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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

57ste Jaargang no. 1385
14 april 2020                                           

              
      Wester-Koggenland.

Zeemanreclamegroep
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. Beemsterboerstraat 32 1647 BE  Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN,  WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 22 april 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 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 of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

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

VAN REDACTIEZIJDE
Het Coronavirus en alle beperkende maatregelen leggen een grote druk op ons dagelijks leven. 
Het is van cruciaal belang dat we laten zien dat we om elkaar geven en samen proberen er het 
beste van te maken. Contact houden met elkaar is onontbeerlijk en daarom wordt de Heraut ook 
gewoon bij u bezorgd. Gelukkig zijn er nog enkele verenigingen die een bijdrage konden leveren 
aan deze Heraut en er zijn creatieve inzendingen van lezers zoals gedichten, foto’s, een puzzel en 
een hilarisch stukje geschreven in het Westfries. Hartelijk dank daarvoor.

Hoe komt u deze tijd door? De redactie van de Heraut is benieuwd naar uw ervaringen, anekdotes, 
initiatieven en ideeën. Schroom niet en stuur ze in. Wij van de redactie zijn er blij mee en onze 
lezers hopelijk ook. 
Veel leesplezier en we zien uw bijdrage graag tegemoet. De redactie
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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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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

Vanwege de Corona perikelen zijn al onze kerkdiensten tot en met 1 juni 
komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn er internetvieringen vanuit Ursem en Beets in 
samenwerking met de PG Koggenland. Mensen die deze vieringen willen bekijken kunnen een 
mail sturen naar kerkblad@pg-koggenland.nl voor verdere informatie. 

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 18 T/M 24 APRIL 2020
Zat. 18 apr. 16.30u.   Rozenstaete; geen viering
Zon. 19 apr. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
    (via kerkdienstgemist.nl)
Woe. 22 apr.  10.00u   Eucharistieviering (via kerkdienstgemist.nl)

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 25 APRIL T/M  1 MEI 2020
Zat. 25 apr. 16.30u.  Rozenstaete; geen viering
Zon. 26 apr. 10.00u  Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
    (via kerkdienstgemist.nl)
Woe. 29 apr. 10.00u  Eucharistieviering (via kerkdienstgemist.nl)

Vanwege het Coronavirus zijn er geen vieringen in de Rozenstaete en in de kerk  
Wel kunt u via de computer een viering meeluisteren of een viering terug zoeken.

✶ Ga naar www.kerkdienstgemist.nl
✶ In het zoekvlak intikken: De Goorn
✶ In de lijst met icoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen. 
 
Overleden: Martha van der Hulst-Stam, 91 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. 
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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.parochiedegoorn.nl 

CORONAVIRUS
In verband met het coronavirus zijn al onze speelavonden gestopt, wanneer 
we weer mogen bridgen kunt u vinden op onze site www.bckompas.nl
Wilt u na deze periode van thuis zitten iets anders gaan doen denk dan eens 
aan bridgen en lees onderstaand bericht!

Bridgecursus voor beginners.            
De meeste kaartspelen zijn in een paar avonden te leren. Bij Bridge is dit niet 

het geval. Het is een spel waar ontzettend veel in zit en waar men niet gauw op uitgekeken raakt. 
Bridge is een partnershipspel. U speelt samen met een partner tegen andere partners. Het kan op 
een club in competitieverband maar ook thuis gespeeld worden. In deze cursus leert u de fi jne 
kneepjes van dit boeiende spel. Het scherpt de geest en u ontmoet veel nieuwe mensen waar uit 
niet zelden hechte vriendschappen ontstaan.
De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op de woensdagavond.
Locatie: Golfbaan Spierdijk, Wogmeer 86a, 1643 NH Spierdijk.
Startdatum: 16 september 2020.
Aanvang lessen: 19.00 uur.
Cursusleider: Roelof de Vrij en Frits de Wit. 
Deelnemers worden gratis lid van Bridgeclub Kompas.
Na de cursus krijgt u de mogelijkheid om met begeleiding van ervaren bridgers uw kennis te oe-
fenen.
Voor info of aanmelding: email sturen naar INFO@BCKOMPAS.NL 
Internet: WWW.BCKOMPAS.NL/CURSUS.
 Met vriendelijke groet
 PR Kompas, Ineke Mes

“UIT DEN OUDEN DOOS”
Het is alweer een poosje geleden dat er vanuit de Brassband “Kunst naar 
Kracht” iets te melden was, of het moet het geslaagde BC concert zijn dat op 
1 maart in de Koperbazer werd gehouden. Hierna ging het verenigingsleven 
op slot en dat gaf de tijd om eens te graven in het verleden van de“Kunst naar 
Kracht” dat toen nog als “DE FANFARE” bekend was. De eerste notulen van 

de bestuur en jaarvergadering dateren uit 1934. 
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Alle notulen van de eerste jaren na de oprichting in 1922 zijn verloren zijn gegaan bij de eerste 
brand van café De Hoop (nu Eetcafé 70) in 1933 waar de fanfare en ook andere verenigingen o.a. 
EDO gym en de toneelvereniging de dupe van zijn geweest. Hieronder vindt u een greep van de 
activiteiten uit die tijd die beschreven staan in de notulen van Kunst naar Kracht.

Notulen der bestuursvergadering van 14 maart 1934.
De Voorzitter opende de vergadering met een woord van welkom en hoopte dat de bespreking 
een aangenaam verloop moge hebben.
De besprekingen zouden hoofdzakelijk  vormen, het vaststellen der punten voor de a.s. 
jaarvergadering.
Daar aan de jaarvergadering nog een zoogenaamde fuif verbonden zal zijn, volgens een genomen 
besluit op de voorgaande jaarvergadering, zullen we toch rekening moeten houden met de stand 
der kas.
De secretaris deelde mede dat er in de kas aanwezig was een saldo van Fl 111,90
Daar de stand der kas niet zo gunstig was werd er besloten hiervoor een bedrag van FL 25,00 
uit te trekken.
De voorstellen van het bestuur werden als volgt vastgesteld.
1ste

Om mej T. Bakker die van ons vereeniging gaat vertrekken een kleine  gedachtenis mede te geven 
voor haar medewerking aan ons vereeniging in de afgeloopen jaren.
2de

Daar er 2 leden van het voorjaar in het huwelijk zullen gaan werd er besloten de gehuwden vrij 
van contributie te stellen.
3de

Om gedurende het jaar een verloting te organiseren, en nu niet als eerste prijs een fiets, maar 
een dressoir te nemen. De prijs van een lot werd bepaald op Fl. 0,10.
Een gedachtenis voor mej T. Bakker zal door het dagelijks bestuur worden uitgewerkt. Tevens 
zullen aan de heeren C. Laan en E. Blank een bloemenruiker worden toegezonden.
Bij de rondvraag dankte mej. T. Bakker de voorzitter voor de waardeerende woorden gesproken 
bij de laatste uitvoering.
De heer Koning oppert nog enkele woorden over de zaalsluiting na de uitvoering. Voorzitter 
zegt toe dat daar krap op zal worden toegezien maar aangezien dat de ontvangsten ook een 
voorname rol spelen wordt daar mede de hand weleens gelicht. De voorzitter hoopt dat de 
uitvoering samen met de tooneelafdeling een gelukkige keus zal zijn en allen goede repetities 
mogen hebben opdat ook de komende uitvoering goed moge slagen
Niets meer aan de orde zijnde dankte  de voorzitter allen voor de gezellige bespreking van de 
avond en sloot de vergadering met de Christelijke groet.
J.J. Bakker (voorzitter)

Nawoord: Waaraan de heren C. Laan en E. Blank een bloemenruiker verdiend hadden, staat niet 
vermeld in het verslag, maar wat we kunnen opmaken uit deze notulen is dat ‘krap bij kas zitten’ 
in 100 jaar niet veranderd is bij de vereniging. 
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HEB JIJ WEL EENS EEN KOE ZIEN DANSEN?
Ondanks heel Nederland “opgehokt” 
zit mochten de koeien van de Fam. 
Bierman uit Grosthuizen na een winter 
op stal heerlijk het land op!
Boer Klaas heeft er voor alle kinderen 
een leuk moment van gemaakt. Ieder-
een kon vanuit de auto coronaproof de 
dames het land dansend in zien gaan.
Een heerlijk gevoel van de lente!

VIOLENACTIE GYMVERENIGING OLYMPIA
Vanwege de Coronacrisis konden de kinderen dit jaar niet langs de huizen 
om de prachtige viooltjes van Casa Flores te verkopen.
Maar het bestuur van gymvereniging Olympia kwam meteen met een oplos-
sing.
Bij verschillende adressen in Berkhout werden verkooppunten aangemaakt 
en kon iedereen zelf viooltjes kopen en toch 1.5 meter afstand houden.

Het mooie weer werkte ook mee, en veel mensen wisten de kraampjes te vinden. De opbrengst 
was € 1325,00. Iedereen die ons heeft geholpen enorm bedankt.  
Bijf gezond, en na de Corona Crisis hopen we jullie weer te zien bij onze vereniging.
Alle informatie over onze vereniging kunt u vinden op: olympiaberkhout.nl

Ook de vrijwilligers hielden zich 
aan de 1.5 meter afstand.
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BESTE KBO-LEDEN
Het Coronavirus waart als een spook rond en legt sinds half maart het sociale 
leven plat. Heel abrupt is het verenigingsleven van KBO De Goorn, zoals al het 
verenigingsleven in het hele land, stil komen liggen. 
De momenten waar u naar uitzag, het Koersballen, de Bingo, het Klaverjassen 
en het potje Biljarten zijn er plots niet meer. 
Voor uw eigen veiligheid en voor de mensen in de Rozenstaete in het bijzonder 
was het noodzaak om alle activiteiten af te gelasten en zoals het er nu daar 

uitziet zullen die pas in het nieuwe seizoen met ingang van 10 september worden hervat.
De activiteitencommissie is druk bezig met de invulling van het Jaarprogramma voor het seizoen 
2020/2021. Maar ook zij worden belemmerd in hun bijeenkomsten en communiceren één op 
één of via de mail.
Onze bezoekjes als bestuur bij u thuis voor jubilea, verjaarfeesten en bij ziek en zeer mogen wij 
noodgedwongen niet afleggen en u zult het dan maar moeten doen met een kaartje, u toegezonden 
met gemeende belangstelling. Het is helaas niet anders en we moeten het er maar mee doen.
In de maand juni zal u het jaarprogramma 2020/2021worden bezorgd met een toegevoegde 
memo. Houd zo mogelijk contact met elkaar via de telefoon, app of mail, omdat  persoonlijke 
contacten ook in deze lastige tijden belangrijk blijven. 
Denk vooral aan de mensen in verpleeg- en ziekenhuizen die snakken naar belangstelling van 
familie, vrienden en kennissen. Alle goeds en tot in betere tijden.
 Namens het bestuur van KBO De Goorn
 Ko Schouten (voorzitter).

      Afdeling Avenhorn/ Oudendijk

VVNU AVENHORN OUDENDIJK, 
Gezamenlijke avond met Berkhout met zangeres Janina. 
Hannie Offringa heette iedereen welkom, ook de dames van VVNu Berkhout op donderdag 12 
maart in Villa Groet. Omdat er minder dan 100 mensen bij elkaar kwamen, mocht deze avond 
nog doorgaan. Hannie nodigde ons uit om in de pauze in te schrijven voor de High Tea op 2 april 
in Meerzicht. Ook voor de stadswandeling op 7 mei in Monnickendam kon worden ingeschreven, 
ook door de dames van Berkhout. Er is dan een wandeling waarbij ingegaan wordt op het 
oorlogsgebeuren en 75 jaar bevrijding, lunch en museumbezoek 
De Vrouwendag in Meerzicht met een voormalig Iraanse vluchtelinge is uitgesteld.
De voorzitter van Berkhout/Bobeldijk Tine Weernink feliciteerde ons met het 75 jarige jubileum 
en hoopt dat we richting de 100 gaan. Ze was, in verband met 75 jaar vrijheid, naar een lezing 
geweest over het Hooge Nest een boek van Roxane van Yperen. Het thema; als het nooit verteld 
wordt, is het voor niets geweest. Verder wees zij ons op de kunst en knipwerk tentoonstelling in 
Het Westfries Museum.
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Vervolgens kwam de one woman show van 
Janina Greven Keizer, geboren in Volendam. 
Deze avond was voorlopig haar laatste optreden 
in verband met het Corona virus. Ze begon met 
het warm gezongen lied, Find my love. Tussen 
de liedjes door vertelde ze over haar leven en 
de liedjes. De muziek regelde ze zelf. In de 
meest Nederlandstalige liedjes maakte ze een 
reisje door de tijd, Marianne Weber, Willeke 
Alberti, Lenny Kühr, BZN met Annie, Anneke 
Grönloh, Benny Neyman met de Vrijgezel en 
een medly van ABBA. Ze wist al meteen een 
gezellige sfeer te brengen, er werd veel 
meegezongen en geklapt. Na de pauze Imca 
met Viva Espana, Vera Lynn, Wim Zonneveld 
met het Dorp en een Amsterdamse medley, een 
hele kroegentocht. Word nooit verliefd, Ja 
zuster, Mary Servaes met Mexico enz. Er 
mochten ook verzoekjes gedaan worden, zo 
zong ze Van Linda Ronstadt Blue bayou, van 
Jasperina de Jong Dol op de natuur, Leef en 
Buona Sera van Hazes. 

Er werd zelfs nog gedanst en er kwam een kleine polonaise.
Na afloop werd Janina bedankt met een mooi boeket en werd geprezen voor een geweldige avond, 
met de stemming er goed in. 
Iedereen werd wel thuis gewenst en sterkte voor deze onzekere tijden.

Harmina ter Schure Riemersma.

Inmiddels zijn in verband met het Corona virus al de genoemde evenementen afgelast of uitgesteld. 
Ook de komende geplande avonden zijn voorlopig afgelast. We hopen jullie gezond terug te zien.

EINDUITSLAG KLAVERJASSEN KBO DE GOORN
Beste klaverjassers,
Helaas is er plotseling een einde gekomen op donderdagmiddag aan het 
klaverjassen en alle andere activiteiten van de KBO door het Coronavirus.
Normaal wordt er met klaverjassen over 12 rondes gespeeld, maar nu moeten 
wij na 9 rondes dit beëindigen. Dit heeft tot gevolg, dat er dit seizoen geen 
winnaar bekend wordt gemaakt en geen beker uitreiking is.
Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Volgend seizoen kunnen wij dan weer met vol goede moed beginnen aan de nieuwe rondes.
Als bestuur  wensen wij iedereen veel sterkte toe om deze moeilijke tijd door te komen.
Hierbij de stand en afsluiting na 9 rondes.
Vervolgens bedanken wij de dames voor de verzorging deze middagen en Janny Laan Smits als 
organisator van het klaverjassen.
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De top vijf
1 Jannie Pronk  38672
2 Dinie Pronk  38522 
3 Gerrit pronk  38464   
4 Riet de Lange  38456
5 Jopie van Diepen  38195  
 Johan van Loodam

PENIEK
D’r hoeft maar efkes wat te wezen of heêl Nederland skiet geloik in de rooie vlekke.
Neem nou ‘t coronavires.
D’r loikt eerst niks an de hand.
Tot ‘r ientje komt die dinkt dat ie wat onder de lede het.
Ofkeken van de Chineze.
Den komme d’r nag ‘n zoôtje.
Op slot zoit de menister presedent: ‘joôs, alle kefees moete dicht!‘ 
Alle skoôljoôs hewwe nou al drie weke vraai.
Ok moete we thuis werke, heb Rutte zoid. Hoe zou ie dat doen?
Streitemaker bloid, ken ie oindelek z’n ongeloike streitje opgnappe.
De loôdgieter rippereert z’n lekkende kraan en zet de plee weer vast. Deer was ie de leste toid 
niet an toe kommen.
Toch benne d’r mense die de deur uit moete. Den denk ik an de skoôlmeisters die de joôs van 
ziekehuispersoneêl en pliesies opvange moete. Die benne den oppassers voor die joôsies.
Nou liep ik vedaag nag deur de supermarkt en deer hoorde ik ‘n vrouwtje puur te keer gaan 
teugen ‘n joôn:
‘‘t Is asociaal wat je deer doene!’ zee ze, ‘Je moete ok rekening houwe met de aare mense die hier 
komme. Je hewwe je kar volgooid met pleepepier en keukerolle, d’r bloift voor ‘n aar niks over. Je 
hewwe wel voor ‘n half jaar insloegen. ‘t Is ‘n skandaal!‘ 
En zô keêuwde ze nag ‘n toidje deur.
‘Mevrouw,’ zee de joôn op slot, ‘as u uitraasd is, ken ik den deurgaan met  vakkevulle?‘   

 Klaas Jan Bierman, Avenhorn



11

BERKENSLAG NIEUWS
Hebben we het in de vorige editie van de Heraut nog over de stormen die we 
met zijn allen moeten doorstaan, welke van te voren al een naam hebben, is er 
momenteel iets veel ernstiger aan de hand met ook al een naam…… Covid-19 
ofwel Corona.

Wie had  kunnen denken, dat wij na steeds een “vleugje” wind gekregen te 
hebben, vanuit, een ergens in de wereld begonnen tropische storm, nu getrof-
fen zijn door, een in grootte niet te bevatten, ergens in de wereld begonnen, 

virus. Het houdt ons allemaal bezig en dat is op zich een goed teken, want dat maakt ons bewust 
van het feit dat wij die 1,5 meter afstand moeten bewaren tot elkaar en dat het belangrijk is om je 
handen te wassen, te wassen en nog eens te wassen.

Maar ook zijn wij “lamgeslagen” het houdt ons bezig dat je momenteel geen of nauwelijks fysiek 
contact kunt hebben met familie, vrienden, buren, je fysio of je kapper. Zelfs bij “brood van gis-
ter” zijn maatregelen genomen zodat je afstand kunt (en moet) houden. Chapeau overigens. En 
uiteraard chapeau voor een ieder die bijdraagt aan het feit dat wij Nederlanders nog zo normaal 
mogelijk kunnen en mogen functioneren.

Voor ons als Berkenslag commissie betekent het afwachten…..er van uitgaande dat wij met zijn 
allen het gemene virus in  week 36 van dit jaar toch echt wel hebben overwonnen en dat we dit 
letterlijk en figuurlijk mogen en kunnen vieren met een mooi  en fantastisch tennistoernooi, je 
kunt, ook dan, altijd nog je tegenstander op gepaste afstand proberen te houden…… Voor onze 
mede toernooi organisatoren in onze regio zijn reeds toernooien halverwege afgelast, bij voorbaat 
afgelast, of hangt de beslissing nog af van de maatregelen die er nog zijn of komen en hoe wij het 
virus met zijn allen de kop weten in te drukken. Een ongelooflijke bizarre niet te voorspellen tijd, 
reeds achter de rug, en  nog lang niet voorbij.

In vorm komen voor de toernooien die ons nog wel te wachten staan is momenteel niet zo van-
zelfsprekend meer en menigeen zal straks wellicht iets stijver op de baan staan en het spelletje 
zal misschien iets stroever gaan als dat je gewend was. Maar voor op het moment is het, voor ons 
allemaal, alleen maar belangrijk om op een gezonde manier in shape te blijven, dus dan maar een 
balletje tegen een blinde muur in huis gooien, maar denk om die mooie vaas van oma……..  

#StaySafe

De Berkenslagcommissie
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De janboel van de coronagekte is een feit,
nepnieuws wordt aan alle kanten verspreid.

Daarom ben ik in de pen geklommen,
om het fabelgeklets te verstommen.

Adem inhouden, tien seconden lang,
kansloze exercitie, ben ik bang.

Het virus sterft bij ruim twintig graden,
hoe kan het dan in ons lichaam waden?

Ibuprofen verergert corona,
juist, vast met name in Barcelona.

Water drinken met grote regelmaat,
onzin, al kan het natuurlijk geen kwaad.

Dus blijf checken en wees de beterweter,
want veel info klopt voor geen anderhalve meter.

Het leven zal hen altijd vieren,

mensen, planten, dieren.

Alles zal opgroeien.

Alles zal bloeien.

Het verrijkt,

de tijd,

het verstrijkt.

Alles zal sterven.

Alles zal bederven.

Mensen, planten, dieren,

de dood zal hen altijd vieren.

Klaas Jan Bierman, Avenhorn
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HISTORISCHE VERENIGING HEMONY

Dit is een foto van Oudendijk van omtrent 1920. 
We staan hier bij de zogenaamde draaiboom en kijken de Slimdijk op. 

Links zien we wat toen café de Vriendschap was. 
Nu staat hier Les Deux Ponts. 

Avenhorn anno 1961. We zien hier de Bernhardstraat en er wordt druk gebouwd. 
De eerste voetingen van de nieuwbouw zijn af.
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AVENHORN
Doordat het geweldig mooi weer is geworden, kan de tuindeur open staan en geniet ik van het 
prachtige gezang van een merel, die bij de buren in de beukenboom zit. 

 Groet Corrie Bos

AGENDA 15-04 T/M 29-04    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 18-04 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 18-04 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 22-04 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 22-04 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 25-04 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
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 06/07-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Vr 12-06  De Goorn/Kerk Vormsel
Vr-zo 12/13/14-06 De Goorn/ vv EDO Reus & Bark jeugdtoernooi 
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
 12/13/14-08 De Goorn/vv EDO Voetbaldagen RK EDO
 29-08/06-09 Berkhout/TV De Berk Slaaphuys Berkenslagtoernooi
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
 02-10  De Goorn Jubileum 90 jaar RKEDO

TENSLOTTE

Wij hebben nog plek over op ons volkstuinen complex gelegen aan de Julianastraat in Avenhorn. 
Het is al gefreesd dus een lekker grondje om op te beginnen.
 Voor meer info 06-20886051

Complete meisjeskamer meubels
(Bed, kast, ladekast, kleine ladekast, tv-kastje).
Kleur: rood/houtig
 Telefoonnummer, Elli 06-85288663, Berkhout.

‘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 22 april vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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