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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

57ste Jaargang no. 1399
10 november 2020

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
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 18 november 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
De vlag mag uit voor ons zelf, De Heraut bestaat namelijk 58 jaar. Al zoveel jaar 
wordt De Heraut elke veertien dagen bij u thuis gebracht, dat is in totaal bijna 
1400 keer. Een mooie prestatie en daar gaan we gewoon mee door, dankzij 
de inzenders van kopij, de adverteerders, de bezorgers en jullie, onze lezers/
donateurs.

In de agenda en planner staat helaas geen enkele activiteit. Hopelijk lukt het ons allen om dit rot-
virus in te dammen, zodat er weer van alles georganiseerd kan worden, we weer gezellig uit eten 
kunnen gaan en een feestje kunnen vieren. Hoe lastig het soms ook is, we moeten dit samen doen. 
Denk om je gezondheid en die van een ander. En wees een beetje lief voor elkaar! 
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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   WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen, Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn, 0229-541225, 
Spoed 0229-543736 
J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer, Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout, 0229-551264, 
Spoed 0229-551942      
www.huisartsdegoorn.nl - Dwingel 3, 1648 JM De Goorn 0229-542808 Spoed 0229-543848 
Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren. 
  
CENTRALE HUISARTSEN POST
Voor spoedeisende zaken vanaf 17.00 uur 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.
  

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  WILHELMINALAAN 4, 1623 MA HOORN
Tel. 0229-284060 - E-mail: info@hospicehoorn.nl - www.hospicehoorn.nl
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER - PRINS MAURITSSTRAAT 4, 1462 JJ MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-682020  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl  -  www.hospiceleeghwater.nl
  
OMRING    NIEUWE STEEN 36, 1625 HV HOORN. 
Thuiszorg (Persoonlijke verpleging en verzorging) en Omringwinkel 088- 2068910
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. www.omringwinkel.nl
  
BUURTZORG   LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. 
Tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
Tel: 06-83999312.   
  
WILGAERDEN
Doet er alles aan om de oudere mens te ondersteunen. Thuis of in één van onze woonzorgcentra of 
(zorg) appartementen. Voor thuiszorg is er ons wijkzorgteam. www.wilgaerden.nl of 0229-287728

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. 
Contact  0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl
Wilt u hulp bij klusjes in en om huis, boodschappenservice of vervoer? 
Onze wijkcontactpersonen. Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans  072- 50 222 54   
Berkhout;  Jack Sjerps  0229-55 19 62  -  Scharwoude;  Tine Hoeksma  0229-851180      
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UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998, 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

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

Door de stijgende aantallen besmettingen van de laatste dagen hebben de 
kerkenraden van PG Koggenland en PG Zeevang & Oudendijk doen besluiten 

om nog tot het einde van dit jaar door te gaan met het houden van internetvieringen, welke 
beurtelings vanuit Ursem en Beest worden uitgezonden. Mocht U deze vieringen die ongeveer 
30 minuten duren willen bekijken kunt een mail sturen naar info@pg-koggenland.nl zodat U op 
zondagmorgen een link toegestuurd wordt om de opname te kunnen openen.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november zullen in de viering alle overledenen in 
het gebied van onze kerkelijke gemeente in het afgelopen jaar, van wie wij weet hebben, herdacht 
worden door het noemen van hun namen en het aansteken van een kaars.
Hiermee willen wij tot uitdrukking brengen dat de mensen van voorbij niet zijn vergeten maar 
voortleven  in de gedachten van velen van ons, en dat hun namen geschreven staan in de palm van 
Gods hand. Helaas kunnen er geen bezoekers hierbij aanwezig zijn i.v.m. de corona, maar kunt u 
via het internet toch getuige zijn van deze viering.

  
Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, 
doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
ds. J. J. (Hans) Reedijk        tel: 0299  - 78 04 82     e-mail: predikant@pg-koggenland.nl

KERKVIERINGEN
‘Samen kerk zijn’ met elkaar in een kerkgebouw, is helaas nog steeds niet mogelijk zoals we 
gewend waren. Weer zijn de aanpassingen van elkaar ontmoeten aangescherpt. 
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Zolang de huidige maatregelen voortduren willen we u vriendelijk verzoeken om níet 
naar de kerkdienst opnames te komen. Besloten is dat wij zeker tot half januari 2021 de inter-
net-vieringen blijven verzorgen vanuit onze kerken. Het is telkens een korte viering van ongeveer 
een half uur. Liederen worden gezongen door de cantorij. Door de ondertiteling van de liederen 
kunt u thuis volop meezingen zonder dat een liedboek nodig is.
          
Wanneer u kennis wilt maken met onze kerkvieringen kunt zich aanmelden voor de wekelijkse 
Nieuwsbrief met hierin de link voor de viering.  U kunt hiervoor een mail te sturen naar het e-mail-
adres kerkblad@pg-koggenland.nl  t.a.v.  H. van Doornum.
Op zondagochtend ontvangt u dan de Internetviering met de nieuwsbrief in uw mailbox.

Rooster internet-vespers
Opname Uitzending Plaats  Voorganger
11 nov.  15 nov.    Ursem  Ds. Henk van Olst
18 nov.  22 nov.    Beets  Ds. Hans Reedijk    Gedachtenisdienst
25 nov.  29 nov.    Ursem  Ds. Hans Reedijk    1eadvent
           
  
Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten 
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact 
op met ds. Hans Reedijk of met iemand van de pastoraatgroep

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072  -  50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

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 14 T/M 20 NOVEMBER 2020
Zat. 14 nov. 16.30u.   Rozenstaete; Geen viering
Zon. 15 nov. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 21 T/M 27 NOVEMBER 2020
Zat. 21nov. 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 22 nov. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.

Vanwege de Corona maatregelen mogen 30 personen een viering bijwonen.
U dient zich daarom op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.



5

U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16.00u of donderdagochtend tussen 
9-12.00u. Tel. 0229-541217
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn
In de lijst met ikoontjes 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 emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

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

KOEMARKT BIJ SOGGES
Het is alweer november. Dagen worden korter, de winterjas kan 
uit de kast en de koeien gaan weer op stal. Een heel ander beeld in 
onze mooie polder. Maar…… bij Sogges is het nog niet gedaan met 
de koeien want op 11, 12, 13 en 14 november (woensdag t/m 
zaterdag), organiseren wij de Koemarkt! 

Wij hebben onwijs veel leuke spullen verzameld met uitingen van een koe erop. Laat u verrassen 
door al het moois in onze winkel. Van kleden tot boeken en van bekers tot accessoires & speelgoed. 

Om in de winterse sferen te komen hebben wij naast heerlijke verkrijgbare Koe-taai ook warme 
wol, mooie lappen én kookboeken met recepten van winterse kost. En wat dacht u van grote 
soeppannen voor de erwtensoep? 

Achter de schermen zijn wij ook al fanatiek bezig met voorbereidingen voor de komende winter-
festiviteiten. Na de koemarkt, medio november, gaan we ons richten op Sinterklaas met onze ‘5 
december tafel’. Heeft u in de speelgoedkast nog speelgoed liggen wat niet meer gebruikt wordt 
en waarmee u iemand anders blij mee kunt maken? Het is van harte welkom! Het aanleveren van 
spullen kan elke zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op West 49A te Avenhorn. En wie weet 
vindt u dan weer iets anders leuks voor de (klein)kids bij Sogges!

Langzamerhand werken we ook toe naar de Kerst. Tijd om onze woningen gezellig aan te kleden. 
We hebben onder andere al prachtige serviezen, kandelaars en kerstkleden verzameld. 
Zoals u leest komt er heel veel leuks aan en staan er elke dag nieuwe spullen in de winkel! Houd 
ons vooral in de gaten.
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De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. (Je kunt 
gratis parkeren bij winkelcentrum de Vijverhof.) 100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! 
Zo dragen alle kopers bij aan onze missie. 
Wij kijken er naar uit u te zien, sogges bij SOGGES!

Hartelijke groet van het gehele team van Kringloop & kadowinkel SOGGES
 www.sogges.nl

BIBLIOTHEKEN TIJDELIJK DICHT,  
MAAR DE BESTELBIEB BLIJFT OPEN
De Westfriese Bibliotheken moeten helaas hun deuren weer 
tijdelijk sluiten van 5 t/m 18 november. Maar je kunt gebruik 
blijven maken van een groot aantal diensten: haal boeken 
in huis met de BestelBieb, regel je bibliotheekzaken online met Mijn Menu en houd onze online 
activiteiten in de gaten via de website of onze Facebookpagina. 
BestelBieb
Geef je wensen door en wij brengen een tas met vijf boeken aan huis. Als we de gewenste titel 
niet in huis hebben, verrassen we je met een alternatief. Ben je nog niet lid? Ook dat kun je online 
regelen zodat je er snel gebruik van kan maken.
Mijn Menu: verlengen en andere bibliotheekzaken
Met Mijn Menu kun je makkelijk online je bibliotheekzaken regelen. Heb je nog boeken thuis die 
tijdens onze sluiting ingeleverd moeten worden? Kijk het na in Mijn Menu en verleng de uitleen-
termijn. 
Materialen terugbrengen
Tijdens onze sluiting kun je geleende materialen alleen terug brengen via de inleverbussen bij de 
bibliotheken in De Goorn, Enkhuizen en Hoogkarspel. Je mag ze ook wat langer thuis houden, tot 
we weer open zijn. De boeteregeling is bevroren tijdens de sluiting
Activiteiten
De activiteiten (lezingen, inloopuren, ontmoetingsbijeenkomsten, taalhulp, etc.) kunnen tijdens de 
sluiting niet doorgaan in de bibliotheek. We zullen een aantal activiteiten online aanbieden. Kijk op 
de webagenda voor meer informatie. Deelnemers die zich al aangemeld hadden, ontvangen hier-
over bericht. Voorbeelden van online activiteiten zijn Ontmoet Schrijvers Online (live interviews 
met bekende schrijvers zoals Judith Koelemeijer) en Duik in je familiegeschiedenis met Nederland 
Leest. Zie westfriesebibliotheken.nl/nlleest. 
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Informatievoorziening
Tijdens onze tijdelijke sluiting vind je actuele informatie op onze website. Bij veel grote wijzigingen 
sturen we een extra nieuwsbrief. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Meld je aan via de web-
site. In coronatijd gaan de ontwikkelingen vaak te snel om mee te delen via drukwerk. Op onze 
website vind je altijd de meest actuele informatie.
Heb je vragen?
Onze klantenservice blijft bereikbaar tijdens onze tijdelijke sluiting: 
e-mail klantenservice@westfriesebibliotheken of bel 0228 74 39 43.
Voor meer informatie, zie: www.westfriesebibliotheken.nl
Graag tot snel ziens bij de bibliotheek!

Dinsdag 17

november van

19.30 uur-

20.45 uur.

Online bijeenkomst
'Digitale Fraude'
WhatsApp fraude, valse e-mails, marktplaatsfraude... Je kunt
het zo gek niet bedenken of criminelen weten op een uiterst
sluwe manier geld van je bankrekening af te halen. Hoe jij je
kunt wapenen tegen deze vorm van criminaliteit, leer je
tijdens de online bijeenkomst 'Digitale Fraude' op 17
november.

Aanmelden kan via
rabo.nl/wf/digitalefraude

RABOBANK ORGANISEERT ONLINE BIJEENKOMST ‘DIGITALE FRAUDE’
WhatsApp fraude, valse e-mails, marktplaatsfraude... Je kunt het zo gek niet be-
denken of criminelen weten op een uiterst sluwe manier geld van je bankreke-
ning af te halen. We zijn steeds meer online en in deze tijd van Corona zelfs nog 
meer met thuis werken, informatie zoeken en delen. Die functionaliteit is heel 
fijn, maar daarmee zijn we ook meer kwetsbaar voor internetcriminelen. En dat 

merken wij aldus Dennis Wiggelaar, manager Dagelijkse Bankzaken van Rabobank West-Fries-
land: ‘we worden wekelijks geconfronteerd met online fraude en we zien dit aantal steeds meer 
toenemen. Criminelen worden steeds creatiever en valse e-mails zijn bijna niet meer van echt te 
onderscheiden. En het kan echt iedereen overkomen! We zien het als onze maatschappelijke taak 
om mensen hierop te wijzen en tips te geven hoe zij de digitale deur zo goed mogelijk weten af 
te sluiten. Daarom organiseren wij deze online bijeenkomst op dinsdagavond 17 november van 
19.30 – 20.45 uur.’ Deze bijeenkomst is gericht op particulieren.

Wat kun je verwachten? 
Tijdens de bijeenkomst nemen Sonja Groenendijk en Jolanda van Velsen je mee in verschillende 
soorten digitale fraudes. Zij leggen dit op heldere en duidelijke wijze uit. Een online bijeenkomst 
vol interactiviteit, filmpjes en animaties die aansluiten op de dagelijkse realiteit. Én wat je daar-
tegen kunt doen.

Wil jij deze bijeenkomst bijwonen? 
Wil je deze avond bijwonen? Meld je dan via rabo.nl/wf/digitalefraude aan. Na je aanmelding, 
ontvang je een bevestiging van je deelname. Uiterlijk één dag van tevoren, krijg je een link om de 
online bijeenkomst bij te wonen. Gewoon thuis vanaf je eigen bank.

NIEUWS VAN IJSCLUB AVENHORN
Algemene Ledenvergadering tot nader order uitgesteld
Helaas is het, met de huidige maatregelen tegen Corona, voor ons 
niet mogelijk om onze Algemene Ledenvergadering te houden. Deze 
stond gepland voor 20 november a.s.. Wij zullen in januari gaan kij-
ken of we weer bij elkaar kunnen en mogen komen en t.z.t. een 

nieuwe datum prikken voor onze jaarlijkse vergadering.
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Jeugdschaatsen
Wij hebben in de vorige Heraut laten weten met betrekking tot het Jeugdschaatsen samen te 
gaan werken met IJsclub De Goorn. Vooralsnog hebben we nog geen bericht ontvangen dat het 
jeugdschaatsen niet door kan gaan, dus de inschrijving hiervoor is nog steeds geopend. U kunt uw 
kind(eren) opgeven via het inschrijfformulier op onze website. De dan geldende maatregelen op de 
ijsbaan ontvangt u, na inschrijving, t.z.t. van ons.

Lidmaatschap en contributie
Vergeet u niet uw contributie dit jaar aan ons over te maken? Wij komen hiervoor dit jaar niet 
bij u aan huis, maar verzoeken u het over te maken naar NL67RABO0307619508 t.n.v. IJsclub 
Avenhorn onder vermelding van uw naam en adres. Het lidmaatschap voor 2020-2021 is € 8,00 
en voor donateurs € 2,50. Met uw steun kunnen we kinderen blijven leren schaatsen en, als het 
weer ons gunstig gezind is, ook allerlei natuurijsactiviteiten organiseren. Alvast heel hartelijk dank!

Wilt u lid/donateur worden of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact met ons op: 
Tel. 0229-544148 / info@ijsclubavenhorn.nl / www.ijsclubavenhorn.nl

 Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn, Wendy van Loodam

GEMENGD KOOR EVERGREEN
In de vorige editie gaven we aan dat het stil werd op het West. De nieuwe 
strengere maatregelen van het RIVM moet het coronavirus verder terugdrin-
gen. Voorlopig mogen we nog niet zingen en met een mondkapje voor zingt 
het ook niet prettig. Zoals het er nu naar uitziet, zal het vermoedelijk januari 
2021 worden, eer we weer kunnen starten met de repetities. Helaas mogen 
de kinderen niet zingen met Sint Maarten, waardoor we mogelijk jong talent 

voor Evergreen niet kunnen spotten. De Sint komt helaas niet met de boot met al zijn gekleurde 
Pietjes en de Kerst zal dit jaar wat anders gevierd worden als normaliter gebruikelijk was.  Mocht 
u inkopen doen dit jaar denk dan even aan onze plaatselijke middenstand. Ook zij merken de 
financiële consequenties van de Intelligente Lockdown. Sinterklaasinkopen in de stad wordt af-
geraden in verband met de verplaatsing met openbaar vervoer of auto. Mocht u toch iets willen 
kopen voor uw relatie, kinderen of kleinkinderen kunt u dat ook digitaal doen. Wij hebben ons 
aangesloten bij Sponsor Kliks. Zij helpen de aangesloten verenigingen door een percentage van uw 
digitale aankoop te schenken aan de verenigingen. U meldt zich aan via www.sponsorkliks. Vul bij 
vereniging Gemengd Koor Evergreen in en zoek de winkel waar u iets wilt bestellen. Meer dan 
100 winkels doen mee aan deze actie. Het kost u niets extra en wij komen met de sponsoring door 
deze lastige tijden heen. Van onze vorige actie is op het moment van schrijven de opbrengst van 
RABO Clubsupport 2020 nog niet bekend. Maar we willen alle supporters en leden van Evergreen 
alvast bedanken voor het uitbrengen van hun stem.  

 Bestuur Gemengd Koor Evergreen.
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ZATERDAG 17 OKTOBER 2 JUBILARISSEN VERRAST…
Tijdens onze jaarvergadering op 10 maart was het de bedoeling om niet 
alleen Cees Wonder als jubilaris in het zonnetje te zetten, maar ook Klaas 
Vos en Piet Burger. De laatst genoemde heren konden om verschillende 
redenen niet aanwezig zijn.
Ja en toen was er donderdag 12 maart de lock-down vanwege Corona.
We dachten...dan zetten we deze heren in september op de donderdag 

speelavond in het zonnetje...maar ook dat liep anders… Omdat het er voorlopig niet naar uitziet 
dat we ‘gewoon’ naar de de kolfbaan kunnen, ben ik zaterdag 17-10 op mijn fiets gestapt en heb 
ik de heren in hun eigen omgeving verrast...

Piet is geen actief lid meer, maar heeft wel heel veel voor onze vereniging betekend. Daarom 
willen we hem toch nog een aandenken schenken.

In het bijzijn van zijn dochters Elly en Marijke heb ik PIET BURGER buiten, bij de Berkenhof 
verrast met een HERINNERINGSBORDJE en BLOEMEN vanwege Piet zijn 25 JARIG JUBILE-
UM als lid van onze vereniging. Piet was een fantastische kolver. Met de clubkampioenschappen 
en Kerstkolven kwam hij vanuit Limburg (waar hij woonde) naar Berkhout, om zijn mooie kolf 
partijen te spelen. Zijn grote rivalen waren wel Cees Wonder en Wim Hageman… Piet werd in 
2007 Clubkampioen met 147 punten en met de Nel Vos Bokaal werd hij in 2008 derde met 187 
punten. Hij maakte sajet-ballen voor anderen en zichzelf, waarmee hij prachtige partijen liet zien. 
Als het zo uit kwam dan gaf hij andere spelers ook adviezen voor betere prestaties...zo in de trend 
van...”dat ging niet zo goed meidje, maar kijk als je je kliek nu zo houd dan gaat het beter”...en 
de volgende partij ging ook beter!!
Piet was erg blij met de aandacht. Bedankte me voor de attenties en hij hoopt toch nog weer eens 
te komen kijken op de kolfbaan.
Elly stuurde later nog een foto en de volgende tekst:
“Dankjewel Ina, voor dit gedenkwaardige moment! 
Van een trots Kolfclub lid Piet Burger”

# # # # #

Daarna naar KLAAS VOS aan de Bruggevaart buiten op hun eigen terras. Klaas en Marth 
waren thuis (want ja, waar moet je naartoe? Met de beperkingen die gelden.)
Klaas is lid vanaf 1980 dus 40 jaar lid ongetwijfeld meerdere prijzen gewonnen...Clubkampioen in 
2002... maar wat bij Klaas opmerkelijk is als lid van onze vereniging, 
is dat hij altijd heeft meegedacht om de kolfsport levendig te houden.
Dat het voor alle leden leuk is om aan wedstrijden mee te doen.

Zo heeft hij verschillende wedstrijden in het leven geroepen: Dat deed hij samen met Wim Hage-
man en natuurlijk zijn vriendin, want Nel noemde Klaas altijd m’n vriend….  
* Clubkampioenschappen
 spelen we met voorgift, zodat het ook voor de 4e en 3e klasser interessant blijft om mee te 
 doen. Want anders zouden de prijzen altijd naar een Super of 1e klasser gaan. De wedstrijd 
 gespeeld wordt gelijktijdig met dames en heren.
* Drie-tallen
 teams werden gevormd met een 1e ,2e en bv. een 3e of 4e klasser. Maar ook een speler van de 
 maandag of dinsdag of donderdagavond. Gemengd…….
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* Nel Vos Bokaal wedstrijden…….
 ging Klaas zelfs nog een stap verder: door een punten systeem te bedenken dat er 1 dame of 1 
 heer de winnaar kan worden.
Tot op heden worden de Clubkampioenschappen en de Nel Vos Bokaal nog met vol enthousiasme 
gespeeld. Met een spannende finale van 12 personen die 2 x 5 klappen slaan.
De 3 tallen wedstrijden zijn helaas gestopt, dat lag niet aan de vorm van het spel maar meer aan het 
tijdstip. Tijden veranderen, men is op zondag meer met familie en andere sociale bezigheden bezig.
Al met al heeft Klaas veel energie gestopt in onze vereniging. Het gaat eigenlijk van zelf spre-
kend, maar dat is vandaag de dag niet meer zo. Er zijn genoeg verenigingen die moeite hebben 
om vrijwilligers te krijgen.
Klaas als 40-JARIGE JUBILARIS feliciteren we je en krijg je een OORKONDE, CADEAU BON en 
een BOS BLOEMEN.
Er was voor Klaas nog een verrassing, hij kreeg ook nog een onderscheiding van de Ko-
ninklijke Nederlandsche Kolfbond een speldje (opgespeld door Marth) en een boeket 
bloemen. 
Dit was zo een mooie verrassing op de late zaterdagmiddag en Klaas bedankte alle 
bestuursleden voor deze attenties. Zo stapte ik weer op m’n fietsrichting huis en rea-
liseerde me dat dit toch allemaal wel uitzonderlijk is. Deze uitreikingen doe ik toch liever 
met ‘alle leden’ erbij.

 Sportieve groet,
 Ina Jong

  17-10-2020

  Piet Burger 
  met dochters
  Marijke en Elly

 Klaas Vos en Marth
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MS COLLECTEWEEK GAAT VAN START!
16 t/m 21 november 2020 
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de jaarlijkse 
collecteweek plaats van het Nationaal MS Fonds. 
Nog meer dan voorheen zet het fonds dit jaar in op 
manieren van collecteren die online kunnen. Uiter-
aard heeft dit alles te maken met het coronavirus. 

Toch hopen we natuurlijk dat de huis aan huis-collecte ook gelopen kan 
worden.  Hierbij geldt dat er aan de richtlijnen van het RIVM moet wor-
den voldaan. Helpt u ons mee in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal 
langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan 
haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met een QR-code door brievenbussen in 
hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus en 
met mobiel collecteren. Ook bieden wij online challenges aan op Instagram en Facebook! Meer 
informatie hierover staat op onze website: www.nationaalmsfonds.nl

BERKHOUT GROEN 2.0 HEEFT WEER  OVERLEG GEHAD OVER HET GROEN IN BERKHOUT MET DE 
GEMEENTE AMBTENAAR AFD. GROEN
Dit overleg gebeurt 2x per jaar op verzoek van Berkhout Groen 2.0.
Na overleg zullen de volgende zaken aan gepakt worden in Berkhout en wat de gemeente op 
programma heeft staan voor 2021. De plantvakken in de Bruggevaart en Veenhoop zullen na 
lang wachten beplant worden, ook de nieuwe plantvakken op de Slimtocht worden voorzien van 
planten. Langs het Wijdt worden 3 stroken en Slimtocht 3 stroken met tulpen worden geplant. 
Plantvakjes in de Slagterslaan bij de tennis en begin Bobeldijk nabij Bon Bon bij de wegversmallin-
gen worden beplant.
De bloemstroken in het Lijsbeth Thijspark en Tennispark die nu uitgebloeid zijn worden gemaaid 
en afgevoerd zodat het volgend jaar weer tot bloei kan komen .
In het Lijsbeth Thijs park en Tennispark worden de paden voor de winter opnieuw van schelpen 
voorzien en het pad wordt weer in orde gebracht tot een breedte van 1.20 cm.
Na de kaalslag in het bos bij de tennis en het tot rust laten komen van de natuur, worden in het 
park vele bomen en struiken die kleur aan het park zullen geven herplant. Wellicht zullen er nog 
bomen omgaan die niet gezond zijn. Maar er komen ca. 19 bomen en heel veel struiken terug.                                 
De vijver aan de Slagterslaan zal door gemeente en Waterschap onderhouden worden zodat over-
matige begroeiing en stankoverlast verholpen wordt.
Op het Berkenplein zijn nieuwe ijzeren plantenbakken geplaatst die rustig mogen roesten tot oran-
je kleur en  weer met mooie planten zullen worden verrijkt.

Tot zover Dick de Haas
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Café de Rode Leeuw heeft lang een permanente plaats in het verenigings- 
en uitgaansleven van Berkhout betekend.
Zover we weten was Dirk Koster de laatste kastelein .
Wij kennen de regels van nu, maar de HKBB zoekt nog mensen die verha-
len kunnen vertellen van dat café, wat zoal gebeurde en welke verenigin-
gen daar hun thuishaven hadden.
Annet Wood is zeer geïnteresseerd naar de verhalen en wellicht foto’s uit 

een diepe schoenendoos.
U kunt Annet Wood bellen 0637125748 of mailen: art-
berkhout@gmail.com

Ook zal in week 46 het laatste deel van de film over 
de veekeurings dag in Berkhout op de bekende sites te 
zien zijn.
 

‘N ONGELUKKIE 
‘Wul je die grôte groize koffer effe van de vliering hale?’ vraagt Alie an d’r man. ‘Are week gaan 
ik voor een paar dage nei snaartje Troin in Hoenderloo, den ken ik alvast met inpakke beginne.’ 
Kees denkt dat ze an ’n kloin tassie wel genog heb, maar nei, ’t moet die grôterd weze.
Effe tenei gaat ie nei de vliering. ‘t Luik moet met de stok openmaakt worre. Dat gaat niet hillegaar 
vezelf, maar nei ’n paar rukke klapt ’t luik met de trap nei beneden, krek op Kees z’n kop.
Hai geeft ’n grôte skreeuw en voelde de bult opkomme. D’r loikt ok wat bloed te vloeien, nou ja, 
dat betert wel weer over.
Kees stiefelt ’t trappie op en is wat op de vliering an ’t stoetelen. Achterin leit de koffer. Hai d’r 
heen, stoôt weer z’n kop, nou an de are kant. Weerom make ze die vlierings altoid zo leig!
Nag effe meddere nei ’t trappie terug. Den zult ie uit over ’n plastieken zak en groipt met z’n hand 
nei ’n balk om ’m vast te houwen. Die balk zit vol splinters en nou zitte d’r ok ‘n zoôt in Kees z’n 
hande. Hai bloedt as ’n rund.
Den haalt ie ok nag z’n skouwer open an ’n spoikertje dat ‘n endje uit een plankie steekt. Dat ken 
d’r ok nag wel bai.  ‘Hou ’k nag bloed over,’ denkt ie.
Nou moet de koffer nag deur ’t gat en verdeid, dat lukt. ’t Trappie  of en leit ie nou de op ien nei 
leste tree misse, dat in een grôte klap dondert ie op de grond, koffer op z’n kop.
’t Is goed dat de kloine joôs d’r niet bai benne, aars hewwe  die hullie woordeskat pittig groterder 
make kennen.
Al is ie benee den  ziet ie d’r nagal verboefd uit, onder ’t bloed en de spinragge zitte op z’n kop. ’t 
Is gien gezicht. ‘Wat deed jij deer boven allegaar,’ vroeg Alie, en metien keeuwt ze:
‘Dut is toch niet je gnappe broek?’

Klaas Jan Bierman
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GROSTHUIZEN IN DE VIJFTIGER JAREN

Hier zien wij Lou Koster voor zijn woning. Voor de foto heeft hij zijn beste pak aangetrokken. Het 
hek is gemaakt door Jan de Reus. Het is huisnummer 104.
Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl  en op ‘hvhemony.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

BESTE KINDEREN UIT BOBELDIJK EN BERKHOUT,
Wij vanuit Bobeldijk verzorgen al heel wat jaar jeugdschaatsen voor de 
kinderen.   
In het tweede gedeelte van het seizoen ( eind december tot begin maart) 
starten we weer met het jeugdschaatsen. Het jeugdschaatsen is voor de 
kinderen vanuit Bobeldijk,  Berkhout, Spierdijk en Zuidermeer en is vanaf 

6 jaar. Elke zaterdagochtend van 8.55 tot 9.55 uur gaan we spelenderwijs de kinderen laten ken-
nismaken met het schaatsen. Aan het einde van alle lessen krijgen de kinderen een diploma en 
wordt de echte Westfrieslandtocht verreden.
Het is in deze bijzondere tijd nog wel even afwachten of het allemaal door kan gaan, maar daar 
gaan we wel vanuit. Mocht u interesse hebben voor het jeugdschaatsen, neemt u dan contact op 
met onze ijsclub per mail adres : veld@looscacao.com .

 Groetjes
 Het bestuur van ijsclub Bobeldijk.
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MINDFULNESS/POWERYOGA
Voor veel mensen nog iets wat ver buiten hun comfort zone staat. Maar 
steeds meer mensen krijgen lichamelijke klachten, hebben het druk, ervaren 
stress, een vol hoofd. 

Soon Ja Terwee begint in Berkhout de lessen Mindfulness/Poweryoga. Dat 
klinkt heel relaxed en krachtig tegelijk. En dat is het ook. De poweryoga 

bestaat uit houdingen die je lichaam uitdagen om je kracht te gebruiken, spieren te verlengen en 
verstevigen. En dan niet op een ‘sportieve’ manier, maar je wordt uitgedaagd om bewust te gaan 
voelen. Wat doen die houdingen nu precies met je lichaam. Je adem is hier de rode draad. De adem 
neemt je mee van je hoofd naar je lichaam. Soon Ja neemt je op een dynamische, liefdevolle manier 
mee op reis door je lichaam, zodat je de gedachten uit je hoofd kunt laten verstillen. Door op een 
bewuste, mindful, manier te bewegen, ga je steeds beter je lichaam en de signalen die je lichaam 
geeft herkennen. Zo worden blessures voorkomen of zelfs opgelost. Er komt meer rust in je hoofd, 
en door de adembewegingen, rust in het lichaam. 
De les begint altijd met een opwarming, een moment om echt contact te maken met het lichaam. 
Dan volgen de yogahoudingen en de les wordt altijd afgesloten met een liggende ontspanning, 
meditatie. Ademoefeningen zijn standaard onderdeel van de les. Iedereen kan op zijn/haar eigen 
manier de les meedoen, er wordt rekening gehouden met ieders mogelijkheden en uitdagingen. 
Soon Ja begeleidt al 15 jaar mensen op het yogapad. Ze geeft les in Medemblik en Hoorn.

Kom vrijblijvend langs bij Gymvereniging Olympia.
De Mindfulness/poweryoga is op woensdagmorgen om 10.50 uur in de gymzaal te Berkhout.

Neem zelf een yogamat mee en een dekentje voor de eindontspanning om warm te blijven. 
Voor verdere info; 06-40415962

BESTE INWONERS VAN AVENHORN - GROSTHUIZEN,
De jaarlijkse collecte van de brandwondenstichting heeft het mooie bedrag in 
contanten € 1.532,48 opgebracht en d.m.v. de QR-code € 62,--.

De gulle gevers en vooral de collectanten, die het weer mogelijk hebben 
gemaakt, worden hartelijk bedankt.

 Met vriendelijke groeten, Ans Henneman, organisator

HARTELIJK DANK
De collecte van de Dierenbescherming heeft dit jaar in Berkhout, Bobeldijk 
en Scharwoude het mooie bedrag van € 1181,57 opgebracht.
Dank aan alle gulle gevers en de collectanten. En namens de dieren die hier-
door op velerlei manieren geholpen kunnen worden!

 Vriendelijke groet, Jacqueline Bierhaalder
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Een mooie ansicht van gemeente Avenhorn. Gemeente wel te verstaan, want dit betreft gewoon 
Grosthuizen en Oudendijk. We staan hier op de Kathoek, kijkend naar de klucht. Rechts woonde 
Jan Oudt – op wat officieel onder het Oudendijker grondgebied viel. Helaas is dat huis verdwenen. 
Het Grosthuizer huis links (toen van Van der Lee) staat er nog steeds. Op de kadasterkaart van 
1832 staat op precies die plek al een huis aangegeven. Toen woonde Cornelis Elbertsz Boots er, 
een koopman. Voor nu zijn de eerstbekende bewoners van dit huis: Pieter Claasz Hof en Trijntje 
Pieters. Zij lieten het na hun overlijden na aan hun dochter Neeltje, geschreven het jaar 1692!

 Lourens Schuijtemaker namens Historische Vereniging Hemony.
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DE INHAALCOLLECTE VOOR DE HARTSTICHTING, LONGFONDS EN REUMA NEDERLAND HEEFT EEN 
MOOI BEDRAG OPGELEVERD IN AVENHORN EN DE GOORN
Van 12 – 24 oktober is er  voor het eerst een gezamenlijke collecte gehouden van de 3 fondsen, 
Hartstichting, Longfonds en Reuma Nederland.  Doel was natuurlijk voor al deze fondsen om de 
misgelopen collectes van het voorjaar goed te maken. De opbrengst van de jaarlijkse collectes is 
voor alle fondsen in Nederland van groot belang, want er worden veel onderzoeken van gefinan-
cierd!
In heel Nederland zijn alle coördinaten geïnformeerd en per regio werd een  “leidend fonds” 
aangewezen.  Ook in De Goorn/Avenhorn was dit aan de orde. Met alle beschikbare coördina-
toren zijn, na contact met de collectanten, de wijken ingedeeld en zo werd in vrijwel elke wijk 
gecollecteerd.
Groot voordeel van deze opzet is natuurlijk dat er slechts 1 collectant aan de deur kwam, zodat de 
contact momenten zo veel mogelijk werden gereduceerd.  Omdat het ook voor iedereen wennen 
was, hadden wij 2 weken ter onze beschikking om de collecte te lopen.
De opbrengst van deze collecte zal naar rato verdeeld worden over de 3 fondsen. Wij zijn erg blij 
dat u zo genereus hebt gegeven. De totale opbrengst in De Goorn/Avenhorn was € 3.128,83 
!
Hartelijk dank aan alle collectanten en de gulle gevers namens:

Hartstichting      Longfonds      Reuma Nederland

De goten zijn bewerkt met stalen borstels en zien er weer verzorgd uit.
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WIJ KLOPPEN DIT JAAR NIET OP UW VOORDEUR,  MAAR TOCH……
Maar toch… wil Brassband Kunst naar Kracht graag bij u aankloppen voor een 
actie. De huis aan huis speculaasactie die wij al meer dan 40 jaar organiseren 
kan helaas niet doorgaan, maar wij kunnen niet zonder uw financiële steun en 
daarom heeft u de afgelopen weken een flyer in uw brievenbus gekregen met 
informatie over onze Brass Kortings Pass. 

De pas die u korting geeft op aankopen bij de lokale ondernemers. Zo’n 500 bewoners die in de 
afgelopen 2 jaar minimaal 1x een pas hebben aangeschaft, hebben een gratis Brass Korting Pass 
ontvangen die tot 1 april te gebruiken is. Normaliter koste deze pas € 10,00. Aangezien de pas 
gratis is, zouden we het bijzonder op prijs tellen als u een vrijwillige donatie doet. U kunt uw 
bedrag overmaken op rekening NL17RABO0307604403 o.v.v. brassband Kunst naar Kracht.
Bent u geen donateur van Kunst naar Kracht en heeft u geen Brass Kortings Pass gehad maar wilt 
u ons toch steunen, dan is ook uw donatie meer dan welkom.
Bij voorbaat danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage en hopen in 2021 iets terug te kunnen 
doen voor onze trouwe aanhang en alle liefhebbers van muziek, in de vorm van een concert hetzij 
binnen of buiten.
Op onze website www.bbknk.nl kunt u ons blijven volgen.

AGENDA 11-11 T/M 25-11    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 14-11 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 18-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 18-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 21-11 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 21-11 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 21-11 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Het deed ons goed en heeft ons gesteund. Zoveel bloemen en kaarten met fijne teksten na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en trotse oma

Ank Boots-Jong

Wat was zij bij velen geliefd.
 Niek Boots en gezin.

TENSLOTTE

Gevraagd enthousiaste scholieren/studenten:
Voor het aankomend seizoen voor tulpenbollen opplanten op zaterdags en in de vakantie. We 
starten de eerste week december.
Karin en Robert Loos, Vredemakersweg 17, De Goorn
 06-48530310

Te koop:
ETNA Vaatwasser (vrijstaand) in prima staat. Kleur zilver.
Prijs 75 euro.
 Telefoon: 0229-725969

Te koop:
Hete lucht generator EINHELL HGG 145, met grote Primagaz gasfles 65,--.
 0229-553525

Geen skivakantie, kerst- of nieuwjaarsreis?
Te huur in het mooie dorp Laren in de Achterhoek, Gelderland, onze 4 persoonsbungalow op een 
kleinschalig park de Lindehoeve met in de buurt veel bossen en kastelen. 
 Voor informatie Annet Wever, 0229-542745 of 06-20034172.

Te koop:
Groot kerstdorp met grote en kleinere gebouwen en kraampjes (bijv. kerk, Engelse pub, boerderij, 
sleebaan). All inclusief met vele bomen en poppetjes op batterijen of stroom. Alles in een koop: 
bieden vanaf € 125,00. Foto’s mogelijk via Whats app.
 Tel. 06-20886051.

Te koop:
± 100 x Suske en Wiske, div. andere stripboeken. 
Staande lamp (grootmoederstijd), ± 1 mtr. hoog t.e.a.b.
 Tel. 543152
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Te koop:
Nummer 4175 Playmobil 4 jr.+ Amphobile, aanhanger en dino compleet in doos € 15,00
Nummer 6889 Playmobil 4-10 jr. Summer fun 4x4 auto groen compleet in doos € 10,00.
Nummer 4859 Playmobil 4-10 jr. Camper compleet in doos € 20,00.
Nummer 6887 Playmobil 4-10 jr. Summer fun Vakantiehuis compleet in doos € 40,00.
 Telefoon 0229-543345

Te koop:
Z.g.a.n. Mooie puzzels van Jumbo en Ravensburger allerlei objecten, dieren, bloemenpracht enz.  
€ 10,00 p. stuk
En een paar tennisschoenen voor de hal maat 39. Prijs 25 euro.
 Tel. 06-12389559.

‘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 18 november vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


