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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 16 december 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
Als deze Heraut bij u op de mat ligt heeft Sinterklaas zijn paard de sporen gegeven en gaan we ons 
opmaken voor het kerstfeest. Hier en daar is al een kerstboom of een feestelijk verlichte tuin te 
zien. Ook al zal kerst dit jaar anders gevierd gaan worden, het blijft een feest waar we vooral de 
gezelligheid in huiselijke kring zoeken, ook al zal de kring wat kleiner zijn.
De puzzelverkoop in Oudendijk was een groot succes. We mogen dus aannemen dat er de komen-
de tijd heel wat afgepuzzeld zal worden. Is de puzzel klaar.... ruilen dan maar.
De Heraut komt dit jaar nog één keer uit, dus mail uw kerstactiviteiten en ander nieuws graag voor 
16 december naar 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   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 en Monica Appel 06-12440998.
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

  
Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
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. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de 
scriba.
ds. J. J. (Hans) Reedijk            tel: 0299  - 78 04 82       e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  tel: 06 - 47 26 49 66     e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vindt u veel meer informatie over activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

Pastoraat
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

WIJZIGINGEN IN DE KERKVIERINGEN
Afgelopen week zijn de kerkenraden van onze gemeenten Zeevang - Oudendijk en de Prot. Gem. Kog-
genland bij elkaar geweest en hebben de problematiek rondom het bezoek aan de opnamen van de 
internetkerkdiensten besproken. Want wat wordt de ‘samen in de kerkviering’ gemist door iedereen. 
Nu vanuit Den Haag enige versoepeling van de heersende Corona-maatregelen toegestaan is heb-
ben beide vergaderingen besloten om ook het bijwonen van de opnamen van de opnamen van de 
kerkdiensten weer toe te staan. 

Helaas moeten we uit voorzorg enkele beschermende maatregelen invoeren zoals:
*  Er mogen maximaal 10 bezoekers de opnamen van de diensten bijwonen
*  U dient zich 24 uur tevoren uw komst aan te melden voor de opnamen. 
*  Voor de opnamen te Ursem kunt u zich aanmelden bij Greet Hoffman-Weijtze
    telefoon: 0229-561591   of   e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl
*  Voor de opnamen te Beets bij Willie Koole, tel nr. : 0299 403 894
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*  Bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats aangekomen bent moet u een mondkapje dragen
*  U zult steeds de 1,5 mtr. norm moeten handhaven
*  Er mag helaas niet meegezongen worden  er is helaas geen koffiedrinken na de dienst.
   Opname    uitzending
    09 dec.       13 dec.       Ursem Ds. Hans Reedijk   3e advent
    16 dec.       20 dec.       Beets Ds. Hans Reedijk   4e advent
    23 dec.       25 dec.       Ursem Ds. Hans Reedijk   Kerstviering
    30 dec.       03 jan.       Beets Ds. Hans Reedijk   Oud en Nieuw viering

De aanvangstijd van de kerkdiensten is 16.30 uur. Voor de opnamen wordt u om 16.15 uur ver-
wacht.
  
Wanneer komen de gewone kerkdiensten terug?
Er  is besloten om in ieder geval tot half januari 2021 door te gaan met de internetdiensten. Gewo-
ne kerkdiensten komen voorlopig dus helaas nog niet terug.

De internet-vieringen blijven wij 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-mailadres kerkblad@pg-koggenland.nl  t.a.v.  H. 
van Doornum. Op zondagochtend ontvangt u dan de Internetviering met de nieuwsbrief in uw 
mailbox.

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  Hermien, Joke, Ineke 
of Greet van de pastoraatgroep.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. 
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp 
en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. Samen met u zoeken we naar een weg om 
verder te gaan.    

HWK Hulpverlening
p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn                
telefoon 0229-27 16 84 
e-mail: hwkhulpverlening@live.nl
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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 12 T/M 18 DECEMBER 202
Zat. 12 dec. 16.30u.   Rozenstaete; Geen viering
Zon. 13 dec. 10.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
  
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 31 DECEMBER 2020
Zat. 19 dec. 16.30u.   Rozenstaete; Geen viering
Zon. 20 dec. 10.00u    Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.
Don. 24 dec.      16.30u    Rozenstaete, Kerstviering, Eucharistieviering
  19.00u    Kerst gezinsviering
  21.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  23.00u    Eucharistieviering met latijnse gezangen
Vrij. 25 dec.  10.00u    Eucharistieviering m.m.v leden Dominicuaskoor
  12.30u    Doopviering
  13.30u - 16.00u Open kerk, stalletje kijken
Zat. 26 dec. 13.30u - 16.00u Open kerk, stalletje kijken
Zon. 27 dec.  10.00u Eucharistieviering b.g.v het 50 jarig huwelijk Ton en Marian Mes
Vrij. 31 dec.  19.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.

Het is op het moment van deze uitgave nog niet duidelijk met hoeveel personen we de kerstvieringen 
mogen vieren. Na 8 december hebben de bisschoppen een overleg en horen we hierover meer.
Op zondag 20 december kunnen na de viering van 10.00 uur kaarten worden opgehaald voor de 
kerstavond vieringen en voor de viering van Eerste Kerstdag. 
Een en ander kunt u t.z.t. lezen in het kastje buiten bij de kerk, via de website, www.
parochiedegoorn.nl en in de wekelijkse nieuwsbrief.
Vanwege de Corona maatregelen mogen 30 personen een viering bijwonen u dient zich daarom 
op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.
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. 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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ONLINE-EVENT JWF IN ACTIE LIVE VOOR JONGEREN 
IN WESTFRIESLAND
Vooral in deze tijd waar eenzaamheid onder jongeren 
door COVID-19 op de loer ligt, kan vrijwilligerswerk 
veel bieden. Tijdens het online-event ‘JWF in Actie 
LIVE’ op donderdagavond 10 december inspireren, 
enthousiasmeren en informeren jongeren tussen 13 

en 30 jaar uit Westfriesland elkaar over het doen van vrijwilligerswerk. De organisatie 
ligt bij Jong Westfriesland in Actie (JWF in Actie) van Vrijwilligerspunt Westfriesland. 
Het online-event zal live via Facebook te zien zijn.  

Anoek Harder, projectleider Jong Westfriesland in Actie: “Je leest het in diverse media: door de co-
ronacrisis voelen veel jongeren zich eenzaam en ervaren zelfs vaak angst, stress en onzekerheid. Ze 
missen de sociale contacten, vervelen zich en voelen zich nutteloos. Door vrijwilligerswerk krijgen 
jongeren weer het gevoel iets te kunnen betekenen voor een ander en een toegevoegde waarde te 
zijn. Er is ook weer sociaal contact. Al is het voornamelijk online. Bijvoorbeeld als panellid van het 
Jongerenpanel SED, waar jongeren uit de SED-gemeenten samen discussiëren over onderwerpen 
die jongeren in hun gemeenten aangaan. Ze krijgen een stem en voelen zich weer gehoord. Tijdens 
het event belichten we nog veel meer leuke en leerzame voorbeelden.”

Ervaringen delen
Tijdens JWF in Actie LIVE delen drie vrijwilligers hun ervaring op het gebied van vrijwilligerswerk. 
Voor hen betekent het meer dan alleen iets kunnen betekenen voor een ander. Ze voelen zich 
sociaal sterker, ze durven beter voor zichzelf op te komen en het is leerzaam. Vrijwilligerswerk is 
namelijk ook een verrijking op je studie of een voorbereiding op je toekomstige baan. Anoek: “Be-
halve het delen van positieve ervaringen, willen we tijdens het event laten zien hoe enorm divers 
en leuk vrijwilligerswerk is en dat er voor iedereen passend en tof vrijwilligerswerk is te vinden.”

Meepraten
JWF in Actie LIVE is op donderdag 10 december van 19.00 tot 20.30 uur en wordt live gestreamd 
via de Facebookpagina van Vrijwilligerspunt: vrijwilligerspuntwf. Anoek: “Op deze manier kunnen 
deelnemers aan het online-event meepraten over vrijwilligerswerk en vragen stellen. De chat-
functie staat het hele online-event open en vragen worden beantwoord en ook ervaringen van de 
deelnemers worden gedeeld. Voor ons is het de eerste keer dat we zo een online-event doen, dus 
best heel spannend. Gelukkig kunnen we gebruik maken van de ervaring van Alex Gitzels van 
Westfriesland Media die vaker deze mooie uitdaging is aangegaan, dus wij hebben alle vertrouwen 
in een succesvolle avond!” 

Cadeautjes
En omdat het decembermaand is, pakt Vrijwilligerspunt ook een beetje uit. Iedereen tussen 13 
en 30 jaar oud, woonachtig in Westfriesland kan gratis meedoen. Je kunt zonder aanmelding om 
19.00 uur het event volgen op de Facebookpagina van Vrijwilligerspunt. Maar, iedere jongere die 
zich van tevoren aanmeldt via jwfi nactie@vrijwilligerspunt.com krijgt niet alleen een welkomst-
pakket, maar doet ook mee in de loting voor een tof goodie-pakket. Meer informatie over JWF 
in Actie LIVE? Stuur een mail naar bovenstaand mailadres, of bel of app met Fleur Neefjes, 06-
82651230. 
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VERBINDING OP AFSTAND
WERELDLICHTJESDAG 2020
 
Iedere 2e zondag van december is het Wereldlichtjesdag.
Wereldwijd wordt stil gestaan bij alle kinderen die zijn overleden. Dit jaar is dat 
op
ZONDAG 13 DECEMBER in ’t Kerkhuys in Spanbroek

Juist in deze bijzondere tijd willen we verbinding maken met allen die het gemis van een kind 
ervaren. Via een livestream organiseren Ritueelbegeleiders Mia Koelemeijer, Yvonne Heddes, 
Daphne Scholtens, Marjon van Baar en Karin van ’t Klooster deze avond. Net als voorgaande jaren 
worden de namen van onze kinderen gezongen, branden we een kaarsje en luisteren we naar 
troostende woorden. Jeanet Beerepoot, Jac en Mels Ruiter zullen de avond muzikaal ondersteunen.

Wilt u deze avond verbinding met ons maken?

Dan kunt u de naam van uw overleden kind aan ons doorgeven via onderstaand mailadres of 
telefoonnummer. Zijn of haar naam wordt deze avond gezongen terwijl er een kaarsje wordt 
aangestoken. Na aanmelding krijgt u een paar dagen van tevoren de link van de livestream 
toegestuurd. De avond begint om 18.30 uur.

Hoewel we dit jaar niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, organiseren we op afstand een warme en 
liefdevolle bijeenkomst.  Zo blijven we de namen noemen van alle kinderen die gemist worden, 
zijn we op afstand met elkaar verbonden en gaat er rond 19.00 uur een golf van licht over de 
wereld.

 yvonne@yris-ursem.nl  06 51605562 

Namens ’t Brakenkerkje willen wij iedereen die op ons gestemd heeft met de Rabobank Clubac-
tie, ontzettend bedanken voor de waardering. Het heeft ons het mooie bedrag opgeleverd van  
€ 802,48. In deze tijd van de corona pandemie zijn wij heel blij met dit bedrag, een tijd waarbij 
de culturele wereld bijna stil staat, is  iedere steun van u en onze sponsoren van groot belang, wij 
zijn u hier zeer dankbaar voor .
Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij ons programma vanaf 19 en 20 december weer oppakken. 
Kom in kerstsfeer met ….

Het Marcia Bamberg Swing Quartet.
Met Ronald Weel en John Ligthart op gitaar en Daniël Gueli op contrabas zingt Marcia Bamberg 
met veel  passie de meest prachtige Franse en Engelse liedjes in de muziekstijl van Django Rein-
hardt, de grondlegger van de gipsyjazz muziek. De ‘gipsyjazz’ of ook wel ‘gipsy swing’ muziek is 
in Nederland bekend geworden door onder andere het Rosenberg Trio.
Het grootste deel van het repertoire van het Marcia Bamberg Swing Quartet komt oorspronkelijk 
uit de jaren ´20, ´30 en ´40 en is destijds geschreven voor diverse musicals en films. Door artiesten 
als Fats Domino, Billy Holiday, The Andrew Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand en Edith Piaf zijn 
veel van deze liedjes wereldberoemd geworden. 
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In die eerste helft van de 20ste eeuw is deze muziek ook terecht gekomen bij de uiterst muzikale 
zigeuner families die de wereld rondreisden en, tot op de dag van vandaag, hun versies van deze 
liedjes spelen. Hun specifieke muziekstijl zorgt voor veel vrolijkheid en romantiek, waardoor u 
zich herhaaldelijk op een terrasje in het mooie Parijs zult wanen… 
Tijdens dit unieke concert net voor de kerstdagen speelt het Marcia Bamberg Swing Quartet naast 
hun gebruikelijke repertoire ook traditionele en sfeervolle kerstnummers in de gipsy swing stijl. 
Het Brakenkerkje (en het kwartet!) zal in kerstsferen versierd zijn, het wordt een voorstelling die 
u niet wilt missen! 

Reserveren is verplicht, voor verdere info neem een kijkje op onze website www.brakenkerkje.nl 
Tot gauw.

HEEL KOGGENLAND BAKT…
Rotary Club Koggenland wil iedereen in Koggenland uitno-
digen om op de valreep van 2020 nog even alle buren blij 
te verrassen met zelf gebakken kerstkoekjes. Een glimlach 
op een gezicht laten verschijnen en een babbeltje maken is 
opeens zo eenvoudig.

De feestdagen staan voor de deur, het einde van het jaar is in zicht. We kijken terug op een jaar 
waar alles opeens heel anders ging. Veel ontmoetingen konden in 2020 niet plaatsvinden. Ook 
buurt- en straatactiviteiten werden afgelast. Gesprekjes die zo gewoon waren, vonden hierdoor 
niet plaats.
HEEL KOGGENLAND BAKT…is een uitnodiging om op 19 december mee te bakken! 
Zaterdag 19 december mogen alle thuisbakkers en thuisbakkertjes hun ovens opstoken. Door dit 
via social media te gaan delen, #heelkoggenlandbakt krijgen we ook een soort groepsgevoel, en 
kunnen we met veel mensen samen weer iets ‘leuks en sociaals’ doen en dat ook nog Corona 
proof.
Meedoen kan al voor 5 Euro. Voor dit bedrag, bezorgen wij vanaf 16 december het ‘Heel Kog-
genland Bakt - pakket’ bij je thuis. Het bakpakket kost €5,-- en bevat koekjesdeeg, instructies en 
zakjes om de koekjes in te doen. Er zullen genoeg koekjes gebakken kunnen worden, zodat de 
thuisbakkers zelf ook nog lekkere koekjes hebben?. Bestellen kan via www.rotary.nl/koggenland.
Een bakker in Avenhorn was gelijk heel enthousiast over dit initiatief en wilde graag het koekjes-
deeg doneren. Meedoen is daarom heel gemakkelijk; uitrollen, koekjes steken of vormen en… 
BAKKEN MAAR!!
Laten we er samen voor zorgen, dat heel veel buren in Koggenland, blij verrast worden met zelf-
gebakken kerstkoekjes en aandacht.
De opbrengst van deze kerstkoekjes-bak-actie is voor eenzame ouderen en hulpbehoevenden bin-
nen Koggenland. In deze ‘Corona-tijden’ kunnen ze een gebaar en extra aandacht goed gebruiken.
Graag tot ‘BAKSE’!
Rotary Club Koggenland
Voor meer informatie:
Web: www.rotary.nl/koggenland
Email: info@rotarykoggenland.nl
Facebook/Twitter: @rotarykoggenland
Social media: #heelkoggenlandbakt    Mob: 0650652353



9

BEMIDDELEN BIJ BURENRUZIES. IETS VOOR JOU?
Als vrijwilliger bij buurtbemiddeling word je ingezet bij burenoverlast en burenruzies. De overlast 
kan gaan over harde muziek, huisdieren, tuin en erfafscheiding, pesterijen, stank en rommel. Je 
gaat samen met een collega bemiddelaar op pad. Ben je geïnteresseerd in communicatie en ga je 
een conflict niet uit de weg? Dan is dit je kans om je belangeloos in te zetten.
Buurtbemiddeling Koggenland www.debemiddelingskamer.nl
e-mailadres: info@debemiddelingskamer.nl
Vrijwillige Bemiddelaar worden? Zie onze vacature op www.debemiddelingskamer.nl
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De brug van het fietspad Regenboogforel naar het West werd vorige week vervangen. 
De 16e november werd de oude brug gesloopt en was het voor velen even omrijden om naar het 
winkelcentrum te gaan. Het resultaat mag er zijn, de nieuwe bruggen zijn onderhoudsarm door 
het gebruik van composiet en hebben een lange levensduur.
 Groet Corrie Bos

De Goorn / Avenhorn

Lijkt het je leuk om toneel te spelen!
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je 10 jaar of ouder? Hou je van applaus en voor publiek spelen?
Dan hebben wij goed nieuws. Iedere dinsdag komen we bij elkaar,

om op een gezellige manier kennis te maken met toneel.

De repetitie is van 19.00 tot 20.00 uur in zaal Dolleburg.
 Om dan uiteindelijk een heus toneelstuk op de planken te zetten.

Je hoeft niet te kunnen toneelspelen of te zingen.
Iedereen kan meedoen!

Geef je snel op want er is niets leukers dan toneelspelen!
Opgeven kan via toneeldegoorn@gmail.com

De repetitie staat onder leiding van  onze regisseur Ria 
Voor meer info ga naar onze website;  WWW.TONEELDEGOORN.NL
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VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR DE ROZENSTAETE
We zoeken z.s.m. iemand met een beetje vrije tijd, die het 
leuk vindt om iets te betekenen voor oudere mensen. In de 
Rozenstaete hebben we een team van enthousiaste vrijwilli-
gers die dagelijks zorgen voor een warme maaltijd voor de 
bewoners die dit willen.

Er zijn twee open plaatsen:
Op de woensdag. Rond half 12 aanwezig zijn om de maaltijden in de warmhoudkast te zetten. 
Daarna, tegen half 1, deze maaltijden brengen naar de gasten. Vanwege het coronavirus bezorgen 
we de maaltijden bij de mensen thuis.
In de normale situatie worden de tafels gedekt in de grote zaal en komen de mensen zelf naar de 
zaal toe. Nu kan dit niet vanwege alle maatregelen. De bedoeling is wel om dit weer te gaan doen 
in het nieuwe jaar, zodra het veilig is voor gasten en vrijwilligers! 
Op de vrijdag. Dit is slechts één keer in de 2 weken. Hier geldt hetzelfde als voor de woensdag.
Er zijn altijd 2 vrijwilligers per keer aanwezig en u wordt natuurlijk ingewerkt door uw collega-vrij-
williger.
Graag zien we uw reactie tegemoet.
Mart Baltus (tel. 0229- 542561)
Ada Bakker (tel. 0229-542552)

Hierbij een foto in het bushokje Zuid-Spierdijker-
weg in De Goorn.
We zien dat de drukker een ‘foutje’ heeft gemaakt 
in de plaatsnaam: Bovenkarspel!!! Is nu vervangen, 
jammer.
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HET OOSTEINDE OMSTREEKS 1915

Het witte hek rechts was van de boerderij van Blauwbroek. Het eerste huis rechts was de latere 
slagerij van Jaap Peetoom. Het tweede huis rechts was de winkel van Klaas Leeuw. Het huis links 
stond mogelijk op de plek waar Piet Bierhaalder later zijn fietsenzaak had.
Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’

Co Beemsterboer
06-44564158

PRIKPUNT BERKHOUT 
Beste lezer,

Vanaf 01-01-2021 is prikpunt Berkhout geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 
9:00 uur. 
In de kerstvakantie (21-12-2020 tot 4-1-2021) is het prikpunt gesloten

 Met vriendelijke groet,
 Naomi Overboom
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TENEÊL SPEULE

‘Joôs, we hewwe ‘n mooi stuk vonden voor vier manne en voif vrouwe. ‘t Gaat vezellef weer 
nerreges over, maar ‘t zit stikvol goinderai. Wie z’n oigen opgeven het, ken meedoen. We gane 
woenesdegeivend beginne met leze.‘ 
‘t Benne allegaar oudgediende en d’r is ien nuwe speulder. 
Die nuwe speulder hiet Adriaan. Hai heb ‘t bar met z’n oigen troffen.
Deer moete de ouwe speulders puur an wenne. Dat benne allegaar Westfrieze.
Zô prate ze.
Zô denke ze
Zô doene ze.
Afoin, ze gane rippetere.
Ze hewwe evezôgoed veul skik. De rolle zitte d’r nei ‘n stuk of zes rippetiesies al goed in en den 
begint ‘t echte speulen.
Adriaan, die ‘t zô met z’n oigen troffen het, loopt ‘n beetje achteran wat de rolkennis angaat. Maar 
hai heb wel veul kommetaar op de are speulders.
‘Adriaan,’ zoide de are speulders, ‘zelle we ‘t kommetaar an de regisseur over leite, dat loikt oôs 
beterder.’
Dut loikt wel slecht an te kommen bai Adriaan.
Nou moet je roeie met de rieme die je hewwe, dat ze komme dut stuk ok wel weer deur. Maar ze 
denke: ‘al ken ie ‘n are club vinde, den houwe wai ‘m niet teugen.’ 
‘Nou moete we nag ‘t pregram make voor dut stuk,’ zoit de voorzitter.
De secretaris maakt ‘n loisie met de rolverdêling met de name d’r op, wanneer ‘t opvoerd wort en 
wat de intrée kost.
An ‘t begin van de rippetiesie wort ‘t loisie deurnomen en allien Adriaan heb wat te snarken.
‘Ik wil mijn naam niet op het programma hebben, dit in verband met de privacy.’
De are lede koike ‘m met open mond an. Deer hewwe ze nag nooit wat over hoord, dat deer 
hewwe ze ok nooit over neidocht.
‘En ik wil ook niet op de foto. Die komen dan op internet en gaan de hele wereld over en blijven 
daar altijd op staan.’
De monde van de lede ginge nag waaierder open. Hoe kè je zuks bedenke!
D’r wort nag ‘n pitteg toidje over poeperd.
Op slot gane ze weer rippetere, maar de lol is er of.
‘Praivesie,’ grommelt Jaap, de hoofdrolspeulder, ‘deer doen ik al jare an! En deer stoort gien mens 
‘m an, maar dut vind ik wel heêl bar.’
‘Wat doen jij d’r den an, Jaap?’ vraagt de regisseur.
‘Zel ik je vertelle,’ zoit Jaap. ‘Al zit ik op ‘t huisie, hew ik de deur op slot.’

Klaas Jan Bierman
Avenhorn
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AFD. DE GOORN / AVENHORN
Afgelopen jaar hebben veel inwoners ons gesteund door middel van hun lege 
inkt-cartridges in te leveren op het adres van onze secretaris. Wij ontvingen 
tot nu toe van onze sponsor ongeveer honderd euro en een deel van de 
printkosten werd vergoed door middel van ontvangen nieuwe cartridge. Dit 
bedrag kan nog verhoogd worden.

Want er is tot 20 december nog gelegenheid uw inkt-cartridge in de helgroene container te doen. 
Daarna stopt de inzameling op dit adres.
Onze dank gaat uit naar de sponsor en de inwoners die de moeite hebben genomen cartridges in te 
leveren. Allen dragen hiermee een steentje bij aan het milieu omdat de cartridges weer hergebruikt 
worden.
De container staat op het adres: Trilgras 15, De Goorn.

Els Eijling, secretaris.

HALLO TONEELVRIENDEN, 
wat hebben wij een mooie opbrengst gehad met de Rabo clubkas actie, 
450 euro is er bijgeschreven op onze rekening. En wat ook heel mooi is 
dat ons promotiefilmpje ook in de prijzen is gevallen, waardoor we toch 
bij elkaar 700 euro hebben gekregen. Voor dit bedrag gaan we een mooi 
nieuw decor maken, waarin we weer fantastische voorstellingen aan jullie 
kunnen geven. Wij willen alle stemmers en de bank dan ook hartstikke 

bedanken en wensen jullie allemaal heel veel Toi-Toi-Toi
Tot het volgende toneelnieuws.
Voor meer info ga naar onze website;
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.
Bob Koning.

PUZZELVERKOOP IN KERKJE 
Oudendijk enorm succes
De legpuzzelverkoop op zondag 29 november in het kerk-
je van Oudendijk is een overweldigend succes geworden.  
Bijna 300 (driehonderd!) puzzels gingen in  no time over 
de tafel.
Al  dik voor de verkoop begon om 10 uur ‘s ochtends, 

stonden mensen zich voor de deur van de kerk warm te trappelen.
Pakweg een uur later was de meer dan de helft van de aangeboden puzzels al voor 1 euro van 
eigenaar gewisseld. Tegen half een waren alle puzzels verkocht.
De reacties van de bezoekers aan deze puzzelverkoop waren enthousiast. Er werd flink gekeken, 
gekeurd en gekocht. Sommigen gingen inderdaad met vijf puzzels tegelijk de deur uit. Voor vijf 
euro hebben ze een hele winter plezier meegenomen. 
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Vooral de dozen met de Wasgij- en Jan van Haasteren-puzzels waren erg in trek en vlogen weg. 
Mogelijk organiseert de SVKO (Stichtding Vrienden van de Kerk Oudendijk) volgend jaar opnieuw 
een puzzelbeurs.

AGENDA 09-12 T/M 23-12

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 16-12 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 16-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 19-12 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 19-12 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 19-12 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
Hiermede willen wij iedereen bedanken voor het medeleven dat wij hebben ontvangen bij het 
overlijden van

Annie Naber-Schuffel

Het heeft ons goed gedaan om zoveel berichtjes (in welke vorm dan ook) te ontvangen.
Een bijzonder dankwoord gaat naar alle medewerkers van de Berkenhof en de Hoge Hop voor 
de liefdevolle verzorging in de laatste jaren.

 Jan Naber

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken voor alle kaarten en bloemen welke we mochten 
ontvangen tijdens de operatie van Johan en voor ons 50 jarig huwelijksjubileum.

 Met vriendelijke groet,
 Johan & Frida Schouten

Ons nieuwe adres:
Regenboogforel 3, 1633 DG Avenhorn

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen bij ons 50 jarig huwe-
lijk. Ondanks de corona toch een gezellige dag gehad.
 Ben en Tiny Koning-Besseling

Lieve mensen, hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele hartverwarmende kaar-
ten en liefdevolle berichten en telefoontjes en prachtige bloemen en fruitmanden. Het was wel 
even schrikken als je zomaar uit het niets te horen krijgt dat je prostaatkanker hebt. Gelukkig 
geen uitzaaiingen en ik heb me inmiddels laten opereren en het herstellen schiet al aardig op. 
De operatie is goed verlopen en alles wat ze konden vinden wat niet goed was, is verwijderd. 
Poeh, poeh wat een opluchting.
Het waren hele spannende tijden voor ons allemaal met vooralsnog een goede afloop. Eind 
januari moet ik weer terug komen voor onderzoek en uitslag.
Heel veel dank voor al het medeleven van iedereen.

 Een warme groet van Gertjan en Margret Kunst
 en tevens wensen wij iedereen een gelukkig nieuwjaar toe.
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Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven na het overlijden van mijn man 
Reinier en tijdens mijn ziek zijn.
De vele kaarten met lieve woorden en bloemen. Dat heeft mij goed gedaan.

December 2020, Avenhorn Dora Bakker
 kinderen en kleinkinderen

Bedankt
Ondanks de corona en de problemen met onze gezondheid, is ons 60-jarig huwelijk een on-
vergetelijke dag geworden.
Met een prachtige erepoort, vlaggende buren, veel mooie bloemstukken en ongelooflijk veel 
lieve en mooie felicitatiekaarten.
Geweldig bedankt allemaal.
 Ab en Wil Dolfing-Kuiper
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TENSLOTTE

Te koop:
Zwart dames jurkje XL € 10,00.
1 stel zwarte veter sportschoenen (niet gedragen) maat 39 € 25,00 nieuw (nog in de verpakking) 
rolgordijntje 90-190 cm. € 15,00
Wijnrode dames trench coat maatje S € 10,00.
Kindervideo’s: sprookjes, tekenfilms enz. € 1,00 per stuk.
Imitatie ‘Tiffeny’ schemerlamp (herfstkleuren) € 10,00.
Wijnrode Westfriese folklore dames japon (mat satijn) maat 36/38 € 150,00. (incl. rest stof erbij 
om eventueel de japon te veranderen in maat).
Mooie (gave) Westfriese folklore hul € 25,00.
Antieke (echte, gave) boerenhoed, met grijze stof gevoerd € 75,00.
Antieke zwart/witte (‘rouw’) kralentas € 50,00 (de tas heeft enige reparatie nodig, dus incl. antie-
ke zwarte en witte kraaltjes erbij).
Diverse witte hand gebreide kiekousen.
6x (blote) poppen van 40 cm. (fiberlijfjes) met porselein hoofdjes, glazen ogen (bruin en blauw) en 
pruikjes (blond en bruin) incl. (schoentjes en standaard) € 12,50 per pop.
E-mail: famgvos@planet.nl. Tel. 0229-210219 (op aanvraag kunnen we een foto sturen per e-mail).

Herinnering
Nog steeds zijn alle postzegels van harte welkom. De opbrengst is voor goede doelen. 
Wilt u ze ruim uitscheuren? Ik zie ze graag tegemoet en hartelijk dank voor de moeite. 

 Tini Schouten-Mol, Kolblei 8 in Avenhorn.

Koopje.
Een Carnielli roeiapparaat € 25,00.
Voor goed ontwikkelde arm- been- en buikspieren.
 Tel. 0229-541687.

Te koop:
Prima kunstkerstboom, hoogte 1.90 m. prijs € 60,00.
 Tel. 0229-299290 / 06-30776149.

‘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 16 december vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


