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VAN REDACTIEZIJDE

Het mooie weer is begonnen, lekker wandelen of in de tuin bezig zijn. De tulpen zullen wel weer
in de velden opkomen binnenkort dan gaan we daar weer van genieten.
Pasen is weer voorbij, op naar de volgende vrije dag, koningsdag die helaas ook nog niet
op de gebruikelijke manier door kan gaan. Zie in deze Heraut de ingezonden stukken van de
Oranjeverenigingen.
Ooit wordt het weer normaal, daar houden we ons voor nu maar aan vast.
En ondertussen veel plezier met de nog steeds dunne Heraut, op naar betere tijden!
Geniet van de zon als die tevoorschijn komt.
P.s. de oplossing van de puzzel vorige week:
Hoera het is lente
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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

HUISARTSENGROEP DE WATERLING WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn
		
0229-541225
A. Lüchinger
Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout 		
0229-551264
C.A. Wijmans,
Spierdijkerweg 107, 1641 LW Spierdijk,
0229-561204
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen, Pastoor van Haasterstraat 20,
1645 SG Ursem, 							072-5021401
Bij spoed: toets praktijknummer en daarna in het menu keuzetoets 1
De algemene praktijknummers en de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren!
HUISARTS DE GOORN WWW.HUISARTSDEGOORN.NL DWINGEL 3, 1648 JM DE GOORN
0229-542808 spoed: 0229-543848
Zowel het algemene praktijknummer als het spoednummer gelden alleen tijdens 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 WestFriesland.
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 Email: 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, Rustenburg, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. tel:
06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude, Oudendijk en Grosthuizen.
tel: 06-83999312.
WILGAERDEN
Thuiszorg voor de oudere mens of in één van onze woonzorgcentra of (zorg) appartementen. Voor
thuiszorg is er ons wijkzorgteam. www.wilgaerden.nl of 0229-287728
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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 wijkcontactpersoon voor Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans 072- 50 222 54
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998 en 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

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. 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

Ledenadministratie;

tel: 072 - 50 21 805

e-mail info@pg-koggenland.nl

Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vindt u veel meer informatie over activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
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.
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

072 - 50 21 360
0229 - 70 23 62
0229 - 55 19 81
0229 - 56 15 91
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Internet kerkdiensten
Vanwege de corona-maatregelen heeft de cantorij een tijdelijke zang-stop en het ligt in het verlengde dat dit ook geldt voor de bezoekers. De internetdiensten staan op de genoemde datum vanaf
09.00 uur via de Nieuwsbrief ter beschikking.
zondagen na Pasen
11 april
Ursem
18 april
Beets
25 april
Ursem

Ds. Hans Reedijk
gastvoorganger
gastvoorganger

Thomas-zondag
3e zondag van pasen
4e zondag van pasen

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 10 T/M 16 APRIL 2021
Zat. 10 apr.

16.30u. Rozenstaete; Geen viering

Zon. 11 apr.

10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning

Woe. 14 apr.

16.30u Viering door de week

Vrij. 16 apr.

19.00u Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 17 T/M 23 APRIL 2021
Zat 17 apr.

16.30u. Rozenstaete; Geen viering

Zon. 18 apr.

10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

Woe. 21 apr.

16.30u Viering door de week.

Vrij. 23 apr.

19.00u Stille aanbidding

Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website:
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijke nieuwsbrief.
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Vanwege de Coronamaatregelen 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 14-16u of op donderdagochtend
Tussen 9 en 12u. 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.

<ĞŝŬ͕
ƐƵďůŝĞŵĞŝ͕
ƉƌĂĐŚƚŝŐƉƌĞŝŬũĞŝ͕
ŵĞƚƌŽďƵƵƐƚĞƐĐŚĂĂů͕
ŐĞƐƉŝŬŬĞůĚŽĨǁĞůĞŐĂĂů͘
KŶŐĞŬĞŶĚĨƌĂĂŝŝŶŶĞƌůĞŝŬ͕
ǁŝƚĞŶŐĞĞů͕ǌŽǀŽůĞŶƌĞŝŬ͘
ĞŶďƌŽŶǀĂŶŶŝĞƵǁůĞǀĞŶ͕
ŐĞĞŶůŽĨĚŝĐŚƚŽǀĞƌĚƌĞǀĞŶ͘
:ĂĞŝ͕ǁĞŵŽŐĞŶũĞŐƌĂĂŐ͕
ĞŝŐĞŶůĞŝŬŚĞƚĂůůĞƌůŝĞĨƐƚ͕
ŝŶŽŶǌĞŵĂĂŐ͘
>ŽƵƌĞŶƐ^ĐŚƵŝũƚĞŵĂŬĞƌ
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KONINGSDAG 2021 AVENHORN/DE GOORN

Op dinsdag 27 april 2021 is het Koningsdag en ook dit
jaar is het helaas niet mogelijk om deze dag met elkaar
te vieren. Zodoende hebben wij gekeken naar dingen
die wel mogelijk zijn, voor alle kinderen van 2 tot 12
jaar uit De Goorn/Avenhorn/Grosthuizen, bewoners
van de Rozenstaete en Vijverstate, zieken en mensen
die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende
richtlijnen.
Verrassingstas voor kinderen
Stichting Oranjefeesten Avenhorn-De Goorn wil voor deze dag de kinderen, een verrassingstas
aanbieden. Een tas vol met leuke spelletjes en uitdagingen!
Zodat zij toch een klein beetje het Koningsdag gevoel krijgen.
Zit uw kind niet op een van de basisscholen in Avenhorn/De Goorn/Grosthuizen en wilt u wel
een verrassingstas ontvangen. Dan kunt u dit aanmelden via:
stichtingoranjefeesten@gmail.com. Stuur een mail met naam, leeftijd en adres van uw kind.
Een steuntje in de rug
Ook voor de bewoners van de Rozenstaete en de Vijverstate hebben wij een leuke attentie in petto.
U hoeft hier niet voor te worden aangemeld.
Voor de zieken in onze dorpen en mensen die op deze dag een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken, willen wij ook een attentie organiseren.
Kent u iemand, die dat steuntje goed kan gebruiken? Meld hem of haar dan aan door onderstaande
strook in te vullen en op te sturen. Dat kan per mail naar: edith.rikkers@gmail.com
of per post naar: Edith Brugman Rikkers, Kantbeugel 1-B, 1648 HW De Goorn.
De aanmelding sluit op 20 april 2021.

Naam: ..............................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats: .................................................................................................................................................................................
Telefoon: ........................................................................................................................................................................................................................
Verder hopen wij dat Koningsdag 2021, ondanks alles, toch een dag wordt die we niet zullen vergeten! En wij kijken uit naar het volgende jaar waarin we weer hopen op een vrijmarkt, fietstocht,
clown, kinderspelen op het plein en steenwerpen!
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Met hartelijke groet namens Stichting Oranjefeesten Avenhorn-De Goorn,
Kim, Carola, Dominique, Danielle, Ruud en Hans

ORANJEFEEST 27 APRIL BERKHOUT BOBELDIJK

Koningsdag is in dit tweede Coronajaar veranderd in
WONINGSDAG. Daarom een reeks van activiteiten die wel
veilig kunnen: een Oranjefeest 2021.
Voor de kinderen is er een kleurplaat via de Geert Holleschool
en Peuterspeelzaal uitgedeeld. Kinderen die hier niet op school zitten, kunnen een kleurplaat
afhalen op het inleveradres Oosteinde 108-a.
Bij feest hoort iets lekkers bij de limonade, thee en koffie. Speciaal voor Woningsdag kunt u de
lekkernijen van ‘Loes bakt taart’ bij ons bestellen. In de familiebox zitten twee cakepops, twee
cupcakes, twee wortelcakejes, twee kokosbolletjes in oranje sfeer voor € 15,-. In de kleine box
zitten twee oranjesoezen en twee wortelcakejes voor € 7,50.
Hiervoor kunt u t/m 10 april met Lucia bellen of whatsappen: 0646853595. Of via de
mail: oranjevereniging.berkhout@gmail.com. Hierbij geldt wel, op=op.
Na betaling kunt u op Woningsdag uw bestelling ophalen bij Loes in het
Schapenhuisje van Gina en Boy, Oosteinde 12 in Berkhout.
9.30 – 10.30 uur
Ophalen oranjebox ‘Loes bakt taart’ bij het Schapenhuisje.
10.30 uur aanvang
Bingoplaatjes Speurtocht
Kids 2 t/m 6 jaar, startlocatie speeltuin Berkenhof
11.00 uur aanvang
Letter speurtocht
Kids 7 t/m 12 jaar, startlocatie speeltuin Schuitenmaker
Om ongeveer 13.00 uur
Kleurplaatwedstrijd uitslag op onze Facebookpagina “Oranjecomité Berkhout”
13.30 uur
Start fietstocht “op eigen houtje” naar Zwaagdijk vanaf dorpshuis De Ridder. Elleke en Alex zijn
voor afhaal paraat. Wij zorgen voor een uitgeprinte route.
Versierde raamwedstrijd
Ook de volwassenen kunnen een prijs winnen! Stuur een foto van uw/jouw feestelijk versierde
Woningsdagraam naar ons op. De mooiste foto wordt beloond met een leuk oranje verrassingspakket!
Hou onze FaceBook-pagina in de gaten voor de details. Vergeet niet op tijd de box van Loes te
bestellen! We gaan er een mooie Woningsdag van maken! Tot dan.
Stefanie en Lucia
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BOBELDIJK IN DE VIJFTIGER JAREN.

Deze plek in Bobeldijk is nog goed herkenbaar. Op de achtergrond zien we het inmiddels niet meer
bestaande station. Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

PRESENTATIE JAARBOEK 2020 HISTORISCHE KRING BERCKHOUT –
BOBEL DYCK

Ook dit afgelopen jaar heeft de Historische Kring zijn uiterste best
gedaan om er weer een interessant boek van te maken. Er waren voldoende verhalen; niet alleen historische, maar ook actuele, zoals een
verslag van een jaar corona in onze dorpen
Wij kijken terug hoe Gerard en Marijke Sas met hun rijdende winkel
het dorp bedienden. Ook aandacht voor de machtige koperbeuk die
vorig jaar sneuvelde op de Kerkebuurt, de ruilverkaveling, bijzondere huisjes op de begraafplaats,
café De Roode Leeuw, de jaaroverzichten, en nog veel meer.
Helaas gaat de presentatie van het boek in De Ridder ook dit jaar niet door vanwege de pandemie.
Maar om het eerste boek toch passend te overhandigen gaan de voorzitter en secretaresse op pad
om het aan een speciaal iemand te overhandigen.
Tevens zal de HKBB op zaterdag 10 april voor het gebouw van De Kleine Ridder kramen opstellen
en u de gelegenheid geven om uw boek af te halen.
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Uiteraard nemen we de dan
geldende coronaregels in
acht. Wij delen het alfabet in
drie delen van 40 minuten
zodat u gespreid langs kan
komen om uw boek(en) op te
halen.
Vanaf 14.00 uur kunnen de
mensen met A t/m I afhalen
dan vanaf 14.40 uur J t/m R
en van 15.20 uur S t/m Z.
De boekpresentatie en aankondiging van het boeken
ophalen zal op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur te zien zijn op het videokanaal van de HKBB
(www.hkbb.nl), de Facebook-site Berckhout – Bobel Dyck en op de Facebook-site Inwoners van
Koggenland .

DIGITAAL FIT MET DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN

DigiFIT is de gezelligste manier om uw digitale vaardigheden uit te
breiden. Met elke maand een ander thema duiken we wekelijks in
de mogelijkheden. Zo leert u bijvoorbeeld in april over lenen van
eBooks op zowel tablets/telefoontjes als op e-readers.
U krijgt uitleg, tips en u kunt vragen stellen.
DigiFIT is elke woensdag van 10.30 - 12.00 uur. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te
melden. U heeft alleen een computer, laptop, tablet of smartphone nodig met internetverbinding.
Als u een computer of laptop gebruikt, let u er dan op dat deze een microfoon en camera heeft.
Vanwege coronamaatregelen kunt u voorlopig online deelnemen aan DigiFIT: zo krijgt
u meteen het beeldbellen onder de knie en
heeft u contact met andere deelnemers. We
helpen u graag op weg als u nog niet bekend
bent met beeldbellen.
Doet u ook mee?
Zie: www.westfriesebibliotheken.nl/digifit.
Daar kunt u ook meteen deelnemen.
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ROTARY CLUB KOGGENLAND
END PLASTIC SOUP

Digitale lezing via Zoom
Woensdag 21 April 2021
Aanvang 20.00 – 21.00 uur
Penningmeester en medeoprichter, Wendela Sandberg, verzorgt een gepassioneerde en
interactieve lezing over ‘EndPlasticSoup’.
Dit initiatief is in 2018 gestart samen met 8 Amsterdamse Rotary Clubs. Het doel is om: bewustwording, acties en allianties te creëren om plastic soep in de oceanen tegen het jaar 2050 te
elimineren.
Plastic, ooit warm onthaald als een prachtig en uiterst nuttig product, wordt een bedreiging voor
onze planeet: plastic afval komt terecht in onze oceanen, rivieren, wateren, stranden, bossen, stortplaatsen en in onze stadsparken en straten. Plastic verdwijnt niet maar wordt alleen maar kleiner
en veroorzaakt ernstige problemen voor levende wezens. En zo komt het onze voedselketen en
ons lichaam binnen.
Wendela werd op haar dertigste de eerste vrouwelijke algemeen directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ze reisde veel met orkesten en later als Grant Manager van Plan International.
Omdat ze in de natuur leeft, valt haar oog op milieuproblemen en ruimt ze haar omgeving op lang
voordat ze medeoprichter was van EndPlasticSoup in 2017/2018.
Rotary Club Koggenland is supporter en vriend van EndPlasticSoup. Is je interesse gewekt? Meld
je dan direct aan via info@rotarykoggenland.nl en ontvang de Zoom-link. Er is een beperkt aantal
inschrijvingen mogelijk.
Uitgangspunten en kernwaarden van onze club zijn:
- 50% vrouw / 50% man
- binding met de regio Koggenland
- internationale samenwerking
- laagdrempelig en jong van geest
- openminded
- Westfriese nuchterheid
- interesse in elkaar
- plezier
- persoonlijke ontwikkeling / leren van elkaar
- (samen) ertoe doen
Plastic afval in onze omgeving is een groot wereldwijd probleem.
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VIRTUELE 40MM SPONSORWANDELTOCHT

Bestaande vorm 40MM sponsorwandeltocht
Sinds jaar en dag is het een feit: op de zaterdag na Hemelvaartsdag vindt de sponsorwandeltocht
van de 40MM plaats. Alle 40MM wandelaars lopen om sponsorgeld bijeen te brengen waarmee
alle 40MM projecten kunnen worden ondersteund. Dit betreft vele kleinschalige projecten in de
minder ontwikkelde landen. De wandeltocht wordt gekenmerkt door de gezellige sfeer. Het straalt
plezier uit van zowel de wandelaars als de talloze vrijwilligers om er een geslaagd evenement van
te maken.
Versie 2021: virtuele 40MM sponsorwandeltocht
Helaas kan door corona dit jaar de wandeltocht niet in de bestaande vorm plaatsvinden, maar
gelukkig wel in een nieuwe vorm: een virtuele sponsorwandeltocht! Dit betekent dat de wandelaars helaas niet kunnen genieten van het mooie parcours zoals wij normaliter uitzetten, maar dat
de wandelaars zelf mogen bepalen wanneer, waar, welke en in hoeveel dagen zij hun gewenste
afstand lopen!
Uiteraard mag er ook voor gekozen worden om niet de gehele 40 km te lopen. Dit alles wordt
geregistreerd in een speciale app. We hebben de maand mei dan ook uitgeroepen tot ‘40MM
mei wandelmaand’. Een totaal nieuwe opzet, maar wel passend voor deze tijd. Juist nu is het zo
belangrijk om te sporten en fit te blijven, dus we hopen vele wandelaars jong en oud (uit heel
West-Friesland en daarbuiten) te kunnen motiveren om sponsorgeld in te zamelen en de wandelschoenen aan te trekken!
Voor meer informatie zie ook www.40mm.nl.
April inschrijfmaand
Ga naar onze website www.40mm.nl en schrijf je in. Dit kan vanaf 1 april tot uiterlijk 30 april
2021! Verdere informatie is beschikbaar op onze site en ontvangt u na inschrijving per e-mail.

HANDWERKCLUB MEERZICHT

Ondanks de Corona wordt er nog druk gebreid, gehaakt
en geborduurd door de dames van de handwerkclub, maar
onze materialen beginnen op te raken. Heeft u nog breiwol, katoen of ander handwerk materiaal wat niet meer
gebruikt wordt dan zouden wij dit graag bij u op komen
halen.
Heeft u wat dan kunt u bellen met Henny Smit te bereiken op 0229-542126.
Na afspraak mag u het ook even komen langsbrengen, als u dat beter uitkomt.
Namens de dames van de handwerkclub alvast hartelijk dank voor de moeite.
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WATERTHEATERPRODUCTIE ‘OUDENDIJK ’40 - ‘45’ UITGESTELD

Door de inmiddels bekende Corona-situatie gaat het ons niet lukken de in april a.s. geplande opvoeringen van onze toneelproductie ‘Oudendijk ’40 – ‘45’ te laten plaatsvinden.
Alle spelers, techneuten, kledingverzorging, foto- en videografen alsmede het bestuur betreuren
dit uiteraard zeer.
En voor u als bezoeker is het eveneens een teleurstelling, want het is een prachtig spel met toneel,
foto en video aspecten die het boeiende verhaal vertellen over het dorp Oudendijk in oorlogstijd.
Maar . . . we geven niet op en proberen aan te sturen op uitvoeringen in april 2022.
Dat duurt nog even maar hopelijk kunt u en kunnen wij dan gaan genieten van deze productie in
het fraaie kerkje van Oudendijk.
Uiteraard houden wij u op de hoogte over onze plannen.
Het bestuur
‘Watertheater Oudendijk’

Op deze kaart staat ‘Avenhorn’, maar eigenlijk was dit een stukje Oudendijker Kathoek. De fotograaf staat hier met zijn rug naar de Beemster, met links van hem het Troontje. Links zien we Hotel
Avenhorn gehuld in klimop. Op 4 mei 1938 verbrandde het gebouw. Het pand dat ervoor in de
plaats kwam kennen we nu als Villa Groet. Onbetwist een stukje Avenhorn, maar de rest van de
huizen viel onder Oudendijk. We zien twee jongens met zakken turf. Het zijn de zonen van Jan
Belkom: Uuk en Rienk. Verder op de achtergrond zien we een paard, klaar om beslagen te worden.
Daarnaast een kar met kool. Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony.
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OP ROIS NEI...

Krelis en Ma beméntenere al heêl lang ‘n boereplaas in de middend van ‘t durp.
Ze hewwe drie joôs, allegaar moide. Ze denke dat ze gien opvolgers hewwe, maar as ze demie d’rs
met ‘n boer trouwe den is ‘t toch wel makkelek as ze melleke kenne.
Dat, de moide moete altemet in ‘t haam om te melken. Nei ‘n toidje gaat ‘t ze pittig of, dat vader
heb beste hullepe.
Nou komt ‘t zo of dat de moide gien boer trouwe. D’r benne aare gaaienaars kommen weer ze
mee trouwd benne.
Niet dat Krelis en Ma deer rouwig om benne. ‘t Loopt zo as ‘t loopt.
Hullies vader en moeder hewwe d’r oigen ok nooit moeid met wie of ze thuis kwamme en zuks
dede Krelis en Ma ok niet.
Ze boere rusteg deur in hullie durpie en de moide gaan zo lenigies an de woid uit en komme den
weer thuis met de manne weer ze verder mee wulle.
Twee moide bloive vlak om de deur weune en ien moidje gaat echt de waaie wirreld in.
Ze belandt op slot in de wirreldstad Perois. Al gaat ze deer weune, ken ze heêl gauw frans prate.
Maar ze komt nag ofteg boi vader en moeder thuis, en al heb ze zelf joôs gane die ok mee.
Al benne de kloine joôssies den boi opa en oma, benne de praatjes met de joôssies wel d’rs lasteg
maar d’r wort evezogoed van genôten.
Zo gane deer ‘n zoôtje jare verbai, en nou worre Kreêl en Ma noôd om bai hullie moidje in Perois
te kommen.
En dut beurt.
‘We gane met ‘t spoor,’ zoit Kreêl, ‘met de oto is ‘t zo’n end, deer zien ik wat teugen op. We
komme oigeluk nooit verder as Hoorn en Enkhuizen, en as we Amsterdam had hewwe is ‘t grust
nag wel ‘n uurtje raaie.
Hullie moidje praat met vader en moeder of dat zoi de reis regele zel en ze komt ze den van huis
ophale.
Nôh, Krelis en Ma koike hullie oge uit. Wat ‘n end raaie, en wat gaat die troin hard. Ze zitte peut
an op gerisserveerde plaasse, in grôte, diepe stoele. Kreêl kroigt, toedat ze in België benne, hêle
kloine ogies en zakt effies of.
Ok Ma kroigt ‘r effies last van en voor ze ‘t wete benne ze in Frankroik beland.
Ze stappe uit op ‘t stasion Gare du Nord en den verder met de metro.
Wat ‘n drokte. Wat ‘n auto’s, wat ‘n hoge gebouwe.
Al benne ze d’r drie dage wulle Kreêl en Ma zelf de stad in, nei de Oifeltore. Die hewwe ze in de
verte al zien. Dat ‘t span deer op of.
‘Hai mag wel d’rs ‘n verfbeurt kroige,’ zoit Kreêl. ‘As ze d’r niks an doene valt ie over ‘n toidje in
mekaar. Den ken de oud oizerboer ‘m ophale.’
‘Ma, we gane hier op dut terassie ‘n koppie kope,’ en verdeid, dat lukte.
‘k Wul nou wel nei huis, ik moet nôdeg,’ zoit Ma en gaat zovoors in de biene.
Kreêl rekent of, en deer gane ze.
“Weet je hoe of we weer thuis komme kenne?’ vraagt Ma, die hêlegaar de weg kwoit is nei dat
gesjaggel.
‘Ja hoor,’ zoit Kreêl. Hoi pakt ‘t pepiertje uit z’n diesek en zoit teugen Ma:
‘ik hew ‘t adres op ‘n brieffie skreven. Rue 16, deer weune ze.’
Klaas Jan Bierman, Avenhorn
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PANNENKOEK ‘DRIVE THROUGH’ VOOR KINDEREN VAN BSO BEREND BOTJE

Afgelopen vrijdag 19 maart was het Nationale Pannenkoekdag en ook die verliep
dit jaar anders dan anders. Normaalgesproken bakken de pedagogisch medewerkers
van Kindercentrum De Goorn en BSO De Overhaal op deze dag pannenkoeken met
de kinderen en eten zij die gezellig met elkaar op. Maar omdat de buitenschoolse
opvang (bso) nog steeds gesloten is, kon dit feest voor de bso-kinderen helaas niet
doorgaan. Daarom werd plan B bedacht: een echte pannenkoek ‘drive through’ bij
basisschool De Overhaal in Avenhorn.
En dus waren de medewerkers van Berend
Botje De Goorn op vrijdagochtend al druk in
de weer met het bakken van een grote stapel
pannenkoeken. Want ’s middags tussen 16:00
en 17:00 uur mochten alle bso-kinderen met
hun ouders langsrijden in de pannenkoek ‘drive through’ voor de school. Stipt om 16:00 uur
stonden de eerste auto’s al in de rij om zo’n
oer-Hollandse lekkernij op te halen.
Wat was het leuk om elkaar op deze manier weer even te zien!

ONGEKEND GROOT AANTAL INWONERS VAN KOGGENLAND
RAAPT ZWERFAFVAL TIJDENS OPSCHOON-OMMETJE

De Landelijke Opschoondag in Koggenland is een enorm
succes geworden. Meer dan 100 inwoners, van alle leeftijden, meldden zich aan voor het Opschoon-Ommetje.
Zij kregen een gratis zwerfafvalgrijper waarmee zij - in lijn
met de Coronamaatregelen – zwerfafval raapten in hun eigen omgeving. Wie een selfie gemaakt heeft van het Opschoon-Ommetje en deze heeft ge-uploaded op #ikraapomdat, kan ook nog een heerlijke fototaart winnen. Komende
week worden de leukste foto’s geselecteerd en de winnaars
op de Facebookpagina ‘Ik raap zwerfafval ’ bekend gemaakt.
De zwerfafvalrapers in Koggenland mogen de grijper houden zodat ze ook de komende tijd hun eigen stoep, straat of buurt schoon
kunnen houden. En hoewel de gemeente Koggenland met een 9,1
toch al hoog scoort op de monitoring zwerfafval, reikt de ambitie
van de gemeente nog verder en wil Koggenland uiteindelijk een
gemeente zonder zwerfafval worden. Daarom start deze week de
campagne ‘Ik raap zwerfafval omdat….’. Daarbij wordt iedereen
in Koggenland uitgenodigd om de eigen omgeving schoon te houden.
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Als er genoeg mensen meedoen, ontstaat vanzelf een schone gemeente. En daar is met de deelname aan het Opschoon-Ommetje al een goed begin mee gemaakt. Iedereen die zich aanmeldt als
zwerfafvalraper kan een gratis zwerfafvalgrijper aanvragen, ontvangt het hele jaar door informatie
over winacties, campagnes en activiteiten en kan zelfs in het zonnetje gezet worden als ‘Zwerfafvalraper van de maand’.
Aanmelden kan op Facebook via “Ik raap zwerfafval ”.

AGENDA 7-04 T/M 21-04
Dag
Woe
Za
Za
Za
Woe
Za
Za
Za
Woe

Datum:
07-04
10-04
10-04
10-04
14-04
17-04
17-04
17-04
21-04

Tijd:
18.30 uur
14.00-15.20 uur
8.30 uur
9.00 uur
17.00 uur
8.30 uur
8.30 uur
10.00 uur
18.30 uur

Plaats:
Activiteit:
Avenhorn
OUD PAPIER
Berkhout/café de Ridder
Boek ophalen HKBB
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Grosthuizen/Scharwoude
OUD PAPIER
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Berkhout/Westeinde
OUD PAPIER
De Goorn
OUD PAPIER
Oudendijk
OUD PAPIER
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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FAMILIEBERICHT
21 april 1971

21 april 2021
Lief en leed delen jullie samen
Een halve eeuw, al 50 jaar
Iedereen zal het beamen
Jullie zijn een GOUDEN paar!

Ad Groot & Wil Groot-Keizer
Op woensdag 21 april 2021 zijn onze ouders, schoonouders en opa en oma 50 jaar getrouwd! Helaas hebben zij het geplande grote feest, waarop zij zich zo hadden verheugd,
vanwege de Covid-maatregelen moeten annuleren. Om dit jubileum voor hen toch een gouden randje te geven, zou het leuk zijn als zij op deze dag via de post worden verrast:
Rietvoornlaan 14, 1633 DK Avenhorn.
Xander en Maaike, Nick, Anissa, Lars en Summer & Jeske en Edwin, Kick, Fedde en Jim.

TENSLOTTE
Te huur per 1-5-2021; Nette uitgebouwde middenwoning met vier slaapkamers.
Gelegen in rustige wijk (oude nieuwbouw) in De Goorn. Liefst voor langere periode (minimaal een
jaar). Huurprijs 1000,- per maand exclusief G.W.L.
Meer info via: 06 555 28 443.
Te huur in De Goorn: 55m2 opslag-/ hobbyruimte evt. inclusief autobrug.
Vrij toegankelijk. Beschikbaar per 1 mei.
Voor informatie bel: 06-53650105

‘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 afzender. ‘Tenslottes’ 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 14 april vóór 17.00 uur via de E-mail
of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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