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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1402
22 december 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 6 januari 2021 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
Er zijn strengere maatregelen en kerst komt eraan! Dat is allemaal niet zo leuk maar zie het posi-
tieve ervan. Huizen, kamers, tuinen en straten worden versierd met lichtjes bestaande uit allerlei 
kleuren. Hoe gezellig dat staat kan je zien als je, als het donker is, een rondje gaat wandelen. Waar 
de gordijnen open zijn kan je al die pracht ook nog eens in de huiskamers bewonderen. 
Wij, van de redactie, wensen u ondanks de beperkingen toch een mooie kerst. Lekker bij de 
kerstboom en stal. Kaarsjes aan, lekker eten en de warmte van degenen die wèl bij je kunnen zijn. 
Tot in 2021, dan gaan we er weer voor, om mooi gevulde Herauten te maken. 
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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   
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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
De kerkenraden van onze gemeenten Zeevang - Oudendijk en de Prot. Gem. Koggenland zijn bij 
elkaar geweest en hebben de problematiek rondom het bezoek aan de opnamen van de internet-
kerkdiensten besproken. Want wat wordt de ‘samen in de kerkviering’ gemist door iedereen.

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 
*  Bij binnenkomst, totdat u op uw zitplaats aangekomen bent, moet u een mondkapje dragen 
*  U zult steeds de 1,5 mtr. norm moeten handhaven 
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*  Er mag helaas niet meegezongen worden en er is helaas geen koffiedrinken na de dienst.
   Opname uitzending
   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.

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 25 T/M 31 DECEMBER 2020
Don. 24 dec. Alle kerstvieringen worden geschrapt.
Vrij. 25 dec. 10.00u  Eerste kerstdag;  Eucharistieviering m.m.v klein Dominicuskoor
Zat. 26 dec. 10.00u  Tweede kerstdag, Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
  13.30-1600u kerk open, gastvrij onthaal.
Zon. 27 dec.  10.00u  Eucharistieviering m.m.v klein Dominicuskoor
   50 jarig huwelijk Marian en Ton Mes
Vrij. 31 dec.  19.00u  Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.

Een en ander kunt u 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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DE HERAUT
Allereerst wil ik u bedanken voor uw financiële bijdrage dit jaar. De Stichting 
Dorpsnieuws Wester-Koggeland als uitgever van De Heraut had zich 
ingeschreven voor de RABO-sponsor actie. Dat leverde ons de extra bijdrage 
van 150 euro op. Daarnaast heeft u ook iets meer dan 6000 euro betaald als 
vrijwillige bijdrage. Onze penningmeester heeft de boeken weliswaar nog niet 
opgemaakt over 2020 maar met dat bedrag houden we, denk ik, een klein 
positief resultaat over. Hartelijk dank daarvoor. En ook hartelijk dank aan al 

degenen die kopij inleverden zodat we twee wekelijks een dorpsblad kunnen aanbieden aan u.  
Blijf s.v.p. kopy en nieuws insturen omdat u met de Heraut ruim 4150 huishouden informeert! 
Met een voltallig redactieteam en een volledig bestuur is dat een goede basis voor De Heraut. 
Ik wil u niet vermoeien met de zoveelste bespiegeling en verzuchting over de afgelopen en de 
komende tijd. Degenen die zelf ziek zijn geworden of gaan worden, of naasten verloren hebben, 
wens ik sterkte in deze donkere dagen. Laten we ons vasthouden aan de gedachte die stond op 
een kaartje dat ik kreeg van een koor waar ik op zit: “Op een dag is 1,5 meter gewoon weer een 
aanduiding op een rolmaat in plaats van de afstand tussen mensen.”
Ik wens u allen een goede gezondheid in 2021 en veel leesplezier met De Heraut in 2021.
Nieuws, plaats het in De Heraut!  Jan Besseling, voorzitter
 Telefoonnummer 06-10773131

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

WESTFRIESE EKKLESIA
Gelet op de nieuwe maatregelen zal de eerder aangekon-
digde viering op zondag 3 januari 2021 in Wognum helaas 
NIET doorgaan.
Over de viering van zondag 7 februari 2021 zullen wij u 
later berichten.

 Namens het bestuur van de Westfriese Ekklesia,
 Jan Wolke, secretaris

De leden van de muziekvereniging Volharding wensen alle donateurs, sponsoren en vrienden van 
onze vereniging en overige lezers van de Heraut, hele gezellige Kerstdagen  en een  gezonde 
jaar wisseling  toe.

We hopen dat we snel het corona virus onder de knie krijgen. Nadat we, met in achtneming van 
de gestelde richtlijnen, de repetities hadden hervat is de laatste lockdown ons weer noodlottig. We 
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waren drukdoende nieuwe muziek in te studeren en wilden graag naar een concert toewerken. 
Afgelopen jaar heeft dat er dus niet ingezeten. We zetten nu wel vol in op komend jaar. Waarschijnlijk 
is het weer mogelijk na 19 januari a.s. de instrumenten uit de muziekkoffers te halen en weer 
muziek te maken. Als het meezit zal een voorjaarsconcert zeker tot de mogelijkheden behoren,  
medio mei zal het virus toch wel verdwenen zijn?
De muziekvereniging heeft op dit moment wel een dringende wens op het kerstverlanglijstje staan, 
we zoek nog steeds naar een enthousiaste persoon m/v die bij onze harmonie op het drumstel wil 
slaan.    

“ NOG STEEDS GEEN DRUMMER ”
Bij het Groot Orkest is een vacature ontstaan voor een slagwerker, onze drummer heeft te 
kennen gegeven komend jaar te willen stoppen. 
Wij komen zonder drummer te zitten en bij een Harmonie orkest is dat een groot probleem. 
Wij gaan er van uit dat een slagwerker zich zal melden en bij ons wil komen muziek maken. Er 
zal toch in Berkhout en omliggende dorpen wel een slagwerker te vinden zijn. De muziek keuze is 
breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische klanken.
De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs in onze 
repetitieruimte, de gymzaal van het dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Buiten een drummer kunnen wij ook andere muziekmakers gebruiken.
Het leer/jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. Onze muziekvereniging heeft diverse 
instrumenten in eigen beheer. 

Oud ijzer en overige metalen ophalen blijft voor ons een speerpunt.
Bij de firma Koeman aan het Oosteinde  staat speciaal voor ons een container. Kleine en grote 
partijen oud ijzer e.d. zijn zeer welkom!!
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

U steunt met de genoemde acties onze vereniging !!
Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

HALLO LIEVE ALLEMAAL,
Hier weer een berichtje vanuit de Gildehal. Het is erg druk geweest bij Het 
Gilde de afgelopen periode. Het einde van het jaar is weer in zicht en dat 
betekend dat de leden en de leiding zich alweer opmaken voor het verko-
pen van de koninklijke appelbeignets. Ook Sinterklaas en zijn pieten 
zijn pas net weer uit het land. Zij zijn zeker niet vertrokken zonder eerst 

bij de Gildehal langs te komen. Iedere groepsavond heeft dit gezellig met elkaar gevierd. Bij de 
vrijdagavond 1 kwamen er zelfs een paar pieten langs. Gevulde schoenen en lekkernijen werden 
mee naar huis genomen! 

Helaas hebben we ons kerstactiviteit afgelast wegens de grote groepsgrootte bij deze activiteit. Als 
vervanging zouden we dit jaar per groepsavond heerlijk gaan kerst dineren. Tot onze grote spijt 
heeft dit helaas ook niet plaats mogen vinden wegens de huidige omstandigheden. Volgend jaar 
zullen we dit dik en wel over doen met onze leden!
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Elk jaar zijn er vele mensen die kerst alleen vieren. Dit jaar zullen er nog veel meer mensen zijn die 
deze periode als eenzaam ervaren. Om deze mensen een hart onder de riem te steken hebben onze 
Gilderakkers ieder twee kerstkaarten geknutseld. Maureen gaat deze binnenkort toesturen naar zij 
die wel een lichtpuntje kunnen gebruiken! Zorg goed voor elkaar deze periode!

Appelbeignets van het Gilde Avenhorn 
31 december! Ook dit jaar bezorgen wij 
dankzij Bakkerij Koning weer verse appel-
beignets! Oudejaarsdag komen wij, de kids 
en leiding van het Gilde Avenhorn weer langs 
de deuren met onze koninklijke appelbeig-
nets! Dit jaar natuurlijk helemaal corona 
proof. Houden jullie de deuren op oudejaars-
dag tussen 09.30u en 14.00u in de gaten? 

Ook aan de bedrijven leveren wij graag ap-
pelbeignets! Wilt u op uw werk verse ap-
pelbeignets? Wij bezorgen ze voor u! In de 

week voor 31 dec komen wij langs uw bedrijf om een bestelling op te nemen. Hebben wij u 
gemist? Stuur dan even een mailtje naar info@gildeavenhorn.nl.

LET OP: ivm met de aangescherpte corona maatregelen, is dit bericht onder voorbehoud. 
Wij zullen ons best doen om deze activiteit door te laten gaan, maar houd u voor de zekerheid 
onze social mediakanalen in de gaten. 

Instagram: hetgildeavenhorn
Facebook: Stichting Jeugdrecreatie het Gilde

Voor meer informatie over het Gilde; neem een kijkje op onze vernieuwde website.
https://www.hetgildeavenhorn.nl/

De leden, de leiding en het bestuur van Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde wenst u prettige feest-
dagen en een sportief, gezond en creatief Nieuwjaar! 
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Al is het dit jaar niet vlekkeloos verlopen 
en deden sommige dingen ons zeer 

Blijf goed voor jezelf zorgen en je   
open te stellen voor positieve dingen…

	 Een rondje met auto (als fietsen of lopen niet lukt) door ons mooie West Friesland
	 Fiets voor verse producten langs de weg
	 Flinke wandeling (met kolfmaatje...)
	 Onderweg koffie/thee drinken (uit thermosfles) op een bankje
	 Bloemen voor jezelf of versturen
	 Een lief kaartje sturen
	 Donker? Kaarsjes-lichtsnoertjes aan…
	 Muziek luisteren
	 Tekenen of schilderen
	 (Leg) Puzzelen
	 Natuur documentaire kijken
	 Telefoneren en elkaar aan het lachen maken
	 Iets doen voor een ander...
 

waar je energie uit haalt…dan kunnen we  ‘hopelijk’ 
nieuwe leden begroeten  

komend jaar op de kolfbaan in Café de Ridder

Onze kerstwensen voor 2021
Geniet van de dagen die komen

Geniet van de mooie dingen die zijn geweest
Maar geniet van je dierbare nog het allermeest 

Namens alle leden van 
Kolfvereniging de Ridder St. Joris
Berkhout

voorz. Ina Jong  T 06-28 99 31 08
secr. Tine Weernink  T 0229-551875
E kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
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DE GOORN OMSTREEKS 1950

Het is erg rustig op straat in De Goorn omstreeks 1950. Links zien we de werkplaats van Floris. Dit 
en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en ‘hvhemony.nl’ 
 Co Beemsterboer
 06-44564158

KBO DE GOORN
Beste KBO-leden,
Je kunt als bestuur zo’n mooi programma voor de donderdagmiddag in 
elkaar zetten om gezellig met elkaar bezig te zijn met klaverjassen, bingo, 
filmprogramma, diverse thema’s en luisteren naar muziek van diverse artiesten.
Maar als dit allemaal niet door kan gaan om de u wel bekende reden, dan zakt 
de moed je wel eens in de schoenen.

Ook het 60 jarig jubileum van de KBO De Goorn is helaas niet helemaal gelopen zoals wij gepland 
hadden. Dit alles is natuurlijk jammer, maar er raast in ons land, Europa en de hele wereld een 
pandemie rond die zijn weerga niet kent.
Terwijl ik dit schrijf zal de Minister President ons vanuit zijn torentje toespreken, dat het niet goed 
gaat in Nederland en het Covid-19 virus totaal niet onder controle is en dat daardoor voor een 
strenge Lockdown gekozen wordt die tot zeker 19 januari 2021 zal duren.
Juist nu de mooiste tijd van het jaar ons wacht met Kerstmis en de Jaarwisseling. Helaas kunnen 
we dit jaar onze familieleden, vrienden en kennissen niet het beste toewensen met een knuffel of 
een hand, maar ook een kaart of telefoontje kan voor warmte, een goed gevoel zorgen. 
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Zo blijft ook u bij ons in 
gedachten en dat hebben wij 
met Sinterklaas laten blijken 
door u met een mooie verpakte 
amarillesbol te verrassen en 
een toegevoegd gedicht en 
voor de Kerst is u een 
overheerlijke kerststol met 
wenskaart bezorgd door de 
bestuursleden en vrijwilligers.
Ook willen wij u nog bedanken 
voor het mooie bedrag, dat wij 
hebben mogen ontvangen via 
de Rabo Club Support aktie.
Laten wij hopen dat er in 2021 
snel een ommekeer komt na de 
vaccinatie en wij elkaar weer 

mogen begroeten op de donderdagmiddag in de Rozenstaete.
Voor een ieder wensen wij, al is dat bij sommige leden moeilijk vanwege verdrietige gebeurtenissen 
die zij hebben meegemaakt, een mooie afsluiting van het jaar 2020.

Wij wensen u fijne Kerstdagen en een prettige Jaarwisseling

 Namens het bestuur KBO De Goorn
 Johan van Loodam

VAN DE BESTUURSTAFEL:
De laatste corona maatregelen laten gelukkig nog buiten sporten toe. De jeugd 
van RK EDO is lekker bezig op de velden van de Krom, dat geeft ze nog lekker 
ontspanning en af en toe ook wat inspanning, dat is wel lekker in deze tijd. 
Voor de spelers ouder dan 17 jaar is het wel even zoeken naar de juiste oefen-
vormen, maar de trainers maken er wat moois van, zodat een ieder gezond 
kan blijven voetballen. Niet in competitieverband, maar wel mooi met je eigen 

team en met soms een onderlinge wedstrijd zijn de spelers van RK EDO toch lekker bezig. 

Op het RK EDO complex staat al enige tijd een kledingcontainer (met groene deksel bij de fietsen-
stalling). Als u kleding over heeft, dan kunt u deze in de container deponeren. De kleding wordt 
hergebruikt en het levert de club ook nog wat centjes op en dat is altijd welkom.

Op 5 december is het sponsorcontract met de hoofdsponsor van de jeugd van RK EDO met 3 jaar 
verlengd, voorwaar een mooi Sinterklaas cadeau voor de club. Wij zijn erg blij dat de hoofdsponsor 
van de jeugd het vertrouwen blijft behouden in RK EDO.

De Grote Clubactie heeft dankzij de TOP inzet van de jeugdleden en de begeleiding, een heel mooi 
bedrag van netto € 2.303,00 opgeleverd. 
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Dank aan alle kopers van de loten voor voetbalvereniging RK EDO. Het jeugdbestuur heeft mooie 
plannen en zal het bedrag goed besteden.

De gemeente heeft een nieuw toegangshek geplaatst, dus de entree naar sportcomplex De Krom 
kan ook weer even mee en ziet er prima uit. Gemeente, bedankt.

Het Gerard Schaaptoernooi wat altijd in de laatste week van december gehouden wordt in de 
sporthallen van De Goorn en Obdam, tussen alle jeugdvoetballers uit Koggenland, gaat dit jaar 
voor het eerst in de historie niet door.

Op 27 december a.s. houdt RK EDO voor de jeugd van 7 t/m 15 jaar een Oliebollencup toernooi 
op het sportcomplex De Krom. Het wordt een mix toernooi en de organisatie is in handen van het 
jeugdbestuur samen met de begeleiders van de diverse teams. 
Publiek is helaas niet welkom, wat een nare zin, maar het is toch echt zo.

De Nieuwjaarsreceptie en de wedstrijden op De Krom tussen de Legends dames en heren en resp. 
Dames 3 en de veteranen van RK EDO, gaan niet door. 

In de laatste Heraut van het jaar is het goed om even kort terug te blikken op het jaar 2020. 
Een jaar wat in onze herinneringen zal blijven bestaan, een jaar van droefenis, maar ook van samen 
de problemen oplossen, een jaar waarin een Champions League wedstrijd gestaakt wordt vanwege 
racistische uitingen, een jaar waarin Vlaanderens mooiste gewonnen werd door een Ollander, een 
jaar waarin in een land verkiezingen gehouden worden en de uitslag niet (h)erkend wordt door 
een partij, een jaar voor RK EDO van het 90-jarig bestaan wat niet gevierd kon worden, een jaar 
waaruit blijkt dat RK EDO een grote supportersschare heeft, gezien de bijdragen van de diverse 
acties, een jaar waarin het sportcomplex klaar is gemaakt voor de toekomst, een jaar waarin het 
bestuur weer helemaal compleet is sinds de Jaarvergadering en een jaar wat we niet snel zullen 
vergeten. 
Koester de ervaringen met elkaar, ben er voor elkaar en laat elkaar in zijn/haar waarde.

Rest mij nog u mooie en fijne Kerstdagen toe te wensen 
en een schitterende jaarwisseling. 

Vol goede moed zien we elkaar weer op de velden en in de kantine van sportcomplex De Krom 
in 2021.

 Met vriendelijke sportgroeten,
 Marien Laan
 voorzitter vv RK EDO
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WEER OMA WORREN
Maartje heb al een week de zenuwe. D’r dochter Wendy is nou een week over toid en ze vindt 
dat ze nou maarders omwaaie moet. Maartje gaat niet ver de woid meer uit en ze heb altoid ’t 
mebieltje in d’r diesek.
Al gaat die, groipt ze ’m drekt, maar verdubbe, ’t is aldeur wat aars. Ze houwt ’t gien meer, maar 
ze wul ok niet bai Wendy langs gaan. Stel dat ’t deer waait, deer wul je niet bai weze vezelf.
Maar oindelek, soches om zeuven uur is ’t zôver.
Al heb ze net de biene over de kant gooid, gaat ’r mebieltje.
‘Ja,’ zoit Maartje metien, ‘met moin,’ al ziet ze dat ’t Wendy is.
‘Mam, je benne weer oma worren, ’oor. Om voif uur was ’t zôver. De baker heb ’r niet veul werk 
an had, ’t was er zô en alles is goed. Kees en Afie sliepe deur en hewwe d’r niks van morken; ze 
keke groôt op dat de baby in ’t wiegie lag.’
‘Nôh moid, nôh moid, fielseteerd, ’oor! Alles goed, best gaan, docht ik zô. En wat is ’t ? Hewwe 
de joôsies d’r ’n zussie bai of een broertje en hoe hiet ’t?’ 
Oma is bar nuwskiereg vezelf
‘’t Hiet Annejos,mam,’ zoit Wendy, ‘en we benne d’r bar bloid mee.’
‘Nou weet ik nag niet wat of ’t is, ’n moidje of ’n joôn,’ zoit oma weer. Ze ken ’t niet langer harde. 
‘Moet ik blauwe of roze muisies kope?’
‘Doen de muisies maar menge, zuks kleurt wel pittig.’
Moeder is een toidje stil.
‘Is ’t den een tweiling?’ vraagt ze voorzichtig.
‘Nei ’oor, ien is zat, docht ik zô.’
‘Is ‘r den wat niet goed?’
‘O ja, ’oor, ’t is heêl goed, maar Annejos moet later maar zegge of ’t ’n moidje weze wul of ’n joôje.’
Moeder zit onthikt te koiken.
‘Hoor je dat, vader?’ 
Wat moet ik deer nou weer mee an, denkt ze. Zukke rare poepelegoin heb Wendy aars nooit. 
‘Hebbe de joôs nou een broertje of een zussie kregen?’
Moeder perbeert het naggeres, maar woizer wort ze niet.
‘Mam,’ zoit Wendy, ‘doe niet zô ouwerwis, de taaie benne veranderd: de joôs die nou geboren 
worre, moete zellef maar zegge wat of ze weze wulle; dat zelle wai ze gien meer anprate.’
Moeder wul weer wat zegge, maar ze hoort niks meer.
Konfuus koikt ze nei d’r mebieltje: batterai leeg...

 Klaas Jan Bierman

SOGGES BLIKT TERUG EN KIJKT VOORUIT!
In de afgelopen 24 weken is Sogges een begrip geworden in Aven-
horn en omgeving! Wat zijn we trots op onze winkel, op alle vrij-
willigers die ons wekelijks bijstaan, op de sponsoren die ons de 
nodige steun in de rug hebben gegeven en niet te vergeten: op 
alle mensen die op de zaterdagen hun teveel aan spullen kwamen 
brengen! De ene kwam moe en voldaan naar ons toe omdat het 

huis nu was opgeruimd, de ander kwam met een blije lach omdat er nu weer ruimte gecreëerd was 
om wat anders aan te schaffen en ook ontmoetten we mensen die met een klein traantje spullen 
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van een overleden dierbare kwamen brengen. Ook het enthousiasme bij het winkelend publiek 
waarderen we enorm. Bij iedereen voert het gevoel om iets te doen voor het goede doel (Bake for 
Life) de boventoon. Onze hartelijke dank hiervoor!!
Al met al hebben we in dit korte tijdsbestek al € 25.000,00 kunnen overmaken naar de Stichting 
Bake for Life. De mensen in Oeganda zijn hier zo ontzettend dankbaar voor.
Nogmaals: iedereen heel erg bedankt voor jullie enorme bijdrage! We wensen jullie allemaal heel 
fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond 2021!

De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. (gratis 
parkeren). 100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! Zo dragen óók alle kopers bij aan 
onze missie. 

Het aanleveren van spullen kan elke zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op West 49A te 
Avenhorn. Wij kijken er naar uit u te zien, sogges bij SOGGES!
www.sogges.nl

BERKHOUT – BOBELDIJK
De laatste weken van het jaar lenen zich bij uitstek om even stil te staan bij alle gebeurtenissen die 
zich het afgelopen jaar manifesteerden in onze afdeling en dan met name de grote invloed van de 
crisis op onze activiteiten voor onze zieken en alleenstaande ouderen. Vanaf maart moesten wij 
onze gebruikelijke Zonnebloem uitstapjes opschorten en uitsluitend het contact met onze gasten 
op individueel niveau continueren; meestal met een bezoekje op 1,5 meter of telefonisch voor 
zover dit mogelijk was. 
De “lock-down” zorgde voor veel eenzaamheid en grote onzekerheid onder onze gasten. Daarom 
werd vanaf begin mei besloten, ons niet alleen op onze reguliere gasten te concentreren, maar 
ook alle bewoners van “de Berkenhof en aanleunwoningen” regelmatig te fêteren met attenties, 
versnaperingen, bloemen en kaarten. Zo konden en kunnen de vrijwilligers het contact met onze 
zieken en senioren blijvend onderhouden en hun isolement enigszins verlichten, en dat zijn wij 
ook in deze kersttijd van plan.   
Dankzij uw deelname aan onze Zonnebloemloterij en de RaboClubSupport actie heeft u deze 
uitbreiding van onze doelgroep  mogelijk gemaakt. Wij willen u hiervoor namens alle vrijwilligers 
hartelijk dankzeggen.
“De donkere dagen voor Kerst” breken weer aan. Laten wij hopen dat de corona maatregelen die 
we met z’n allen genomen hebben voldoende zijn om onze deelnemers, de komende periode weer 
te kunnen bezoeken en elkaar zo wat aandacht en warmte te kunnen geven.
Wij  wensen alle lezers van de Heraut “Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar” toe.

 w.g. Bestuur en Vrijwilligers van de Zonnebloem.   
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EVEN EEN UPDATE VAN DE VROUWEN VAN NU
Ondanks de pandemie heeft het bestuur de afgelopen weken niet stilgezeten, we hebben verga-
derd via zoom, wat weer een heel nieuwe ervaring was.
Het programma  voor het komende jaar is weer op de rit gezet en er staan weer heel wat leuke 
avonden gepland. We wachten af wat er doorgang kan vinden.
Voor 17 december stond er een koffieochtend met een kleine groep dames gepland in plaats van 
onze kerstavond. Er hadden zich 29 dames aangemeld en die zouden in twee groepen aan de 
koffie met het overheerlijke appelgebak van Elleke. Maar helaas kon dit op het allerlaatste moment 
ook niet doorgaan. 

Gelukkig konden we alle dames wel aan de 
deur verrassen met een leuk gevuld kersttasje, 
een kleine pleister op de wonde, wat ook erg 
gewaardeerd werd.
Voor volgend jaar houden we de moed erin, het 
belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven!
Rest ons nog iedereen een hele fijne kerst te 
wensen en een super GEZOND 20121!

 Namens het bestuur, Waltraud van der Woude

AGENDA 23-12 T/M 13-01
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 30-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 31-12   Het Gilde Appelbeignetactie
 2021   
Za 02-01   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Woe 06-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 09-01   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 13-01 18.30 uur Avenhorn 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

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaartjes, bloemen en lieve woorden na het 
overlijden van

Co Koning

 Annet Koning
 Colin en Sabine
 Jaidy en Dani
 Kevin en Annemieke
 Dexx

Avenhorn, december 2020

1995 2020
25 december - 25 jaar samen

Rober en Abba Braas
Ariens 73, 1633 DM Avenhorn

Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bezoekjes en bemoedigende kaarten die ik heb mo-
gen ontvangen bij mijn verblijf in het revalidatiecentrum ‘Nicolaas’ in Lutjebroek. Inmiddels 
woon ik in een appartement in de Rozenstaete. 
Ik wens u alle goeds voor het komende jaar.
 
Hartelijke groet,
 Vera Heddes-Koning
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TENSLOTTE

Te koop aangeboden: Quingo Vitess scootmobiel.
Een scootmobiel met het comfortabele 5-wiel systeem. Zo rijdt u met een 5-wiel scootmobiel kan 
kantelen. Deze scootmobiel is 8 jaar oud, is echter in goede staat. Er is afgelopen jaren bijna niet 
mee gereden. Nu voor een vaste lage prijs van 750 euro. Technische gegevens: Maximale snelheid, 
13 km. p/uur, maximale afstand: 50 kilometer, draagvermogen 182 kg. 
 Voor vragen en info: Tel. nr. Rosa 06-13480009.

Gevraagd: 
1 Meter oude ijzeren elektrabuis + 1 bocht en 4 montagebeugels. Wie helpt mij er aan, voor een 
leuke verrassing. 
 Tel. 0229-725969. T. Bouman.

Te koop: Sta-op-stoel. Tel. nr. 0229-551290.

Van harte wens ik alle lezers van de Heraut 

hele fijne kerstdagen toe en vooral een gelukkig(er) 2021.
 Groetjes Corrie Bos.

Alle kinderen en teamleden van de 
Grosthuizerschool wensen u fijne feestdagen! 

Dat we elkaar weer echt mogen ontmoeten in 2021.

Transportkar zoek......
Wie heeft er op vrijdag 11 december na 9.30 uur een transportkarretje (met tekst route 3) van de 
bloedafnamedienst bij dorpshuis De Ridder meegenomen? Deze is waarschijnlijk bij vertrek van de 
medewerker door omstandigheden achtergelaten op de parkeerplaats.
Indien u hier meer van weet graag bellen met 06-44945764.

Verloren gouden hanger
Op maandagmiddag 14 december ben ik mijn gouden hanger met daarin de vingerafdruk van mijn 
overleden man verloren in Avenhorn of De Goorn. Dit kan gebeurd zijn tijdens een wandeling over 
de Walingsdijk, Zeugenpad, Julianastraat, De Leet, De Goorn en via het West naar Avenhorn. Ik 
ben die middag ook nog op de fiets naar de Action in Spierdijk geweest.
Mocht iemand hem gevonden hebben dan ligt er een mooie beloning voor u klaar. Dit sieraad heeft 
een enorme emotionele waarde voor mij.
Terug te bezorgen bij Gery Oud-van der Lee, Bonkelaar 52 te Avenhorn, tel. 06-10855213.

‘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, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. 
Heraut de Goorn. De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 6 januari 2021 
vóór 17.00 uur via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


