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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

57ste Jaargang no. 1386
28 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 6 mei 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
Premier Rutte heeft dinsdag gesproken! We moeten helaas met zijn allen nog even thuisblijven. 
Maar de kinderen kunnen weer naar school vanaf 11 mei, waar nog wel het een en ander geregeld 
moet worden om dat mogelijk te maken. En er kan weer door de jeugd gesport worden. Maar de 
ouderen moeten nog even alleen blijven, helaas. Mooie initiatieven van de horeca om ‘afhaal” te 
worden. De kermis van De Goorn werd digitaal gevierd, dat had je vorig jaar ook nooit verwacht. 
Iedereen verzint iets om inkomen te genereren. Hoe creatief is iedereen. 
Helaas hebben we ook vernomen dat er al een aantal Koggenlanders  overleden zijn aan het virus. 
Veel sterkte voor alle nabestaanden. We hopen voorlopig nog op inbreng van de gemeenschap om 
stukjes, recepten en allerlei in te sturen. Dit kan je in deze Heraut al lezen. Mooi dat er al op de 
oproep gereageerd is. De eerste paal is geslagen voor het Kindcentrum. Zou het zo zijn dat tegen 
de tijd dat het klaar is weer “normaal” naar school gegaan kan worden?
Blijf thuis, houd afstand en vooral hou vol. Sterkte!
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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    
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

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.
Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-apotheek, de Maelson Apotheek, in 
het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. 

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

ZIEKENHUIS DIJKLANDER ZIEKENHUIS, MAELSONSTRAAT 3, 1620 NP HOORN 
TEL. 0229-257257
   
DIERENAMBULANCE TEL.  0229-245353
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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.   

WILGAERDEN
Doet er alles aan om mensen te ondersteunen in het zo comfortabel en plezierig mogelijk ouder 
worden. Thuis of, als dat niet kan, in één van onze woonzorgcentra of (zorg) appartementen.
Voor thuiszorg kunt u een beroep doen op ons wijkzorgteam. Het ondersteunt u met deskundige 
verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, huishoudelijke zorg en zorgalarmering, tijdelijk of 
voor langere tijd. Meer informatie, www.wilgaerden.nl of  0229-287 728

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt hier 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. 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 huis, boodschappenservice 
of vervoer? 
Vrijwilligers zijn te bereiken via onze 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 Schreuder Goedheijt(0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, Dinsdag 09:00 - 10:00 uur, (0229) 56 11 11
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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 2 T/M 8 MEI 2020
Zat. 2 mei 16.30u.   Rozenstaete; geen viering
Zon. 3 mei 10.00u    Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
    (via kerkdienstgemist.nl)
Woe. 4 mei 19.58u   Vanaf de trans van de kerktoren te De Goorn wordt de 
    Last Post gespeeld Rein Roskam op cornet.
Wo. 6 mei 11.30u.  Eucharistieviering via kerkdienstgemist.nl 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 9 T/M 15 MEI 2020
Zat. 9 mei 16.30u.  Rozenstaete; geen viering
Zon. 10 mei 10.00u  Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
   (via kerkdienstgemist.nl)
Woe. 13 mei 11.30u  Eucharistieviering (via kerkdienstgemist.nl)

Overleden: Johanna Maria Delemare-Groen, 90 jaar

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. 
 
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.parochiedegoorn.nl 
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EEN BIJZONDER JAAR 2020……………….
Wat hadden we er zin in, de bijzondere Zin in muziek met
Simone als gast. Maar door het Coronavirus werden er nieuwe maatregelen aangekondigd om 
het virus binnen de perken te houden. De kerkdeuren bleven gesloten, geen bijeenkomsten dus 
voor Op Roet: geen Zin in muziek (14 maart) en geen Taize op (21 maart) . Niet op deze datums 
maar……er komen nieuwe datums, wanneer ? waarschijnlijk na de zomervakantie.
We leven in een onzekere spannende tijd, waarin we moeten wennen aan de “anderhalve meter 
samenleving”. 
We moeten elkaar blijven helpen en steunen waar het kan, maar er gebeuren ook ontzettend veel 
emotionele- lieve en creatieve steunbetuigingen door- én voor elkaar.  Dank aan iedereen die door 
werken en klaar staan waar nodig op welke wijze dan ook! En Op Roet…. ook wij gaan elkaar 
weer zien. Zodra er meer bekend is gaat u dit lezen. Tot slot, een beetje geluk…..

Geluk
Geluk is : as je in gezondhoid
Je werk doen kenne, elke dag
Geluk dat is: een warm gevoel
Het is: wat in je zit gebruike
Dat brengt je dichter bai je doel.
Geluk is: ok wat hebbe kenne
Het is niet alle dage feist.
Geluk is: volop lache kennen
En om je oigen nag het meist! 

Voor nu: gezondheid- wijsheid en kracht !
Nico-Bart-Harry- Anneke en Corrie 
Voor nu: gezondheid- wijsheid en kracht !
Nico-Bart-Harry- Anneke en Corrie 

HERINNERING VOOR DE HERAUT
In de zomer van 1991 kwam ik in de redactie van de Heraut.
In de redactie zaten onder meer Sjaak Brinkkemper , Teunie Korver, Liselotte Hidma.
We vormden een gezellig team met elkaar . De dames verzorgenden de kopij, toen nog geschreven 
aangeleverd , en door ons op vellen papier geplakt . 
Sjaak schreef dan het zgn. voorstukje, dat deed hij op geestige wijze.
In die tijd verscheen in de wereld van de gymnastiekverenigingen een nieuw hoofdstuk wat 
Aerobics genoemd werd. Wat dat precies was wisten we ook niet.
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Sjaak noemde dit in zijn voorstukje in de trant van “aerobics wat is dat nu weer !!!’’ in mijn jaren 
noemden we dat gewoon gymnastiek.
En jawel hier werd op gereageerd, 1 gymvereniging tamelijk gepikeerd dat het toch een heel 
gewone naam was enz.
De andere gymvereniging pakte het sportiever aan, en nodigde de hele redactie uit om een les bij 
te wonen.
Dan kan je toch niet minder om hier op in te gaan.
Zo is op een avond de hele redactie, ja helaas zonder Sjaak, naar de proefles gegaan.
Zelf nooit meer op een gym geweest sinds mijn schooljaren was wel benieuwd, ik kreeg van mijn 
man de uitdrukkelijke raad “je doet toch wel gewoon hé !!!
En daar stond dus de lerares in zo’n snel gekleurd pakje ons alle passen enz. voor te doen en we 
moesten vooral meedoen.
Nou het was voor alle spieren goed, vooral voor de lachspieren, wat hebben we verschrikkelijk 
gelachen !!!
Als er voor de Heraut een foto nodig was dan werd Co Keizer hier voor gevraagd, halverwege de 
avond kwam Co de zaal inlopen om van de aerobics redactieleden een foto te maken.
Ik herinner me niet of er een stukje of een foto in de Heraut van is geplaatst.
Een herinnering die leuk is even te vermelden.
 Margreet de Reus.

A
G

E
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Cultureel Centrum Berkhouterkerk

Concert verplaatst
U heeft er naar uitgekeken om op 19 april 
het concert van Lenny Kuhr in de Berk-
houter kerk te kunnen bijwonen. Helaas is 
dit in verband met het Corona virus niet 
mogelijk. Maar Lenny heeft ons laten 
weten dat zij in principe  op zaterdag 7 
november graag voor ons komt optreden.

DE 
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WEG KWOIT
Arie Kos dat was een manje.
Kloin van stuk, maar groôt van geist.
Je kon ’t zo gek nag niet bedenke,
Arie, nôh, die was ‘r weest.
Niet alliendig in oôs buurtje,
rondom weer hai weze most,
zonder kaart, gien dure TomTom,
gaf z’n ouge goed de kost. 

Arie’s vrouw was ’n heêl are.
Allien op ‘t durp werd alles haald.
Ging zonder Arie nerges hene,
aars raakte Guurt zommaar verdwaald.
Most Guurtje d’rs ’n keer nei Hoorn,
Was ze bloid as Arie zoid’:
‘’k Gaan wel met je mee ‘oôr moidje,
allien raak jij de weg toch kwoit.’

Maar dat Arie niet meer werkte
en aldoor bai zoin Guurtje was,
begon ’t bai Arie te verand’ren.
Dat merkte Guurtje later pas.
Arie raakte an de stoetel
en as hai nei Hoorn raait,
dat zou vroeger echt nooit beure, 
den is hai de weg soms kwoit.

Afoin, zuks duurt vezelf ’n toidje,
maar toch, nei ’n jaar of wat
most Arie zômaar nei ’t verpleeghuis
en Guurtje most allien op pad.
D’r was voor hem ’n pittig plekkie
in ’t verpleeghuis om de hoek.
Kreeg ’n hêle mooie kamer.
‘t Werd toid, want hai was bokkie zoek. 

Guurtje ging nou alle dage,
nam voor Arie puur de toid.
Hai had zuks niet in de gate,
was de weg toen hêlegaar kwoit.
Op ’n mooie zundegochend,
dat is wat moin erg begroôt.
Zonder poin of are kwale,
was lieve Guurtje zommaar doôd.

Arie, bai de kist te koiken,
streêlde zachies Guurtjes heer.
Lachte wat en bleef bloid koike,
want hai wist ’t toch gien meer.
Dan denk ik zommaar bai m’n oigen,
’t was nag lang niet Guurtjes toid.
Oôs Lieve Heer was deuze dage
De  weg ok effies kwoit!

Klaas Jan Bierman, Avenhorn

BEZORGBIEB: JE KAN WEER BOEKEN LENEN!
De vestigingen van de Westfriese Bibliotheken zijn gesloten, maar onze 
dienstverlening gaat door: leen boeken met de BezorgBieb! Bestel via 
het online formulier en ontvang een verrassingspakket van vijf titels. 
We bezorgen aan de deur, volgens de landelijke richtlijnen. Waar moge-
lijk houden we rekening met je wensen. 

Je kan ook aangeven dat je bestelt voor een jeugdlid (en het leesni-
veau aangeven), of dat je grootletterboeken of makkelijk-lezen-collectie 

wenst. Lukt het niet om het digitale formulier in te vullen? Dan kun je onze klantenservice bellen. 
Zie: www.westfriesebibliotheken.nl/bezorgbieb
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Klooien met Boeken: Lees, doe en win een boek!
Een boek doet wat met je, maar wat doe jij met een 
boek? Stuur een foto of korte video aan Digi & Buki 
bij de Westfriese Bibliotheken om te laten zien hoe jij 
klooit met boeken. 
Er zijn tien thema’s, voor elk thema kun je een 
stempel verdienen. Lukt het jou alle stempels te ha-
len? Dan krijg je je Klooi Diploma! Elke maandag 
en donderdag vertelt een van onze Klooi Ambassa-
deurs op Facebook en YouTube hoe je kan klooien 
met boeken. Onze ambassadeurs zijn bijvoorbeeld 

kinderboekenschrijvers, ondernemende inwoners en bibliotheekmedewerkers. Ook Digi & Buki 
en onze robot Slash doen mee! 
Digi & Buki wijzen elke woensdag een weekwinnaar aan voor een mooie prijs, op basis van de 
inzendingen. En zodra het kan, organiseren we een feestje in de bibliotheek waar we de Klooi 
Kampioen extra in het zonnetje zetten. 
Kijk op www.westfriesebibliotheken.nl/klooien voor meer informatie en deelname. 

ONDERHOUD BERKHOUTER KERK
Het is stil in het dorp – Berkhout is net als de rest van Nederland voor een 
groot deel op slot als gevolg van de Corona-crisis. De bijgaande foto van 
de Kerk lijkt die stilstand nog eens extra te onderstrepen: geen stoelen, het 
podium afgebroken en opgestapeld op karren. En inderdaad zijn er mooie ac-
tiviteiten waar we erg naar uitkeken, afgelast of uitgesteld: de 4 en 5 meivie-
ring, dit jaar extra bijzonder met toneel-na-de-stilte en een vrijheidsmaaltijd, 

concerten waaronder dat van Lenny Kuhr...
En toch staat de boel niet stil, want de onderhoudswerkzaamheden waarover we u eerder per 
brief berichtten zijn inmiddels van start gegaan. De lege kerk is een kerk waarin gewerkt kan 
worden. Het verfwerk buiten wordt aangepakt – zeven jaar na de grote restauratie is dat weer 
nodig, de plekken waar de muren bladderen worden aangepakt, verzakte tegels worden opnieuw 
gelegd, zwakke plekken in het voegwerk worden vernieuwd. Omdat er niet om activiteiten hoeft 
te worden heen gepland hopen we dat het werk vlot zal vorderen en hopelijk rond pinksteren 
voltooid zal zijn.
We hopen natuurlijk dat de Corona-crisis zo snel mogelijk voorbij zal zijn en dat we u spoedig 
weer in een stralende kerk mogen ontvangen. We zullen u via De Heraut op de hoogte houden 
van de vorderingen en ander nieuws – want de Stichting Berkhouter Kerk staat niet stil. 
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PS: OPROEP
Een foto als die van het lege interieur vertelt een 
stukje van de geschiedenis van de kerk, over het on-
derhoud. Maar de geschiedenis is lang en veelzijdig: 
natuurlijk is de kerk gebruikt voor diensten, huwe-
lijken, feestelijke bijeenkomsten, maar nog niet zo 
heel lang geleden bijvoorbeeld ook als gymzaal. Heeft 
u mooie of opmerkelijke foto’s van de Berkhouter 
Kerk die u met ons wilt delen? Wij zijn er heel blij 
mee – mogelijk komt er een bord met informatie met 
historische informatie in de kerk, het liefst natuurlijk 
geïllustreerd... 
Heeft u een bijzondere foto? 
Laat het ons weten of stuur hem op naar: 
info@berkhouterkerk.nl

   JUFFROUW WIERSMA
Er was jammer genoeg geen presentatie van het 10e jaarboek 
HKBB. De afdeling movies heeft weer in het archief gesnuffeld 
en daar weer een mooi item gevonden.
Zijn er door de maatregelen geen schoollessen deze dame op 
de film was er altijd gedurende haar periode als lerares. Jeltje 
Wiersma gaf gedurende meer dan 40 jaar les aan de lagere 
school Berkhout.
Streng kon zij zijn, en als ze meende dat je straf moest hebben 
kwam zij bij je tafel pakte je oor hield vast en werd je zo in de 

kast achter in het lokaal of op de gang gezet. Maar menigeen zal zich herinneren de biologie 
lessen van haar, vooruit we gaan wandelend naar de Hulk om de natuur te bekijken, bloemen 
en paddenstoelen verzamelen b.v., om daar later in de klas uitleg over te geven. Ook deed zij 
lang op het einde van de vrijdagmiddag voorlezen, daar hoorde je voor het eerst van de schippers 
van Bontekoe. De film staat weer op het videokanaal van de HKBB en op Facebook Berckhout 
BobelDyk van toen en nu.
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DE EERSTE PAAL VAN HET NIEUWE KINDCENTRUM AAN DE BUITENROEDE IS DE GROND IN

Op 9 april vond het eerste paal 
moment plaats. Er is op 6 april 
gestart met de heiwerkzaam-
heden. De bouw loopt door tot 
de zomer van 2121. 

 Groet Corrie Bos

DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1920

We kijken in de richting van De Goorn en zien links de boerderij van Nic Stam. Rechts een huis 
dat lang geleden is ingekort en recentelijk helemaal is gesloopt. De elektriciteit wordt met stroom-
palen door het dorp geleid. Dit en meer ziet u op “ansichtkaartenberkhout.nl”.

Co Beemsterboer
542670
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CREATIEF MET KRIJT
Op de straten verschijnen de meest mooie krijttekeningen om de mensen op te vrolijken. Met 
een stukje schilderstape kan hier ook een mooi kunstwerk mee gemaakt.
Plak de tape op de stoep. Maak verschillende vlakken. Kleur de vlakken in met stoepkrijt. Ver-
wijder de tape en je kunstwerk is klaar!
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GEEN KONINGSDAG EN HERDENKINGEN.. MAAR WEL MUZIEK
Al 6 weken geen repetities met de brassband is een lange tijd, temeer omdat 
er veel optredens gepland waren in deze periode, maar nu geen Spikerfestival, 
Koningsdag, 4 mei herdenking in Ursem, voorjaarsconcert, optreden in 
Rastede (Duitsland) en “KoggePower” voor brassband 
“Kunst naar Kracht“. Dan is het juli, en vakantie. Tot september zullen we niet 
als vereniging bij elkaar mogen komen, of de regelingen moeten versoepeld 

worden tussentijds. De bonden van muziekverenigingen bij ons, maar ook in alle omringende 
landen stimuleren de leden van de verenigingen om thuis te blijven studeren zodat er zich geen 
muizenissen vormen in instrument en hoofd, en het niveau op pijl blijft. Op internet zie je veel 
fi lmpjes voorbij komen van orkestleden die een gezamenlijk muziekstuk spelen, en dat klinkt 
soms verrassend goed.
Om te laten horen dat er toch muziek gemaakt wordt, hebben de leden van Concertgebouworkest 
alle muzikanten in ons land opgeroepen om op Koningsdag om 10.00 uur het Wilhelmus te spelen 
in tuin of op terras. Misschien heeft u iets gehoord in uw omgeving. Ook is er een oproep van 
het Nationale Comité 4 en 5 mei om op 4 mei om 19.58 u met alle koperblazers in het land ook 
buiten op terras de “Last Post” te spelen, en na de 2 minuten stilte om 20.02 uur, het Wilhelmus. 
Dus….zet uw raam open of ga naar buiten en misschien.. hoort u een muzikant(e) bij u in de 
buurt spelen. U weet dan hoe laat het is, en kun je zingen….zing dan mee.

VRIJWILLIGERS STAAN KLAAR OM TE HELPEN
Sinds Vrijwilligerspunt zich eind maart als partner 
aansloot bij het platform Corona Helpers, hebben 
zich al ruim 120 vrijwilligers via de website co-
ronahelpers.nl aangemeld. Hoewel tientallen vrij-
willigers al mensen hebben kunnen helpen die door 
het Coronavirus aan huis gekluisterd zitten, staan 

nog velen in de startblokken. Vrijwilligerspunt staat eveneens in de startblokken om 
deze enthousiaste vrijwilligers te koppelen aan hulpvragers in Westfriesland. 

Inmiddels heeft Vrijwilligerspunt meer dan 35 koppelingen kunnen maken tussen aangemelde 
vrijwilligers en hulpvragers. Jacqueline de Vos is een van de medewerkers van Vrijwilligerspunt 
die de hulpbieders en hulpvragers met elkaar verbindt: “We hebben veel vrijwilligers klaarstaan 
om te helpen. Jammer dat we nog niet al deze vrijwilligers hebben kunnen inzetten, want ze 
willen echt graag iets betekenen voor een ander! Wel fi jn dat er veel aanmeldingen zijn, want 
dat betekent dat we veel mensen kunnen helpen. En het geeft aan dat de vele initiatieven van 
gemeenten, maatschappelijk organisaties en burgers laat zien dat mensen er ook écht voor elkaar 
zijn.” 

Huiswerkhulp op afstand
De meeste hulpvragen gaan over het doen van een boodschapje, het schrijven van een kaartje 
voor mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken, of huiswerkbegeleiding. Jacqueline: 
“Voor gezinnen is de coronacrisis ook echt niet gemakkelijk. Als ouder ben je ineens juf of mees-
ter, terwijl je vaak ook nog zelf thuis aan het werk bent. En, niet iedere ouder is even handig 
met de online leermethoden, of weet hoe je je kind het beste kunt begeleiden met het huiswerk 
maken. 
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Daarom hebben we via Corona Helpers ook een oproep gedaan voor huiswerkhulp op afstand. 
Inmiddels hebben zich al diverse vrijwilligers met een pedagogische achtergrond aangemeld en 
hebben we al diverse gezinnen en vooral de ouders blij gemaakt!” 

Meer dan 100 vrijwilligers paraat
Momenteel heeft Vrijwilligerspunt 100 vrijwilligers beschikbaar staan. Jacqueline: “Veel vrijwil-
ligers blijven bij ons aangemeld als beschikbaar, ook al hebben we ze al gekoppeld aan een hulp-
vrager. Ze willen gewoon blijven helpen. En ze helpen niet altijd alleen maar waarvoor ze zich 
hebben aangemeld. Zo was er een jongeman die bij een oudere dame kwam voor een boodschap-
je en haar ook gelijk heeft geholpen met haar e-mailprogramma. Normaliter hielp haar kleinzoon 
haar, maar die kon nu niet bij haar op bezoek komen. Geweldig toch?!” 

Hulp nodig? Neem contact op met Vrijwilligerspunt
Iedereen die hulp nodig heeft, of iemand weet die hulp nodig heeft, kan een e-mail sturen naar 
info@vrijwilligerspunt.com of telefonisch contact opnemen via 0229-216499. Jacqueline: “Door 
het grote aantal beschikbare vrijwilligers kunnen wij vrijwel direct een vrijwilliger koppelen aan 
de hulpvrager. Wij hebben nauw contact met de gemeenten en andere maatschappelijke organi-
saties in Westfriesland. Indien nodig, verwijzen wij de hulpvragen door.” Vrijwilligerspunt is van 
maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.00 – 16.00 uur.

WOORDZOEKER VERENIGINGEN
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KERMISTRADITIE
De Goorn- Het was heel bijzonder om 
op deze maandagmorgen toch weer 
over de hele Goorn closetpapier aan te 
treffen. De traditie die al heel veel ja-
ren duurt, zou je nu niet verwachten, 
nu de kermis was afgelast. Perry en 
Barry hadden een creatieve kermis ge-
organiseerd.
 
 Groet Corrie Bos.

3 TIPS OM THUIS MET JE KIND(EREN) MEE AAN DE SLAG TE GAAN!
Ik zal mezelf nog even kort voorstellen. Ik ben Carolien Vlasblom-Groot kinder paardencoach van 
Sterk met Carolien. En nee ik coach geen paarden en ook geef ik geen paardrijles, maar wat doe ik 
dan wel? Samen met mijn paard Feletha geef ik voornamelijk kinderen die niet lekker in hun vel 
zitten en onzeker zijn een steuntje in de rug. Ze krijgen meer rust en ruimte in hun hoofd, komen 
voor zichzelf op en geven hun grenzen aan, zodat ze zich vol zelfvertrouwen in iedere situatie 
kunnen redden.

De eerste drie weken dat de kinderen thuis moesten blijven deelde ik dagelijks tips. 
Hieronder deel ik met jullie de drie tips die het populairst waren:
Tip 1: Laat je kind zijn hoofd of lichaam tekenen
Als je kind erg druk of erg in zichzelf is laat hem of haar eens zichzelf tekenen, het hele lichaam of 
alleen het hoofd. Vraag wat er allemaal in zijn of haar hoofd zit en laat dit tekenen. Ga met elkaar 
in gesprek over wat er allemaal in het hoofd getekend is en maak daarbij de koppeling naar school 
en thuis. Kijk vervolgens samen wat er uit het hoofd kan en ruim het hoofd op. Je kunt je kind een 
nieuwe tekening laten maken van zijn opgeruimde hoofd.

Tip 2: Het maken van een piekerdoosje
Zoek samen met je kind(eren) een niet al te groot doosje dat je mooi kunt versieren. Je kunt er ook 
één voor jezelf maken. Plak op het doosje een etiket met in hele mooie letters “piekerdoosje”. Zet 
het doosje op een plek waar je kind het makkelijk kan zien.
Neem even de tijd om ergens op de dag of in de avond voor het slapen gaan te vragen of er nog 
iets is wat er in het piekerdoosje gedaan zou moeten worden. Zit je nog ergens mee? Maak je je 
ergens druk om? Of zorgen? Je zoon of dochter kan wat piekergedachten opschrijven, tekenen of 
er gewoon even aan denken. En zich afvragen of er nu op dit moment een oplossing is voor de 
piekergedachten. Als dit niet zo is kan het papiertje of de gedachte in het doosje worden gedaan. 
Deksel erop en de rest van de gedachten moeten wachten tot morgen het piekerdoosje weer te-
voorschijn gehaald zal worden. Dit kun je elke dag doen, zodat kinderen merken dat je zelf iets 
kunt doen aan je zorgen en dat je invloed uit kunt oefenen op je gedachten. 
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Tip 3: Ga samen op reis
Een leuke oefening die in het teken staat van samenwerking, luisteren en overleggen. Ga samen 
“op reis”, bij mooi weer kan het in de tuin, maar dit kan net zo goed binnen. Op een groot vel 
papier wordt eerst het plan uitgewerkt om vervolgens jullie reis te maken. Wat je ervoor nodig hebt 
zijn potloden, stiften en een groot vel papier (A3?) of plak twee A4tjes aan elkaar vast en je kan aan 
de slag.  Waar gaan we naartoe? Wat is het plan? Wie doet wat? En hoe ziet de reis eruit? Allemaal 
vragen om samen mee aan de slag te gaan. 
Voor meer tips verwijs ik je naar mijn facebook of Instagram Sterk met Carolien.
Veel succes en plezier ermee.
 Carolien Vlasblom – Groot

RECEPT!
Ten tijde van het Coronavirus wil je graag een beetje gezond blijven eten. Uiteraard halen de 
meeste inwoners ook geregeld een lekkere maaltijd. Dit om de horeca te blijven steunen. Voor de 
avonden waarop je toch echt zelf moet koken hier een makkelijk en vegetarisch recept:

Shakshuka: Een recept voor vier personen
Ingrediënten:
• olijfolie
• 1 groentebouillon blokje
• peper en zout
• 1 blik witte bonen of 1 blik kidneybonen
• 1 ui en 1 teentje knoflook
• 1 pak tomatenblokjes
• 4 grote tomaten

• 2 rode punt paprika’s
• 1 pakje feta
• 4 eieren
• 4 witte tortilla wraps
• een handje fijngesneden verse peterselie/dille 
of bieslook

Kruidenmix: 1 theelepel cayennepeper, komijnzaad, chilipeper en paprikapoeder
Verwarm de oven voor op 210 graden. Laat de bonen uitlekken in een zeef. Verwijder de zaadlijst 
van de paprika en snijd de tomaat en paprika in blokjes. En vervolgens de ui en knoflook.
Verhit 1/2 eetlepels olijfolie per persoon in een pan met deksel en bak 1 tl van de kruidenmix, 
de gesnipperde ui en de gehakte knoflook gedurende 1/2 minuut op middelhoog vuur. Doe de 
tomaat, paprika, tomatenblokjes en de bonen bij de kruiden in de hapjespan. Verkruimel het 
bouillonblokje boven de pan, roer goed door en laat, afgedekt, 5 minuten zachtjes koken. Breng 
op smaak met peper en zout.
Snijd ondertussen de verse kruiden grof en verkruimel de feta.
Maak ruimte in de hapjespan voor de eieren en breek de eieren hierin. Dek de pan af en laat de 
eieren 8 – 10 minuten stollen. Haal de laatste 4 minuten het deksel van de pan en zet het vuur 
hoger om overtollig vocht te laten verdampen.
Snijd ondertussen de tortilla’s in punten. Besprenkel ze met olijfolie en de kruidenmix en breng 
ze op smaak met peper en zout. Verdeel de tortillachips over een bakplaat met bakpapier en bak 
4 – 5 minuten in de oven.

Serveer de shakshuka in de pan en garneer met de feta en de verse kruiden. Serveer de tortilla-
chips ernaast om mee te dippen.

 Groetjes Sophie
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DORPSBOS TENNIS BERKHOUT
De werkzaamheden zijn hervat, na een zeer slechte start in herfst waar bomen gerooid werden 
op een manier die geen schoonheidsprijs verdiende. Park en paden omgewoeld. Nu het bos dro-
ger is geworden en voordat de flora en fauna  hun gang wilden gaan is er weer begonnen.
Een hernieuwd plan is uitgevoerd, nog veel zieke bomen zijn omgehaald en versnipperd.

Daardoor zijn er in het park nieuwe pa-
den tot stand gekomen die een nieuwe 
blik in het park geven, de snippers zijn 
gebruikt om de paden te bedekken.
Langs paden zijn boomstronken weg-
gevreesd en daar worden bloemstroken 
ingezaaid, voorts is er gebaggerd en dui-
kers worden doorgespoten.
Als de bagger is gedroogd wordt het 
zaak gevlakt en gras ingezaaid, dan wor-
den de schelpen paden opnieuw voor-

zien van een nieuwe laag, in het najaar zullen op open plaatsen veel nieuwe bomen en struiken 
worden gepland. Om het educatieve van het bos/park te laten beleven zullen  bij veel bomen en 
struiken bordjes geplaatst worden met informatie over die boom en struik. Laat de natuur nu zijn 
gaan en  in groeizaam weer wat moois van maken

GOEIE VRIJETIJDSBESTEDING?!,
Wat ga je doen als je geen drie en een half uur reistijd meer hebt op de dag? Klussen in huis, 
socializen, geld uitgeven? 
Nou laat de laatste twee maar voor wat ze zijn en het klussen was ook al snel voorbij. Ondanks 
dat ik een waslijst klussen en nog ToDo punten heb. Een van die dingen was mijn voorraadkast 
opruimen, omdat mogelijk dingen over datum waren. Terwijl ik daar enige weken geleden mee 
bezig was en Corona zijn intrede deed, hoorde ik niets anders dan ellende in het nieuws als 
gevolg van de crisis. Zo ook het hamsteren van mensen, het tekort dat de voedselbank opliep 
doordat supermarkten volledig uitgeput waren. 

En toen dacht ik HEE (lampenbolletje)! Ik doe wel meer vrijwilligerswerk als districthoofd van 
KWF, maar mijn hersenspinsel was volledig op eigen initiatief. 

Ik plaatste een simpel oproepje op Facebook dat ik bij mijn huis een afgiftepunt voor donaties tbv 
de voedselbank had gemaakt. Dit werd massaal gehoord door de bewoners uit mijn gemeente, 
maar ook door het Westfries Dagblad. Na een kort interview werden de reacties en donaties nog 
enthousiaster.  Het resultaat was pallets vol Big Shoppers met etenswaren. Het ontvangst van de 
donaties was goud, zo dankbaar dat de vrijwilligers van de voedselbank waren. Dit mede met de 
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blije gezinnen die afhankelijk van de voedselbanken zijn, maken het een dankbare klus. 
Wederom werd er een stukje in de krant gezet en ben ik ook benaderd door WEEFF radio om op 
20/04/2020 een interview te geven. Allemaal met het doel om nog meer donaties te vergaren, 
want die zijn echt broodnodig. Er zijn 120 gezinnen alleen al afhankelijk van de voedselbank 
West Friesland. 

Het is een dankbare bezigheid, waar niet veel input voor nodig is. En voor mij zeker een nuttige 
tijdsbesteding, gezien ik niet kan stilzitten. Er zijn zoveel mensen die het slecht te verduren heb-
ben in de Corona Crisis, maar deze doelgroep heeft het mede daardoor nog zwaarder. En dan is 
dat kleine beetje inzet, toch een kleine moeite?
Reden dat ik dit hier schrijf is hopelijk nog meer donaties te mogen ontvangen op Haver 4 in De 
Goorn? En mocht u niet in gelegenheid zijn te brengen, dan kom ik het ophalen bij gelegenheid. 

Contact me gerust als u meer wilt weten. Voor nu Stay Safe & Strong.

Hartelijke Groet,
Bas Lammers  (0621202525)

RECTIFICATIE
In de vorige Heraut stonden een aantal gedichten.  Onder één van de gedichten stond een ver-
keerde naam. Op pagina 19 was het gedicht van Klaas Jan Bierman dat klopt, maar op pagina 27 
stond ook Klaas Jan Bierman maar dit moet Lourens Schuijtemaker zijn.
Excuses hiervoor.

AGENDA 29-04 T/M 13-05

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 02-05 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 06-05 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 06-05 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 09-05 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 09-05 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
    

De planner-evenementen-activiteiten plaatsen wij weer als er meer bekend is over het tijdstip dat 
er weer wat georganiseerd kan worden.
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FAMILIEBERICHTEN

Wat zullen we hem missen!

Wij willen iedereen bedanken, die ons steun heeft gegeven, bij het verlies van mijn lieve 
man, pap, trotse opa en overopa

Jan Koeckhoven

voor de vele warme woorden, lieve kaartjes, appjes en fraaie  bloemen, ze bieden ons troost 
naast een dankbare herinnering.

 Truus Koeckhoven-Conijn en familie

TENSLOTTE

Indien het meisje dat, op Koningsdag 2018 op de vrijmarkt in De Goorn, twee witte Daf vracht-
wagen spatlappen te koop aanbood, ze destijds wellicht niet heeft verkocht, dan wil ik deze 
alsnog graag van haar overnemen.
 Tel. 06-555 28 443

Te huur: 
Aan de Leet tussen Ursem en De Goorn, 100 vierkante meter opslag of kantoorruimte, voorzien 
van keukenblok en gedeeld toilet, à 350,-- per maand.

Tuinvereniging ‘de Kweker’ gelegen achter tennisvereniging ‘de Berk’ aan de Slagterslaan 35, 
heeft nog 1 gefreesde moestuin te huur, met een oppervlakte van 77 vierkante meter.
Als u interesse heeft en woonachtig te Berkhout, kunt u contact opnemen met Rob Meijer, Schui-
tenmaker 32 te Berkhout, tel. 0229-785481

T.k.
Vaste planten 4 stuks € 5,00.
 0229-542847

‘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 6 mei vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.


