els een kerstverhaal voor, en José sloot de 

maaltijd af met een gedicht.
Om acht uur kwam zanggroep MIXXT voor ons zingen, een groep dames uit Heerhugowaard. 
Ze zongen kerstliederen en populaire liedjes. Na het optreden van MIXXT dronken we nog een 
glaasjes glühwein.  Gery sloot de avond af met een gedicht. Daarna ging iedereen weer tevreden 
naar huis.

KVG De Goorn

KERSTFEEST BIJ DE KBO DE GOORN
Donderdag 19 december j.l. komen van alle kanten leden van de KBO 
aanlopen richting zaal Dollenburg. Kerstfeest bij de KBO. Bij de ingang wordt 
men ontvangen door de bestuursleden en werden de jassen opgehangen in 
de garderobe. De zaal is keurig versierd met verscheidene kerstbomen. Nadat 
iedereen een plaatsje heeft gevonden in een goed gevulde zaal en voorzien is 
van een kopje koffie en een lekker kerstgebakje, verwelkomde Ko Schouten 
iedereen met een openingswoordje. Hij ging daarop in met een kerstgedachte, 

dat als wij allemaal wat gemoedelijker met elkaar zouden omgaan de wereld er veel leuker uit zou 
zien. Er zijn overal in de wereld, ook in Nederland mensen die het moeilijk hebben en daar niets 
aan kunnen doen.
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Vervolgens vertelde hij het programma van de dag met een optreden in de middag van “Linquenda” 
theatershows gepresenteerd door Paul van Kuiken en wenste hij iedereen een fijne dag. 

Gezellig is iedereen met elkaar 
aan het praten en onder het 
genot van een drankje vertelde 
Ria Stet en Gerard de Loor een 
gedicht en een verhaaltje. Met 
lunchtijd  komen belegde 
broodjes op tafel om de 
inwendige mens wat te 
versterken. Inmiddels is 
theaterman Paul van Kuiken 
gearriveerd en gaat zijn show 
opbouwen op het podium. Na 
de middag pauze begint zijn 
show van vroeger tot heden. 
Op het podium staan vele 
attributen, welke “vroeger” 
gebruikt werden. Die laat hij 

zien en vertelde daar over, soms ondersteund met een bekent (reclame) muziekje. Hij hoeft maar 
een paar woorden te zeggen en de zaal vulde zijn woorden aan. Vervolgens liet hij zijn verzamelingen 
albums sigarenbandjes, suikerzakjes en speldjes met herkenning aan de zaal zien met diverse 
verhalen. Ook het muzikale gedeelte viel goed in de smaak. Muziek waar iedereen vervolgens aan 
meedeed met bewegingen naar links, rechts, omhoog en zwaaien naar de fotograaf op het podium 
voor het perfecte plaatje. Na een korte pauze met een drankje en een bitterbal vervolgde hij zijn 
show met het verhaal van de kerstboom uit zijn ouderlijk huis van 1968. De eerste kunstboom bij 
hun thuis en die had hij nog heeft bewaard. Die boom heeft hij meegenomen en laat hem zien. 
Helaas door de ouderdom zaten ook op deze kunstboom geen naalden meer. Tijdens het versieren 
van de boom nog even vertellen hoe dat vroeger ging. Ook een goochelact en jongleren in een 
clownspak komen langs. Vervolgens kunnen de mensen raden wat hij vroeger van beroep was. 
Jazeker, het antwoord is clown, maar ook van het begin oprichting Cliniclowns. Dit was het einde 
van zijn programma en tevens zijn allerlaatste optreden dit jaar, want hij gaat met pensioen.
Zo liep het programma op zijn einde en in zijn slotwoord bedankte Ko met een grandioos applaus 
vanuit de zaal Paul van Kuiken over zijn gezellige onderhoudende inbreng deze middag. Tevens 
bedankte hij de bestuursleden die deze middag hebben georganiseerd. Bij de garderobe staan 
schalen met een heerlijke bonbon als extra hapje onderweg voor de naar huis gaande mensen. Aan 
de reacties te horen vinden de mensen het een gezellige geslaagde dag en hebben zij erg genoten.
 

Johan van Loodam

Namens het bestuur van de KBO DE GOORN

wensen wij u een boeiend

kleurrijk en vooral gezond 2020
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NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS. SPEELLOCATIE GOLFBAAN SPIERDIJK
Hallo beste mensen, hoewel onze bridgeclub al meer dan 40 jaar bestaat is het toch niet zo be-
kend bij de mensen in onze omgeving. Daar willen we verandering in brengen door publicatie in 
de diverse dorpsbladen van de dorpen waar onze leden wonen. Dat is in diverse dorpen van de 
gemeente Koggenland, Heerhugowaard en Opmeer.

In september zijn we het seizoen 2019/2020 begonnen met 80 actieve leden verdeeld over 3 
lijnen te weten de A, B en C lijn. In het seizoen spelen we 6 competitierondes van 6 speelavonden. 
Aan het eind van iedere ronde degraderen en promoveren er per lijn 3 paren.

De nrs.1,2 en 3 uit de B lijn promoveren naar de A lijn en de nrs. 1,2 en 3 uit de C lijn promoveren 
naar de B lijn. Op donderdag 12 december zijn we met de 3e periode gestart. We beginnen iedere 
speelavond om 19.30 uur en zijn iets na 23.00 uur klaar, waarna de uitslag volgt.

Kerstdrive
Op donderdag 19 december hebben we het jaar afgesloten met een gezellige kerstdrive, op deze 
avond speelde je wel met je eigen partner maar werden de lijnen door elkaar gehusseld zodat je op 
deze avond ook eens andere tegenstanders tegenkwam en een praatje mee kon maken. Het ging 
deze avond niet om het winnen maar om de gezelligheid met iets lekkers bij de koffie en lekkere 
hapjes later op de avond.
Voor eenieder was er een “lekker aardigheidje” na afloop wat verzorgd werd door de creatieve 
bedenkers Anita en Margriet.

Verwantschapstoernooi
In 2020 organiseren we ook weer een aantal toernooien, we starten op zaterdag 29 februari met 
het Verwantschapstoernooi. Bij dit toernooi spelen de leden van Kompas met een familielid, buur 
of vriend, die in principe geen lid is van Kompas. Mocht het zo zijn dat je geen van bovenstaande 
kennissen hebt die bridge spelen dan kan er ook met clubleden gespeeld worden.
Info over het aanmelden voor dit toernooi kunt u binnenkort vinden op onze site!

Bridgecursus
Bridgeclub Kompas is van plan om een beginnerscursus bridge te organiseren, deze zal bij voldoen-
de deelname starten in september 2020 en wordt gegeven op de woensdagavond indien mogelijk 
op de Golfbaan in Spierdijk, als dit wijzigt dan wordt dit op de site vermeld
De kosten voor de 1e cursus is € 70,-- en € 12,-- voor het lesboek.
Meer info over de cursus kunt u t.z.t. vinden op www.bckompas.nl.

Met vriendelijke groet
PR Kompas, Ineke Mes
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KERSTAVOND MET EEN RUSSISCH TINTJE.

Een mooie afwisselende avond. Alle leden die deze 
kerstavond 19 december 2019 in de Grost aanwezig 
waren, moeten dit hebben gedacht. Allereerst kregen 
we een “Russisch” getint kerstdiner voorgeschoteld door 
Martin en Vanessa. Soljanka een groentesoep met een 

vlammetje erop, als hoofdgerecht Boeuf Stroganoff of Plov en als nagerecht Pavlova. Het smaakte 
heerlijk.

Elena Mateeva vertelde heel afwisselend over Rusland en 
zijn 150 volkeren. Elena is 6 jaar geleden voor haar 
Afghaanse liefde naar Nederland gekomen en werd hier 
gevraagd om Russische reizen te begeleiden. Zo is ze 
reisleidster van Ontdek Rusland geworden en is ze 
cursussen en lezingen over Rusland gaan houden. Ze 
vertelde met een power point presentatie bewogen over 
Rusland en zijn cultuurschatten. Bovenaan in Rusland is 
een schiereiland, waar gedurende het jaar soms maar liefst 
100 °C temperatuurverschil kan voorkomen. Wanneer de 
temperatuur onder de -50°C komt mogen de kinderen 
thuis blijven; ijsvrij! Ze zeggen daar: het is niet te koud, 
maar je hebt verkeerde kleding aan. Ze dragen veel bont en 
vilten schoenen. 

Moskou is het hart en ziel van Rusland met 12 miljoen 
inwoners. Aan de gebouwen is de Oosterse en Sovjet 

invloed te zien. Zoals het Kremlin (dit is eigenlijk de naam van de stadsmuur), de metro en het 
rode plein (rood staat daar voor mooi).
De historische route loopt langs de steden in de Gouden Ring, grotendeels langs de Wolga in de 
buurt van Moskou. We kregen prachtige beelden te zien van de natuur, kerken en kathedralen. De 
wintertijd is daar sprookjesachtig. Met oud en nieuw komt opa Vorst met kleindochter cadeautjes 
brengen. Ze hebben er een andere kalender en vieren alles 2 weken later dan hier.

Elena, de zangeres, zong tussendoor met krachtige stem en in prachtige Russische kleding in het 
Russisch liedjes over onder andere de Trojka, de Vilten schoenen en Orenburgse sjaal (berggeiten 
wollen opengewerkte sjaal die heerlijk warm is). We mochten de schoenen en sjaal bewonderen. 
De volgende ledenavond is donderdag 16 januari in Villa Groet, een feestelijke avond met Ierse 
muziek van de Troubadours. Met dit optreden kunnen we alvast in de stemming komen voor de 
rest van ons 75e jubileumjaar.

Wij wensen jullie allen een goed verenigingsjaar 2020.

Harmina ter Schure Riemersma
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VIER DE DAGEN DIE TE VIEREN ZIJN

Vooral de blijde dingen
Vier het Kerstfeest met een maal
En warmte en blij zingen!

En dat hebben de Vrouwen van Nu uit Berkhout en Bobeldijk ook gedaan, op het zingen na dan!
Op donderdagavond 19 december j.l. was onze zaal bij de Ridder St. Joris in Berkhout helemaal in 
Kerstsfeer gebracht en waren de tafels prachtig gedekt voor een drie gangen proeverij.
Achtendertig dames hadden zich hiervoor opgegeven en hebben er erg van genoten. Ruim twee 
uur zijn zij bezig geweest om alle lekkernijen te verorberen. Het was allemaal heel gezellig en 
lekker en mooi opgemaakt.

 

Vier de dagen die te vieren zijn


Vooral de blijde dingen

Vier het Kerstfeest met een maal


En warmte en blij zingen!


En dat hebben de Vrouwen van Nu uit Berkhout en Bobeldijk ook gedaan, op het zingen na dan! 
Op donderdagavond 19 december j.l. was onze zaal bij de Ridder St. Joris in Berkhout helemaal 
in Kerstsfeer gebracht en waren de tafels prachtig gedekt voor een drie gangen proeverij. 
Achtendertig dames hadden zich hiervoor opgegeven en hebben er erg van genoten. Ruim twee 
uur zijn zij bezig geweest om alle lekkernijen te verorberen. We willen hierbij Elleke, Alex en Gina 
voor al hun werk heel hartelijk bedanken. Het was allemaal heel gezellig en lekker en mooi 
opgemaakt.


Na het eten moest iedereen even de zaal uit om daarmee de mogelijkheid te hebben alles in 
gereedheid te brengen voor onze gastspreker, kunsthistoricus Martijn Pieters. Nadat onze 
voorzitter, Tine Weernink, onze leden wederom welkom heeft geheten introduceerde ze Martijn. 
Thema was het Kerstverhaal en de uitbeelding daarvan in de kunst en dan vooral de 
veranderingen in de iconografie, vanaf de vroege Middeleeuwen en de tijd erna. 

In de Bijbel wordt aan het verhaal maar weinig tekst besteed. Maar in de afbeeldingen van het 
Kerstverhaal zien we steeds meer personen en voorwerpen toegevoegd worden. Martijn begint 
met de aankondiging van de geboorte bij Maria. De engel die haar de blijde boodschap brengt 
komt soms met enorme vleugels en wapperende rokken aangevlogen. Bovenin het schilderij komt 
een piepklein mannetje richting de maagd Maria aanvliegen, met in zijn handen alvast het kruis 
waaraan hij later zou sterven. Want hoe beeld je uit dat de engel de geboorte van een klein kindje 
aankondigt?

Jezus zou in een stal geboren zijn maar dat staat niet in de Bijbel, maar een moeder die moet 
bevallen doet dat niet onder de blote hemel, dacht men. Dus komt er een stal. De ene stal is een 
afdakje, de ander een gebouwtje en er is zelfs een keer een echt kasteeltje bedacht, waar Jezus in 
geboren zou zijn. De situatie van Maria is ook variabel, van een bed van stro naar een super-de-
luxe matras b.v. en gesteund door soms wel twee vroedvrouwen. Ook de engelen konden meer 
dan zingen, zij zorgden er soms voor dat het dak van de stal keurig werd gerepareerd. De taken 
van vader Jozef waren ook verschillend, hij werd afgebeeld als maker van het bordje pap of als 
luierknipper of als gastheer die de cadeautjes voor de baby aanpakte.

Kortom er blijkt een hele interessante ontwikkeling te hebben plaatsgevonden in de weergave van 
het Kerstverhaal. Martijn kan het allemaal heel smakelijk vertellen en we hebben van zijn 

Na het eten moest iedereen even de zaal uit om daarmee de mogelijkheid te hebben alles in ge-
reedheid te brengen voor onze gastspreker, kunsthistoricus Martijn Pieters. Nadat onze voorzitter, 
Tine Weernink, onze leden wederom welkom heeft geheten introduceerde ze Martijn.
Thema was het Kerstverhaal en de uitbeelding daarvan in de kunst en dan vooral de veranderingen 
in de iconografie, vanaf de vroege Middeleeuwen en de tijd erna.
In de Bijbel wordt aan het verhaal maar weinig tekst besteed. Maar in de afbeeldingen van het 
Kerstverhaal zien we steeds meer personen en voorwerpen toegevoegd worden. Martijn begint 
met de aankondiging van de geboorte bij Maria. De engel die haar de blijde boodschap brengt 
komt soms met enorme vleugels en wapperende rokken aangevlogen. Bovenin het schilderij komt 
een piepklein mannetje richting de maagd Maria aanvliegen, met in zijn handen alvast het kruis 
waaraan hij later zou sterven. Want hoe beeld je uit dat de engel de geboorte van een klein kindje 
aankondigt?
Jezus zou in een stal geboren zijn maar dat staat niet in de Bijbel, maar een moeder die moet beval-
len doet dat niet onder de blote hemel, dacht men. Dus komt er een stal. De ene stal is een afdakje, 
de ander een gebouwtje en er is zelfs een keer een echt kasteeltje bedacht, waar Jezus in geboren 
zou zijn. De situatie van Maria is ook variabel, van een bed van stro naar een super-deluxe matras 
b.v. en gesteund door soms wel twee vroedvrouwen. Ook de engelen konden meer dan zingen, zij 
zorgden er soms voor dat het dak van de stal keurig werd gerepareerd. De taken van vader Jozef 
waren ook verschillend, hij werd afgebeeld als maker van het bordje pap of als luierknipper of als 
gastheer die de cadeautjes voor de baby aanpakte.
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Kortom er blijkt een hele interessante ontwikkeling te hebben plaatsgevonden in de weergave van 
het Kerstverhaal. Martijn kan het allemaal heel smakelijk vertellen en we hebben van zijn presen-
tatie genoten. Het was een hele sfeervolle kerstbijeenkomst. Dank je wel Martijn en voor jou en 
alle leden van de VvNu, een heel mooi 2020!

Door: Renie van Aartrijk

HALLO LIEVE ALLEMAAL, 

Alle drukte van de feestdagen is helaas weer over maar wat heb-
ben wij van deze dagen genoten! Samen met de Gilderakkers 
hebben we begin december sinterklaas gevierd op allerlei ma-
nieren, er zijn zelfs pietjes langs geweest! 
De zondag voor kerst hebben de Gilderakkers en leiding ge-
zellig met zijn alle kerst gevierd. Allereerst gingen we gezellig 
smikkelen van de kerstbrunch. Er waren o.a. heerlijke stollen, 
tulbanden, kadetjes en chocolade kerstkransjes. Toen de buikjes 
rond waren gegeten gingen we spelletjes spelen in de zaal, in 
de bestuurskamer het grote kerstbal versierspel en het grote Gil-
de fluisterspel en kerstballen knutselen in de creatieve ruimte. 
Kortom, het was een smakelijke, gezellige en creatieve middag! 
Zie onze website voor alle foto’s van deze dag. 
https://www.hetgildeavenhorn.nl/

Tenslotte natuurlijk de jaarlijkse verkoop van onze koninklijke appelbeignets op oudejaarsdag! Sa-
men met de Gilderakkers hebben we wel 3600 appelbeignets verkocht in De Goorn en Avenhorn. 

Zondag 19 januari vindt het jaarlijkse zwemfestijn plaats. De Gilderakkers en leiding strijden 
tegen andere verenigingen door het spelen van verschillende spelletjes om zo de zwembadfestijn 
bokaal in handen te krijgen. We nemen het in Zwembad Enkhuizerzand in Enkhuizen op tegen de 
verenigingen uit Wognum, Lutjebroek, Oosterblokker en Nibbixwoud. 

Voor meer informatie over het Gilde; neem een kijkje op 
onze vernieuwde website. 
https://www.hetgildeavenhorn.nl/

De leden, de leiding en het bestuur van Stichting Jeugd-
recreatie Het Gilde kijken terug op een prachtig 2019 en 
hopen er dit jaar weer een prachtig jaar van te maken. 

 Liefs van de leiding en onze Gilderakkers!
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AGENDA 09-01 T/M 22-01

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 09-01 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Filmmiddag
Vr 10-01 14.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNU Nieuwjaarsbijeenkomst
Vr 10-01 19.30 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Za 11-01 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 11-01 10.30 uur Grosthuizen/Dorpshuis TTV Backhands jeugdtoernooi
Zo 12-01 9.00 uur Grosthuizen/Dorpshuis TTV Backhands toernooi vanaf 17 

jaar
Woe 15-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 16-01 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Thema: Levenseinde/ 
    regie in eigen hand
Do 16-01 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet VrvNU De Troubadours 
    Ierse muziek
Vr 17-01 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 18-01 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 18-01 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 18-01 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 18-01 20.00 uur Oudendijk/Kerk Fa Buur theater
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr-za 24/26-01  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Vr-zo 31-01/2-02  Diverse locaties Filmfestival Koggenland
Zon 09-02 15.00 uur Oudendijk/Kerk Klaas Aaij, verteltheater
Za 22-02 20.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
Zo 23-02 14.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
Vr 06-03 20-21.30 uur Berkhout/ Speelgoed- en kinderkledingbeurs
   Geert Holle School
Zon 08-03 11-16 uur Oudendijk/Kerk Brocante met taxateur
Vr-za 13/21-3  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Za 28-03 20.00 uur Oudendijk/Kerk Pubquiz
Za 11-04 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB boekuitreiking
Ma 13-4  De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie
Do-za 16/18-04 19.30 uur Oudendijk/Kerk Watertheater “Oudendijk 
    ’40-‘45”
Zon 17-05 15.00 uur Oudendijk/Kerk Ernst de Corte, liedjes Jules
Za 23-05 20.00 uur  Brassband KnK Voorjaarsconcert
Za-zo 30/31-05 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Di-vr 2/5-6 18.30 uur De Goorn/Koggenhal Wandel4daagse EDO-gym
Za-za 06/07-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Vr 12-06  De Goorn/Kerk Vormsel
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
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FAMILIEBERICHTEN

Wij willen u allen heel hartelijk bedanken voor uw warme belangstelling, de kaarten, bloemen 
en mooie woorden tijdens het overlijden van onze moeder

Trien Berkhout-Koning

Het was hartverwarmend.

Fam. Berkhout

De Goorn, januari 2020

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons steun heeft gegeven tijdens het overlij-
den van mijn man en mijn vader

Charlie Bos

Woorden komen ons te kort om iedereen te bedanken. De vele kaarten, appjes, bloemen en 
wat voor gebaar dan ook, is voor ons een troost in deze moeilijke tijd.
Het geeft ons moed om verder te gaan, ook al is het gemis groot en zwaar.

 Florence & Clarence Bos

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, het medeleven, de 
mooie woorden en de fijne kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden van onze 
zoon, broer, zwager en oom

Jos Jong

 Paul en Ria Jong-van Langen
 Manuela en Peter
 Joachim 
 Marian en Jan-Piet
 en neven en nichten
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Wij willen u hartelijk bedanken voor de warme belangstelling, de prachtige bloemen en de 
vele kaarten na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Cor Beerepoot

Het heeft ons goed gedaan.

Berkhout Kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTES

Tijdelijke woonruimte te huur in Avenhorn tot medio juli 2020 daarna mogelijk verlenging in 
overleg. Betreft twee slaapkamers, woonkamer en keuken. 
 Voor informatie bel 06-15944560.

Voor de knutselliefhebber gratis af te halen in Berkhout:
Papier in diverse diktes en formaten, oude dierenkalenders, posters, pergamano, glitter, vouw-
blaadjes, kaarsjes voor de taart, stempels, stancers, confetti, inpaklint, meerkaarthouder. Past in 
één vuilniszak.

Tel. 06-23643187

Verloren:
Leesbril, bruin met zwarte poten merk Pearl. Datum 9 december tijdens Sinterklaas biljarten in de 
Ridder St. Joris.

Arend Boon, Slagterslaan 21, tel. 553098

Gevonden:
Autoped bij brug: Tesselpad in de struiken.

Te bevragen bij 06-22686969

Te koop:
* Herenschoenen van Lier, volstrekt nieuw, veters, zwart, leer ook de zool. Maat 9,5 en 10. 
   Hoge leest 75 euro.
* Garmin navigatie, Oregeon 550 met extra kaart en diverse attributen 75 euro.

06-20676196 Avenhorn.

Te koop aangeboden:
Mooie grote voorraadkast, tweedeurs, imitatie houtstructuur, 5 legplanken, ideaal voor garage of 
bijkeuken.
Hoogte 2.20 m. breedte 1.00 m. diepte 0.55 m.
Vraagprijs 45 euro.

Tel. 0229-551806
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Gevonden:
1 sleutel met leren driehoekige label met de naam Kees erop op het industrieterrein 
Vredemaker-Oost.

Bellen naar 06-25497664.

Bijverdienste aangeboden.
Gevraagd hulp voor enige dagen per week voor het helpen bij mesten van stallen, voeren en paar-
den aan de molen zetten ± 3 uur per ochtend van 8 tot ± 11. Moet ervaring met paarden hebben. 
Mag ook AOW’er zijn.

Fam. Huis in ‘t Veld te Berkhout, 06-23392034.

Gevraagd.
Full time of parttime kok en leerlingen voor restaurant in Amsterdam.

Bel voor info 06-23392034.

‘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 15 januari 2020 vóór 17.00 uur via 
de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


