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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.
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VAN REDACTIEZIJDE
Februari en dat betekent voor veel mensen carnaval. Nog even en er kan weer gefeest worden. Voor 
degenen die geen carnaval vieren, valt er ook genoeg te beleven. Bij toneelvereniging Kunst naar 
Kracht b.v. is het een beestenboel, niet echt natuurlijk, maar het is wel de inhoud van de klucht die 
te zien is in Café de Ridder in Berkhout. Verder blijkt onze gemeente rijk te zijn aan jubilarissen, 
maar liefst 38 echtparen vierden de afgelopen tijd hun 50 jarig huwelijksfeest. Alle jubilarissen 
werden op het gemeentehuis onthaald met bloemen en kregen een lekkere lunch aangeboden. 
In oktober viert EDO het 90-jarig bestaan. Het duurt nog even, maar de voorbereidingen zijn in 
volle gang. EDO is samen met andere verenigingen de campagne 100% Asoneutraal gestart om te 
zorgen dat het langs de lijn en tussen de lijnen een stuk socialer wordt. Een mooi initiatief, maar 
eigenlijk is het betreurenswaardig dat dit nodig is!
We sluiten dit stukje af met een positief bericht, want de wandelvierdaagse in De Goorn kan 
doorgaan. Er hebben zich vrijwilligers gemeld die willen helpen om dit sportieve evenement 
mogelijk te maken.
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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.

      
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
16  februari    10.00 uur  Ursem      ds. Hans Reedijk  
23  februari    10.00 uur   Berkhout   de heer Cees van Lenten  
1  maart          10.00 uur   Avenhorn ds. Hans Reedijk
    Gezamenlijke viering met Zeevang-Oudendijk   
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba:  W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

23 februari  ds. M. Camarasa Kwadijk
  1 maart  ds. H. Reedijk Avenhorn
  Op bezoek bij PG Koggenland
  8 maart  ds. A. Wessels Kwadijk
15 maart  ds H. Reedijk Kwadijk
  Vesper m.m.v. koor Ars Musica – aanvang 16.30 uur

UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” AVENHORN
Uitvaartverzorgster  Mw. Dieuw Schuijtemaker T: 0229-541324 / 06-23720633
Secretaris Mw. Arja Pronk T: 0229-540366
Penningmeester Dhr. Geert Dolfing T: 0229-541562

Aankondiging van de  te  houden  ‘JAARVERGADERING - 2020’
Woensdag 25 maart in ‘De Grost’ te Grosthuizen. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens deze vergadering worden de in 2019 overleden personen gememoreerd.
Familieleden van de overledenen worden hierbij bijzonder welkom geheten.   
Bestuursleden en dragers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Gezien het openbare karakter worden ook belangstellenden uitgenodigd om deze jaarvergadering 
bij te wonen.  U bent van harte welkom !

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

OVER GELIEFDEN EN BEMINNEN
Alex van Ligten preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de 
Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 maart 2020 om 
11.00 uur.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze 
tijd in de Westfriese Ekklesia”. In deze viering zal Alex van Ligten spreken over het Hooglied. 
In geuren en kleuren. Over geliefden en beminnen: “Behoed de liefde van de geliefden. Gij die 
weet hoe broos en bijna niets twee mensen zijn” (H. Oosterhuis). 
Alex van Ligten (1947) is predikant in Sneek. Hij is een kenner van Franz Rosenzweig, wiens 
hoofdwerk Der Stern der Erlösung hij vertaalde, en hij werkte mee aan de jongste vertaling van de 
evangeliën in het Fries. Hij is ook regelmatig gastspreker in de Amsterdamse Ekklesia.
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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 1 maart te 
ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 22 T/M 28 FEBRUARI 2020
Zat. 22 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 23  febr. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 29 FEBRUARI T/M 6 MAART 2020
Zat. 29 febr. 16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 1 mrt. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v “Shaloom”
       12.30u Doopviering, Jens Schoenmaker en Sem Klaij
                                         zullen het H.Doopsel ontvangen. 
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Arie Schouten, 94 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 



7

RIKODEGO 50 JAAR
Er is veel gebeurd in 50 jaar en wij zijn trots op wat we hebben bereikt, daarom vieren wij dat 
Ritmisch Koor De Goorn vijftig jaar bestaat. 
Op Zondag 8 Maart 2020 is er een speciale jubileumviering om 10.00 uur. U bent allen van harte 
welkom om dit jubileum met ons te vieren. Na de viering is er gelegenheid om met ons een kopje 
koffie te drinken. 

Muziek brengt mensen samen. 

OP ROET IS ER WEER KLAAR VOOR !
De eerste vergadering in 2020, vullen we het 
jaarprogramma in met als thema : 

“ Voor-uit “ met Op Roet.
Met dit thema als leidraad vullen wij onze activiteiten 
voor dit jaar in.
Samen willen wij dat dit voor alle belangstellende een 
paar fijne uurtjes zijn waarin we samen zoeken naar 
geloof en inspiratie in de vorm van muziek.

Op 14 maart is dit: Live - Zin in Muziek afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders. 
Deze avond is de muzikale begeleiding van Simone Beerepoot-Bleeker die alle muziek in een 
bijzondere vorm met onze aanvullingen in een cirkel of live samen brengt. Een nieuwe vorm van 
inspiratie waarin we op zoek naar geloof in samenwerking met de muziek, het beste in ons zelf 
naar boven halen. Iedereen is van harte welkom, dit wil u vast niet missen !
Wanneer : zaterdagavond 14 maart
Waar: achter in de parochiekerk in De Goorn 67
Tijd : 19.00 uur – kerk open 18.45 uur.

 

Voor in de agenda: 21 maart Taize , 
gegroet van Op Roet
Harry- Bart- Nico- Anneke en Corrie.
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West-Friesland
De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart 
2020. Het is dit jaar een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar 
geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden. 

Intentie:
Dit jaar is de intentie: “De luisterende mens is AANWEZIG bij de 
Ander….”

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. 
Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats 
richting Amsterdam. 
De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus.
De Heilige Mis in de om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Bisschop-coadjutor Mgr. dr. J.W.M. Hendriks van Haarlem - 
Amsterdam, Twee koren, Voces Cyriaci en de Schola Cantorum Hoorn verzorgen de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden tot woensdag 18 maart.

De bus vertrekt om 20.00 uur
Voor inlichtingen kan u zich melden bij: 
Ton en Marian Mes
West 47, 1633 JC Avenhorn
0229-542675  t.mes@quicknet.nl

TRIDUÜM WOGNUM 2020 

Dit jaar wordt het Triduüm in de R.K. kerk van Wognum gehouden op
vrijdag 17 en zaterdag 18 april

Het Triduüm wordt dit jaar verzorgd door het Pastoresteam van de Waterkant

De kosten voor 2 dagen zijn € 27,--.
Indien u aan deze dagen wilt deelnemen dan kunt u zich tot 25 maart opgeven bij

Tini Schouten-Mol, Kolblei 8 in Avenhorn. 
Tel. 0229-542569

Anneke Weel-Dekker, Jaagweg 3 in Avenhorn. 
Tel. 0229-542716.
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Je wilt de stap maken om lekker te bewegen maar je weet nog 
niet welke sport?
Kom badmintonnen! We beginnen weer op woensdagavond om 
20.00 uur in DeKoggenhal.

Nieuwe leden zijn welkom, dus ben je 16 jaar of ouder kom dan een keertje langs. Je mag 2x gratis 
meedoen.
We beginnen altijd even lekker in te slaan en daarna begint er een training, die overigens niet 
verplicht is, maar veel te leuk is om te missen. Trainers Erwin en Jorn leren jou de kneepjes van 
badminton. We doen oefeningen zoals grip, clear, voetenwerk, dropshot of netdrop en leren de 
shuttle oprapen met de racket (valt nog niet mee) en nog veel meer. Het klinkt misschien heel 
moeilijk maar dat valt best wel mee. 
 
Het is gewoon leuk om toch te weten wat je doet en hoe je je techniek kunt verbeteren. 

We eindigen altijd met een onderlinge 
“competitie” en na afloop kun je huiswaarts 
keren of gezellig nog wat drinken in het 
Sportcafé bij Alex en Annelies.

Woensdag 19 februari 2020 spelen we een 
toernooi met als thema “CARNAVAL”. Je mag 
verkleed komen en er zijn weer prijzen te 
scoren. 

We starten om 20.00 uur in De Koggenhal in De Goorn. We zien je dan!
Wil je graag nog wat meer informatie kijk dan op onze site www.badmintonclubdegoorn.nl
Kom op! Badminton is er voor iedereen, dus ook voor jou.

Team Badmintonclub De Goorn Jorn Bakker, Erwin Vlaar, Gundy Langendam

Beestenboel bij de Dierenarts: Toneelvereniging Bobeldijk 
 
Eind februari zullen de toneelspelers van Toneelvereniging Kunst        
naar Kracht Bobeldijk weer te zien zijn in Café de Ridder in Berkhout.             
Op zaterdag 22 februari om 20.00 en op zondag 23 februari om            
14.00 zal de klucht ‘De Geweldige Dokter Paul’ te zien zijn. Er is dit              

jaar weer hard gerepeteerd en dit jaar voor het eerst onder leiding van de enthousiaste               
regisseuse Karianne Regter. Het stuk belooft weer de nodige humor die het publiek de              
afgelopen jaren van ons gewend is te ervaren. 

Het komische toneelstuk gaat dit jaar over een dierenartsenpraktijk, die          
overgenomen is door de jonge Dokter Paul. Al gauw ontdekt Paul dat zijn voorganger,              
dokter van Meulen een iets andere manier van aanpak had. De nieuwe dokter krijgt te               
maken met gekke dorpse figuren, de meest vreemde gezondheidsproblemen, en vooral:           
financiële moeilijkheden. Kortom, de dierenartsenpraktijk verandert al snel in een          
beestenboel. Kan dokter Paul zijn praktijk redden en zijn trammelant oplossen? 

Dit jaar zullen niet alleen de acteurs en actrices in de spotlight staan dit weekend. We                
hebben dit jaar namelijk ook een primeur; het toneelstuk zal afgewisseld worden met film,              
om het toneelstuk in een moderne twist te laten zien.  

Voor meer informatie, over reserveringen en andere belangrijke informatie, kan de           
website (https://www.kunstnaarkrachtbobeldijk.nl/) en de facebookpagina (Toneelvereniging      
Kunst naar Kracht Bobeldijk) bezocht worden.  
 
 
 
 

BEESTENBOEL BIJ DE DIERENARTS: TONEELVERENIGING BOBELDIJK 
Eind februari zullen de toneelspelers van Toneelvereniging Kunst naar 
Kracht Bobeldijk weer te zien zijn in Café de Ridder in Berkhout. 
Op zaterdag 22 februariom 20.00 en op zondag 23 februari om 14.00 zal 
de klucht ‘De Geweldige Dokter Paul’ te zien zijn. Er is dit jaar weer hard 
gerepeteerd en dit jaar voor het eerst onder leiding van de enthousiaste 
regisseuse Karianne Regter.

Het stuk belooft weer de nodige humor die het publiek de afgelopen jaren van ons gewend is te 
ervaren. Het komische toneelstuk gaat dit jaar over een dierenartsenpraktijk, die overgenomen is 
door de jonge Dokter Paul. Al gauw ontdekt Paul dat zijn voorganger, dokter van Meulen een iets 
andere manier van aanpak had. 
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De nieuwe dokter krijgt te maken met gekke dorpse figuren, de meest vreemde gezondheids-
problemen, en vooral: financiële moeilijkheden. Kortom, de dierenartsenpraktijk verandert al snel 
in een beestenboel. Kan dokter Paul zijn praktijk redden en zijn trammelant oplossen? Dit jaar 
zullen niet alleen de acteurs en actrices in de spotlight staan dit weekend. We hebben dit jaar 
namelijk ook een primeur; het toneelstuk zal afgewisseld worden met film, om het toneelstuk in 
een moderne twist te laten zien. Voor meer informatie, over reserveringen en andere belangrijke 
informatie, kan de website ( https://www.kunstnaarkrachtbobeldijk.nl/ )en de facebookpagina 
(Toneelvereniging Kunst naar Kracht Bobeldijk) bezocht worden. 

KLASSIEK IN DE KERK, HARPISTE  JOSEFIEN DE WAELE
In ’t Brakenkerkje treedt voor u op, de jonge harpiste Josefien De Waele. In het Concertgebouw 
brengt zij in dit recital een gevarieerd programma waarin de verschillende karakters van de harp 
aan bod komen.
Josefien begon op negenjarige leeftijd met haar harpstudies bij Annelies Boodts en heeft sindsdien 
een indrukwekkend parcours afgelegd. Vanaf jonge leeftijd nam ze deel aan verscheidene nationale 
en internationale muziekconcours, waar ze veelvuldig in de prijzen viel.
In 2015 is ze gaan studeren aan het ‘Conservatorium van Amsterdam’ om haar harpspel verder 
te ontwikkelen. Op haar indrukwekkende palmares staan concerten in het Concertgebouw 
Amsterdam, het Royal Opera House Muscat, het Grand Auditorium Philharmonie Luxembourg, 
het Ateneul Român Boekarest, het Teatro Nuovo Giovanni Udine en de Congresshalle van 
Saarbrücken. Laat je verbazen en meeslepen door dit lokaal muzikaal talent. Het optreden is 
zondag 23 februari, aanvang 11.00 uur vrij entree.
Voor verdere informatie en andere evenementen neemt u een kijkje op onze website: 
www.brakenkerkje.nl 

EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O.
EHBO wie kan het?
Het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis ontvang je niet zomaar. Je 
moet het namelijk wel écht kunnen, Eerste Hulp verlenen. En dat weet je 
alleen 100% zeker als je jouw kennis laat toetsen tijdens een onafhankelijk 
examen. 
 

Adequaat handelen
Mensen ervaren een drempel om eerste hulp te verlenen. Een onafhankelijk examen voor het 
Diploma Eerste Hulp kan deze drempel wegnemen. Iemand die zich voorbereidt op een EHBO-ex-
amen merkt dat hij of zij zekerder wordt in het handelen. Tijdens het examen ziet de cursist dat hij 
of zij in staat is iemand te helpen. Als dit door een onbekende wordt bevestigd, weet de cursist het 
zeker: ik kan het! Mocht iemand de dag daarna al worden geconfronteerd met een ongeval, zal hij 
ongetwijfeld direct en bekwaam in actie komen.
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Cursus
Een cursus EHBO wordt door het hele land aangeboden. Maar niet door Het Oranje Kruis zelf. De 
cursus kun je volgen via de plaatselijke EHBO vereniging.
De cursusdagen staan gepland op: 
Zat. 29/2   1e dag van 09:00 - 17:00  (theorie) 
Zat. 7/3     2e dag van 09:00 - 17:00
Zat. 14/3   3e dag van 09:00 - 17:00 halve dag met lotus
Zat. 21/ 3   Examen (bij examen in de middag kan er in de ochtend nog geoefend worden)

De cursus wordt gegeven in Basisschool De Overhaal, het Veer 84 in Avenhorn
Kosten voor deze cursus incl. theorieboek, oefenmateriaal en examen zijn € 185,- p/p. Tijdens de 
pauzes worden koffie, thee en lunch verzorgd.

Het cursusbedrag kunt u overmaken op ons IBAN-nummer: NL82 RABO 0307 6502 78 
t.n.v. EHBO-vereniging St. Veronica De Goorn
Zodra wij het cursusbedrag hebben ontvangen versturen we het theorieboek naar het bij ons 
bekende adres.
We raden aan het theorieboek goed door te lezen voor aanvang van de cursus, als er iets onduidelijk 
is kan dat meteen goed uitgelegd worden op de eerste cursusdag.
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk volledige voor en achternaam, adresgegevens en 
geboortedatum. 
Met vragen kun je mailen naar info@ehbodegoorn.nl

Graag tot ziens,
Vriendelijke groet, 

Het bestuur

RUNNERSWORLD-POLDERLOOP ARO
Je doet toch mee?

De tijd vliegt…. Nu al dichtbij, de 33e Runnersworld-
Polderloop van ARO’88  in Obdam. 
Op 1 maart gaat het gebeuren! Jeugd en volwassenen, 
ervaren en beginnende hardlopers, en wandelaars, 
allemaal welkom. Kies de activiteit en afstand die bij je 

past…. en lopen maar! 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:   10.00 uur
Start 5 km:   10.30 uur
Start 10 km:   11.15 uur
Start wandelaars:      9.00 – 10.00 uur
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.
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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.
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 

A
G

E
N

D
A   vrijdag 6 maart, 20.00 uur

Entree: € 17,50 U bestelt kaarten via www.ticketkantoor.nl/ 
shop/Berkhout2020

Rock in de Kerk
Rock in de Kerk is een heel 
breed concept. Het publiek 
krijgt een zeer divers 
Engelstalig muziekprogramma 
via al zijn zintuigen toegediend. 
Dat van klein naar groter tot 
groots gaat met muziek van The Doors, Queen, Gun’s 
N’Roses,The Ventures tot aan Led Zeppelin en Elvis en vele, 
vele anderen. Van ingehouden ballades tot bombastische 
spektakelnummers.

Terug in Berkhout!
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BLUES&ROCK-FORMATIE MAAS MET UNIEK OPTREDEN IN OBDAM
6 maart 2020 in het Brakenkerkje,
“Zullen we weer eens een band beginnen?” zeiden de ex-
Crossband leden Cor de Vries en John Does tegen elkaar 
op een feestje. Dat is inmiddels een jaar of zeven geleden. 
Het kostte weinig moeite om andere muzikanten uit de 
voormalige Crossband enthousiast te krijgen en mAas was 
geboren. 

De Blues & Rock-formatie mAaS maakt speciaal voor het optreden in ‘t Brakenkerkje een ‘unplugged’ 
programma. Ondanks hun lange muzikale- en podiumervaring zien ze dit als een uitdaging - in al 
die jaren is dit nog nooit eerder vertoond.
Rock- en bluesnummers, normaal gesproken gespeeld met scheurende elektrische gitaren, 
synthesizers en beukende bas en drums, nu met het intieme geluid van akoestische instrumenten. 
Het is kenmerkend voor deze groep gelouterde muzikanten dat ze de uitdaging aangaan; het gaat 
om het overbrengen van muziekplezier aan het publiek met enthousiasme, professionaliteit en 
kwaliteit.
Enkele bandleden maakten deel uit van de bekende Crossband, die in het verleden ruim 25 jaar 
alle podia van Nederland heeft gezien. Wie de andere kant van mAaS wil meemaken kan getuige 
zijn van een geweldig muzikaal avontuur!
Aanvang 20.30 uur entree € 10,00  voor reserveren www.brakenkerkje.nl

KOM NAAR DE BROCANTE & CURIOSAMARKT IN KERK 
OUDENDIJK
Het is binnenkort weer zover. Lekker struinen langs de 
kraampjes, zoeken, kijken, vasthouden en bewonderen. 
En dan dus kopen. De brocante en curiosamarkt op zondag 
8 maart  in het kerkje van Oudendijk aan de Dorpsweg 24 
is elk jaar weer een feestje om te bezoeken. En de toegang 

is nota bene gratis.
De uitstallingen met aardige, interessante, leuke en misschien wel waardevolle antiek/brocante en 
curiosa trekt tussen 11 en 16 uur veel mensen naar de kerk.  
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. 
Van Essen is gecertificeerd register taxateur Kunst en Antiek en al meer dan 30 jaar actief in deze 
branche. Ben van Essen doet taxaties voor verzekeringen, onderlinge verdeling en successie, maar 
ook schade taxaties en advieswerk voor de beste verkoop 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. 
Toegang gratis.
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15 MAART VOORJAARSMARKT ROZENSTEK 
Zondag 15 maart van 14.30 uur tot 17.00 uur bent 
u weer van harte welkom op de Voorjaarsmarkt 
van de Rozenstek.
Voor lieve babysokjes tot stoere handdoeken, 
met de naam van uw favoriete voetbalclub er op 
geborduurd, kunt u terecht op de voorjaarsmarkt.
Ook hebben wij weer gezorgd voor de tweede kans 
artikelen en natuurlijk ontbreekt de mogelijkheid 
niet om te genieten van een lekker kopje koffie/
thee met een heerlijk puntje taart.

Graag tot ziens op 15 maart in de grote zaal van de Rozenstaete .
De Rozenstek.

JEUGDTONEEL NIEUW LEVEN PRESENTEERT VOOR U:
‘De Robotmachine’

Vrijdagavond 20 maart om 20 uur en Zaterdagmiddag 21 maart om 15 uur in 
zaal “Dolleburg” in De Goorn

De robotmachine is een toneelstuk voor het hele gezin. Het speelt zich af in 
een doorgaans rustige en doodgewone herberg in een klein dorp. De rust wordt hier verstoord als 
een professor en zijn assistente het dorp aandoen om hun aller nieuwste uitvinding te presenteren; 
‘de robotmachine’. Een machine die met een druk op de knop mensen kan veranderen in een 
robot, zou dat echt waar kunnen zijn? 
De presentatie van de hooggeleerde wordt vol trots aangekondigd in de lokale krant. Dit wordt 
opgepikt door de zojuist uit de gevangenis ontsnapte Japie en Tut, die hebben wel interesse in een 
dergelijke machine. Als dan de buurvrouw en haar dochter geld missen, de buurman spoorloos 
verdwenen is en alle betrokkenen in de herberg bij elkaar komen lijkt het feest compleet. En dat 
alles in de normaal zo rustige en doodgewone herberg. Dat kan niet goed aflopen, of toch wel…
Komt dat zien op vrijdagavond en zaterdagmiddag.

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Hier weer een berichtje van het Gilde. Het is nog maar 32 nachtjes 
slapen tot het jaarlijkse Fancy Fair weekend! Dit evenement is namelijk 
het weekend van 21 en 22 maart 2020, zet deze datum alvast maar in 
uw agenda! Het wordt dit jaar wederom in d’ Ontmoeting gevierd. De 
opbrengst van dit evenement zal ten goede komen aan de jeugd van het 
Gilde. Hiermee kunnen wij onder andere evenementen organiseren als 

kamp, paaseieren zoeken en spelmaterialen aanschaffen. 
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Vrijdag 7 februari is de leiding met de Gilde kids langs de deuren in de Goorn en Avenhorn gegaan 
om spullen op te halen voor de prijzen van het rad van avontuur. Ondanks de harde wind gingen 
de Gilde kids en leiding warm gekleed op pad om mooie spullen op te halen. Dit is hun zeker 
gelukt, prachtige prijzen zoals Rituals pakketjes, barbecues en mooie huis, tuin en keukenspullen 
hebben zij opgehaald. 

Ieder jaar benadert het Gilde verschillende bedrijven uit de Goorn en Avenhorn, wij hopen dat 
zij ook dit jaar weer hun bijdragen willen leveren. Bent u geïnteresseerd in het Gilde of 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.

Misschien heeft u wel gehoord dat wij weer zijn gestart met de zaterdagochtend groep. De 
zaterdaggroep is voor kinderen van de leeftijd 4 t/m 6 jaar. Zij hebben een keer in de twee weken 
een groepsochtend. De groepsochtend is van 9.30 tot 11.00 in de oneven weken. De contributie 
bedraagt €45.00 per seizoen (schooljaar). Maar i.v.m. later starten in het seizoen, is het dit seizoen 
€35,00.

Lijkt het je leuk maar weet je het nog niet zeker? Dan mag je natuurlijk eerst twee keer komen 
proefdraaien om te kijken of je het echt leuk vindt. De eerstvolgende groepsochtend is op zaterdag 
29 februari. Wil je graag komen kijken? Meld je dan aan via de mail; info@hetgildeavenhorn.nl. 
Stuur ons ook een bericht als je eerst een keer wilt komen kijken voor dat je jezelf opgeeft.

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

Liefs, het Gilde 
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KORENFESTIVAL
Wanneer: zondag 22 maart 2020
Waar?  Café De Ridder, Kerkebuurt 171 te Berkhout
Georganiseerd door: “Berkhout Vocaal”.
Gast koren: “De  Waterlanders”, uit Lelystad.
Nog even een verrassing. Aanvang: 13.30 uur    
Entree: gratis. Zaal open: 13.15 uur
Kom luisteren naar het uitgebreide repertoire en genieten van de gezellige muziek.
We heten u van harte welkom op deze spectaculaire middag!

KONINGSDAG AVENHORN / DE GOORN 2020,
Wij zijn al druk bezig om een leuk programma in elkaar te 
zetten voor Koningsdag 2020.
Hieronder informatie over een paar onderdelen op die dag,

*Klaverjassen/keezen:
Ook dit jaar is het weer  mogelijk   om op Koningsdag te 
keezen of te klaverjassen.

Locatie is zoals gewend in de Rozenstaete van 13:30- 17:00.
Inschrijven is al mogelijk via st.oranjefeesten.klaverjas.keezen@gmail.com

*Steenwerpen:
Steenwerpen staat ook weer op ons programma.
Dit jaar kan je je inschrijven met  een volwassenen team of met een jeugdteam  12-15 jaar.
Per teams 7 spelers, mocht  je zelf niet tot een volledig team kunnen komen maar wil je wel heel 
graag meedoen, schrijf je evengoed in dan kunnen we eventueel zelf een team samenstellen
Inschrijven kan via st.oranjefeesten.steenwerpen@gmail.com 

Let op! De inschrijving voor steenwerpen sluit dit jaar 25 april, op de dag zelf kan dus niet meer 
ingeschreven worden.

OPROEP!
LIJKT HET JE LEUK OM TE HELPEN OF MEE TE DENKEN VOOR EN/OF TIJDENS DE 
KONINGSDAG, ALLE HULP IS WELKOM, KOM GERUST EEN KEER MEE VERGADEREN OM 
TE KIJKEN OF HET IETS VOOR JE IS.
AANMELDEN OF VOOR VRAGEN KAN VIA: stichtingoranjefeesten@gmail.com
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VIJFTIENDE EDITIE VAN 
WANDELVIERDAAGSE DE GOORN 2 JUNI T/M 5 JUNI 
2020

GOED NIEUWS van de commissie wandelvierdaagse de 
Goorn.

Na de oproep in de Heraut en op Facebook heeft de wandelvierdaagse gelukkig heel wat positieve 
reacties gehad van mensen die zich willen inzetten om dit sportieve en populaire  evenement voort 
te kunnen zetten. 
We blijven echter op zoek naar nieuwe commissieleden omdat er volgend jaar weer een ervaren 
lid uitstapt. Mocht je dus zin hebben om erbij te komen, geef je dan alsnog op.
Na onze tweede vergadering heeft de commissie wel  besloten om definitief door te gaan met de 
organisatie voor het komende jaar.
Zet de datum dan ook alvast in je agenda: van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni kun je weer 
meedoen met de wandeling van 5 of 10 kilometer. De routes zijn al uitgestippeld en de gemeente 
heeft de vergunningen al verstrekt. 
Wij gaan nu met behulp van enthousiaste hulp de sponsors aanschrijven en verder met plannen 
maken om er ook dit jaar, een jubileumjaar, weer wat leuks van te maken.

Namens de commissie, Waltraud van der Woude
Tel. 06-12216575

HUTTENDORP DE GOORN-AVENHORN  6,7,8 JULI 2020
We zijn weer begonnen met de voorbereidingen.. dit jaar zal het thema “De Boerderij” 
zijn.
Wij gaan met al onze kinderen 3 dagen het boerenleven ervaren. Hooibalen, prachtige boerderijen, 
tractors en bewoners van de boerderij….Tijdens het Huttendorp zullen er, naast van het bouwen 
van de hutten, weer diverse sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd welke raakvlakken 
zullen hebben met het thema.

Snel inschrijven
U kunt zich vanaf 2 MAART weer via onze website www.huttendorpavenhorn.nl inschrijven. De 
eerste stap is om u zelf als vrijwilliger aan te melden. U kunt zich dan inschrijven voor één dag, 
meer dagen is natuurlijk nog mooier, want wie wil er nu niet bij dit geweldige evenement zijn! We 
hebben weer plek voor 300 enthousiaste kinderen! Zorg dus dat je er op tijd bij bent!  De kosten 
om mee te kunnen doen zijn ook dit jaar weer  € 20,-. Alle  informatie over inschrijven en het 
Huttendorp kunt u vinden op onze website.
Omdat we natuurlijk moeten weten hoeveel hout, spijkers en limonade we nodig hebben sluit de 
inschrijving op 8 JUNI 2020, zodat wij genoeg tijd hebben om alles te organiseren.
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VIPS. 
Kinderen van groep 8 tot 14 jaar kunnen zich opgeven als VIP. Als VIP ondersteun je het bestuur 
en de vrijwilligers bij allerhande klussen.. Van het ondersteunen bij de groepsleiding tot het helpen 
bij de timmermannen, catering of bestuur. Als VIP heb je natuurlijk privileges die anderen niet heb-
ben…. Ook dit jaar hebben we weer de Huttendorp- V.I.P. -Camping! Tijdens het huttendorp 
mag je als Vip twee nachten slapen op het huttendorp terrein!!!! Daarbij mag je lekker twee avon-
den blijven eten en ’s morgens het Huttendorp-ontbijt meemaken!  Vooraf aan het Huttendorp is 
er een speciale VIP-avond waarin wij elkaar leren kennen en alles aan je uitleggen.  Om de kosten 
iets te beperken vragen we aan de ouders van de VIPS een vrijwillige bijdrage. 
LET OP! Door de gigantische belangstelling om een VIPplek te bemachtigen gaat de inschrijving dit 
jaar anders. We zijn natuurlijk super trots dat zoveel van jullie vrijwilligerswerk willen doen! He-
laas hebben we maar een beperkt aantal VIPplekken. Alleen de meest enthousiaste VIPS kunnen 
een plek veroveren op tijdens het Huttendorp. Wat moet je hiervoor doen? 
Je geeft je op via de website www.huttendorpavenhorn.nl. 
Je krijgt een email met daarin een opdracht: stuur ons waarom wij jou een VIPplek moeten geven? 
Wat lijkt je zo leuk om te komen helpen bij het Huttendorp? Waar ben je goed in? Je mag (moet) 
reclame maken voor jezelf. Het bestuur zal uit al jullie inzendingen de VIPS kiezen voor dit jaar. Je 
mag ons een tekstbericht, vicebericht, een vlog, een liedje, een gedicht of wat je zelf nog meer kan 
verzinnen sturen. Wees creatief en zeker niet bescheiden!!

Sponsors
De organisatie van het Huttendorp is alleen mogelijk dankzij de steun van vele lokale ondernemers 
uit het dorp. We zijn weer blij dat onze hoofdsponsors ons weer steunen dit jaar. Naast deze steun 
hoopt Huttendorp weer te mogen rekenen op de steun van vele ondernemers. Hiervoor gaat ons 
sponsorteam, gekleurd in Oranje vest, weer op pad de komende tijd. Als sponsor wordt u ver-
meld in het digitale Huttendorp boekje, op onze facebookpagina en Instagram en kunt u uw logo 
middels een vlag of banner plaatsen op het huttendorp terrein. Zo bent u, naast uw advertentie 
in het boekje, 3 dagen zichtbaar tijdens het huttendorp. Zelf aanmelden kan natuurlijk ook! Stuur 
hiervoor een mail naar info@huttendorpavenhorn.nl. 

Wij hebben er weer enorm veel zin in!! 
Belangrijke data: 2 MAART INSCHRIJVING GEOPEND. 

Tot ziens op 6, 7, 8, Juli 2020 tijdens het Huttendorp Avenhorn De Goorn

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN IN DE ROZENSTAETE .
Zoals iedereen wel weet is het heel belangrijk om in beweging te zijn en blijven bij het ouder 
worden. Meer bewegen voor Ouderen geeft u de kans om dat op een leuke en gezellige manier 
te doen. Dinsdagochtend kunt u om 09.00 uur tot 09.45 uur meedoen met de lessen van Gerda 
Groot. De oefeningen worden zittend op een stoel gedaan en zijn zeer gevarieerd en speciaal 
gericht op de wat oudere mens.
Na afloop kunt u nog een lekker kopje koffie drinken [eigen kosten].
Vindt u 09.00 uur te vroeg dan kunt u ook meedoen met de groep die om 10.45 uur begint .
Deze les duurt tot 11.30 uur. De kosten zijn € 7.00 per maand en u kunt per maand beginnen of 
stoppen. Probeer het en geniet van Beter Bewegen bij het ouder worden.
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NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS
Golfbaan Spierdijk
Op donderdag 30 januari speelden we de 6e speelronde en sloten we de 3e 
periode af. Na de uitslag van de avond werden de degradanten en promove-
rende spelers bekent gemaakt. Zoals ik vorige keer al schreef hadden er toch 
verschuivingen plaats gevonden 

In de A-lijn eindigde op 
1 Wil van Kol en Gerrit Schoemaker met gem. 55.49
2 Nelleke Hoogewerf en John Kern  53.62
3 Karin Grooteman en Frits de Wit  53.02
 
Degraderen: Alice de Rouwe en Anneke Bleker, Tiny de Leeuw en Nel Pronk, Ans Appel en Ans 
Grooteman naar de B-lijn. In de B-lijn 3 nieuwe koplopers die promoveren naar de A-lijn
B-lijn
1 Marijke en Bert Rossenaar  53.21 
2 Joke en Adri van der Voort  53.02
3 Agnes de Goede en Gerard de Wit  51.05
Degraderen naar de C-lijn: Niek Koomen en Maurizio Ferrioli, Rien van Leeuwen en Cees Ronde, 
Jan ten Berge en Klaas Dol, Carla van de Meer en Theo Dekker
In de C-lijn behielden Els en Thea hun 1e plaats maar werden Guus en Harry verrassend 2e
C-lijn
1 Els van Diepen en Thea Broers  55.01
2 Harry Swinkels en Guus Bot  52.87
3 Jack Oudejans en Niek Wever  50.85 Wegens ziekte van Jack heeft Niek de hele 
periode met een invaller gespeeld, we wensen Jack een voorspoedig herstel.
Om een meer gelijkwaardige verdeling te krijgen in de lijnen degraderen er 4 koppels naar de C-lijn 
en promoveren er dit keer maar 2 naar de B-lijn zodat we nu een verdeling hebben van 12 paren 
in de A en 14 paren in zowel de B als de C-lijn.

Verwantschapstoernooi
Op zaterdag 29 februari wordt het Verwantschapstoernooi gehouden. 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 per-
soon. Bent u lid bij een andere vereniging meldt dan uw bondsnummer op het inschrijfformulier!

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

Met vriendelijke groet
PR Kompas, Ineke Mes
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HUWELIJKSJUBLIARISSEN IN HET ZONNETJE GEZET  WWW.KOGGENLAND.NL
Op vrijdag 7 februari werden 38 Koggenlandse echtparen in het zonnetje gezet. Het 
afgelopen half jaar vierden deze echtparen hun 50-jarig huwelijksjubileum, reden voor 
de gemeente om ze uit te nodigen voor een heerlijke lunch op het gemeentehuis. 
Burgemeester Franx nam de jubilarissen in zijn openingswoord mee terug naar het jaar 1969, 
het jaar waarin al deze bruidsparen getrouwd zijn. 1969, het jaar van de eerste man op de maan. 
Het jaar van de invoering van de eurocheque en van de btw. Het jaar dat Nederland het Eurovisie 
Songfestival won. Niet iedereen had toen nog een eigen televisie, dus buurtgenoten keken met 
elkaar naar Floris en Swiebertje, op het adres in de straat waar wél een televisie was. Een feest der 
herkenning voor alle aanwezigen. 
Daarna was het tijd om met elkaar te genieten van een lunch. Aanwezigen gingen met elkaar in 
gesprek: over hun trouwdag, over het jaar 1969, over vroeger en nu. Na de lunch kregen alle 
bruidsparen een bloemetje. Met een gevulde maag en een tevreden gezicht ging iedereen weer 
naar huis. 

ZONDAG 9 FEBRUARI SPANNENDE FINALE PARTIJEN IN 
WIERINGERWAARD VOOR HET GOUDEN TIENTJE!!
Als enige speelster van Berkhout mocht Wil Vet in de 2e klasse terug 
komen om in de finale te spelen. Met 69 punten stond Wil als 3e ge-
noteerd. Ze sloeg er 38 punten bij en kwam zo gelijk te staan met Anja 
Minnes uit Andijk. Wil won de barrage met 1 punt verschil. Klom 
daarmee naar de 2e plaats en kreeg een Zilveren Tientje. Het Gouden 
Tientje werd heel knap gewonnen door Ella Schilder uit Hoogwoud. 
Zij stond vanuit de voorronde als 5e en liet 54 punten noteren  in de 
finale partij. Zo werd zij de winnaar in de 2e klas met 120 punten. 
Gevolgd door Wil met 107 punten. Wil gefeliciteerd met je behaalde 
prijs !! 

 Sportieve groet, Ina Jong 
 Info: kolfbond.nl M. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 
 T. 06-28993108 / 0229-551875
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LEDENVERGADERING 2020 KBO DE GOORN
Wat een opkomst bij de Algemene Leden Vergadering van de KBO De Goorn!
Een volle omgetoverde KBO-zaal met spandoek en vlaggetjes op de tafels in de 
Rozenstaete en het bestuur moest van alle kanten nog stoelen bijzetten. Als 
bestuur zijn wij natuurlijk blij met zo’n grote belangstelling en getuigt van de 
betrokkenheid van de leden met de KBO. 
Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie/thee opende de voorzitter 

onder een woord van welkom aan Tineke Kunst en haar opvolgster Manuela de Man de vergadering 
en vroeg een ogenblik van stilte terwijl er een kaars werd ontstoken om de overleden leden te 
gedenken. Vervolgens werd de agenda besproken met o.a. het jaaroverzicht van de secretaris en 
de financiën van de penningmeester. 
De kascommissie heeft het financiële gedeelte gecontroleerd en keurig verzorgd bevonden en 
vraagt aan de leden, het bestuur en de penningmeester te dechargeren. Na de mededelingen met 
o.a uitleg over de fietsdag, volgde de bestuursverkiezingen en werden de kandidaten Sjon Bakker 
(penningmeester) en Johan van Loodam met applaus herkozen. Daarna staat het punt voorzitter. 
Ko Schouten geeft uitleg. Twee jaar geleden heeft hij tijdens de vergadering gezegd in 2020 te 
stoppen als voorzitter en bestuurslid. Na 10 jaar voorzitterschap is de tijd gekomen voor een frisse 
wind en misschien een andere koers onder leiding van een nieuwe voorzitter. Dit lopende seizoen 
maakt Ko nog af en wil hij daarna nog bij diverse middagen zijn medewerking verlenen.
Deze aankondiging zorgde voor enige stilte in de zaal en zal het moeilijk worden om een voorzitter 
als Ko te vervangen. De KBO De Goorn is dus opzoek naar een nieuwe voorzitter. Voelt u zich 
geroepen (man of vrouw) om met behulp van de bestuursleden dit te ambiëren, neem dan contact 
op met één van de bestuursleden.

Daarna neemt Ineke Kunst opbouwwerker Welzijn Koggenland het woord. Dit is haar laatste 
bezoek in functie, want zij heeft haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wel heeft zij nog wat 
mededelingen over de dementievriendelijke gemeente en een kleine kwis. Vervolgens geeft zij 
het woord aan Manuela de Man die zich voorstelt en haar taken gaat overnemen. Zij hoopt zeer 
betrokken te mogen blijven bij diverse onderwerpen en de KBO. Verder meldt zij nog dat er op 
20 april in het gemeentehuis weer een Atzheimercafe wordt georganiseerd. Als dank ontvangen 
beide dames een boeket bloemen. Na diverse vragen in de rondvraag, waaronder een dank aan de 
Diaconie sprak de voorzitter een woord van dank aan het bestuur en alle medewerkers die zich 
vrijwillig inzetten voor de KBO.
In de pauze werd er een drankje ingeschonken en een hapje uitgereikt en kon daarna het tweede 
gedeelte van deze middag plaatsvinden. 
Ondertussen is er enige commotie bij de toiletten, staat daar een toiletjuffrouw alles te regelen. 
Niet dringen, niet over de pot pl......., goed je handen wassen. Het zal je maar gezegd worden. Dit 
is het optreden van Nicole Kovacs, als toiletjuffrouw Marie Louise Assendelft, La Pierre van Weijk. 
Een mond vol, maar dat had zij ook. Vervolgens uitleg over het groene en rose emmertje met hun 
doekjes erin en komen er toiletborstels op de tafels met een vragen quiz. Wist je het antwoord dan 
steek je een toiletborstel in de lucht. Na een korte pauze komt prinses Beatrix in de zaal en gaat 
bekakt pratend lintjes uitdelen aan Cor Timmer, Paul de Hertog, Yvonne Bisschop, Elly den Oude 
en Ko Schouten voor hun verdiensten bij de vereniging.
De middag wordt afgesloten door een dame in fitness kleding, die een verhaal vertelde en 
ondertussen moesten er Tai Chi oefeningen gedaan worden.
Alle leden aanwezig zijn na afloop zo lenig geworden, dat sommigen zelfs de rollator vergeten mee 
te nemen.
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Na afloop van haar voorstelling bedankte Ko haar voor de 
komische noot, namens de KBO met een boeket bloemen. Zo 
komt er weer een einde aan deze middag. 
Een prachtige middag hoorde wij bij de uitgang en dat doet 
ons als bestuur goed.

 Johan van Loodam

Het nieuwe jaar is al weer een maand onderweg en de teams van RKEDO zijn 
begonnen aan de voorjaarsreeks. Met een betere en eerlijkere indeling komen 
de teams meer aan voetballen toe of worden ze juist meer uitgedaagd. Kan 
een van onze teams zich net als de JO11-1 in het najaar kronen tot de 
kampioen van hun competitie? We houden u op de hoogte.

Er staat dit jaar genoeg op stapel voor de club, want met het 90-jarig jubileum 
op 8 oktober belooft 2020 een heus feestjaar te worden. Dat begon twee weken geleden al met 
de lancering van de campagne ’100% Asoneutraal’ in de bestuurskamer van ons complex. RKEDO 
is met Always Forward, Dindua, Grasshoppers, de Spartanen, De Valken en VVW een van de 
initiatiefnemers van de campagne die ervoor moet zorgen dat het langs de lijn maar ook tussen 
de lijnen een stuk socialer wordt. Met inmiddels steun van het gros van de andere clubs uit West-
Friesland was de lancering op zaterdag 25 januari een groot succes, het verslag daarvan heeft u 
mogelijk al in het Noord-Hollands dagblad gelezen.

Het vlaggenschip van de club, RKEDO 1, kende een moeilijke eerste helft van de competitie 
maar na de winterstop werd er een verdienstelijk gelijkspel gehaald tegen de Strandvogels. Een 
overwinning had zelfs niet misstaan tegen de ploeg uit Onderdijk. Een week later werd wel 
de volle buit gepakt tegen Oosthuizen 1, op ons eigen Sportpark ’De Krom’ werd het in een 
stroperige wedstrijd 1-0 voor de mannen van Jeroen Bommels. Jeroen zal na dit seizoen het stokje 
overdragen aan Frank Knijn, die met ingang van het seizoen 2020-2021 de nieuwe hoofdtrainer 
van de herenselectie is. Bij het andere vlaggenschip van de club, de Dames 1, heeft hoofdtrainer 
Fred Bulens aangegeven graag nog een jaar door te gaan en daar is RKEDO uiteraard erg blij mee.

Naast de campagne ’100% Asoneutraal’ staat er zoals gezegd nog veel meer op de planning dit jaar. 
Zo is er op paaszaterdag de Villa Groet Sportdag, welk al weer voor het zesde jaar georganiseerd 
wordt en viert de Club van 100 op zaterdag 4 april haar 25-jarig bestaan met een gezellige 
feestavond. Op 30 april wordt ook nog eens de finale van de West-Friesland Cup gehouden op het 
terrein van de club. Vorig jaar wisten onze meiden in een gecombineerde selectie deze mooie prijs 
al eens te winnen. Verder zijn we ook blij dat dit jaar het Reus & Bark Jeugdtoernooi op 12, 13 en 
14 juni georganiseerd kan worden. Het jeugdtoernooi is inmiddels een begrip in de omgeving en 
we hopen weer drie dagen lang volop mooie en spannende wedstrijden te mogen zien.
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Ten slotte was er op 31 januari de eerste editie van de Beste Team van RKEDO quiz. Deze gezellige 
avonden, georganiseerd door Patrick, Jeroen en Jaap, zijn bij vlagen een ware hersenkraker en de 
eerste quizavond werd nipt gewonnen door de mannen van de selectie, op de voet gevolgd door 
titelverdediger RKEDO 4. Zoals gebruikelijk valt pas op de derde quizavond de beslissing, en dat is 
pas op 27 maart. Genoeg tijd voor alle teams om zich voor te bereiden. Een mooi jaar belooft het 
dus te worden, met het 90-jarig feest in het weekend van 10 en 11 oktober als absoluut klapstuk. 
De commissie die dit gaat organiseren is al druk bezig met de voorbereidingen dus dat moet 
helemaal goed komen. 
Tot snel op De Krom!

Sportieve groet,
Max van der Gulik, Jeugdvoorzitter RKEDO

AGENDA 19-02 T/M 04-03
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 20-02 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Bingo
Do 20/02 20.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNU Jaarvergadering met 

muziekbingo
Vr 21-02 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Zo 23-02 14.30 uur Scharwoude/Meerzicht Film Schippers van de kameleon
Za 22-02 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 22-02 20.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
Zo 23-2 14.00 uur De Goorn Carnavalsmiddag
   zaal Dolleburg De Leutbunker
Zo 23-02 14.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
Ma 24-2 14.00 uur De Goorn Carnavalsmiddag
   zaal Dolleburg De Leutbunker
Woe 26-02 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 26-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 27-02 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vr 28-02 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Vr 28-02 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Za 29-02 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
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 10.00 uur De Goorn/Kerk Jubileumviering RiKiDeGo
Zo 08-03 11-16 uur Oudendijk/Kerk Brocante met taxateur
Woe 11-03 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Jaarvergadering St Barbara De 

Goorn eo
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Vr 13-03 17.00 uur Berkhout Violenactie gymver. Olympia
Vr-za 13/21-03  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Za 14-03 19.00 uur De Goorn/Kerk “Voor-uit” met Op Roet
Zo 15-03 14.30-17 uur De Goorn/Rozenstaete Voorjaarsmarkt Rozenstek
Vr 20-3 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    ‘De Robotmachine’
Za 21-03 15.00 en 20.00 De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za-zo 21/22-03  De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Zo 22-03 14.30 uur Berkhout/De Ridder Berkhout Vocaal korenfestival
Wo 25-3 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Jaarvergadering ‘de Laatste Eer’
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/Geert Holle School Speelgoed- en kinderkledingbeurs
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
Vr-za-zo 5-6-7 juni  75-jarig jubileum voorstelling 

toneelvereniging Nieuw Leven
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
 6-7-8 juli  Avenhorn Huttendorp
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
 2-10  De Goorn 90-jarig jubileum RKEDO
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FAMILIEBERICHTEN

Na 12 heerlijke jaren op de Kantbeugel 17 moet ik helaas om gezondheidsredenen verhuizen.
Per 21 februari woon ik in de Berkenhof 2 in Berkhout.
 Corrie Groot-de Wildt

TENSLOTTE:

Te koop (aanbieding)
Bij het reorganiseren van de zolder kwam ik nog enkele restanten tegen van cursus/lessen, die ik 
voor het W.Fr. Genootschap 16 jaar heb gegeven. 
Zes poppen van 40 cm. met mooie hoofdjes van porselein en glas ogen met mooie pruikjes. Twee 
ervan hebben een ietsje schade aan het (fiber) lijfje. Ze lijken een beetje op de ouderwetse ‘schild-
pad poppen’ van vroeger, ook de maten. Patroon paketten daarbij passend op maat met werk 
beschrijvingen voor de (mini) zondagse streekdracht voor de dames met kap en dek en de heren 
een lakens pak en hoge hoed enz.
Patronen voor (mini) de eenvoudiger (daagse) streekdracht van hul en boerenhoed en de kiel met 
pet.
Tevens mooie complete W.fr. kappenstelletjes van messing (koper) gemaakt.
De poppen met porseleinen hoofdje, incl. schoentjes, standaard en pruikje € 12,50
Patronen pakket & werkbeschrijving € 10,00
Compleet (messing) poppen kappenstelletje € 11,50
Voor info: mevr. Jeanne Vos-Hartog te Avenhorn.
E-mail famgvos@planet.nl of tel. 0229-210219. Op verzoek kan ik een foto sturen per mail.
Wieken 13, 1633 GT Avenhorn

Gevonden:
Op de Rietsikkel bos met 4 dezelfde sleutels. Merk Silca. 
 Tel. 06-53339132.

Wij zijn jong gezin met 2 kinderen en wonen in Spierdijk in een woning met 1 slaapkamer. Graag 
willen wij een huis met 3 slaapkamers, het liefst in Avenhorn/De Goorn. Wie wil er met ons 
ruilen?
 Tel. nr. 06-87655540.

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


