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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963

56ste Jaargang no. 1380
4 februari 2020

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 12 FEBRUARI 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 eerste maand van dit jaar is alweer voorbij. Daarmee is ook de maand ‘Ik pas’, een maand 
zonder alcohol is voorbij. Ik ben benieuwd of de tijd voor de deelnemers ook zo snel is gegaan. Het 
schijnt dat deelnemers van vorig jaar de rest van 2019 ook minder hebben gedronken. Men gaat 
blijkbaar bewuster om met het lichaam en dat is natuurlijk helemaal goed.

Deze Heraut staat weer vol met allerlei leuke activiteiten op cultureel en sportief gebied. De 
verenigingen weten ons e-mailadres gelukkig goed te vinden. Echter, wij hebben wel een verzoek 
namens de drukker. Wilt u de kopij in een Wordbestand insturen? En wilt u dat bestand aub een 
originelere naam geven dan ‘Kopij 01-2020’of ‘Heraut 01-2020’. Daar krijgen we er namelijk heel 
veel van binnen en dat is verwarrend voor de drukker. Alvast onze hartelijke dank.

DENK OM TENSLOTTE!!!!!!!!
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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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De Huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie gesloten 
van: 

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar: 

De praktijk van dr. Coppes. Tel: 0229-541225.
Kolblei 18, 1633 DN in Avenhorn.

Voor dringende zorg tijdens de avond/ nacht/ weekend kunt u contact opnemen met de 
Centrale Huisartsenpost te Hoorn, 
tel: 0229-297800.

Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft?  
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.

 
Met vriendelijke groet, 
 Team huisartsenpraktijk Berkhout
 J. Sturris & H.A. Bergmeijer

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

  9 februari  ds. T. Moonen  Beets
16 februari  dhr. C. van Lenten  Oudendijk
23 februari  ds. M. Camarasa  Kwadijk
  1 maart  ds. H. Reedijk  Avenhorn
  Op bezoek bij PG Koggenland
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Avenhorn                Berkhout                Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u 
contact opnemen met de predikant 
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
  9  februari   10.00 uur   Avenhorn       ds. Bart Seelemeijer
16  februari   10.00 uur     Ursem            ds. Hans Reedijk  
23  februari   10.00 uur     Berkhout        de heer Cees van Lenten  

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 8 T/M 14 FEBRUARI 2020
Zat. 8 febr.  16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering 
Zon. 9 febr. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 15 T/M 21 FEBRUARI 2020
Zat. 15febr. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 16 febr. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Lyda Braas – Bot, 73 jaar
                    Joke Schouten – Pardoen, 72 jaar
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Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

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

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

ZINGEN IN DE ROZENSTAETE
Zaterdagmiddag 18 januari ging jeugdkoor Shaloom zingen in de Rozenstaete. Het thema van 
de viering was “Getuigen van Liefde”. Pastor Nico was een beetje laat. Hij moest die middag uit 
Egmond vandaan komen. Dus wij begonnen alvast met zingen. Dirigente Simone begeleidde ons 
op accordeon. Toen pastor Nico er was begon de viering. De zaal in de Rozenstaete was goed 
gevuld. Pastor Nico vertelde een verhaal over liefde. Liefde naar elkaar, zoals getrouwde mensen, 
familie en ouders naar hun kinderen. Maar ook over liefde naar God. Je wordt gedoopt, je doet de 
Eerste Communie en je Vormsel. Maar ook hoe pastor Nico ging bidden om kennis te maken met 
God. Na de collecte, waarvan de opbrengst bestemd was voor de parochie of de snelheidsboete 
van Pastor Nico, was er nog aandacht voor het onverwacht overlijden van mevrouw Braas. We 
sloten de viering af met het lied “de wereld is een toverbal”. Iedereen vond het erg gezellig dat 
wij er waren.

Groetjes, Marije Ruiter

GYMVERENIGING OLYMPIA IN ACTIE
Sponsorcircuit 7 februari,
Vanaf 31 januari komen onze jeugdleden bij u langs met de vraag of u ze wil 
sponsoren.           
Op 7 februari gaan ze tijdens hun reguliere gym uur 30 minuten op, over, en 
onder toestellen door en proberen zoveel mogelijk rondes te maken. Ieder 
rondje duurt gemiddeld 30 seconden.

U kunt ze voor een vast bedrag sponseren of per rondje. 

Violenactie 13 maart                                                                                      
Vanaf 17.00 komen de leden bij u langs om viooltjes te verkopen.
De viooltjes komen bij uw vertrouwde Casus flora vandaan, en zorgen dat 
Berkhout weer klaar is voor de lente.
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Nog even dit:
Wist u dat wij bij gymvereniging Olympia ook bokszak trainingen geven?
Dit is ieder vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur, en wordt gegeven door Wouter Snoek
Tijdens dit lesuur proberen we op een afwisselende manier zo veel mogelijk aan de conditie en 
boks technieken te werken.
Iedere week hebben we een deel bokszak training en een deel conditie en kracht, waarin arm-, 
buik en beenspieren altijd terugkomen.
Bij het gedeelte op de bokszak zorgen wij voor de bokshandschoenen. Verschillende stoot- en 
traptechnieken komen iedere week terug.

Tijdens deze lessen maken we altijd gebruik van boks zakken en stootkussens, 
er wordt nooit op de persoon zelf geraakt.

Benieuwd geworden? Je mag altijd vrijblijvend twee proeflessen meedoen. 
Vergeet niet om een flesje water mee te nemen!

MET KLAAS AAIJ NAAR SANTIAGO
Hij liep in 2018 de Camino in 89 dagen. Zijn voeten waren 
één groot slagveld, zo zei hij het zelf in een interview met 
de krant, maar Klaas Aaij redde het en kwam gelouterd 
terug van zijn pelgrimstocht naar het Spaanse Santiago de 
Compostella.
Zondagmiddag 9 februari staat hij in de kerk van Oudendijk 
om op geheel eigen wijze over zijn avonturen tijdens 
deze voettocht van het West-Friese Spanbroek naar het 
beroemde bedevaartsoord te vertellen. Hij ging stuk, genoot, 
ploeterde, rustte uit, ontmoette meer pelgrimgangers en 
bereikte uiteindelijk zijn grote doel. Humor en zijn manier 
van brengen maken er een bijzondere middag van. 
Zijn verhaal is een mooie gelegenheid voor alle mensen die 
zijn reisblog gevolgd hebben en ook voor diegenen die mis-
schien zelf zoiets willen proberen.
Uit het interview in de krant destijds: „Soms moest ik even 
slikken. Dan liep ik over een heuvel en zag opeens de 

Atlantische Oceaan. Zo overweldigend mooi die natuur. Ook kom je mensen uit de hele wereld 
tegen. Ik ben vrijer geworden. Bekenden zouden zeggen: ’Dat was je al.’ Maar ik durf nu meer 
mijn gevoelens te laten zien. Tijdens zo’n reis gaat dat vanzelf. Je ontmoet iemand en na vijf 
minuten bespreek je al je hele hebben en houden.”
Aaij (63), vrachtwagenchauffeur bij Action, gaat volgend jaar weer een stukje Camino lopen. Dan 
start hij bij Le Puy in Frankrijk en loopt naar de Pyreneeën; het jaar daarna van de Pyreneeën via 
de noordelijke route door Spanje naar Santiago de Compostella.
Kerk Oudendijk, zondagmiddag 9 februari, 15 uur. Entree 5 euro.
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KLAVERJASMARATHON DE RIDDER  OP ZATERDAG 15 FEBRUARI 2020
We raken al een beetje gewend aan het jaartal 2020 en daarmee komt dan ook de 7e editie van 
onze klaverjasmarathon op zaterdag 15 februari dichterbij.
Omdat er al massaal werd ingeschreven sinds afgelopen september is het vast handig om na te 
kijken of deze belangrijke gebeurtenis in uw nieuwe agenda vermeld staat.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, omdat de 90e verjaardag van oma nou net op die zaterdag 
gevierd gaat worden, laat het ons weten. We kunnen dan iemand van de reservelijst gelukkig 
maken en doet u dat vooral tijdig, dan kunnen wij ook op tijd de deelnemerslijst op orde hebben. 
De kosten bedragen 20 euro, graag gepast betalen.
Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar en we hopen dat om 14.00 uur iedereen aanwezig is, zodat 
de kaarten geschud kunnen worden.
Tot ziens op zaterdag 15 februari in De Ridder in Berkhout.

Guda (tel. 551892) en Trudy (553172)

   Partner van  de

      
DONDERDAG 20 FEBRUARI 2020  HART&VAATPUNTMIDDAG
Thema: Hartfalen en thuismonitoring.
Spreker: Hartfalenverpleegkundige: mw. Riet Schouten uit het Dijklander Ziekenhuis, locatie 
Hoorn. Hartfalen, je zal het maar hebben. Er zijn voldoenden vragen over deze problematiek. 
Denk maar aan warme dagen en dorst terwijl je een vochtbeperking hebt. Nog akeliger wordt het 
als je door benauwdheid tot steeds minder in staat bent om te doen.
Een ziekenhuisbezoek naar de hartfalenverpleegkundige kost je veel energie.
Thuismonitoring kan dan een uitkomst zijn. Maar wie bepaalt of je er voor in aanmerking komt? 
Ben je hier voor verzekerd binnen een basispakket?
En zo heeft u misschien nog wel talloze vragen. 

Wie weet maakt u al gebruik van thuismonitoring en heeft u hier goede tips bij voor iemand an-
ders. Meldt u aan voor deze bijzondere middag boordevol informatie.

Wij begroeten u op deze middagen graag met uw partner of als belangstellende.
Inloop bij het personeelsrestaurant in het WFG vanaf 14.15 uur.
Start programma 14.30 uur.   Einde van deze middag ca. 16.30 uur.  
Aanmelden is gewenst i.v.m. de ruimte in het restaurant.  Vrij entree.
Greet Hoffman-Weijtze in Spierdijk, telefoon 0229-561591  

e-mail;  greethoffman-weijtze@ziggo.nl  
Trees van Dam-Hof in Bovenkarspel,  telefoon  0228-52 16 56  
e-mail;  jjm.vandam@quicknet.nl
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Wij vragen u om op de middagen geen geurtjes te gebruiken omdat ook Longpatiënten onze mid-
dagen bezoeken. Vele mensen met longproblemen en astma hebben hier last van. Bij voorbaat 
dank en graag tot ziens.

Als u vragen heeft over:
*  Hoe nu thuis na uw ontslag uit het ziekenhuis of Informatie over medicatie, 
*  Informatie over facebook groepen met een zelfde problematiek als u heeft.
*  Gewoon meer wilt weten of bepaalde klachten gewoon zijn.
De Harteraadlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 088 - 11 11 661 

NIELS VAN DER GULIK IN “DE PIANOKAMER” MET EEN ODE AAN RAMSES SHAFFY
Zo’n twaalf jaar geleden kwam Niels zijn grote held Ramses Shaffy tegen toen een vriend van hem 
een tulp naar Ramses wilde vernoemen. Al snel kwam Ramses regelmatig langs in de polder en 
gingen de Westfriezen graag naar Amsterdam om samen met hem de grachten op te gaan.
Nu, tien jaar na Shaffys dood, blikt Niels terug op deze periode. Van de momenten samen achter 
de sjoelbak tot aan de muzikale Ramses-avonden die Niels verzorgde. Met Ramses op de eerste rij, 
uiteraard voorzien van zijn wijntje en peuk!
In ‘Ik blijf hier!’ brengt Niels, vergezeld door drie topmuzikanten, bekend en minder bekend werk 
van Shaffy en net als toen komen liederen als ‘De een wil de ander’ of ‘Zing, vecht, bid’, weer 
helemaal tot leven.

Zaterdag 22 februari. 
Reserveren   f.hoebe@kpnplanet.nl of 0229 563430 entree 15,00 euro
De Pianokamer Spierdijkerweg 110 Spierdijk  aanvang 20.00 uur  zaal open 19.30 uur

TENNISVERENIGING  WESTERKOGGE 
Tennisvereniging Westerkogge organiseert het “De Grost Wester-
kogge opendubbel  toernooi”.
60-plus: Ook dit jaar is er aan de sportieve tennissers boven 
de 60 gedacht. Zij kunnen zich namelijk inschrijven in de 60+ 
categorie van de herendubbel, damesdubbel en gemengd dub-
bel in speelsterkte 7 of 8. Het toernooi wordt gespeeld in he-

rendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in de categorieën 4, 5, 6, 6,35+, 7, 7,35+, 7,60+ en 
8,17+ en 8,60+. 

Inschrijven: Inschrijven kan tot 16 februari via de website toernooi.nl of op de toernooipagina van www.
tcwesterkogge.nl.
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De toernooicommissie verwacht ook dit jaar weer een groot deelnemersveld uit de hele regio en ziet 
er naar uit alle tennisliefhebbers weer te verwelkomen op het tennispark in Avenhorn voor een nieuwe 
editie van het “De Grost Westerkogge Opendubbel toernooi!” 
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Organiseert: Woensdag 18 maart 2020

KLAVERJAS- EN KEEZMIDDAG THEMA ‘ONTMOETEN’ 

Aanvang 13.30 – 17.00 uur (inloop 13.00 uur). Locatie De Brink: Dorpsstraat 155, 1713 HE 
Obdam. Entree € 5,=, inclusief kopje koffie of thee, een hapje en een consumptie. 
Neem je zus, vriendin of buurvrouw mee, iedereen is welkom. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart 2020 via: pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com 
of  bel: 06-40 47 1000. 

OUDENDIJK ’40 – ‘45

Dit is de titel van het nieuwe project van het bekende ‘Watertheater’ uit Oudendijk.
Een boeiende toneelvoorstelling ondersteund door filmbeelden over diverse spannende, werkelijk 
gebeurde, oorlogsactiviteiten in het dorp Oudendijk gedurende de 2e wereldoorlog.
Vooral ouderen en ‘oud’-Oudendijkers zullen veel namen en gebeurtenissen herkennen in deze 
voorstelling, die wordt opgevoerd in het kerkje te Oudendijk op 16, 17 en 18 April 2020.
De kaartverkoop gaat via de website van het kerkje maar begint pas in Maart.
Noteer het alvast in uw agenda en houd verdere informatie in ‘De Heraut’ in de gaten!

Bestuur en acteurs ‘Watertheater’

STROID
gien mens  zal ooit een oorlog winne
d’r is gien winnaar in de stroid 
immer as t vechte of is
ben twaai kante mensen kwoit

weerom gane mensen skiete
om religie of om land
weerom man en peert de hort op
man weer zit nou je verstand

hoe lang je d’r ok over denke
gien mens die snapt er ooit wat van
as ‘r den zo’ n grôte bom valt
is de vlam weer in de pan

al die grôte wereldloiders
ben niet goed bai hunnie knar
deerom zoit een Engelsman ok altoid
we ben pittig in de war.

  Ruud Schouten
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Voor de turnsters van onze vereniging komt er een spannend weekend aan, de 2e voorwedstrijd 
van het seizoen. Hierin wordt bepaald wie er mogen doorstromen naar de regiowedstrijden. 
Ze ontmoeten daar de turnsters uit de andere regio’s om te bepalen wie onze regio mag 
vertegenwoordigen op de districtswedstrijden. Zet hem op meiden!
Op maandagmiddag halen onder leiding van Jeff 14 kinderen freerunners iedere week te coolste 
tricks uit. Ze springen vanaf de tribune, naar beneden in de zaal en proberen via de trampoline ook 
weer terug te klimmen. De backflips vliegen je om de oren op de grote trampoline en met de kleine 
trampoline worden nieuwe sprongen uit getest. Lijkt dit je ook wat?! Kom eens kijken bij Jeff en 
de freerunners, iedere maandag om 14.30 uur. 
Jeff is naast Freerunner ook een specialist in Bootcamp. Op woensdagavond van 19.45 tot 20.45 
werken onder zijn begeleiding meer dan 12 leden aan hun kracht, conditie en uithoudingsvermogen. 
Lijkt het je ook wat om in de buitenlucht te sporten? Kom eens meedoen. 
Ben je meer van het binnen sporten? Dat kan natuurlijk ook: op dinsdagochtend, dinsdagavond, 
woensdagochtend en donderdagmiddag verzorgen Mireille, Pascal, Wouter en Rosan diverse 
lessen. Kijk voor het aanbod op onze website: www.Edogym.nl
Kom ook in beweging!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Edogym

KOM ZEILEN IN SCHARDAM...
Lijkt zeilen je een coole 
sport, ben je opzoek 
naar gezondheid en be-
weging en ben je tus-
sen de 8 en 12 jaar, dan 
is zeilen bij Watersport-
vereniging Schardam 
zeker iets voor jou! Het 
plezier in het zeilen 
staat voorop bij alle in-
structeurs! De lessen 
beginnen met één spe-
ciale les in het Koggen-

bad waar we leren omslaan, de zwemvesten testen en spelletjes doen. Na de meivakantie beginnen 
de “echte” lessen in Schardam (beginners dit jaar op de woensdagavond). Het seizoen bestaat uit 
10 lessen met daarnaast nog allemaal leuke activiteiten. Enthousiast geworden? Mail naar jeugd-
zeilen@wsvschardam.nl of bel of app met 0681690763.
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HET WEST OMSTREEKS 1940.

Grote drukte bij de firma Potveer. De man in de schuit rechtsvoor is Piet de Boer die zijn hele leven 
bij Potveer heeft gewerkt. 
Dit en meer ziet u op “ansichtkaartenberkhout.nl” en op “hvhemony.nl”.

Co Beemsterboer
542670

EHBO St. Veronica De Goorn e.o.

BESTE INWONERS VAN WESTERKOGGELAND,

Het jaar 2020 is alweer een paar weken oud, de meeste mensen beginnen een nieuwjaar met goe-
de voornemens. Gezonder eten en meer sporten, leuke hobby zoeken of misschien wel je nuttig 
maken voor de medemens. Oppassen op kinderen of meer aandacht besteden aan ouderen die dat 
soms best hard nodig hebben.

Maar wat moet je doen als iemand onwel wordt, kun je zelf helpen of moet je professionele hulp 
inschakelen?
Met het EHBO-diploma heb je kennis en weet je hoe te handelen in situaties waarbij hulp gebo-
den is, je leert hoe je slachtoffers kunt helpen en geruststellen. 
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En, natuurlijk heel belangrijk, je leert reanimatie met en zonder gebruik van de AED.

In februari start EHBO De Goorn een snelcursus Basis-EHBO met reanimatie en AED. Een aantal 
mensen heeft zich al opgegeven, er zijn nog maar een paar plaatsen beschikbaar. Geef je dus snel 
op!
De cursus duurt 3 zaterdagen en wordt gegeven op 29 februari, 7 maart, 14 maart van 09.00-
17.00 uur. Het examen wordt afgelegd op 21 maart en duurt één dagdeel (ochtend of middag). 
Kosten voor deze cursus inclusief theorieboek en oefenmateriaal € 185,- p/p. 
Tijdens de pauzes is er koffie, thee of fris en de lunch wordt verzorgd.
Wilt u ook graag investeren in een stukje zekerheid? 
Aanmelden kan via onze website www.ehbodegoorn.nl 

Dit jaar organiseert Rotary Koggeland een Film Festival met als goed doel de Hartstichting; meer 
AED’s in de buurt. Dit is een fantastisch initiatief en wij kunnen met z’n allen ervoor zorgen dat 
de AED’s daadwerkelijk nut hebben.

De drempel is niet hoog om je in te zetten voor anderen

Heeft u een vragen stuur deze naar info@ehbodegoorn.nl en dan proberen wij u zo snel mogelijk 
te antwoorden.

Alvast bedankt en graag tot ziens
Vriendelijke groeten

Het bestuur
EHBO De Goorn

REGIONAAL GEHEUGENKOOR FOCUS GESTART IN HOORN 
Op donderdag 16 januari is in Hoorn een bijzonder koor gestart. Geheugenkoor Focus is bedoeld 
voor thuiswonende mensen van alle leeftijden in West-Friesland met geheugenproblemen, 
beginnende dementie en niet aangeboren hersenletsel. 
Olaf van Rijn uit Schermerhorn is de dirigent. De repetities worden gehouden op de donderdagmiddag 
van 13.30-15.30 uur in de kantine van voetbalvereniging Zwaluwen ‘30 aan de Berkhouterweg 
in Hoorn. 
Zingen blijkt bij de doelgroep een positieve uitwerking te hebben. 
Behalve de muziek vormen ook gezelligheid en onderling contact een belangrijk onderdeel van de 
repetities.
Het is de bedoeling dat zangers en zangeressen samen met iemand naar de zangmiddagen komen. 
Tijdens de repetities zijn gastvrouwen en gastheren aanwezig om waar nodig te helpen. 
Alleengaande koorzangers krijgen een vaste gastheer- of vrouw tot hun beschikking.
Wilt u een middagje lekker zingen? Kom en probeer het een keer!
Weet u iemand voor wie dit koor iets zou kunnen zijn? Geef dit berichtje door!
Op de website, www.geheugenkoorfocus.nl is alle informatie te vinden.
Mailen kan naar info@geheugenkoorfocus.nl. 
Bellen mag ook naar Janny Blank: 06-4378 2530.
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Zaterdag 18 januari mochten we optreden in Paradiso. Zoals u misschien zal weten hebben hier 
de grootste musici als de Rolling Stones en David Bowie op het podium gestaan. Geeft een goed 
gevoel kan ik u zeggen. Dit was tevens een mooie gelegenheid om een vijftal nummers van 
ons project “Evergreens Songfestival” te laten horen. Voor Lotte Hoebe, onze dirigente en haar 
broer Jesse op percussie, was het de vuurdoop. De zaal klapte en zong enthousiast mee met de 
songfestivalliederen Amsterdam, Kisses for me en Eres tu. Complimenten voor Lotte, Jesse en 
Evergreen kregen we achteraf van de organisatie. Zij vonden het een mooie promotie voor het 
Songfestival welke in de week 12 t/m 16 mei gehouden wordt in Rotterdam. Voorafgaand aan het 
songfestival gaan wij ons concert houden op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2020 in de Groene Toren 
van Avenhorn.  Zet het alvast in uw agenda, want het wordt weer een spektakel. 
Wilt u ook meezingen met dit leuke project? U bent van harte welkom. Iedere donderdagavond 
oefenen wij van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wij zien u graag komende donderdag in de Groene Toren 
te Avenhorn.

Onze dirigente is tevens een goede pianiste. Ze heeft moeite met de huidige piano, die al vele 
vlieguren heeft gemaakt, welke in de Groene Toren staat. Wij willen u  vragen of iemand thuis een 
piano of elektrisch orgel (vb Yamaha) heeft staan, die eigenlijk in de weg staat. Mocht dit zo zijn 
wilt u deze dan schenken  aan de Stichting De Groene Toren? Neem dan even contact op met ons.

Het Bestuur Evergreen
Tel 0623072292

Kees Knijn

GOUDEN TIENTJES KOLFSPORT TOERNOOI 2020
De eerste wedstrijd van het jaar is zondag 19 januari in Oudkarspel met als 
inzet een Gouden Tientje.
Simon Koeman en Ruud Weernink mochten terug komen in de finale. 
Simon had vanuit de voorronde een totaal van 67 punten. Hij sloeg er 24 
bij, had helaas twee poedels (oftewel 2 x een kruis) geslagen. Toch behield 
hij de 4e plaats in de 4e klasse want ook de lager geplaatste deelnemers 

sloegen een paar poedels.
De nrs 1, 2 en 3 sloegen ook niet hoog, maar wisten Simon net voor te blijven omdat ze in de 
voorronde meer punten hadden geslagen.
Eindstand voor Simon was dus een 4e plaats met een totaal van 91 punten.

Ruud stond als derde met 88 punten en sloeg een finale partij van 28 punten, dit was niet genoeg 
om de 3e plaats te behouden. Die ene poedel was jammer……..Het werd voor Ruud een 7e plaats 
in de 2e klasse met een totaal van 116, hij kwam 5 punten tekort.
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Mannen geen Gouden Tientje, wel een ervaring rijker 
en gezelligheid deze middag, dus volgend jaar weer 
proberen.

Simon en Ruud gefeliciteeRd met in iedeR geval een 
finaleplaatS !! 

SpoRtieve gRoet,
ina Jong

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De zevende ronde om de KBO beker op donderdag 23 januari 2020.
Op deze redelijk mooie dag verschenen er toch 60 deelnemers om een middag 
gezellig te klaverjassen. Te beginnen met een kopje koffie of een glas thee met 
een lekker koekje daarbij.
Vervolgens worden er drie rondes gespeeld met halverwege nog een lekker 
drankje en een extra rondje gratis i.v.m. het 60 jarig bestaan. 

Na een geslaagde middag kon Jannie Laan de eerste tien 
prijswinnaars bekend maken.
De poedelprijs ging naar Hennie Horstman met een mooie 
prijs van Jannie. 

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Zevende ronde     
1 Loura Schilder  5884   6 februari Jaarvergadering met na de pauze
2 Jopie van Diepen 5519    optreden van Nicole Kovacs
3 Jopie Blank  5325 13 februari klaverjassen
4 Co Koning  5215 20 februari bingo
5 Gre Kluft  5133    
6 Riet de lange  5133  
7 Hennie van Diepen 5086    
8 Ans van de Brande 4950 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur 
9 Jan van Schagen  4934 Aanvang 14.00 uur  
10 Henk van Harn  4911  Johan van Loodam
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BERKHOUT-BOBELDIJK
NAAR DE WESTERKOGGEFLORA
25 januari, op deze dag
Gaan we naar de Westerkoggeflora, ja dat mag
We hadden zin om daar heen te gaan hoor
Het is er zo mooi, daar doen we het voor
Maar nu hoorden we, dit is de laatste keer
Dit doen ze heus hierna niet meer
Dat is jammer, ja echt waar
Want we gingen er naar toe, ieder jaar
Ook deze dag genoten we weer allemaal
Van alle bloemen in deze grote zaal
Maar we begonnen met koffie en gebak
We zaten te smullen, op ons gemak
Westerkoggeflora bedankt aan allen hoor
We hebben weer genoten, daar was het toch voor
Zonnebloem het was weer fijn
Om met z´n allen deze ochtend hier te zijn

   Tini Bregman-Spaans

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Deze middag werd er een onderwerp besproken wat niet dagelijks onderwerp 
is van een gesprek, maar toch heel belangrijk naar het levenseinde van je leven. 
I.v.m. het 60 jarig bestaan van de KBO De Goorn was deze middag gratis te 
bezoeken. In een volle zaal van de Rozenstaete is de projectgroep Einde-Leven-
Zorg REGIE IN EIGEN HAND uitgenodigd verzorgd en gepresenteerd door 
Kees Blankendaal, Rino Tetteroo (oud orthopedisch chirurg) en Leonie Vogels 

(psycholoog) en met muziek ondersteund door Guido Lamm (1e bij de Voice senior 2018). Win 
Bijman (wethouder) was namens de gemeente Koggeland aanwezig.

Na het openingswoord van Ko Schouten nam Kees Blankendaal het woord en vertelde hij dat 
velen wel een testament geregeld hebben, maar heeft u voor uzelf ook een “zorgplan”. Dit 
wordt vaak besproken als het al te laat is. Vervolgens geeft hij het woord aan Win Bijman die de 
levensgeschiedenis van zijn vader en moeder vertelt. Een aangrijpende vertelling over de laatste 
fase van leven van zijn vader en moeder.
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Via sheets op het scherm bespreekt Rino Tettero de bepaalde onderwerpen die in een dergelijk 
plan voorkomen. Dit gaat om de gewenste kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Dit is bv. 
een formulier genaamd Behandelwensenformulier wat bij de huisarts aangevraagd kan worden 
en ook met de huisarts bespreekbaar is hoe u uw laatste levensfase ingaat. Denk bv. bij dementie, 
dan is het mooi als dit al omschreven staat in dit behandelwensenformulier en hoe de huisarts of 
anderen dan kunnen of mogen handelen. Tussen de diverse onderwerpen verzorgde Guido Lamm 
met zijn luister liedjes een moment van rust over wat er zoal besproken werd.

Na de pauze, welke weer goed verzorgd werd door de dames van de catering met drankjes komt 
Leonie Vogels aan het woord. Daarin legt zij uit dat er zo’n vijf categorieën mensen zijn in hun 
uiting van gedrag over het bespreekbaar maken van hun levenseinde. De één praat daar makkelijk 
over, de ander stoot dit af of is in zichzelf gekeerd. Aan de hand van een klein test formulier, kon 
men invullen welke dingen belangrijk of onbelangrijk zijn over de laatste dagen van je leven. 
Leonie feliciteerde ons dat iedereen het formulier met vragen over jezelf invulde met een kruisje 
naar belangrijkheid. Dat is al een overwinning voor uzelf. De gegevens van deze stichting kunt u 
opzoeken op internet. 
Bron: www.Stichtingstem.info 

Na nog een vragen rondje bedankte Ko na afloop de mensen van de projectgroep en de organisatie 
van deze middag en kregen zij een attentie uitgereikt. Een middag met een niet alledaags onderwerp 
voor iedereen, maar gaf een duidelijk inzicht over deze moeilijke levensfase.

 Johan van Loodam

Meer informatie: www.palvooru.nl (magazines en themaboekjes over palliatievezorg)  
 www.netwerkpalliatievezorg.nl      
 www.palliatievezorg.nl      
Geestelijke verzorging: www.agora.nl (geestelijke verzorgers in de regio)         
Vrijwillige hulp: www.vptz.nl 
Wensenboekje: www.palvooru.nl (Zorgverklaring/Notities over het einde van mijn leven) 
 Rouw/verliesverwerking: www.steunbijverlies.nl

KWIEK NIEUWS
De tweede helft van de competitie is weer van start 
gegaan en iedereen kan weer naar hartenlust voetballen. 
Zoals gebruikelijk vinden aan het einde van het jaar en in 
de maand januari de gesprekken plaats met alle trainers en 
coaches van de senioren en wordt er door de Technische 
Commissie alweer vooruit gekeken naar het nieuwe 

seizoen. Helaas gaan we aan het einde van het seizoen afscheid nemen van onze hoofdtrainer 
Stacey Majoor omdat hij ervoor gekozen heeft meer aandacht te willen gaan schenken aan privé 
en werk. Na vele gesprekken met diverse kandidaten heeft het bestuur uiteindelijk gekozen voor 
Geert Rol als onze nieuwe trainer. Geert is afkomstig van voetbalclub Knollendam, is 33 jaar en 
is wat trainer betreft een kopie van Stacey. Bij onze Heren-2 blijft Hans Tol de trainer en bij de 
Dames-1 is en blijft Ron Jonker de lijntjes uitzetten. 
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Ook het trio Remco, Ron en Andre zullen blijven doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn: 
het begeleiden en coachen van Dames-2. Voor de jeugd zal aankomende week de tijd genomen 
worden om met iedereen in gesprek te gaan zodat we vanaf het nieuwe seizoen weer helemaal ons 
mannetje of vrouwtje kunnen staan!
Verder worden de plannen voor het jaarlijkse TEVO toernooi weer uitgerold. Binnenkort zal de 
datum bekend gemaakt worden en de inschrijving geopend zijn. Mocht je niet kunnen wachten? 
Schrijf je dan alvast in via tevotoernooi@gmail.nl
Tot slot nog een laatste nieuwtje: vanaf heden zijn er seizoenskaarten te koop bij Kwiek’78. Geen 
gedoe meer met muntjes en papiergeld aan de poort, maar gewoon de Kwiek Seizoenspas tonen, 
lootjes ontvangen en door! De pas is vanaf heden te bestellen bij onze voorzitter die dit geweldige 
plan de wereld in geholpen heeft. Stuur een mail naar: voorzitter@kwiek78.nl en het komt vanzelf 
goed. Voor slechts € 12,50 is de pas geldig tot het einde van dit seizoen. Alle pashouders doen 
automatisch mee voor de verloting om volgend seizoen gratis en voor niets de makkelijke pas te 
bemachtigen! Als dat geen voordeel is!
Er staan de komende weken weer hele mooie potjes voetbal te wachten. Check onze website om 
te zien wanneer onze Kwiek helden de velden betreden en kom langs om ze aan te moedigen! 
Uiteraard kunt u terecht in ons clubhuis voor de lekkerste koffie, frituur en broodjes bal van Remy! 
Graag tot ziens.

VROUWEN VAN NU AVENHORN OUDENDIJK, DE 
TROUBADOURS.
Een goede volle zaal kon Hannie Offringa verwelkomen 
op donderdag 16 januari in Villa Groet. Na mededelingen 
over jubilea en verjaardagen werd ingegaan op ons 75 jarig 
jubileum als vereniging. Regelmatig worden dit jaar oude-
re leden bezocht en gevraagd naar herinneringen aan hun 

tijd als lid. Mevrouw Wil Boom werd door de muziekclub bezocht in het ziekenhuis. Zij vertelde 
haar verhaal. In 1940 was er de boerinnenbond en in 1945 de Plattelandsvrouwen. De bijeenkom-
sten vonden plaats in Blokdijk, Geel en de Grost. 

De Grost werd ook gebruikt als gymnastieklokaal, het 
was er vaak koud. Ze herinnerde zich nog de mooie 
modeshow in 1969. Met kerst werd de zaal door de 
dames zelf versierd en was er een broodmaaltijd. Wil 
Boom heeft in het bestuur gezeten en tijdens die peri-
ode zijn ze naar de Opera geweest in Amsterdam. La-
ter gingen men ook naar Hoorn en soms mochten de 
mannen mee. Om het jaar werd een 1 dags-bestuur 
gekozen door loting en er was sprake van een grote 
creativiteit. Er waren regelmatig cursussen; klussen in 
huis, huidverzorging, zelfverdediging en handwerken. 
Nu verzorgt mevrouw Boom zelf de muziekochtenden 
bij haar thuis. Erg leuk om haar verhaal hierover te 
horen.
Vervolgens was de avond voor de Troubadours. Deze 
twee artiesten treden ook op met een groep van 5. 
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Ze begeleiden zich op gitaar, bouzouki en Ierse mandoline. Ze zijn verzeild geraakt in de Ierse 
muziek en zijn ook in Ierland geweest. Jan is protestant en Willem katholiek, net als in Ierland in 
het klein. De Ierse muziek is vaak vol heimwee. Liedjes over het deel van Ierland dat ingepikt is 
door Engeland, zoals Greenfields. Liedjes over honger en onderdrukking, Ierland is 200 jaar bezet. 
Het liedje Rory Mc Cory , iemand uit de ondergrondse die opgepakt en opgehangen wordt. Met 
een dia serie over de natuur, de kliffen, huisjes, turf, schapen, Connemara en muurschilderingen 
werden de liedjes en teksten verduidelijkt. 
Drankliedjes; Guinness baby en Mountain Dew Tea, een liedje over de Gypsy and the Lady, de 
Travellers; Jellow on the Broom, liedje om de Engelsen te provoceren; Free Derry en natuurlijk de 
Wild Rover. 
Na de pauze waren er meezingliedjes. Van een lijst konden we nummers kiezen en heerlijk mee-
zingen met teksten op het scherm: Veronica, de Fles, de Woonboot, het Dorp, Droomland, Patsy, 
de Noordzee enz. Veel te snel kwam er een einde aan een geweldige avond. Hannie verwoorde 
het goed, we verwachten veel en dat hebben we ook gekregen.

De volgende avond is onze jaarvergadering op donderdag 20 februari in de Grost met een muziek 
bingo. Tot dan.

Harmina ter Schure-Riemersma.

KOGGENLANDERS IN DE PEN
TIENTALLEN NIEUWE GROTE WINDTURBINES DICHTBIJ WONINGEN
Inwoners uit gemeente Koggenland zijn enorm geschrokken van de kaarten met mogelijke 
gebieden voor het plaatsen van windturbines. Deze kaarten waren gepubliceerd in het Noord 
Hollands Dagblad van 15 januari. 
De kaart laat ons zien d.m.v. “paarse plekken” waar windturbines met een tiphoogte van ongeveer 
135 meter eventueel geplaatst kunnen gaan worden. Bewoners woonachtig in deze gebieden zijn 
hierover angstig geworden en maken zich ernstig zorgen over wat dit voor hen gaat betekenen. Ze 
zullen mogelijk geconfronteerd gaan worden met grote overlast zoals: geluidoverlast, slagschaduw, 
uitzicht op megaturbines, enorme waarde daling van woning, sterker onverkoopbare woning! Ze 
zitten niet te wachten op windturbines vlak naast hun woning. De afstandsnorm die nu geldt van 
600 meter, staat op losse schroeven wat betreft gedeputeerde Stigter ( Groen Links ). In bepaalde 
documenten worden al afstandscriteria genoemd van 200 tot 475 meter! 
In Duitsland ligt bv. de afstandsnorm op 1000 meter. 
In deze aanpak wordt er zo goed als geen rekening meer gehouden met de bewoners. 
De nu nog geldende minimumafstand van 600 meter tot woningen geldt dan niet meer!
Laat duidelijk zijn, dat wij ook begrijpen, dat we zuinig moeten zijn op het klimaat en dat er een 
energietransitie plaats moet vinden. Prima! Maar niet op deze wijze. 
Op 3 februari vergadert Provinciale Staten over de plannen en zal het toekomstige perspectief 
vaststellen.

Groep: “Geen windturbines bij woongebieden in Koggenland” 
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AGENDA 05-02 T/M 19-02

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 06-02 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Jaarvergadering/ 
    optreden Nicole Kovacs
Vr 07-02 19.30 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Za 08-02   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 09-02 15.00 uur Oudendijk/Kerk Klaas Aaij, verteltheater
Woe 12-02 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 12-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 13-02 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Do 13-02 20.00 uur Berkhout/De Ridder VrvNU Ledenvergadering 
Vr 14-02 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 14-02 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 15-02   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 15-02   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 15-02 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 15-02 13.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjasmarathon Vol is vol

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
    
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 20.00 uur Berkhout/Kerk Niels van der Gulik Rock in de 

Kerk
Vr-zo 06/15-03  Avenhorn/TC Westerkogge Open dubbeltoernooi
Zo 08-03 11-16 uur Oudendijk/Kerk Brocante met taxateur
Vr 13-03 17.00 uur Berkhout Violenactie gymver. Olympia
Vr-za 13/21-03  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Zo 15-03 14.30-17 uur De Goorn/Rozenstaete Voorjaarsmarkt Rozenstek
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
Do 26-03 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Ledenvergadering 
    Hist.Ver. Hemony
Za 28-03 19.30 uur Berkhout/De Ridder Voorjaarsconcert Volharding
Za 28-03 20.00 uur Oudendijk/Kerk Pubquiz
Vr 03-04 20-21.30 uur Berkhout/ Speelgoed- en kinderkledingbeurs
   Geert Holle School
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
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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 13-06  Avenhorn/vv Kwiek Ouder/kindtoernooi met 

penaltybokaal
Za-zo  04/05-07  Grosthuizen  Kermis
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO

FAMILIEBERICHTEN

Uw belangstelling, de vele kaarten, prachtige bloemen en mooie woorden waren voor ons fijn om te 
mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan Kruk

Dank jullie wel!
 Bram en Yvonne
 Evert en Eliza
 Kitty en Dirk
 en de kleinkinderen

De Goorn, januari 2020

Rinske en Arjan Gerretsen-ter Schure hebben 11 januari een zoon gekregen. 

Ze noemen hem Logan Christiaan.
Gefeliciteerd namens de grootouders,

 Don en Bernadette Gerretsen & Ton en Harmina ter Schure

Wij zijn verhuisd van ‘t Tulpenhof naar de Pieter Grootstraat 10.
Iedereen bedankt voor de goede wensen.
 Cor en Tiny Kooter
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TENSLOTTE

Kom ontspannen! 
Gratis yogalessen voor jong en oud.
10/2 Maandagavond 19.15-20.15 uur
12/2 Woensdagochtend 9.30-10.30 uur

Heartopener, Grosthuizen 56, Avenhorn
Aanmelden: jolita@heartopener.nl of bel: 06-36180302

Te koop:
Campingbed i.z.g.st. met toebehoren (hoeslakens - matras) prijs 10 euro.
 Tel. 0229-541618.

Gratis af te halen:
Zandbak (groen) (schildpad)
Pastoor Lemeerstraat 30, 1648 KB De Goorn
 0229-542483

‘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 12 februari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


