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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963

56ste Jaargang no. 1382
3 maart 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 11 MAART  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
Er is wat gaande. Is het geen griepvirus dan is er wel het coronavirus wat de mensen bezig houdt. 
Het gaat erg snel de wereld over. Hoelang zou het nog duren voordat het Nederland in zijn greep 
heeft?  Hopen dat dat niet gaat gebeuren. 
In onze omgeving gaat er ook veel gebeuren de komende tijd.
Jaarvergaderingen, een boekenbeurs, koren die optreden, koffieochtend en verschillende 
sportactiviteiten worden er georganiseerd. Genoeg te doen dus. Er maar even niet over denken als 
dit allemaal stop gezet moet worden door een virus.

Veel plezier!!      
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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



3

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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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
  8 maart      10.00 uur       Avenhorn              ds. Henk van Olst
15 maart      10.00 uur       Ursem                   ds. Bart Seelemeijer

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36

   1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4

   1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

  8 maart   ds. A. Wessels Kwadijk
15 maart   ds. H. Reedijk Kwadijk
   Vesper m.m.v. koor Ars Musica – aanvang 16.30 uur
22 maart   ds. H. Reedijk Oudendijk
29 maart   ds. B. Stobbelaar Beets

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.
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  7 T/M 13 MAART 2020  
Zat. 7 mrt. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 8 mrt. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 14 T/M 20 MAART 2020
Zat. 14  mrt. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 15 mrt. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  19.00u  Rozenkransgebed

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 

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. 
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TUSSEN WIJDING EN ZILVER
Op woensdag 11 maart is de 2e avond in de serie ‘Tussen wijding en zilver’ 
in verband met de priesterwijding van pastor Bert Glorie op 6 juni en het zil-
veren priesterjubileum van pastoor Nico Knol op 14 juni.  Twee jonge Domi-
nicanen komen vertellen over hun pionierswerk in de havenstad Rotterdam. 
De orde van de Dominicanen hadden zich een aantal jaar geleden gericht op 
het kleiner en ouder worden van hun orde in Nederland, maar 5 jonge man-

nen melden zich aan en gaven de orde een nieuw geluid en een nieuw gezicht. Hoe dat gegaan is 
komen ze ons vertellen.
De avond vindt plaats in De Goorn (van oudsher heeft deze parochie een binding met de Domini-
canen) en begint om 19.45 uur met een inloop. Om 20.00 uur vertellen de broeders hun verhaal. 
Daarna kunt u vragen stellen en is er nog een informeel samenzijn.
Wij hopen dat velen in onze regio de kans nemen om eens te horen hoe God met mensen omgaat 
en hoe verrassend dat kan uitpakken !!!!    
WELKOM.... en nodig iemand mee uit dan kan je wat je meemaakt ook thuis of in de buurt be-
spreken.

 Het pastores team van regio de Waterkant: Anne-Marie, Álvaro, Bert en Nico. 

 

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING ‘ST. BARBARA’ DE GOORN
p/a dhr. A.A. Kaizer
Ariens 73
1633 HH  AVENHORN                   Telefoon: 0229 - 543507

Dat uw zorg onze zorg mag zijn

Uitnodiging aan onze leden tot het bijwonen van de ledenvergadering op 
Woensdag 11 maart 2020 om 20.00 uur in Zaal Dolleburg, de Goorn 70 in de Goorn.

Agenda

1.  Opening.
2.  Notulen vorige jaarvergadering.
3.  Ingekomen post, met betrekking tot de jaarvergadering.
4.  Sociaal Jaarverslag. 
5.  Financieel Jaarverslag.
6a.  Verslag Kascommissie 2019.
 Cas Wit en Cor Schouten, reserve Nico Schouten 
6b.  Benoeming kascommissie 2020.
 Cor Schouten en Nico Schouten, reserve ??
 
Pauze

7.  Voorstel wijzigingen huishoudelijk reglement. 
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8.  Verkiezing Bestuursleden.
 Aftredend: Wendy Bakker Herkiesbaar
 Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de 
 onderstaande adressen of voor de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur.
9.   Bestuur-mededelingen.
10.   Rondvraag.
11.   Sluiting.

Namens het bestuur:

N.J.M. Schouten, voorzitter          W.M. Bakker, secretaris     J. Langenberg, penningmeester
Overdorpstraat 28,  Alver 6,  Buitenhof 5,
1648 KG  De Goorn                1633 DL  Avenhorn                 1648 JA  De Goorn

ZONDAG 1 MAART:
Runnersworld-Polderloop ARO’88, Obdam 
Nu al heel dichtbij: de 33e Runnersworld-Polderloop 
van ARO’88  in Obdam op zondagmorgen 1 maart. 
Zoals elk jaar, zijn er hardloopwedstrijden voor jong en 
oud(er) en tevens een wandeltocht van 10 kilometer.  

Goed weer kunnen we niet beloven, wel een gezellige en sportieve sfeer, en voor alle deelnemers 
een tastbare herinnering; 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. Inschrijven mogelijk vanaf 9.00u.
Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:     9.00 – 10.00u.
Vooraf inschrijven voor de hardloopwedstrijden is mogelijk tot en met 29 februari via 
www.inschrijven.nl
Vooraf inschrijven loont! Je betaalt dan 1 euro minder inschrijfgeld; ook worden er onder de 
voorinschrijvers een aantal mooie planten verloot.
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). 
Wandelaars kunnen weer heerlijk uitwaaien op een mooie, groene route van 10 km met halverwege 
koffie/thee en toilet. Ook zij gaan met een herinnering naar huis. Inschrijfgeld wandeling: € 6, 
kinderen t/m 12 jaar gratis.
Voor verdere informatie over de Polderloop en over andere activiteiten van ARO’88: 
kijk op www.aro88.nl 

TOT ZIENS OP 1 MAART!
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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!

GYMVERENIGING OLYMPIA IN ACTIE
Sponsorcircuit 7 februari,
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.

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.
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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!

HET EERSTE OPTREDEN IN 2020 VAN BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT 
IS OP 1 MAART
Het A-orkest is op weg naar het concours dat op 14 maart plaatsvindt in 
Heerenveen. Eens in de 5 jaar speelt de brassband op een concours en ditmaal 
is het bij de Friese muziekbond. Ook de New Brass & Rhythm bereidt zich 
voor op een optreden in Friesland. Op 18 april speelt de jeugd daar op het 
jaarlijks Spikerfestival in Ureterp en zal strijden om de Gouden Spiker. Dit alles 

onder leiding van Pieter Koster.
Wilt u ons op de voet blijven volgen, op onze website www.bbknk.nl kunt u alle informatie over 
de band vinden.

LENTECONCERT FRANK EN ZIJ
De lente zit in de lucht en dat wil dameskoor Frank en Zij graag aan u laten horen.
Op zondag 15 maart organiseert Frank en Zij een concert in de Pianokamer te Spierdijk. Dit keer 
ontvangen zij ook muzikale gasten, die een mooi optreden zullen verzorgen. Theo Braas zal samen 
met Maxime Frerichs een aantal nummers ten gehore brengen. Maxime zingt en Theo zal haar 
hierbij begeleiden op gitaar. Beiden zijn al hun hele leven bezig met muziek. Van Frank en Zij kunt 
u een mooie mix verwachten van oude en nieuwe nummers; evergreens afgewisseld met up-tem-
ponummers, vakkundig bewerkt door dirigent Frank Hoebe.
Heeft u ook zo’n zin in de lente? Kom dan op 15 maart naar ons concert luisteren. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via frankenzij@gmail.com of telefonisch bij Sonja Hoebe, tel. 0229-563430. De kaar-
ten kosten € 10,00 (contante betaling).
Het concert begint om 15.00 uur en de zaal is open vanaf 14.30 uur. 

REUMAFONDS ZOEKT COLLECTANTEN IN DE GOORN EN 
BERKHOUT
Wilt u zich inzetten voor de mensen  die alle dagen met 
reuma leven?
Doneer een uurtje van uw tijd en wordt collectant in de 
week van 16 t/m 21 maart.
Voor de wijken in De Goorn en Berkhout zoeken  wij 

nog collectanten. Wij zouden het zeer op prijs stellen als U een wijkje collecteert, waarmee U helpt 
het leven van 2 miljoen Nederlanders  te verbeteren!
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Helpt u mee? In De Goorn de Dwingel en een paar straten in de Buitenplaats en verschillende 
straten in Berkhout. 
Voor info: De Goorn:   Anita Donk 0229-549773 of a.donk@hotmail.com 
                De Goorn:   Wil Spekken 0229-543888 of wilspekken@hotmail.com
                Berkhout:    Wendy Schol 06-24705822 of wnschol@gmail.com

JEUGDTONEEL NIEUW LEVEN PRESENTEERT VOOR U:
‘De Robotmachine’
Een misdadig spannend spel geschreven door J. Rillema
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.
Kaartverkoop: Volwassen kaart: € 6,50
 Kinderkaart t/m 16 jaar: € 4,00
 Bij Carla van der Hulst of ga naar www. toneeldegoorn.nl

De spelers van de Robotmachine.
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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. 

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Terwijl de leiding druk bezig is met de voorbereidingen van de Fancy Fair, die op 21 en 22 
maart plaats vindt, zijn alle Gilde kids druk bezig met het voorbereiden van een stukje voor de 
playbackshow die op zondag 22 maart plaats vindt. Kortom, een drukke gezellige boel!

De leiding van het Gilde doet zijn uiterste best om een mooi programma neer te zetten voor de 
Fancy Fair. Zo is het spellen comité druk bezig om nieuwe spellen te maken zoals stokvangen, muis 
en kaas en om de hoek sjoelen. Het prijzencomité zorgt voor prachtige prijzen die kunnen worden 
gewonnen bij het rad van fortuin en de kinderbingo. 

Wanneer zijn jullie welkom?
Zaterdag 21 maart
* ’s Avonds 19.00 kinderbingo en het Rad van Avontuur
Zondag 22 maart
* ‘s Middags 14.00 spellenmiddag
* ‘s Middags rond 15.00 playbackshow
* ‘s Middags 17.00 Rad van Avontuur

Het Gilde is een jeugdvereniging. Gilde kids hebben elke week een groepsavond. Tijdens deze 
avond worden er verschillende activiteiten met de groep gedaan. Er worden spelletjes gespeeld 
in de zaal of geknutseld in de creatieve ruimte. Naast de groepsavonden organiseert het Gilde 
verschillende activiteiten voor de leden. Ook zijn er activiteiten waar iedereen welkom is. Lijkt het 
jou leuk om een keertje te komen kijken? Kom dan langs op een van de groepsavonden (voor meer 
informatie, zie onze Facebookpagina).

Liefs alle Gilde rakkers en leiding!
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KORENFESTIVAL
Wanneer: zondag 22 maart 2020
Waar? Café De Ridder, Kerkebuurt 171 te Berkhout
Georganiseerd door: “Berkhout Vocaal”.
Gastkoren: “De Waterlanders”, uit Lelystad.
“Het Woelige Nootje” uit Ursem.
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!

HEKSENVOERVOLGING IN ONZE REGIO
Op donderdagavond 26 maart a.s. houdt de Historische Vereniging Hemony 
om 19.30 uur haar jaarlijkse ledenvergadering Brasserie ‘De Grost’ te 
Grosthuizen.

Om 20.15 uur wordt deze vergadering gevolgd door een presentatie van dhr. 
Dick Westhoven over ‘Heksenvervolging in onze regio’. 

Heksen in Koggenland.... wie weet! De entree voor leden van onze Historische Vereniging Hemony 
is gratis. Niet leden kunnen alsnog op deze avond voor 7,50 per jaar lid worden of éénmalig een 
entree te betalen van 6,00 per persoon.
Een lidmaatschap is super voordelig omdat u dan (voor 1,50 meer) verzekerd bent van de jaarlijkse 
ontvangst van ons boekje ‘Veenhoperkogge’ waarin interessant historisch nieuws te lezen is over 
belangrijke gebeurtenissen in onze dorpen Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn en De 
Goorn. Leden, nieuwe leden en belangstellenden: Tot donderdagavond 26 maart a.s.
 Bestuur HV Hemony

VIJFDE PUBQUIZ KERK OUDENDIJK 
Wat is er leuker dan een quiz in de kerk van Oudendijk. Doe dus zaterdagavond 28 maart mee aan 
de alweer vijfde pubquiz. Schrijf je in, het liefst in een groep van maximaal zes personen. Maar je 
kunt ook alleen deelnemen en/of ter plekke gelijkgestemden proberen te vinden.
Laat je verrassen door de vragen: van (recente) geschiedenis tot muziek, van maatschappij tot 
film, van wetenschap tot gossip. De winnaars wacht in ieder geval eeuwige roem, de verliezers 
evengoed een avondje plezier en gezelligheid. Deelname kost 5 euro per persoon.
Schrijf je in via de website: www.kerkoudendijk.nl
Wees er snel bij, want het aantal deelnemende teams is beperkt.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24: zaterdagavond 28 maart, 20 uur (kerk open vanaf 19.30 
uur).
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MEN@WORK & FRIENDS
Zaterdagavond 28 maart komt vocalgroup men@work met een muzikale voorstelling onder 
welluidende titel Men@work & Friends. Dit concert vindt plaats in de pianokamer te Spierdijk, 
aanvang 20.00 uur. 
Kaarten à € 10,00 zijn te bestellen via de website www.vocalgroupmenatwork.nl of bij de 
Pianokamer, onder telefoonnummer 0229-563430.
Vocalgroup Men@work bestaat uit 12 mannen, verdeeld over 4 stemgroepen (bassen, baritons, 
tenoren en counter tenoren). De muzikale leiding van de groep is in handen van Frank Hoebe. Met 
de mannen wordt iedere veertien dagen geploeterd en geschaafd om de eigen arrangementen tot 
een klinkend geheel te maken. Daarmee wordt toegewerkt naar eigen concerten. Voor deze keer 
zijn de mannen gevraagd hun favorieten uit het repertoire aan te dragen. Daaruit is een selectie 
gemaakt die tijdens dit concert spatzuiver worden neergezet.
Muziek maken doe je niet alleen. Het is leuk om het samen met vrienden op te pakken. De Beatles 
zongen het al pakkend met ‘With a little help from my friends’. Daarom komen er tijdens dit 
concert vrienden van Men@work ten tonele. Zij zingen met mannen van de groep of zelfstandig 
enkele solonummers. Zo ontstaat er een gevarieerd programma. Leuk om naar te kijken, maar 
vooral om naar te luisteren. 
Het belooft een mooie muzikale voorstelling te worden, waarin natuurlijk, zoals u van de mannen 
gewend bent, een kleine twist te verwachten valt. Verdere informatie is terug te vinden op www.
vocalgroupmenatwork.nl.

IN APRIL START DE GRATIS COMPUTERCURSUS KLIK & TIK IN DE 
BIBLIOTHEEK DE GOORN
Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet 
goed weet hoe dit werkt, start de Bibliotheek De Goorn met de gratis 
computercursus Klik en Tik. Klik en Tik is een computercursus van zes 
lessen, waar deelnemers met de computer leren omgaan, leren internetten 
en e-mailen.

Tijdens Klik en Tik leren de deelnemers in een kleine groep en onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer werkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo de computercursus 
doorlopen. Ook is het mogelijk om thuis of in de Bibliotheek zelfstandig verder te oefenen met 
Klik en Tik. 
 
Datum:
Start woensdag 1 april van 10.30 – 12.30 uur
Zes weken lang is er elke week een les. Deelname aan de Klik & Tik-cursus is gratis. Voor  
€ 12,50 kunt u een lesboek aanschaffen dat na de cursus ook als naslagwerk kan dienen. Voor 
meer informatie of om uzelf aan te melden: bel 0228 - 743 943. 
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MENSEN IN NOOD
Op 6 en 7 april kunt u weer kleding en huishoudtextiel 
inleveren voor de stichting Sams Mensen in Nood. 
Welkom zijn bruikbare kleding, schoenen (paren graag 
bijeengebonden) en textiel als handdoeken, theedoeken, 
lakens en dekens. Geen dekbedden. Inleveren kan bij 
de fam. Dikstaal, West 15, Avenhorn en bij de fam. Van 

Diepen, Grosthuizen 125. Graag uw bijdrage in stevige plastic zakken. 
 Els van Diepen-Gerdes, tel. 542134.

WATERTHEATER OUDENDIJK PRESENTEERT: 
‘OUDENDIJK 40 – 45’
Met ‘Oudendijk 40 – 45’ heeft Stichting Waterthea-
ter Oudendijk weer gekozen voor een actueel maat-
schappelijk thema: 75 jaar bevrijding. Op 16, 17 en 
18 april a.s. laat een cast van bijna 20 acteurs u zien 
hoe het leven was in dit kleine dorpje tijdens WO 

II. Deze bijzondere productie wordt opgeluisterd met een proloog, eerder opgenomen 
filmscènes en interviews met mensen die die tijd nog zelf hebben meegemaakt. 
Oudendijk kende veel onderduikers en verzetsmensen. Zij riskeerden hun eigen leven voor dat 
van anderen. Onze spelers laten u zien dat het in die tijd ging om angst, verzet, saamhorigheid 
en wantrouwen. Wie was goed, wie was fout? Wie kon je vertrouwen en wie niet? Kortom, een 
tijd waarin velen getuigden van moed en onverschrokkenheid. Met als uiteindelijke beloning: de 
bevrijding. Het scenario berust op waargebeurde verhalen en u zult dan ook veel bekende namen 
uit het voormalige Oudendijk voorbij zien komen.
U kunt deze productie zien op bovengenoemde data in de kerk van Oudendijk. 
Aanvang 20.15 uur. De kaartverkoop is gestart en loopt erg hard. Dus wees er op tijd bij! 
U kunt uw kaarten à E 12,50 bestellen via www.kerkoudendijk.nl/ticketshop.
Als u dat wilt kunt u voorafgaand aan de voorstelling een theatermenu reserveren bij restaurant La 
mère Anne in Oudendijk. 

OPROEP
Van 11 mei t/m 3 juli wordt in het gemeentehuis van Koggenland een expositie 
gewijd aan het feit dat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. 
De expositie komt tot stand in samenwerking met gemeente en historische 
verenigingen in de gemeente, waaronder de HKBB. We zijn op zoek naar 
voorwerpen die herinneren aan de oorlog en die in het gemeentehuis tentoon 
mogen worden gesteld. Dat kunnen persoonsbewijzen zijn, bonkaarten en 

bonnen, maar ook andere authentieke voorwerpen zoals kleding dat is gemaakt uit valschermen. 
Maar eigenlijk hebben we geen idee wat voor voorwerpen er nog bij mensen thuis liggen die 
aan die tijd herinneren. U kunt de voorwerpen aanmelden bij: Annet Wood Westeinde 256 te 
Berkhout telefoon 0637125748  of Fons Hendriks Kerkebuurt 215a te Berkhout.   
We horen graag van u! 



16

NOG BREDERE OPZET VAN TEVO-TOERNOOI
De editie van 2020 van het bedrijfstennisvoetbaltoernooi in Avenhorn, beter 
bekend onder de naam Tevo-toernooi, staat gepland op zaterdagavond 16 mei. 
De deelnemende teams kunnen op de velden van voetbalvereniging Kwiek’78 
en tennisclub Westerkogge de gebruikelijke gezelligheid en gemoedelijkheid 
verwachten. Die houden in dat de teams van half zes tot pakweg tien uur 
voetballen en tennissen en dat er daarna een gezellige ‘derde helft’ is. 

Ook dit jaar kunnen niet-bedrijven zich weer inschrijven, omdat dat vorig jaar zeer goed is 
bevallen. Denk aan stratenteams, de toneelvereniging, het Huttendorpteam en ga zo maar door. 
Ook vriendengroepen en commissies van clubs, stichtingen en evenementen heten we van harte 
welkom. We willen meer beleving en dus ook meer teams op het evenement. Zestien teams is voor 
ons echt het minimum. We willen toe naar twintig of zelfs 24 teams. Het inschrijfgeld per team 
bedraagt 25 euro.
Inhoudelijk blijft het toernooi hetzelfde. Dat houdt in dat er niet alleen getennist en gevoetbald 
wordt, maar dat er ook een zogeheten rode draadspel is. Wat dat is blijft geheim tot de wedstrijddag. 
In de afgelopen edities bleek het rode draadspel penalty schieten te zijn of tennisballen in 
wasmachines mikken. Ook de omvang van de teams, minimaal acht personen waaronder twee van 
een ander geslacht, blijft ongewijzigd. Geïnteresseerde teams kunnen zich vanaf heden aanmelden 
via tevotoernooi@gmail.com.

ZO EIND FEBRUARI ZIJN DE VOORBEREIDINGEN VOOR 

HET KERMIS TONEEL IN VOLLE GANG
Daarom willen wij u graag informeren over de komende 
speeldata en een kort stukje over het toneelstuk.

“De Richel” van Ton Davids.
Pension de Richel is een opvanghuis voor dak- en thuislo-

zen. Leiding en verzorging zijn in handen van Toos en Pien. De vier bewoners hebben allemaal 
hun eigenaardigheden.  Eduard is een aan lager wal geraakte toneelspeler. Wanda is een hoer op 
haar retour.  Jotie is een junk en Rika is een zwerfster. 
Bennie, alcoholist en ex-bewoner komt af en toe de boel verstoren.

Elena speelt deze voorstellingen op:
Zaterdag 27 juni, woensdag 1 juli en vrijdag 3 juli is onze standaard uitverkochte start van de 
kermis voorstelling. Reserveer op tijd voor 3 juli want die is snel vol. 
Wilt u liever rustig genieten van ons toneelstuk, dan raden wij u aan om op 27 juni of 1 juli te 
komen kijken, natuurlijk is reserveren gewenst.
Tot ziens in Grosthuizen waar wij trouw onze voorstellingen spelen in Brasserie de Grost.
Reserveren kan middels een mailtje naar ReserverenElena@gmail.com
Bestuur van Elena,
Martine Doodeman
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HET WESTEINDE OMSTREEKS 1920.

De boerderij van Bram Schouten aan een wel zeer rustiek uitziend Westeinde. Dit en meer ziet u 
op “ansichtkaartenberkhout.nl” en op “HKBB.nl”.

Co Beemsterboer
542670

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Zoals in de vorige Heraut al even benoemd, wordt er naast het 90-jarig bestaan 
van voetbalvereniging RK EDO dit jaar nog een mooi jubileum gevierd, name-
lijk het 25-jarig jubileum van de Club van 100 van RK EDO. Dit wordt gevierd 
op 4 april a.s. met ‘s middags een horeca estafette langs de plaatselijke horeca 
in De Goorn en Avenhorn samen met de sponsors van de club en wordt ‘s 
avonds vervolgd met een feestavond in de kantine van ons complex De Krom 

voor de leden van de Club van 100. 
Daar wil jij natuurlijk ook bij zijn, word even lid voor € 50,00 per jaar en je steunt ook de club. 
Een 80%-85% van je bijdrage/donatie wordt besteed aan de voetbalvereniging, met als laatste 
item, een zeer grote bijdrage van de Club van 100 aan de 80 zonnepanelen die op de tribune 
liggen, de overige 20%-15% is voor een jaarlijks uitje. Lid worden kan door je aan te melden via 
clubvan100@rkedo.nl , of via de bestuursleden Nico Schouten, Nico Wijte, Peter Smal, Cas Wit 
en Jaap Heemskerk. Je bent van harte welkom.
Op 17 april a.s. is het sportcomplex van RK EDO weer de gastheer voor de Jozefschool van een 
aantal klassen, tevens zal voor de jongere groepen een programma in de sporthal gemaakt worden 
door voetbalverenigng RK EDO. 
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Het Walking Football bij RK EDO heeft zich de afgelopen maanden bewezen. Opgericht op 8 okto-
ber 2019 hebben we nu een enthousiaste groep mensen van een man of 15, die wisselend op de 
maandagmiddag en/of op de dinsdagmorgen onder de deskundige leiding van Jos Koppes, lekker 
bezig zijn. Allen die er aan begonnen zijn, ook de sceptici, vinden het een mooie aanvulling op hun 
in beweging zijn. Een uurtje actief op het veld en daarna nog een half uurtje voor de gezellige 3e 
helft in de kantine (koffie/thee). 
Wil jij ook kennis maken met Walking Football, neem een keer op een maandagmiddag om 14.00 
uur (=even week) en/of dinsdagmorgen 10.00 uur (oneven week) je gymschoenen mee en je kan 
meedoen. We spelen op kunstgras dus voetbalschoenen zijn niet echt nodig. Het gaat altijd door, bij 
sneeuw wordt het een social event in de kantine, met bijv. sjoelen, keezen, klaverjassen, voetbal-
spel enz. Er zijn geen kosten in geld, je mag een bijdrage leveren als vrijwilliger, bijv. als gastheer/
vrouw, of in de kantine, of een andere vrijwillige functie binnen de club. 
Je bent van harte welkom als je 60 jaar of ouder bent, verder zijn er geen belemmeringen om 
Walking Football te gaan doen bij voetbalvereniging RK EDO. Tot ziens.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan, voorzitter

NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS
Speellocatie Golfbaan Spierdijk
Op donderdag 6 februari zijn we gestart met de 4e periode. Na 2 speelrondes 
staan Marian Reus en Manuel Villena weer boven aan in de A-lijn, degene 
die gepromoveerd zijn hebben het moeilijk en alle 3de paren staan nu nog 
onderaan. In de B-lijn staan Peter Degeling en Ton Schoenmaker op 1 en ook 
hier hebben de promoverende uit de C-lijn het moeilijk. In de C-lijn staan Piet 
Hoedjes en Ton de Weerdt op 1. Met nog 4 speelavonden te gaan is er echter 

nog niets zeker en hebben velen weer een kans om te promoveren.
Verwantschapstoernooi
Op zaterdag 29 februari wordt het Verwantschapstoernooi gehouden. Dit is een open toernooi 
en spelen 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 toernooi is dus OOK voor personen die geen lid 
zijn van BC Kompas, iedereen is welkom om met een familielid mee te doen, de inschrijving sluit 
bij 48 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! 
De inschrijving sluit op 22 februari.
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
Meer info over de cursus kunt u t.z.t. vinden op www.bckompas.nl. 
De eerste aanmeldingen zijn al binnen, dus heeft u ook zin om te leren bridgen meldt u zich dan 
aan. Dit kan individueel of al met een partner!

Met vriendelijke groet, PR Kompas, Ineke Mes



19

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De achtste ronde om de KBO beker op donderdag 13 februari 2020. Vandaag 
mogen wij 56 deelnemers ontvangen om een middag gezellig te klaverjassen. 
Te beginnen met een kopje koffie  
of een glas thee met een lekker koekje 
daarbij. Vervolgens nog een paar gratis 
drankjes i.v.m. het 60 jarig bestaan. Na 
een geslaagde middag kon Jannie Laan 

de eerste tien prijswinnaars bekent maken. De poedelprijs 
ging naar Riet Pronk met een mooie prijs van Jannie. 
De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Achtste ronde     
1 Ans v/d Brande           5802 AGENDA:
2 Jo Groot              5683     
3 Kees  Jonk                5657 5   maart  Muziek van Wim Schindler
4 Gert Pronk              5562 12 maart  Filmmiddag
5 Jan  Jonker             5459 26 maart  Bingo  
6 Maarten Koning           5427 02 april  Creatief
7 Jannie Pronk              5395    
8 Trees Schouten          5328 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur 
9 Paula Reerink            5182 Aanvang 14.00 uur  
10 Trijntje Visser              5173     Johan van Loodam

UIT MET DE ZONNEBLOEM
Dinsdag 11 februari op pad met de Zonnebloem naar het Kunstmuseum in Den 
Haag. Dit museum is gebouwd door Berlage en ziet er van buiten al prachtig uit 
door het speelse gebruik van de stenen. Wij vertrokken dertig minuten later dan 
de bedoeling was maar daar had iedereen begrip voor na de uitleg van Jorien.
We boften enorm met onze kundige en vriendelijke chauffeur Jorien die over 
alles wat wij onderweg tegen kwamen iets wist te vertellen.

Aangekomen in Den Haag of zoals Jorien zei ; De hofstad kregen wij een lekkere lunch met 
broodjes en koffie waarna de reis door het museum kon beginnen.
Helaas moest één van de deelneemsters, na een val met haar rollator naar het ziekenhuis voor 
controle. Gelukkig is de Zonnebloem op alles voorbereid en werd dit zeer kundig en goed geregeld, 
met dank aan de vrijwilligster die mee ging. Voor de rondleiding werden we verdeeld in 3 groepen 
met een eigen gids. Na het opzetten van de “oortjes” kon de rondleiding beginnen.
We begonnen bij een prachtig schilderij van Isaac Israels geschilderd toen hij 18 jaar was en daarna 
een schilderij van Breitner, beide schilders behoren tot de belangrijkste kunstenaars van Nederland 
in de negentiende eeuw. Tijdens de rondleiding zagen wij ook kleding uit de negentiende eeuw 
en konden wij het verschil in stijl zien tussen Breitner en Israels. Verder hebben wij ook nog werk 
gezien van Vincent van Gogh en Jozef Israels de vader van Isaac. Na de rondleiding met de gids 
was er nog voldoende tijd om ook zelf even lekker rond te kijken in het museum of een kopje 
koffie te drinken. Na een voorspoedige terugreis waren wij om 17.00 uur weer veilig terug bij de 
Rozenstaete. Zonnebloem vrijwilligers, heel hartelijk bedankt voor een fijne en goed verzorgde 
dag.  Een deelneemster.
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afdeling Berkhout/Bobeldijk

MIJN JEUGD IN HET MUIDERSLOT, WAS DE TITEL VAN DE LEZING VAN 13 FEBRUARI.
Lisa Louwerse-Reder is in februari 1945 geboren op het Muiderslot en hoe dat zo kwam vertelde 
ze ons ondersteund door een mooie PowerPoint presentatie.
Haar opa, Cornelis Reder werd ooit geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Daarvoor was hij 
gewoon een trambestuurder in Den Haag die op een mooie dag een aanrijding kreeg met de koets 
van de veel te hard rijdende prins Hendrik en koningin Wilhelmina. De koningin vond dat hij 
hen, door heel hard te remmen , had gered van  de dood en een republiek. Nederland had toen 
namelijk nog geen troonopvolger, Juliana was nog niet geboren. Cornelis werd geridderd en kreeg 
de bijnaam Reder-Rijder-Redder-Ridder.
Omdat opa nu een belangrijk man was en ook nog eens heel handig, werd hij gevraagd om be-
heerder te worden van het Muiderslot. De vader van Liza was toen 12 jaar en heeft deze taak later 
overgenomen van zijn vader. Vader was ook heel handig en moeder eiste dat er meerdere toiletten 
kwamen, een privé keuken, elektriciteit en stromend water. Zo kreeg het gezin wat meer luxe in 
het grote, oude en koude kasteel. De ouders gaven rondleidingen en hadden alleen op nieuwjaars-
dag vrij. Het koningshuis bracht ook veel bezoekjes aan het slot, maar dat was altijd heel vroeg in 
de ochtend voordat het “gewone” volk kwam.
De ouders van Liza verhuisden toen Liza twee jaar was maar haar oom nam de honneurs waar en 
Liza was nog heel haar jeugd regelmatig voorbezoek of een logeerpartij op het slot. Ze trouwde er 
en ook als juf van de basisschool heeft ze met haar leerlingen veel bezoekjes aan het slot gebracht.
Er werd ons nog veel verteld over de boeiende geschiedenis van het Muiderslot, hoe in de oorlog 
als  school diende nog veel meer. We hebben allemaal genoten van dit bijzondere en boeiende 
verhaal. Volgend jaar gaan we kijken naar de mogelijkheden voor een excursie!
Na de pauze was het tijd voor de jaarvergadering en vertelde het bestuur over de plannen voor 
het komende jaar en legde verantwoording af van het afgelopen jaar. Na afloop ging iedereen weer 
tevreden naar huis. De volgend avond,  donderdag 12 maart, hebben wij samen met de afdeling 
Avenhorn/Oudendijk een muzikale avond in Vila Groet in Avenhorn. Janina Keizer zal dan voor 
ons zingen. Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs op een van onze avonden om de sfeer te 
proeven. Kijk op onze website van de Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/Bobeldijk. Ons mail-
adres is berkbobel@hotmail.com.

Namens het bestuur,  Waltraud van der Woude

VERHALENVERTELLER “ BESS “ BIJ DE  OBBB  IN DE RIDDER
Op dinsdagmiddag 13 februari kwamen er ongeveer 30 
personen (waaronder weer wat nieuwe leden) naar de gezellige 
Ridder voor de jaarvergadering en met de voor een vrolijke noot 
zorgende Peter Besseling als verhalenverteller “BESS”.
Natuurlijk eerst het serieuze gedeelte van de jaarvergadering en 
daar werd zoals gewoonlijk snel doorheen gelopen. 

Wel werd stil gestaan bij het afwisselende jaarprogramma met veel mooie activiteiten zoals 
binnenkort een rondleiding bij Forbo interieur en bij chrysantenkwekerij Dekker in Hensbroek.
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Alles loopt perfect en de financiën zijn bij controle duidelijk en in orde bevonden.
Daarnaast speciaal te vermelden dat we met het jaarlijkse daguitje dit jaar een bezoek gaan brengen 
aan SAIL Amsterdam. Kortom mooie vooruitzichten en blije gezichten bij wat er allemaal staat 
te gebeuren. Deze middag waren ook Win Bijman (wethouder), Ineke Kunst (welzijnswerker 
ouderen) en Manuela de Man (de opvolgster van Ineke) aanwezig.
Ineke stopt vanwege pensionering en draagt het stokje over aan Manuela.
Onderwerp van bespreking was de veroudering van de Nederlandse bevolking en de toename 
van het aantal mensen met dementie. Koggenland is sinds kort een dementievriendelijke 
gemeente geworden. Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor degene die het overkomt en 
voor de mantelzorgers. De gemeente wil daarom de inwoners voorbereiden op deze veranderde 
samenleving zodat de inwoners leren om te gaan met iemand met dementie.
Er werd informatie verspreid met o.a. de 10 geboden van Dementie en hoe herken je de signalen 
van dementie. Allemaal heel nuttig om je in het onderwerp te verdiepen.
Ook werd er nog een kleine kwis gedaan om duidelijk te maken hoe de communicatie meestal 
verloopt. Het was voor ons allen goed om hiermee inzicht te krijgen op meer herkenning.
Op 20 april is er in het gemeentehuis weer een Alzheimercafe met als thema:
“ik voel dat het niet pluis is”.
Beide dames kregen als dank een boeket bloemen mee naar huis.
Na een pauze ( hadden we wel even nodig na zoveel informatie) kregen we een optreden van 
verhalenverteller “BESS” (Peter Besseling). Hij bracht de kunst van het vertellen van een verhaal 
in woord, gebaar, mimiek en met behulp van attributen ten tonele. Met steeds een andere hoed/
pet op voor de personages in zijn verhalen kregen we een boeiende inkijk over gebeurtenissen in 
het dorpsleven. Zo werd het publiek verrast met de onderwerpen als liefde, geld en geluk.
Alles bij elkaar hadden we weer een nuttige en amusante middag achter de rug.
 Piet Smit.

INFORMATIEVE AVOND KVG DE GOORN 18-02-2020 
Vanavond hadden we de dames Marise en Anneke van Stichting Genetische 
Hartspierziekte op bezoek. Zij kwamen ons vertellen over PLN - GEN afwij-
king. Dit is een HARTSPIERZIEKTE die door mutatie van het hart-gen, een 
aminozuur minder heeft (phospholambam-gen). 
Dit veroorzaakt onder andere; hartritmestoornissen, hartkloppingen, pijn op 
de borst, verminderde uithoudingsvermogen tot aan mogelijke plotselinge 

hartdood. Door onderzoeken van stambomen van de mensen die PLN-gen drager zijn komt er 
terug dat de gen is ontstaan in Friesland (575-825 jaar geleden). 
Steeds kwamen uiteindelijk dezelfde familienamen boven. Daaruit blijkt ook dat mensen met PLN 
ergens als familie moeten zijn gelinkt. Omdat (Noord) Nederlanders al veel reisden is het PLN ook 
al bekend en erkend in de U.S.A. en Europa. Overige gebieden zijn nog niet bekend. 
Je hoeft niet altijd last te krijgen als je gendrager bent. Maar dit gen kan zich al in vroeg stadium 
ontwikkelen en kan worden overgebracht op de volgende generatie. Behandeling bestaat op dit 
moment uit medicatie en soms plaatsing van een ICD (implanteerbare Cardioverter Defibrillator) 
tot aan een hartsteun of harttransplantatie. 
Anneke is drager van het PLN gen en heeft ook al bovenstaande behandelingen moeten ondergaan.  
Doordat er hartkwalen in de familie voorkwamen heeft zij zich laten testen. Het is belangrijk om 
onderzoek te doen naar het uitbannen van deze ziekte. 
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Vaak wordt de ziekte nu op middelbare leeftijd ontdekt en kan men de 2e generatie alleen inlichten 
en aanbieden zich voor het afwijkende gen te laten testen. Terwijl die generatie dan kan hopen op 
50% kans om een kind te krijgen met het PLN gen of voor andere oplossingen kan zoeken. 
De Stichting PLN houdt zich met onbetaalde vrijwilligers bezig met fondswerving en informatie-
verspreiding. Meer weten? Kijk op https://plnheart.org/  
We zijn ook blij dat we haar deze avond de bijdrage mochten meegeven die we afgelopen jaar bij 
onze avonden tijdens collectes bijeengekregen hebben. Daarnaast is het ook goed, dat we onze 
leden met deze avond duidelijk hebben kunnen maken, waarom we onze collectebus bij onze 
avonden rond laten gaan. Met een opkomst van 37 dames die zeer geïnteresseerd waren, met vra-
gen en mogelijke ideeën. Een zeer goede avond. Namens het KVG bestuur tot de volgende avond.

KOFFIEOCHTEND DOE-TEAM GROSTHUIZEN
19 Februari was er weer een koffieochtend in het Dorpshuis Grosthuizen. 
Er kwamen verschillende mensen op af, zelfs al een paar “vaste klanten”.
Een teken dat het gewaardeerd wordt om dit te organiseren. Maar er kun-
nen er nog meer bij. Het is voor jonge en oudere Grosthuizenaren om even 
gezellig bij te kletsen. Je ontmoet mensen die je anders niet opzoekt, maar 
waar je nu wel iets over hoort en het best interessant kan zijn om mee te 

praten. Zoals eerder gemeld kan je ook de foyer van het dorpshuis gebruiken om workshops of 
andere cursussen te geven. Dit om meer leven in het dorpshuis te krijgen. De gemeente heeft 
toestemming gegeven om een biljart, een pooltafel en een dartbord te plaatsen. Daar kan, als het 
geplaatst is, op vrijdagavonden als er gesport wordt in de zaal gebruik van gemaakt worden. Daar 
kunnen meer momenten bijkomen als daar animo voor is.
De volgende koffieochtend staat gepland op maandag 16 maart van 9.30 tot 11.30 uur.
Zou gezellig zijn als u erbij bent.
 Groeten Guda, Renate, Vanessa en Ella

BINGOMIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Een paar keer per seizoen is het KBO gokcentrum in “de Rozenstaete” op 
donderdagmiddag geopend. 
Een goed gevulde zaal met veel dames (die houden wel van een gokje) en ook 
diverse heren (die hielden de dames weer in de gaten) met een bingo plankje 
op tafel. Een mooi en goed gevulde prijzentafel door Paula Reerink geregeld en 
achter de microfoon onderleiding van Ria Stet gaat de eerste ronde van start. 

Als een geoliede machine rollen de balletjes op het 
balletjesbord voor de controle als er bingo wordt 
geroepen.
Op de vele tafels of in de hand werden de 
bingoschuifjes dicht geschoven en steeg de 
spanning van waar blijft toch dat ene nummertje, 
dat je nog zo hard nodig hebt om het rijtje vol te 
krijgen. En ja hoor daar komt een kreet uit de zaal 
BINGOOOO.
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Vervolgens krijg je het gepuzzel met het volgende rijtje, welke was dit ook alweer en daarna het 
hele bingobordje vol. Gelukkig is er tussen de bingo rondes ook ontspanning verzorgt door de 
dames van de bediening die drankjes rond brachten. Ans, Paula en de bediening weer bedankt 
voor deze geslaagde middag Bingo.
 Johan van Loodam

JAARVERGADERING MET MUZIKALE QUIZ
Donderdag 20 februari heette voorzitter Hannie Offringa 
alle aanwezigen welkom in De Grost bij de 74e jaarver-
gadering. Het is dit jaar ons 75 jarig jubileum en daarom 
worden oudere leden gevraagd naar hun herinneringen. 
Dit keer was de beurt aan Koos de Wit. Zij is in 1958-59 
lid geworden, haar moeder was ook lid. Annie Noomen 

zat toen in het bestuur. De bijeenkomsten waren toen in de middag en schoonmama of mama 
paste op de kinderen. Koos denkt met veel plezier terug aan de mooie middagen en avonden, zoals 
de avond met Nel van Laren Zwuup en aan de uitjes naar de kaasfabriek en de mooie dagjes uit 
met de bus van Herman Beemster. De laatste jaren ging ze altijd mee met de fietsuitjes, jammer 
dat dat niet meer lukt. Ook heel leuk waren de cursussen, zo werd een beeld gemaakt bij Loes 
Sjerps en mozaïek bij Johanna Vaarkamp. Vervolgens werd aandacht gevraagd voor verschillende 
evenementen die binnenkort plaats vinden: 15 maart in Meerzicht spreekt een voormalig Iraanse 
vluchtelinge in het kader van Internationale Vrouwendag en op 7 mei is er een stadswandeling in 
Monnikendam over de oorlogstijd.  
Het jaarverslag werd boeiend voorgelezen door Paula Reerink, de hoogtepunten van het afgelopen 
jaar kwamen voorbij. De high tea in Meerzicht wordt nog toegevoegd. De financiële gegevens 
waren al via de mail aan de leden gestuurd, Tine Hoeksma had dit uitstekend gedaan. Er was een 
positief resultaat. De financiën werden goedgekeurd door de kascommissie. Het bestuur zoekt nog 
mensen om bepaalde taken over te nemen.

Er waren mooie bloembakjes voor de jubilarissen, 
Bea Barning 45 jaar, Lies Heijungs 45 jaar, Atje Kos-
ter 40 jaar, Ria Pelser 40 jaar, Els Spaansen 35 jaar, 
Hennie Boon 25 jaar, Tiny v.d. Oever 20 jaar en 
Grietje Bakker 20 jaar lid. De dames die afgelopen 
jaar een taak op zich genomen hebben om de ver-
eniging te laten voorbestaan kregen een mooie bos 
bloemen en het bestuur kreeg ook nog bloemen van 
alle leden.
Na de pauze kregen we een muzikale quiz verzorgd 
door de Heer Schipper, we kregen fragmenten uit 
muziekstukken met meerkeuzevragen en een aantal 
open vragen en instinkers. Gelukkig konden we el-

kaar wat helpen, soms echter van de wal in de sloot. Helaas was de muziek kwaliteit niet erg goed. 
Er waren kleine prijsjes voor de winnaars. Hannie bedankte iedereen voor de gezellige avond.
De volgende avond is op 12 maart, een gezamenlijke avond met Berkhout met de enthousiaste 
zangeres Janina Greven Keizer uit Volendam. Dit moet een mooie avond worden! We hopen weer 
op een grote opkomst.  Harmina ter Schure Riemersma.
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“PRINS RIKUS” HEEFT DE KLUS GEKLAARD
Hallo Leuterianen, carnaval 2020 zit er weer op. Onder aanvoering van prins  
“Rikus”,  zijn hofdame Linda en de Raad van Elf  hebben we weer een paar 
fantastische carnavalsdagen beleefd in onze leutbunker Dolleburg . Barry – 
Inge en medewerkers bedankt voor de geweldige ontvangst in Leutbunker.
Op zaterdagmorgen was er het ziekenbezoek, iets wat elke keer toch weer 
heel bijzonder is, die dankbare blikken doet je toch wat. Op de zondag, dit jaar 

geen optocht en gezien de weersomstandigheden was dat geen verkeerde keuze. Door de harde 
wind konden we de Tempelierspop ook niet plaatsen voor onze Leutbunker.
Vele verklede kinderen kwamen met hele mooie creaties naar onze Leutbunker, ook hadden we 
een vijftal geweldige artiesten bij de Tempeliers Got Talent show,  de jury had er hun handen 
vol aan. Helma, Aaike en Helmy bedankt voor de jurering. Er werden deze middag ook vele 
kleurplaten ingeleverd en de deelnemende kinderen kregen nog een gratis zwemkaartje.
Prins Rikus deed een perfecte performens en ging met Linda en de raad van Elf voorop in de 
polonaise. Rikus en DJ. Trunk hielden de stemming er voortreffelijk in, iedereen genoot en dat is 
natuurlijk prachtig. Al met al een hele leuke gezellige en bovendien geslaagde middag.
Dan de maandagmiddag, de 55 + middag, een gezellig zaaltje vol. Koffie met overheerlijke 
appeltaart, zelf gebakken door onze Marieke, het altijd spannende bingo spel kon natuurlijk niet 
ontbreken. Natuurlijk waren er weer vele mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de bingo en 
loterij. Sponsors en adverteerders bedankt  voor jullie inbreng. Gerard Koedooder zorgde voor een 
geweldige stemming, er werd meegezongen, gedanst en ook de polonaise werd gelopen. 
Ook werd er nog een erelid benoemd, Arina Jonkman werd in het zonnetje gezet voor al haar 
vrijwilligerswerk bij onder andere de EHBO en het Huttendorp.  Ook deed Arina  gelijk de trekking 
van de grote loterij. Ook willen we de EHBO vrijwilligers nog even bedanken voor hun inzet dit 
weekend.  

Al met al een heel 
geslaagde middag. Aan het 
eind van deze middag trad 
Prins “Rikus” weer af en 
kreeg een hartstochtelijk 
applaus voor zijn goede 
performance tijdens het 
carnavalsweekend, hij was 
weer Prins af, de klus was 
geklaard.

Prins “Rikus” (en natuurlijk 
Birgit) bedankt hè, het was 

fantastisch, een driewerf  Alaaf voor jullie  ALAAF – ALAAF – ALAAF.
Ook willen wij de EHBO nog even bedanken en onze hoffotograaf  Stefan die weer honderden foto 
heeft gemaakt, zodat wij het allemaal nog eens  rustig kunnen nakijken.
Het was dus weer een geslaagd carnaval en daar willen wij iedereen voor bedanken, want zonder 
jullie kunnen wij geen carnaval vieren.
Wij hopen jullie volgend jaar allemaal weer te begroeten in onze Leutbunker en neem gerust 
iemand mee, zodat we er met z’n allen weer een groots dorpsfeest van kunnen maken.
Lieve mensen het was TOP

Groetjes De Tempeliers en Sponsbob.
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HALLO LEUTERIANEN,  
Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de mooie creaties en 
optredens  die wij hebben gezien op onze gezellige kindermiddag. Leuk om 
te zien dat er ook steeds meer volwassenen op zondag verkleed komen! Door 
jullie gezelligheid kunnen wij terugkijken op een geslaagd carnaval. 
Uitslag jury 23 februari 2020:
Eenlingen:

4e prijs:  Grinch  Joey Lagerweij
3e prijs:  Hofdame  Rosan Onderwater 
2e prijs:  Super Clown  Lars de Geus 
1e prijs:  Masked Singer (Bidsprinkhaan)  Cato Schuijt
Duo’s:
2e prijs:  Edo voetbal 90 jaar  Fenna en Yara Tulip 
1e prijs:  Panda beren  Sylvie Lagerwey en Liz Zonneveld
Groepen: 
1e prijs:  Storm in Nederland       Liz, Senn en Marije Bosman
       Fleur, Bo en Judith Lenting
       Manon, Lukas en Linda Klaver
Geinprijs: 
Chateau  Meiland   Sepp Schuijt 
Got Talent:
1e prijs:  “Leeg om je heen” karaokeversie    Maartje Weel
Kleurplaten:
Maartje Weel, Bas Weel, Yara Tulip, Joey Beuling en Erwin.    

KARIN BOBELDIJK WINT 7E KLAVERJASMARATHON IN DE RIDDER
Op de winderige zaterdagmiddag van 15 februari kwamen op één na alle aangemelde deelnemers 
aan onze jaarlijkse klaverjasmarathon mooi op tijd naar de arena in De Ridder. Dat een goede 
reservebank niet alleen bij de voetballers van groot belang is, bleek maar weer toen binnen korte 
tijd ook de lege stoel aan de 24 tafels bezet kon worden.
Met zicht op een rijk gevulde prijzentafel, waar maar liefst 27 prijzen op een gelukkige winnaar 
lagen te wachten, werden even na twee uur de eerste kaarten geschud.
In een bij geroutineerde klaverjassers passend tempo werden de eerste drie ronden gespeeld, 
waarna de tafelschikking voor het eten in orde gebracht kon worden.
Met zijn achten om twee tafels werd het langzamerhand wat stiller in de zaal, want als de katjes 
muizen, mauwen ze niet. Chef kok Jolanda had erg veel werk gehad om al die kippen te plukken 
en van pootjes te ontdoen, zodat er niet met kluifjes gestoeid hoefde te worden. Na een heerlijk 
toetje  kon met een gevulde maag aan de avondronde begonnen worden. 
Hoewel schrijven bij klaverjassen best nog wel eens lastig kan wezen, kon rond tien uur het 
afsluitende cijferwerk op tijd beginnen. Ontspannen deelnemers, die waarschijnlijk buiten de 
prijzen zouden vallen en gespannen kandidaten met de hogere puntenscores vielen door de 
neutrale toeschouwers waar te nemen. Even na half elf was de lijst samengesteld en bleken de 
dames best in de bus geblazen te hebben. Wel jammer dat tijdens de prijsuitreiking nog drie 
deelnemers met hun score briefje op de proppen kwamen. 
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Voor het zevende jaar hanteren we al het systeem van dubbel boekhouden, de briefjes na controle 
op volgorde leggen is minder werk dan de lijst van 96 deelnemers steeds langs lopen. Gelukkig 
was ook voor deze mensen nog een prijs voorhanden, zodat we veel tevreden gezichten konden 
waarnemen. Zeker nadat onder de niet-prijswinnaars ook nog eens 13 troostprijzen door loting 
werden verdeeld. Vanaf deze plaats nog een extra woord van dank aan Elleke en haar medewerkers, 
die de inwendige mens weer als vanouds verzorgd hebben. Tevens bedanken we de vrijgevige 
sponsors die ons met een prijs blij gemaakt hebben.
Gelet op alle blije en tevreden gezichten twijfelen wij er niet aan of de 8e klaverjasmarathon op 
zaterdag 13 februari 2021 gaat weer net zo’n succes worden.
Vanaf 1 november kan er voor dit jaarlijkse evenement weer ingeschreven worden. We zullen het 
tijdig in De Heraut aankondigen en blijven het graag voor U doen.
De top 5 :  1. Karin Bobeldijk 10588 punten   Laagste partijscore:
                  2.Coby Bos            10387             Co Appel en Riet Appelman
                  3.Mark Drenth          10280              met 835 punten 
                  4.Marco Overwater 10215
                  5.Tiny Godijn         10094
Tot volgend jaar      Ellen, Guda en Trudy

AGENDA 04-03 T/M 18-03
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 05-03 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Muziekmiddag: Wim Schindler
Vr 06-03 19.30 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
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
Za 07-03   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 08-03 10.00 uur De Goorn/Kerk Jubileumviering RiKiDeGo
Zo 08-03 11-16 uur Oudendijk/Kerk Brocante met taxateur
Zo 08-03 16.00 uur Berkhout/De Ridder De Mordants
Woe 11-03 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 11-03 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 11-03 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Jaarvergadering St Barbara De Goorn 

eo
Do 12-03 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Filmmiddag
Do 12-03 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet VrvNU Muziekavond met zangeres 

Janina
Vr 13-03 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 13-03 17.00 uur Berkhout Violenactie gymver. Olympia
Vr-za 13/21-3  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Za 14-03   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 14-03   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
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
Ma 16-03   9.30-11.30 u. Grosthuizen/Dorpshuis Koffieochtend Doe-team Grosthuizen
Ma 16-03 10.00 uur Scharwoude/Meerzicht Modeverkoop
Ma-za 16/21-03   Collecteweek ReumaNederland
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 20-03 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za 21-03 15.00 uur De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za 21-03 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Zo 22-03 14.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Zo 22-03 13.30 uur Berkhout/De Ridder Berkhout Vocaal korenfestival
Woe 25-03 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 20.15 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
Vr-za 08/09-05 20.00 uur Avenhorn/Groene Toren Evergreen’s Songfestival Warming Up 

Party
Za 16-05 17.30 uur Avenhorn/tennis-voetbal Tevo-toernooi
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 5/6/7-6  Jubileumvoorstelling 75 jaar toneelver. 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 13/14-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Za 27/06  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Woe 01/07  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Za 03/07  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Za-zo  04/05-07  Grosthuizen  Kermis
 6/7/8-07  Avenhorn Huttendorp
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
 02-10  De Goorn Jubileum 90 jaar RKEDO
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FAMILIEBERICHTEN

Bedankt voor de vele kaarten die ik heb mogen ontvangen zowel in Alkmaar als in Hoorn dit 
was een enorme steun voor mij en mijn gezin.
Welkom thuis stond er op de voordeur en achterdeur. Nou dat heb ik geweten, een huis vol 
mensen die me welkom thuis wensten plus de vele kaarten die ik heb ontvangen en niet te 
vergeten de bloemen en fruitmanden zo’n thuiskomst is geweldig. Ik wil iedereen bedanken 
voor deze geweldige thuiskomst.
Het was echt een feest om na ongeveer 3 maanden weer thuis te zijn. Ook wil ik iedereen 
bedanken die direct na het ongeval eerste hulp heeft geboden, hartelijk dank daarvoor. 

 Bedankt Nico Koning

TENSLOTTE

Wie heeft zijn/haar handschoenen bij ons laten liggen? 
 Info tel. 0229-542134.
 Els van Diepen-Gerdes

‘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 11 maart vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


