
1

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963

56ste Jaargang no. 1379
21 januari 2020

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl
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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk WOENSDAG 29 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 natuur is van slag zeggen de weerexperts en sommige spreken dit weer tegen. 
De plantjes komen al uit hun knoppen door de zachte winter die we hebben op 
dit moment. 
Hopelijk komt het allemaal nog goed met ons klimaat.
Dit weekend is er nog meer natuurschoon te zien tijdens de 40ste en laatste (!) 
Westerkogge Flora in De Goorn. Deze editie staat in het teken van Tulpen, de 
kunst van Koggenland.
Ook is er weer een bollenbedrijf te bezichtigen op zaterdag, dit keer in Obdam.
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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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“KIERKEGAARD EN DE SPRONG IN HET BESTAAN”
Welmoed Vlieger preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de West-
friese Ekklesia, is op zondag 2 februari 2020 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 Welmoed Vlieger spreken over “de rusteloze religieuze 
zoeker: Kierkegaard en de sprong in het bestaan”. 
Kierkegaards richting is de richting naar binnen, de enige weg waarop een mens zichzelf kan 
worden. Het is de opgave en sprong om - juist als twijfel, angst of eenzaamheid toeslaan en we 
grondig op de proef worden gesteld - je eigen, unieke bestaan op je te nemen en gestalte te geven 
aan je roeping. 
Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, en ook 
wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft les aan de Hogeschool voor geesteswe-
tenschappen in Utrecht. Zij is een dochter van ds. Anne Vlieger, medeoprichter van onze Westfrie-
se Ekklesia.
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 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. 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 2 februari te 
ontmoeten. U bent van harte welkom.
Ook willen wij u informeren over een speciale thema-avond over Paulus: 
Op woensdagavond 22 januari 2020 speelt dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker Peter Ver-
maat zijn voorstelling De Passie van Paulus in de Westfriese Ekklesia; ook in de Protestantse Kerk 
te Wognum. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

      
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

WE
Stichting Westfriese Ekklesia
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KERKDIENSTEN
Januari
26  januari 10.00 uur  Berkhout   ds. Hans Reedijk en pastor Nico Knol 
   Oecumenische viering
Februari
  2  februari    10.00 uur   Oudendijk    ds. Hans Reedijk   Avondmaal
                                                   Gezamenlijke viering met Zeevang-Oudendijk   
  9  februari    10.00 uur Avenhorn    ds. Bart Seelemeijer

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

26 januari ds. B. Stobbelaar  Kwadijk
  2 februari ds. H. Reedijk  Oudendijk
 Dienst met PG Koggenland m.m.v. koor Ars Musica
 Maaltijdviering
  9 februari ds. T. Moonen  Beets
16 februari dhr. C. van Lenten  Oudendijk

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 25 JANUARI 1 FEBRUARI 2020
Zat.25 jan.. 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.26 jan. 10.00u    Oecumenische viering in de Hervormde kerk te Berkhout
      met samenzang 
 19.00u    Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEN VAN 1 T/M 7 FEBRUARI 2020
Zat.1 febr. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.2 febr. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
 19.00u   Rozenkransgebed
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Overleden: Dien Van der Gulik-Pater, 96 jaar
                    Jan Koeckhoven, 89 jaar

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

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

TUSSEN WIJDING EN ZILVER...
Omdat pastores Bert Glorie en Nico Knol beiden in juni feest vieren, de een 
om de priesterwijding de ander omdat hij 25 jaar priester is, heeft het pasto-
resteam van Regio De Waterkant een serie bijeenkomsten georganiseerd met 
onderwerpen die hen ‘aan het hart gaan’.  Op donderdag 30 januari aanstaan-
de is de eerste bijeenkomst en wel in de RK.Kerk van Wognum. Het thema 
is ‘Kerk en toekomst’.   Inleider die avond is Bisschop J.Hendriks, bisschop 

co-adjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De avond begint met een inloop vanaf 19:30, - 
koffie en thee - daarna zal de bisschop om 20:00 uur beginnen.  Na afloop is er nog gelegenheid 
om elkaar onder het genot van een borreltje te ontmoeten.  Ook in de komende maanden zullen 
dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd in aanloop naar de bijzondere juni maand van dit 
jaar.  Welkom !! 

ACTIE KERKBALANS 2020 
“GEEF VOOR JE KERK”
Het is januari en de landelijke actie “Kerkbalans” staat weer voor de 
deur. Wat is het u waard om ervoor te zorgen dat het “kerk zijn” en 
het hebben van een kerkgebouw ook voor de toekomst verzekerd is ?
Als organisatie zijn wij afhankelijk van wat u schenkt...
Het is de belangrijkste inkomensbron van onze parochie. Met uw 
trouwe bijdragen hebben we veel tot stand kunnen brengen zodat de 
kerkelijke organisatie goed werkt en veel mensen zich thuis voelen 
in onze kerk. Het afgelopen jaar is onder andere het schilderwerk opgeknapt. Daarnaast gaan de 
dagelijkse kosten voor het gebouw en de pastorale zorg gewoon door, u ziet dus waar uw geld aan 
besteed gaat worden.
In de week voorafgaand aan zondag 26 januari kunt u de envelop met acceptgirokaart in uw brie-
venbus verwachten. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.
 Comité Kerkbalans
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IN JANUARI START DE GRATIS COMPUTERCURSUS KLIK & TIK IN DE 
BIBLIOTHEEK DE GOORN EN OBDAM
Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet 
hoe dit werkt, starten de Bibliotheken in Koggenland met de gratis compu-
tercursus Klik en Tik. Klik en Tik is een computercursus van zes lessen, waar 
deelnemers met de computer leren omgaan, leren internetten en e-mailen.

Tijdens Klik en Tik leren de deelnemers in een kleine groep en onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer werkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo de computercursus door-
lopen. Ook is het mogelijk om thuis of in de Bibliotheek zelfstandig verder te oefenen met Klik en 
Tik. 

Datum:
Bibliotheek De Goorn start op woensdag 22 januari van 10.30 tot 12.30 uur.
Bibliotheek Obdam start op donderdag 23 januari van 14:30 tot 16:30 uur 
Zes weken lang is er elke week een les. Deelname aan de Klik & Tik-cursus is gratis. Voor € 12,50 
kunt u een lesboek aanschaffen die na de cursus ook als naslagwerk kan dienen. Voor meer infor-
matie of om uzelf aan te melden: bel 0228 - 743 943. 

DE LAATSTE WESTERKOGGEFLORA IN HET TEKEN VAN TULPEN
“DE KUNST VAN KOGGENLAND”
In het weekend van 24 t/m 26 januari 2020 wordt bloemententoonstelling de Westerkoggeflora 
voor de 40-ste – en laatste keer - georganiseerd. Deze laatste editie staat in het teken van Tulpen, 
de kunst van Koggenland. Naast alle tulpen die worden ingezonden door tulpenkwekers uit de 
gemeente Koggenland, wordt de show gedecoreerd met tulpenkunst. De Westerkoggeflora vindt 
plaats in sporthal De Koggehal (De Goorn). 

De kunst van tulpen 
Tulpen kweken en broeien is een 
kunst! De weersomstandigheden, 
de kwaliteit van de tulpenbollen, 
de preparatie en de uiteindelijke 
broeierij; het is een vak apart! Elk 
jaar weer, en elk jaar anders! En 
dat laten we eind januari graag 
nog één keer aan het publiek 
zien. Tegelijkertijd laten diverse 
kunstenaars hun tulpenkunst 
zien. 

 
Tussen alle kunst stellen de tulpenkwekers hun beste tulpen tentoon en gaan zij de onderlinge 
competitie nog één keer aan. Naast tulpen zijn er ook decoraties van lelies, alstroemeria’s, rozen, 
chrysanten en diverse andere bloemensoorten te bewonderen. 
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Strijd tussen basisscholen
Traditiegetrouw hebben de leerlingen van de basisscholen in Koggenland een pot tulpenbollen 
mee naar huis gekregen met de opdracht deze tot in perfectie te laten bloeien. De mooiste tulpen 
leveren podiumplaatsen op tijdens de Westerkoggeflora. 
 
Hele weekend gratis entree
Ruim 40 jaar lang hebben we prachtige shows georganiseerd waarvoor bezoekers vanuit heel Ne-
derland naar Koggenland kwamen. We nodigen iedereen nog één keer uit om in het weekend van 
24 t/m 26 januari een kijkje te komen nemen. Omdat we de laatste Westerkoggeflora organiseren, 
is de tentoonstelling het hele weekend gratis toegankelijk voor publiek! Op zondag krijgt de show 
een muzikaal tintje mee met de aanwezigheid van Gerard Koedooder.
De Westerkoggeflora wordt georganiseerd van 24 t/m 26 januari 2020 en is elke dag 
geopend vanaf 10.00 uur. Entree is gratis. 
Kijk voor meer informatie op www.westerkoggeflora.nl. 
Locatie: sporthal ‘Koggenhal’, Dwingel 4, De Goorn

Openingstijden: 
vrijdag 24 januari 2020 van 10.00-22.00 uur
zaterdag 25 januari 2020 van 10.00-22.00 uur
zondag 26 januari 2020 van 10.00-20.00 uur
 

ZATERDAG 25 JANUARI OPEN DAG BIJ FA. WIRECO
Tijdens de Westerkoggeflora opent traditiegetrouw opent een regionale on-
dernemer zijn deuren voor het publiek. Naast de bloemenshow heeft u ook 
de mogelijkheid om een kijkje te nemen in de keuken van een agrarische on-
dernemer. Op zaterdag 25 januari heeft Firma Wireco in Obdam de deuren 
geopend.
Bloembollenbedrijf Fa. Wireco werkt sinds een aantal jaar op hun nieuwe 
locatie aan de Duinweid in Obdam. In het voorjaar telen zij tulpenbollen in 
Noord-Holland en Zeeuws Vlaanderen. In de wintermaanden broeien zij tul-
pen. U bent van harte welkom om dit tulpenbedrijf een bezoekje te brengen 
op zaterdag 25 januari van 13.00-17.00. 
Locatie
Firma Wireco, Duinweid 8, Obdam



9

LAATSTE KEER DE DRUK BEZOCHTE KERSTBOMENFIK

 

 

OBDAMSE SNERTWANDELING
Uitwaaien in de polder rond Obdam

Op zondag 9 februari organiseert Stichting ‘t Brakenkerkje uit Obdam de 
jaarlijkse SNERTWANDELING. Er zijn 3 routes uitgezet:

* 19,5 kilometer, start 09.00/9.30 uur
*   4,5 kilometer, start 10.00/10.30 uur
* 10 kilometer, start 10.00/10.30 uur

Deelname kost Euro 6,00. Aan-
melden kan via de website en be-
talen, dit kan ook aan de start. Al-
leen contant en het liefst gepast.
U krijgt hiervoor een route be-
schrijving en als beloning  gratis 
een kop snert, wij serveren hier 
roggebrood met spek bij!
U kunt ook voor lekkere glühwein 
bij ons aankloppen en hebben ook 
nog een andere soepsoort.
Deze gezellige dag zorgt voor veel 
aanloop, dus zorg ervoor dat u op 
tijd start. 

Het kerkje is open vanaf 8.45 uur
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De 3 routes kunt u inzien of printen op onze website onder Programma Snertwandeling 2020, 
www.brakenkerkje.nl.
Honden mogen helaas niet mee vanwege mogelijke schapen op de routes. De kinderen die meel-
open,  krijgen een mooie medaille als aandenken.
Neem ook u vrienden of familie mee en blijf lekker nazitten in onze sfeervolle kerkgebouw!
Het bestuur van ‘t Brakenkerkje zal u hartelijk verwelkomen aan de Dorpsstraat 38 te Obdam.

 

 

SPAANSE AVOND INCLUSIEF TAPAS “MELODÍAS DEL CORAZÓN”
Obdam 15 februari 2020 in het Brakenkerkje vier de liefde en de passie.
Kom en geniet van de Spaanse flamingo-avond inclusief tapas.
De uit Barcelona afkomstige zangeres Mónica Coronado heeft samen met 
gipsy flamencogitarist Manito een gepassioneerd concertprogramma met lie-
deren uit Spanje en Zuid-Amerika. 
Mónica en Manito stonden op 2 augustus 2015 voor het eerst samen op de 

planken. Het bleek een gouden combinatie.
Muzikaal vullen ze 
elkaar perfect aan. 
Mónica voelt zich als 
een vis in het water 
als Manito haar bege-
leidt. Hij weet met 
zijn temperamentvol-
le gitaarspel haar 
stem naar een hoger 
plan te tillen.
Een liveoptreden van 
dit tweetal is altijd 
puur, vol overtuiging 
en emotie.
Mónica Coronado 
zingt met heldere 
stem haar verhalen 

die ze verzameld en beleefd heeft in haar zwervend bestaan als muzikant. Bij sommige nummers 
speelt zij ook gitaar. In haar liederen worden onderwerpen als liefde, strijd, maar ook onbegrip in 
een warme deken gewikkeld. Manito bespeelt de Spaanse gitaar met grote gedrevenheid. Dit in-
strument is volgens hem een verlengstuk van zijn ziel.  Het vurige spel van hem is intuïtief en rijk 
aan diverse stijlen en invloeden. Zijn naam is een directe verwijzing naar de Franse gitaarlegende 
‘Manitas de Plata’.

Misschien een leuk Valentijns cadeau??
Aanvang 20.30 uur entree € 12,50 inclusief tapas voor reserveren www.brakenkerkje.nl   
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SPORTIEF EN GEZELLIG: RUNNERSWORLD-
POLDERLOOP ARO 
Januari , februari, ……. en dan: zondag 1 maart, lek-
ker hardlopen of wandelen bij ARO’88 in Obdam! Dan 
gaat namelijk de 33e Runnersworld-Polderloop van 
start. Het jaarlijkse loopevenement van atletiekvereniging 
ARO’88  is leuk voor jong en oud, voor ervaren en begin-

nende hardlopers, en voor wandelaars. Alle deelnemers gaan met een tastbare herinnering naar 
huis; voor de snelste hardlopers in elke categorie zijn er mooie prijzen.
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), inschrijfgeld 
lopers vanaf 16 jaar: bij voorinschrijving € 6 (op 1 maart € 7). Onder de voorinschrijvers wordt een 
aantal mooie planten verloot.
Wandelaars kunnen weer een mooie, groene route van 10 km lopen met halverwege koffie/thee 
en toilet. Ook zij gaan met een herinnering naar huis. Inschrijfgeld wandeling: €6, kinderen t/m 
12 jaar gratis.
Ben je geen lid van een loopgroep, maar wil je je wel goed voorbereiden op de Polderloop en 
deskundig advies krijgen van onze looptrainers? Dan kun je met een “8-strippenkaart” tijdelijk 
meetrainen met de loopgroep van ARO. Onze trainingsbaan is op het sportcomplex in Obdam, bij 
het station. De trainingen vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond 20u – 21.15u. Kom gerust 
een keer (gratis en vrijblijvend) kijken en meedoen. Je bent van harte welkom!
Meer informatie over de Polderloop en over andere activiteiten van ARO’88 vind je op 
www.aro88.nl 

KRAAMPJES TE HUUR VOOR BROCANTE EN CURIOSA 
IN OUDENDIJK
Lekker struinen langs de kraampjes, zoeken, kijken, vast-
houden en bewonderen. En dan dus kopen. De brocante 
en curiosamarkt op zondag 8 maart  in het kerkje van Ou-
dendijk aan de Dorpsweg 24 is elk jaar weer een feestje 
om te bezoeken. En de toegang is nota bene gratis.

Standhouders krijgen nu de unieke gelegenheid een plekje te bemachtigen op de beurs die van 11 
tot 16 uur duurt. De standhuur voor die dag is slechts 7 euro per meter met een maximum van vier 
(4) meter. Voor informatie en reserveren kunt u terecht bij Wilma Bart:  wilma@kerkoudendijk.nl 
De uitstallingen met aardige, interessante, leuke en misschien wel waardevolle antiek/brocante 
en curiosa trekt veel mensen naar de kerk. Profiteer daarvan en maak haast met de reservering 
van uw kraam. 
Bovendien is taxateur Ben van Essen tussen 12 en 16 uur aanwezig. Hij bekijkt voor twee euro per 
stuk de aangeboden goederen (max twee items per beurt) en geeft advies over de verkoopprijs. 
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Van Essen is gecertificeerd 
register taxateur Kunst en 
Antiek en al meer dan 30 
jaar actief in deze bran-
che. Ben van Essen doet 
taxaties voor verzekerin-
gen, onderlinge verdeling 
en successie, maar ook 
schade taxaties en advies-
werk voor de beste ver-
koop van kunst en antiek, 
of het plaatsen van kunst 
en antiek in musea.

Brocante&Curiosamarkt, kerkje Oudendijk, Dorpsweg 24, op zondag 8 maart van 11 tot 16 uur.

INSCHRIJVING GEOPEND VOOR WK2020 BILJARTTOERNOOI VAN 13 TM 21 MAART 2020
Zoals eerder aangekondigd hebben Ina, Bert en Erik hun Westerkogge 2000 toernooi na 20 
keer vaarwel gezegd en heeft een nieuwe club biljarters de organisatie op zich genomen van het 
nieuwe WK2020 biljarttoernooi. Waarbij WK nog niet staat voor Wereld Kampioenschap, maar 
een verwijzing vormt naar de oorspronkelijke naam.

Het toernooi zal gehouden worden van vrijdag 13 tm zaterdag 21 maart 2020 en vanaf nu kan er 
worden ingeschreven op emailadres :       enti1308@gmail.com.
Wilt U bij inschrijving ook Uw gemiddelde en eventuele verhinderingen in die week vermelden?  
De inschrijfkosten van 8 euro worden op de eerste avond contant voldaan.
Plaats van handeling blijft onveranderd partycentrum De Ridder in Berkhout.

Alle deelnemers van vorig jaar, die hun emailadres hadden achtergelaten, ontvangen per mail een 
uitnodiging. Maar uiteraard zijn nieuwe deelnemers uit Koggenland of lid van een biljartclub uit de 
gemeente van harte welkom. Voor buitenpoorters met een verleden in onze gemeente wordt ook 
een uitzondering gemaakt, zij kunnnen ook inschrijven.

De opzet van het toernooi blijft in grote lijnen hetzelfde, maar voor de finalezaterdag hebben we 
een andere planning gemaakt. We willen wat later starten en zonder grote onderbrekingdoor gaan 
naar de finale partijen later op de avond.
De organisatie zal de inwendige mens van de aanwezigen niet vergeten, waarbij we hopen dat de 
belangrijke gezelligheid hierdoor als vanouds aanwezig zal zijn.

Hopelijk tot ziens tijdens ons (beetje nieuwe) toernooi.
Ed Beemster, Arjohn Braas, Alex Entius, Theo Knijn, Peter Kroon, Ed Oud.
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HALLO LIEVE ALLEMAAL, 
Het is alweer bijna tijd voor het jaarlijkse Fancy Fair weekend. Het 
Fancy Fair comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen om 
ook dit jaar weer een prachtige Fancy Fair neer te zetten. Dit evene-
ment is dit jaar het weekend van 21 en 22 maart 2019, zet deze 
datum alvast in uw agenda! Het wordt dit jaar wederom in d ’Ont-
moeting gevierd. 

De opbrengst van dit evenement zal geheel ten goede komen aan de jeugd van het Gilde. Mede 
hierdoor kunnen we het hele jaar onze activiteiten organiseren en kunnen we met Hemelvaart 
weer gezellig met zijn allen op kamp. Maar zonder uw hulp kunnen wij dit weekend niet realise-
ren daarom komen wij vrijdag 7 februari langs de deuren in Avenhorn en De Goorn om spullen 
op te halen voor de prijzen van het rad van avontuur. 

Elk jaar wordt het Gilde gesponsord door verschillende bedrijven uit de omgeving ook dit jaar vra-
gen wij daar weer uw aandacht voor, bent u een startende onderneming uit de omgeving en lijkt 
het u leuk om ons de sponsoren? Neem dan contact met ons op via het volgende email adres: 
info@hetgildeavenhorn.nl

Voor meer informatie over het Gilde en de FancyFair; neem een kijkje op onze vernieuwde web-
site. https://www.hetgildeavenhorn.nl/

Liefs alle Gilderakkers!

KONINGSDAG AVENHORN/ DE GOORN 2020,
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen maar het 
bestuur is al druk bezig met plannen maken voor een 
gezellige Koningsdag.
We hebben in ons programma de vertrouwde 
onderdelen zoals de vrijmarkt, optreden van clown 
Flippelien, wandel/fietstocht, klaverjassen, een 
kinderprogramma en steenwerpen.

Dit jaar is het ook mogelijk om te steenwerpen voor de jeugd van ongeveer 12 t/m 15 jaar.
Hou de Heraut en overige media in de gaten over de verdere invulling en details van de verschillende 
onderdelen.

OPROEP:
We hebben in ons bestuur plek voor nieuw input:

Kom je uit Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Scharwoude en lijkt het je leuk en gezellig om mee 
te denken/helpen, kom gerust een keer mee vergaderen om te kijken of het iets voor je is.

Voor aanmelden of vragen kun je mailen naar:
stichtingoranjefeesten@gmail.com 
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WESTFRIESE HELDEN (REPRISE) - ZATERDAGAVOND 3 OKTOBER EN 
ZONDAGMIDDAG 4 OKTOBER 2020 
2700 bezoekers gingen u al voor naar de voorstelling Westfriese Helden 40-45, die afgelopen okto-
ber in schouwburg Het Park haar première beleefde. Wegens dit succes en alle positieve reacties, 
onder andere in de lokale bladen en op social media, wordt deze voorstelling nog een keer gegeven 
op zaterdagavond 3 oktober, aanvang 20.15 uur en zondagmiddag 4 oktober, aanvang 14.00 uur 
in schouwburg Het Park in Hoorn.
Westfriese Helden 40-45 brengt op een indrukwekkende manier een stuk Westfriese geschiedenis 
naar voren, waarbij lokale verzetshelden worden herinnerd en herdacht. De gewone mensen, die 
ervoor kozen het verschil te maken zonder dat zij alle gevolgen konden overzien. De voorstelling 
wordt naast zang en muziek ondersteund met historische filmbeelden, nagespeelde scènes, als-
mede vertellingen en foto’s van de plaatsen waar de gebeurtenissen in 1940-1945 zich hebben 
afgespeeld. Kaarten á € 22,50 zijn verkrijgbaar via westfriesehelden.nl of via schouwburg Het Park: 
hetpark.nl.
Deze verhalen moeten verteld worden. Samen maken we het onvergetelijk, opdat wij nooit ver-
geten. 

Dit jaar wordt de Avond4daagse weer gelopen, de commis-
sie is alweer bijeengekomen om de zaken op orde te bren-
gen, lijkt u het wat om hierbij te helpen? Meldt u aan via 
edogymleden@gmail.com
Dit jaar gaan we samen met de andere sportverenigingen 
van Koggenland bekijken hoe we onze vereniging is stand 
kunnen houden en zorgen dat we ook in de toekomst de 

lessen kunnen verzorgen zoals we tot nu toe hebben gedaan. Lijkt u het leuk om hierover mee te 
denken? Meldt u aan via edogymleden@gmail.com
In de vorige Heraut hebben we om hulp gevraagd om de financiële zaken van de vereniging op 
orde te houden, helaas hebben we hier nog geen respons op gekregen. Via deze weg nogmaals 
het verzoek om in uw omgeving te kijken of er iemand is die ons hierbij kan helpen. Het is NIET 
noodzakelijk om hiervoor maandelijks bij de bestuursvergaderingen aanwezig te zijn (maar het 
mag natuurlijk wel!). Aanmelding graag via edogymleden@gmail.com. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur Edogym

EINDE WANDELVIERDAAGSE AVENHORN-
DE GOORN????
ZONDER EXTRA HANDEN GEEN VERVOLG!!!!!
Het zal toch niet waar zijn? De vijftiende wandelvierdaagse 
die niet doorgaat?
De organisatie van de wandelvierdaagse heeft haar eerste 
vergadering weer achter de rug. In deze vergadering heb-
ben we gesproken over de voortzetting van de vierdaagse. 
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Op onze oproep in oktober om extra handjes in de commissie is niemand afgekomen maar het vele 
werk kunnen wij echter niet met de huidige kleine groep klaarspelen. 
We hebben daarom bedacht dat het misschien wel lukt als we mensen voor een deeltaak krijgen. 
Bijvoorbeeld het benaderen van sponsoren, het benaderen van vrijwilligers, helpen op de middag 
voor de wandeling om de zaal op orde te brengen, de beschermvloer leggen, plein  voor de sporthal 
versieren, de PR die helemaal vanuit huis kan worden gedaan.
Het zou dan gaan om afgebakende taken die te overzien zijn en die hooguit twee weken of een 
paar uurtjes kosten.
Wie helpt ons uit de nood en zorgt ervoor dat dit prachtige evenement waar afgelopen jaar meer 
dan 600 mensen aan deelnamen niet verloren gaat?
Als het allemaal wel lukt zal de vijftiende wandelvierdaagse gehouden worden in de week na 
Pinksteren van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni 2020. Dan belooft het weer een echt feest te worden, 
vijftien jaar laat je niet zomaar voorbijgaan.
Je kunt contact opnemen via telefoonnummer 0612216575.

 Namens de commissie,  Waltraud van der Woude 

NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS.
speellocatie Golfbaan Spierdijk

Hallo beste mensen, hoewel onze bridgeclub al meer dan 40 jaar bestaat is 
het toch niet zo bekend bij de mensen in onze omgeving. Daar willen we 
een verandering in brengen door publicatie in de diverse dorpsbladen van 
de dorpen waar onze leden wonen. Dat is in diverse dorpen van de gemeen-
te Koggenland, Heerhugowaard en Opmeer.

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.

Na 3 spelrondes is het in de lijnen spannend met op dit moment verrassende koplopers:
In de A-lijn staan op 
1 Karin Grooteman en Frits de Wit met een gemiddelde van 59.50
2 Agaath Luken en Nico Woortman met  56.76
3 Wil van Kol en Gerrit Schoemaker met  55.14
B-lijn
1 Niek Komen en Maurizio Ferrioli    gem. 55.77
2 Riet Smit en Nel Oud   53.36
3 Carla en Kees Thoes   52.92 zij zijn gepromoveerd uit de C-lijn
C-lijn
1 Els van Diepen en Thea Broers  55.00
2 Willy vd Kraats en Liesbeth Kok  52.80
3 Riet Smit Zwinkels en Truus Ootes 52.43
Met nog 3 speelrondes te gaan is er nog veel mogelijk en zullen er zeker nog wel plaatsen gewis-
seld worden
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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. Het is een open 
toernooi dus OOK niet leden zijn welkom om met een familielid mee te doen, de inschrijving sluit 
bij 52 paren.
U kunt het inschrijfformulier vinden op www.bckompas.nl/toernooi, de kosten zijn € 15,-- per 
persoon.

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

PRIJZENREGEN TIJDENS NIEUWJAARRECEPTIE 
BIJ KWIEK’78
Afgelopen zondag werd er traditioneel de Nieuwjaarsre-
ceptie gehouden in ons altijd gezellige clubhuis aan Het 
Veer. Voorafgaande aan het prijzenspektakel kwamen veel 
Kwiek spelers en speelsters elkaar “gemixt” tegen in het 
Mix Toernooi; een ontspannen gebeuren waar er gestreden 

werd om de eeuwige roem en eer. Dit jaar was het team van Chelsea die aan het langste eind trok 
en werd beloond door de voorzitter met een dikke enveloppe met consumptiebonnen!
De voorzitter opende de Nieuwjaarsreceptie met een woordje waarin met name naar voren kwam 
dat we als Kwiekers meer één moeten worden. Samen de kar trekken en samen dingen oppakken. 
Zo nodigde onze voorzitter iedereen voor zichzelf eens na te gaan denken op welk vlak zij of hij 
zich verdienstelijk zou kunnen maken bij onze vereniging. Ook werd bekend gemaakt dat je vanaf 
nu een seizoenkaart van Kwiek’78 kunt aanschaffen, zodat je geen contant entreegeld meer mee 
hoeft te nemen.
Vervolgens was het woord voor Gerard Tammer, de man achter de Club van ’78. Na een vurig plei-
dooi wat deze club al heeft betekend voor Kwiek’78 en nog gaan willen betekenen gaf hij ook aan 
dat de jaarvergadering van de Club van’78 gaat samenvallen met de sponsoravond. Een definitieve 
datum zal binnenkort bekend gemaakt worden.
Ook de All Stars (Arno en Irene Zijp) waren weer aanwezig om een ware muntenregen over di-
verse teams uit te strooien, zo ontving de herenselectie, de damesselectie en de jeugd een dikke 
cheque van hen. Natuurlijk ontvangt Spieren voor Spieren net als andere jaren ook een mooi be-
drag. Helemaal top. Arno en Irene gaan hun 10de jaar met dit geweldige gebeuren in en gaven aan 
dat het hun laatste jaar is. Dus…mochten er mensen zijn dit op willen pakken, neem dan gerust 
contact met Arno of Irene op!
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Natuurlijk mocht ook dit jaar onze Gea Vink niet ontbreken. De Schoen van Klaas wordt elk jaar 
door haar uitgereikt en menig Kwieker zou deze geweldige onderscheiding een jaar in zijn of haar 
bezit willen hebben. Dit jaar kwam onze Jack de Vos deze eer toe. Na vele mooie woorden en 
anekdotes ontving Jack de Schoen uit handen van Gea. Zichtbaar verrast en blij nam Jack deze 
Schoen van haar in ontvangst.
De voorzitter nam de microfoon weer ter hand en nodigde Jan de Hart en Ben Dekker uit om op 
het podium te komen. Beide heren met een enorme staat van dienst bij onze vereniging werden in 
het zonnetje gezet en tot Lid van Verdienste uitgeroepen. Een prachtige bokaal ontvingen de heren 
van onze voorzitter die de mannen met veel plezier aannamen. Een juiste keuze van het bestuur 
omdat beide heren zich al jaren vrijwillig als kantinemedewerker en notulist verbonden voelen en 
zijn bij Kwiek’78.
De Hand van Dick is ook een van de vaste zaken wat de revue passeert. Na een uitvoering betoog 
van Dick Pater, de man die dit elk jaar voor zijn rekening neemt, spraak de woorden “vriendjespo-
litiek”, “doorgestoken kaart “ en nog een paar van dit soort kreten en riep daarna de oud-voorzitter 
Edwin Burggraaf op het podium. De Hand van Dick is een prijs voor coach/trainer en Dick meen-
de er goed aan te doen de oud-voorzitter te bedanken voor het “coachen” van de vereniging meer 
dan zes jaren. Een verbaasde Edwin nam dankbaar deze mooie prijs is ontvangt en gaf aan dat de 
nieuwe voorzitter prima bezig is en wenste haar heel veel succes. 
Na het slotwoord van de voorzitter en de daarbij behorende “proost” en de wens dat het weer 
een prachtig mooi en sportief jaar zou worden greep onze Kwieke huiszanger Gerard Stokman de 
microfoon en zong de sterren van de hemel. De voetjes gingen weer van de vloer en het bleef nog 
lang erg gezellig in ons clubhuis.
Namens de redactie: de allerbeste wensen en maak er een pracht 2020 van!

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De zesde ronde om de KBO beker op donderdag 2 januari 2020.
In het nieuwe jaar 2020 hadden alweer 58 leden zin in een potje klaverjassen.
Om stilzitters te voorkomen, wat nooit leuk is, hebben twee leden van de 
bediening meegedaan.
Na een fijne middag kon Jannie Laan de eerste prijswinnaars van dit nieuwe 
jaar bekend maken.

De poedelprijs ging naar Annie Zuidervaart met een mooie prijs van 
Jannie. 
Tot de zevende ronde op 23 januari.
Door een telfout is de uitslag niet geheel compleet.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Zesde ronde     De top vijf
1 Johan Beek  5900  1 Jopie van Diepen 28597
2     2 Dinie Pronk 28366 
3 Tiny Beemsterboer  5501  3 Ciel Koning 28281 
4 Johan de Boer  5360  4 Tiny Beemsterboer 28148
5 Bets Veldboer  5336  5 Maarten Koning 27816 
6 Engel Bruins  5335  
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7 Gerard Pronk  5242  23 januari Klaverjassen 
8 Ben Hoogestein  5162  30 januari Keezen/sjoelen
9 Dinie Pronk  5071  6 februari Jaarvergadering
10 Corrie Hendriks  5029  13 februari Klaverjassen 

Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
Aanvang 14.00 uur.     Johan van Loodam

NIEUWJAARSCONCERT VAN VOLHARDING BERKHOUT
Mijn vrouw en ik kwamen op zondag 5 januari 2020 naar 
Berkhout voor het optreden van De Volharding in de Berk-
houter kerk. Het was lekker warm in de kerk en er was al 
koffie en thee. Bij de ingang werd geen toegang gevraagd 
maar achteraf alleen een vrijwillige bijdrage, dat vonden 
we heel sympathiek. 

Er werden zeker tien nummers gespeeld waaronder een prachtig versie van het Largo uit de  win-
ter van de Vier Jaargetijden van Vivaldi. Het werd met veel gevoel gespeeld. 
Novena was wat ons betreft het hoogtepunt. Wij kenden het nummer niet maar gelukkig was 
er een introductie van de dirigent Werner Janssen. Hij vertelde een aantal bijzonderheden. Erg 
informatief. Het stuk lag meteen fijn in het gehoor. Prachtig klein (zacht) in het begin. In het arran-
gement zat veel variatie: De melodie werd soms door klarinetten gespeeld maar ook door de saxo-
foons. Erg aantrekkelijk om naar te luisteren. De instrumenten waren mooi in balans qua volume. 

Bij de ‘iets te’ enthousiaste drumpartij in het stuk The Lion King werd gepast door de dirigent 
ingegrepen. Bij het applaus had niet iedereen in het orkest oog voor het publiek: dat was jammer. 
Er werden tot slot twee toegiften gespeeld.

Al met al was het de rit naar Berkhout meer dan waard. We kijken uit naar volgend jaar! 

André

DOE-TEAM DORPSHUIS GROSTHUIZEN
Woensdag 8 januari was de eerste koffieochtend, georganiseerd door het Doe-team dorpshuis 
Grosthuizen, in het dorpshuis een feit. We hadden de uitnodiging wel iets laat verstuurd maar 
toch hadden 9 geïnteresseerde Grosthuizenaren de weg naar de koffie gevonden. Het was een 
gemêleerd gezelschap, nieuwe en oude bewoners van het dorp zaten samen aan één tafel.
De bedoeling van het Doe-team Dorpshuis Grosthuizen is om meer activiteiten in het dorpshuis te 
hebben. Als je bijvoorbeeld een workshop wilt geven kan dat, of als je iets interessants te vertellen 
hebt en je wilt dat delen met de dorpsgenoten, kan dat ook. 
Het is de bedoeling dat er een biljart, een pooltafel en een dartbord komen. Zo kunnen kleine 
groepjes op de avonden dat er gesport wordt in de sporthal een partijtje biljarten, poolen of darten. 
De volgende koffieochtend wordt 19 februari weer gehouden. Van 9.30 tot 11.30 uur.
Meldt je aan bij WhatsAppgroep “Ditjes en Datjes Grosthuizen, zo blijf je op de hoogte. 

Groeten Vanessa Bijtjes, Guda Rinkel, Renate Pomstra en Ella Wijnker
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ONTROMMELEN BIJ DE VROUWEN VAN NU
Donderdagavond 9 januari 2020 was onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. De dames wa-
ren in grote getale gekomen en de goede wensen werden over en weer geuit. Vooral een goede 
gezondheid werd het meerendeel toegewenst. Onze voorzitster heette iedereen welkom, ook de 
twee nieuwe leden die zich bij ons hebben aangemeld. Fijn dat er nog steeds nieuwe leden bijko-
men en we hopen dat zij zullen genieten van de leuke en gezellige avonden.
Mascha Lapien, ontrommelcoach uit De Goorn, kwam ons deze avond alles vertellen over ontrom-
melen.
Hoe was het vroeger, was toen alles beter? Er was in ieder geval de voorjaarschoonmaak waarin 
het hele huis eens flink op zijn kop werd gezet en alles werd opgeruimd.
 Er is tegenwoordig heel veel keus wat het allemaal onoverzichtelijker maakt en waardoor je veel 
meer spullen hebt.  Je creëert een vol huis, een volle agenda, een vol hoofd, een volle computer 
en daarnaast heb je veel minder tijd. Veel mensen overzien deze chaos niet en roepen de hulp van 
een coach in.
Als je er niet meer uitkomt, ruim dan samen op dat werkt prima. Maar degene die opruimt moet 
wel zelf bepalen wat er wordt opgeruimd. Maak van tevoren een plan, filter en blijf ontrommelen 
ook na je opruimactie. 
Kijk in je huis waarvan je blij wordt en doe weg wat je echt niet mooi vindt. Gooi spullen die stuk 
zijn weg of repareer ze. Koop alleen spullen die je echt gaat gebruiken en nodig hebt. Als je deze 
tips opvolgt komt er al veel minder je huis binnen.
Een wijze uitspraak die heel goed bij deze avond past is: Wie regelmatig snoeit, heeft geen dikke 
takken te zagen.
Onze voorzitster bedankte Mascha voor haar goede raad en de leuke avond. Wat zal het opge-
ruimd zijn in onze huizen als we deze goede raad opvolgen.

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

OPROEP VRIJWILLIGERS
STICHTING KINDEROPVANG KOGGENLAND ZOEKT VRIJWILLIGERS
Stichting Kinderopvang Koggenland (SKiK) zoekt per direct vrijwilligers voor 
een drietal peuterspeelzalen. Als vrijwilliger bied je ondersteuning aan onze 
Pedagogisch Medewerkers in de verzorging en activiteitenbegeleiding van 
kinderen. Denk hierbij aan voorlezen, knutselen of muziek maken. 

Het gaat om 8 uur per week verdeeld over 2 vaste ochtenden voor onderstaande locaties.

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje Hensbroek
Peuterspeelzaal Dikkie Dik  Grosthuizen
De Warskippers   Spierdijk
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SKiK is het Westfriese woord voor humor en plezier: onmisbare zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een goede basis vormen voor onze manier van opvang. 

Ben jij een paar uur per week beschikbaar en op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding?
Neem dan contact op met de afdeling P&O of kijk op onze website. 

po@stichtingkinderopvanghoorn.nl of 0229-285850
Website: https://www.skikkoggenland.nl/

WWW.EHBOBERKHOUT.NL
De EHBO-vereniging Berkhout heeft zaalruimte beschikbaar. 
Kerkebuurt 169A, 1647ME Berkhout

Voor vergaderingen, Yoga, cursussen enz. 
Aanwezig : 40 stoelen en 10 tafels.
Internet.
Projectietafel en projectiescherm.
Whitebord.
Invalidetoilet.

Heeft u belangstelling, neem dan contact op :
Teeuwis Klaij
Westeinde 249
1647MK Berkhout
0229-551783
06-53773233

In 1959 wordt de sporthal de Ridder St. Joris in Berkhout geopend. Histori-
che beelden van de gebeurtenis met vele bekende gezichten.
Aansluitend beelden van de tentoonstelling van de floraliavereniging in sep-
tember dat jaar.  
Verder is de HKBB weer druk bezig met de nieuwe uitgave van het jaarboek 
in dit jubileumjaar, ook is het archief van de club bezig om straks in me bij 
de viering van 75 jaar bevrijd zijn een bijdrage te leveren.
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AGENDA 23-01 T/M 05-02
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 23-01 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vr-za 24/26-01  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Za 25-01 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 29-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 29-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 30-01 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Keezen/Sjoelen
Vr 31-01 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Vr-zo 31-01/02-02 Diverse locaties Filmfestival Koggenland
Za 01-02 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo 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
Vr 06-03 20.00 uur Berkhout/Kerk Niels van der Gulik Rock in de Kerk
Zo 08-03 11-16 uur Oudendijk/Kerk Brocante met taxateur
Vr-za 13/21-03  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Za 21-03 15.00 en 20.00 u. De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za-zo 21/22-03  De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Za 28-03 20.00 uur Oudendijk/Kerk Pubquiz
Do 09-04 20.00 uur Berkhout/Kerk Theatergroep Eenhoorn 
    Circus of Life
Za 11-04 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB boekuitreiking
Za-ma 18/20-04  De Goorn Kermis
Ma 13-04  De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie
Do-za 16/18-04 19.30 uur Oudendijk/Kerk Watertheater “Oudendijk ’40-‘45”
Za 18-04 20.00 uur  Berkhout/Kerk Voorjaarsconcert Con Zelo
Zo 19-04 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za-ma 02/04-05  Berkhout Kermis
Zo 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 02/05-06 18.30 uur De Goorn/Koggenhal Wandel4daagse EDO-gym
Za-zo 06/07-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Vr 12-06  De Goorn/Kerk Vormsel
Za-zo  04/05-07  Grosthuizen  Kermis
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
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FAMILIEBERICHTEN

Vlak voor Kerstmis 2019 ben ik verhuisd naar de Horstenburgh in Obdam. Een plek waar 
meer zorg geboden kan worden en waar ik nog goede jaren hoop te beleven.

 Een hartelijke groet van Truus Ursem-Keizer
 Kamer 212, Dorpsstraat 104, 1713 HL Obdam

TENSLOTTE

Tuinvereniging ‘de Kweker’ in Berkhout heeft per 1 januari 2020 2 moestuinen beschikbaar voor 
liefhebbers, woonachtig in Berkhout, die het leuk vinden om eigen groenten te verbouwen op de 
moestuin. De beschikbare tuintjes hebben een oppervlakte van resp. 89 en 77 m2.
Het volkstuincomplex ‘De Kweker’ is gelegen achter de tennisbanen aan de Slagterslaan.
Als u interesse heeft in één van deze moestuintjes kunt u contact opnemen met dhr. Rob Meijer, 
Schuitenmaker 32, Berkhout. Tel. 0229-785481

Wie wil er een paar straten in De Goorn collecteren voor de Hersenstichting (27 jan.-1 febr.)
Alle beetjes helpen.  Kees Luijkx 06-535 12 961 

Te huur: Paardenbox 4x4 m. Prijs 225,-- per maand.
H. Reus, 06-22286303, De Leet 38, De Goorn

Bericht voor alle lezers van de OCHTENDKRANT.
Bij deze deel ik u mee dat ik Ita Bakker, ben gestopt met alle werkzaamheden voor de krant, per 
1-1-2020. Dit betekent dat ik stop met bezorgen en ook het nabezorgen van de krant.
Verder wil ik iedereen bedanken voor de waardering die ik ALTIJD van u kreeg.

Groeten Ita Bakker

Fiets!
Welke dame heeft haar fiets op oudjaarsdag bij de oliebollenkraam laten staan?

Voor info: 06-22616265

Gratis af te halen:
40 cassettebandjes. Tel. 06-12389559

Gratis ontspanningsyogalessen v. jonge ouders
Vrijdagochtend 24-1    9.30-10.30 uur
Maandagavond 27-1 19.00-20.00 uur
Woensdagochtend 29-1   9.30-10.30 uur
Grosthuizen 56, Avenhorn max. 8 deelnemers per les.
Aanmelden: jolita@heartopener.nl of Bel: 06 - 361 80 302

Gevonden:
Herenfiets aan de Walingsdijk, staat hier sinds 1e Kerstdag.  Te bevragen: 06-44344306


