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Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk dinsdag 11 mei 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:  E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE

Wat was het een schitterende Koningsdag en wat hebben de oranjeverenigingen hun best gedaan 
om deze dag een passende invulling te geven. Na de koude maand april wordt mei hopelijk wat 
warmer en kunnen we genieten van een bezoek aan een terrasje, iets waar velen naar uitgekeken 
hebben. Vrijheid is een kostbaar goed, daarom herdenken we op 4 mei diegenen die gestreden 
hebben voor onze vrijheid en vieren we de bevrijding op 5 mei. 
Zoals altijd stellen wij uw inzendingen zeer op prijs en wensen wij u veel leesplezier.

N.B. De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij is i.v.m. Hemelvaartsdag op dinsdag 
11 mei 2021.
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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 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  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

In verband met feestdagen en vakantie is de 
Huisartsenpraktijk Berkhout gedeeltelijk geopend:

Op maandag 10 mei is de praktijk telefonisch bereikbaar 
voor spoedgevallen.

Op dinsdag 11 mei is de praktijk gesloten en neemt 
dr. Coppes uit Avenhorn waar voor spoedgevallen.

Op 13 mei, Hemelvaart, is de praktijk de hele dag gesloten.

Op woensdag 12 en vrijdag 14 mei is de praktijk open.

Op 24 mei, tweede Pinksterdag, is de praktijk de hele dag gesloten.

Voor spoedgevallen neemt dokter Coppes uit Avenhorn waar:
 
Huisartsenpraktijk Avenhorn, Kolblei 18
tel. 0229-541225
 
Voor  spoedgevallen op 27 april, 13 mei en 24 mei en buiten praktijkuren neemt waar:
 
Centrale Huisartsen Post te Hoorn
 
adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis)
 
tel.  (0229)  29  78  00
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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 activitei-
ten 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 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

Internet kerkdiensten 
De internetdienst is op de zondagmorgen vanaf 10.00 uur via de link in de Nieuwsbrief ter be-
schikking.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef u dan op via  kerkblad@pg-koggenland.nl
Zondag 9 mei uitzending vanuit Ursem   ds. Hanna Smit,        organist Dieuw Schuijtemaker
Zondag 16 mei uitzending vanuit Beets  ds. Hans Reedijk,      organist Edwin Hinfelaar
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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 8 T/M 14 MEI 2021
Vrij. 30 apr. 19.00u  Stille aanbidding 
Zat. 8 mei 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 9 mei 10.00u  Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 12 mei 16.30u Viering door de week
Don. 13 mei 10.00u  Hemelvaartsdag. Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 15 T/M 21 MEI 2021
Zat 15 mei 16.30u. Rozenstaete; Geen viering
Zon. 16 mei 10.00u Woord-, Gebed en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 19 mei 16.30u  Viering door de week.
Vrij. 21 mei 19.00u  Stille aanbidding

Overleden:  Joop Schaap-de Moel
                     Ria Sillen, 82 jaar
                   
Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website:
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijke nieuwsbrief.
     
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.
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 IN HET GROEN GEWEEST? DOE DE TEKENCHECK!
Ondanks de coronamaatregelen kunnen we deze lente ge-
nieten van de natuur. Maar de start van de lente betekent 
ook de start van het tekenseizoen.
Op 19 april start ‘De Week van de Teek’. Tijdens deze 
week wordt er landelijk aandacht gevraagd voor teken en 
de gevolgen van tekenbeten. Aandacht die helaas hard 

nodig is; ongeveer 1 miljoen mensen per jaar krijgen een tekenbeet. Teken kunnen ziektes over-
brengen, zoals de ziekte van Lyme. Het is daarom belangrijk dat je weet hoe je tekenbeten kunt 
voorkomen en wat je kunt doen als je toch gebeten bent.
Check jezelf!
Door je huid te bedekken met kleding of door je in te smeren met DEET kun je beschermd worden 
tegen tekenbeten. Het is belangrijk om jezelf en je kinderen te controleren op teken als je in de 
natuur geweest bent. Teken hebben een voorkeur voor liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, randen 
van het ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek; controleer deze plekken dus 
extra goed. Als je toch gebeten bent, moet de teek zo snel mogelijk verwijderd worden.
Meer informatie?
Op de websites van GGD Hollands Noorden en bij het RIVM vindt u meer informatie over teken 
en tekenbeten.

VIRTUELE SPONSORWANDELTOCHT 40MM
Wandel lokaal, steun mondiaal!
Naar aanleiding van ons vorige persbericht hebben wij veel leuke reacties op 
de nieuwe versie van de 40MM sponsorwandeltocht ontvangen. Wat zich 
nu al geresulteerd heeft in ruim 170 aanmeldingen! Dit is een mooi aantal 
aanmeldingen, maar…. het aantal aanmeldingen kan hoger!  Dus houd je 
heel erg van wandelen en wil je graag geld inzamelen voor goede 

doelen? Meld je dan aan via de site www.40mm.nl. Dit kan de hele maand april nog. De 
hele maand mei gaan we namelijk gezellig samen maar toch apart 40 km wandelen met elkaar. Je 
bepaalt zelf: waar, wanneer en hoe lang je per keer wandelt! Wissel dus eens van loopmaatje en 
loopplaats en geniet van verschillende omgevingen. 

Zet je schoenen klaar! Word jij onze 100.000e wandelaar?
Na 47 edities van de 40MM sponsorwandeltocht staat het totaal aantal wandelaars op bijna 
99.500. Dit jaar zouden we graag onze 100.000e wandelaar willen begroeten! Ben jij dat? Schrijf 
je in via bovengenoemde link en wie weet komen we jou dan in het zonnetje zetten!  
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GA JIJ OOK VOOR BLIKVRIJ? 

JONGEREN ROEPEN IN CAMPAGNE OP OM GEEN BLIKJES 
OP DE GROND TE GOOIEN 

Van de laatste week van april start de gemeente Koggenland de campagne Blikvrij. Op 
driehoeksborden, op social media en in andere media doen jongeren een oproep aan 
de gebruikers van drankblikjes om ook ‘te gaan’ voor een blikvrij dorp, straat, winkel-
gebied of sportclub. Blikjes op de grond zijn niet alleen vies, maar ook zeer schadelijk 
voor de natuur. Bovendien kunnen ze dodelijk zijn voor dieren. Vooruitlopend op de 
introductie van statiegeld per 31 december 2022 wordt er daarom nu al gestart met het 
realiseren van bewustwording en gedragsverandering. Want ieder blikje in de natuur is 
er ook nu al één te veel. 

Wethouder Rosalien van Dolder benadrukt belang van gezamenlijke aanpak
Rosalien van Dolder, wethouder van de gemeente Koggenland, benadrukt het belang van een geza-
menlijke aanpak. “Nog lang niet iedereen weet hoe schadelijk blikjes als zwerfafval zijn. Dus wach-
ten wij niet tot de introductie van het statiegeld maar willen we nu al werken aan bewustwording 
en gedragsverandering. Ook de gemeenten Langedijk, Heerhugowaard en Opmeer  hebben zich 
bij deze campagne aangesloten, waarmee we ons dus direct op de hele regio richten. Natuurlijk 
hopen we dat nog meer gemeenten en organisaties zich bij deze campagne gaan aansluiten. Want 
zo voorkomen we veel schade aan de natuur en vooral dierenleed”. 

Blikjes met drank worden relatief vaak gekocht door jongeren. In de campagne roepen jongeren 
hun leeftijdsgenoten dan ook op om ‘te gaan’ voor een blikvrije stad, dorp, sportclub, straat en 
winkelgebied. Silvan, afkomstig uit de regio, is niet alleen een van de gezichten maar ook ambas-
sadeur van de campagne. 

Steeds meer blikjes op de grond 
Jaarlijks belanden er in Nederland maar liefst 150 miljoen 
blikjes op de grond en het aantal groeit nog steeds gestaag. 
Blik bevat inkt en een coating die in de grond lekken. Soms 
hebben blikjes ook een plastic binnenlaag die nooit verteert, 
terwijl blik juist goed recycled kan worden. Minstens zo scha-
delijk is het wanneer blikjes, die veelal aluminium bevatten, 
worden vermalen tijdens het maaien van de berm. De scher-
ven kunnen in het veevoer terecht komen en uiteindelijk 
levensbedreigend zijn voor dieren. Volgens LTO-Nederland 
overlijden zo’n 4.000 koeien per jaar aan de gevolgen van 
blikscherven in het veevoer. Reden genoeg dus om blikjes niet 
op de grond maar in de afvalbak te gooien. Later dit jaar, af-
hankelijk van het verloop van de versoepelingen van de Coro-
namaatregelen zal de campagne worden doorgetrokken naar 
acties zoals de verkiezing van de Blikvrije Sportclub. De cam-
pagne is ontwikkeld in samenwerking met Schoner Holland. 
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VRIJWILLIGERS SLAAN HANDEN INEEN VOOR  

 

HERDENKING 4 MEI 
Ieder jaar staan we ook in Koggenland op 4 mei stil bij de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssi-
tuaties en vredesoperaties daarna. De verschillende comi-
tés die zich al jaren inzetten om herdenkingsbijeenkom-
sten te organiseren in Berkhout, Obdam en Ursem slaan dit 
jaar de handen ineen met elkaar en met de gemeente om een alternatief programma aan 
te bieden, in de vorm van een fi lm. 

Gert Toes, vrijwilliger vanuit Berkhout: “Op 4 mei om 19:00 uur verschijnt er een fi lm op alle 
online kanalen van de gemeente, waarin aandacht is voor onder andere de oorlogsmonumenten 
in Koggenland. De burgemeester houdt een speech en twee kinderen gaan in gesprek met twee 
ouderen over wat herdenken voor hen betekent. Er is ook muziek en er zijn beelden van verschil-
lende kransleggingen.”

De comités zijn blij met een alternatief te kunnen komen. “Natuurlijk gaan we ervanuit dat we 
volgend jaar weer met elkaar samen kunnen komen in de verschillende dorpen”, geeft Yvonne 
Heddes (vrijwilliger vanuit Ursem) aan. René Klok vult vanuit Obdam aan: “Ook in coronatijd 
kunnen we met elkaar gedenken, ieder vanuit huis. Ik hoop dat veel Koggenlanders de fi lm gaan 
bekijken, het is de moeite waard.”

Vlagprotocol 
Op 4 mei hangen we in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor 
oorlogsslachtoffers. Koggenland roept inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te 
hangen. Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen.

Link naar de fi lm
De fi lm is vanaf 4 mei te bekijken via www.koggenland.nl/4mei. De fi lm verschijnt ook op de 
overige online kanalen van gemeente Koggenland, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NLDOET
Hoorn, 20 april 2021 - Op 29 mei doet Vrijwilligers-
punt Westfriesland mee aan de grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland: NLdoet. Jong en oud kan 
op deze dag de handen uit de mouwen steken voor 
diverse leuke vrijwilligersklussen in West-Friesland. 
Van helpen in de moestuin Stadslandbouw in Hoorn 

en het opknappen van het Groene Kerkje in Lambertschaag, tot het helpen met het 
onderhoud van de bronstijdboerderij in het Zuiderzeemuseum. En er worden nog vrij-
willigers gezocht!

Eigenlijk zou dit jaar NLdoet plaatsvinden in maart, maar initiatiefnemer Oranje Fonds verplaatste 
het i.v.m. corona naar 28 en 29 mei. Diverse organisaties in West-Friesland doen op zaterdag 29 
mei mee met NLdoet en hebben een divers aanbod van vrijwilligersklussen. Vrijwilligerspunt helpt 
bij het vinden van vrijwilligers die een dagje of dagdeel de handen uit de mouwen willen steken 
en heeft daarvoor de website www.vwpnldoet.nl gemaakt, waar vele leuke vrijwilligersklussen op 
staan. 
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Klaas-Jan Groot van Vrijwilligerspunt: “Er zijn veel klusjes blijven liggen bij organisaties door coro-
na, daarom zijn we blij dat NLdoet toch doorgaat dit jaar. We hopen dat we veel mensen kunnen 
enthousiasmeren eenmalig de handen uit de mouwen te steken en deze organisaties te helpen. Er 
hebben zich al vrijwilligers aangemeld, maar we kunnen er nog veel meer gebruiken!” 

Maak kennis met vrijwilligerswerk
Iedereen kan zich aanmelden voor een vrijwilligersklus en het aanbod is divers. Klaas-Jan: “Er 
is voor iedereen wat wils. De klussen zijn voornamelijk buiten en voldoen aan de coronamaat-
regelen. Jong en oud kan zich aanmelden. Bijvoorbeeld jongeren die nog een maatschappelijke 
stage zoeken. Maar ook vrijwilligers die door corona hun bestaande vrijwilligerswerk tijdelijk niet 
kunnen uitvoeren, kunnen op deze dag toch iets betekenen voor een ander. Voor iedereen die 
nog geen vrijwilligerswerk doet is NLdoet de uitgelezen mogelijkheid kennis te maken met vrij-
willigerswerk. Het zal niet voor het eerst zijn dat mensen na NLdoet zijn blijven hangen bij de 
organisatie.”

Aanmelden
Wil jij de handen uit de mouwen steken op 29 mei op NLdoet? 
Meld je aan via www.vwpnldoet.nl, of stuur een mail naar mas@vrijwilligerspunt.com, of bel 
0229-216499. 

    
SJAAK LAAN
Hallo toneelvrienden, ook ons bereikte het droevige bericht van het te 
vroege overlijden van Sjaak Laan. Sjaak heeft vele uurtjes in onze toneel-
vereniging gestoken, niet op de voorgrond zoals de toneelspelers, maar 
achter de gordijnen in onze decorploeg. 

Een onmisbare schakel binnen de vereniging, iemand die niet opvalt, 
maar die je als vereniging wel heel hard nodig hebt. Want wat stonden er mooie decors bij Wie 
temt de Feeks, Scrooge en de Midzomernachtdroom waar Sjaak zijn steentje aan bij gedragen 
heeft. Een mooie anekdote was, dat tijdens de bouw aan het decor van de Midzomernachtdroom, 
een steigerpijp van grote hoogte naar beneden viel, rakelings langs Sjaak. De mannen op de steiger 
“dat ging maar net goed Sjaak” waarop Sjaak antwoorde “ja, dat ging inderdaad net goed” en ging 
weer rustig verder met zijn klusje, alsof er niets aan de hand was. 

Een toekijkende toneelspeelster zat met haar hart in haar keel van de schrik. Sjaak bedankt voor al 
je toneeluurtjes, rust zacht en wij wensen Jannie, kinderen, kleinkinderen en verder familie veel 
liefde en warmte toe om dit verlies een plekje te geven. 

 Je toneelvrienden van Nieuw Leven
 Bob Koning
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DE KERKEBUURT IN 1954

Met een zonnetje erbij is Berkhout op z’n mooist.
In het eerste huis rechts (Kerkebuurt 207) woonden destijds achtereenvolgens hoofdmeester Kuy-
per, meester Blom en daarna de familie Buysman; het huis er naast was van de familie Bregman; 
dan volgt het huis van de familie Leerdam. De boerderij die dan volgt is van de familie Goudsblom 
(camping). Het derde huis links (met het dakkapelletje aan de voorzijde) is dat van burgemeester 
Beemsterboer.
Uiterst links zien we nog net een stukje van het huis van Klaas Abbekerk, de groentenboer.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

KOGGENLANDERS IN DE PEN
‘DE NARIGHEID TIJDENS DE TYFUS-EPIDEMIE, BEGIN VORIGE EEUW, 
HERHAALT ZICH NU TIJDENS DE CORONA-PANDEMIE’.
Dit verhaal is gedeeltelijk overgenomen uit het Jaarboekje uit 2006 van de Historische Vereniging 
Hemony en werd verteld door Tiny (Trientje) Borst-Smal aan de Historische Vereniging Hemony.
Zij vertelt in haar verhaal de verschrikkelijke gebeurtenissen die haar familie overkwam toen, 
tijdens de oorlogsjaren, de Tyfus uitbrak bij een aantal gezinsleden.
De gealarmeerde toenmalige huisarts dokter Koppen wist aanvankelijk niet wat er aan de hand 
was. Toen echter de diagnose Tyfus gesteld werd moest een aantal gezinsleden met ziektever-
schijnselen in isolatie samen op één slaapkamer.
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De ouders verzorgdeN de kinderen en brachten hen eten, waarna ze hun handen met Lysol moes-
ten reinigen. De wijkverpleegster zuster Vendel kwam de zieke mensen iedere dag wassen en gaf 
de ouders goede raad hoe om te gaan met de zieke kinderen.
Op enig moment werd zoon Theo veel zieker en raakte bewusteloos. Na een flink aantal dagen 
kwam hij weer bij. Hij woog toen nog maar ca. 60 kg. En zijn benen waren helemaal kromge-
groeid. Theo gilde soms plotseling van de pijn en werd dan tot bedaren gebracht door een paar 
druiven in zijn mond te stoppen. Het was niet te voorkomen dat ook vader en moeder besmet 
raakten en ziek werden. De situatie verergerde dermate dat onze ouders met een ziekenwagen 
naar het ziekenhuis in Hoorn werden afgevoerd. Ook Theo werd meegenomen.
Een week later werden we opgeroepen omdat vader stervende was. Samen met Jo en Piet, die 
ook al ziek waren, gingen we toch naar het ziekenhuis. In de ziekenkamer lagen vader, moeder en 
Theo bij elkaar. Moeder was te zwak om haar hoofd op te tillen en afscheid te nemen van haar ster-
vende echtgenoot. Theo lag bij de wastafel en mocht langzamerhand wat water tot zich nemen. 
Als de zuster de kraan liet lopen riep hij uit: “Oh zuster, geef mij toch van dat kostelijke water”. 
Hij was zo ziek dat hij niet door had dat zijn vader stervende was. Vader overleed en verdween uit 
de kamer. Ondertussen waren Piet en Jo ook in Hoorn opgenomen. Piet kwam op vader z’n plaats 
te liggen en Jo moest naar boven bij andere besmettelijk zieken. Jan en Riet werden ook ziek. Jan 
is nog mee geweest naar de kerk, maar Riet lag al met hoge koorts in bed. Die twee zijn diezelfde 
dag nog naar Purmerend gegaan, want in Hoorn was er geen plaats meer voor hen. Ik wilde Riet 
nog zo graag zien en ben toen hard vanuit De Goorn naar huis gerend, maar de ambulance was 
net weg. Als meisje van 13 jaar moest ik daar vreselijk om huilen! 
Bij Bontje is na de begrafenis de familie bij elkaar gekomen en werd door hen besloten dat wij als 
kinderen naar oom Arie in De Goorn moesten. Het kon ook niet anders, want ons hele huis moest 
ontsmet worden. Gordijnen, bedden, dekens en kleren, alles moest naar Alkmaar om gestoomd te 
worden. Als er weer één bediend moest worden, werd dokter Koppen gebeld. Vervolgens belde 
die Herman Beemster voor de taxi. Zo ook toen Riet heel slecht werd en bediend moest worden. 
‘s Nachts om 3 uur werden we uit bed gebeld en moesten we ineens naar Purmerend. We hebben 
haar doodstrijd meegemaakt. Riet is 21 januari 1946 gestorven.
Als je alleen tyfus hebt komt je er wel doorheen, maar vader was een zware maagpatiënt, Riet kreeg 
er longontsteking bij en Cor (een boom van een kerel van 100 kilo) kreeg de griep en overleed in april.  
Truus is de enige van ons gezin die de ziekte niet heeft gehad. Ondertussen was bekend geworden 
dat moeder bacillendraagster was. Zij mocht toen de deur niet meer uit. Het was evengoed al erg 
voor haar. Toen zij uit het ziekenhuis kwam waren er immers twee lege plaatsen, van Riet en van 
vader. Omdat Truus het niet gehad had, mocht ze zes weken niet thuiskomen wegens een vacci-
natiekuur. Ze was dan bij de familie Spekken of bij Jo in De Rijp. Zij had één keer even thuis op de 
drempel gestaan en moest toen weer helemaal opnieuw beginnen met de kuur. 

Aldus het verkorte verhaal van Tiny. 
De vergelijking met de huidige Corona-periode is treffend.

Lees het hele verhaal in ons boekje nr. 10 van 2006. Kijk hiervoor en voor meer interessante oude 
verhalen uit onze dorpen op onze website hvhemony.nl.
U kunt ook lid worden voor € 7,50 per jaar en ontvang dan ieder jaar gratis ons Jaarboekje de 
Veenhoperkogge. Boekje nr. 25 is zojuist verschenen.
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“STOER AN UT ROER ”
Polderschuiten club

Goedendag allemaal.

Hier even een aandachtspuntje van “Stoer an ut Roer”
Ook wij hebben helaas dit afgelopen jaar weinig kunnen organiseren vanwege 
de Corona perikelen.
Maar zoals het er nu uitziet, hopen we dat het ons weer zo snel mogelijk lukt 
om iets voor jullie te organiseren.

We zijn op zoek naar een leuke plaats om v/d 
zomer naar toe te kunnen varen.
Wie heeft er een leuke locatie of suggestie ?
Het zal weer leuk zijn, om met z’n allen weer 
“Stoer an ut Roer” te  staan.

U kunt uw suggesties sturen naar:

Mailto: stoeranutroer@gmail.com

 Groeten “Stoer an ut Roer”

De Goorn – Op de Overdorpstraat 51 is een hoge boom tot op manshoogte ingekort. Nu er veel 
gewandeld wordt in deze corona tijd, hebben er al velen kunnen genieten van het kunstwerk. Een 
prachtige uil op de top van de afgezaagde boom, een wandeling waard.
 Groet Corrie Bos
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MÔDEVERSKOINSELE  

De môde is een heêl raar ding,
’t verandert meistens ieder jaar
De klere van ’t vorig jaar
Deer ben je helegaar mee klaar.

Neem Trointje Koster van de doik,
ze sjouwt den alle winkels of.
Een roessie zus, een kantje zo
of soms een pittig lappie stof.

Nou wul ze wéér een nuwe bril.
D’r man zoit: ‘moet je d’r nag meer?’
Ze zoit: ’t is niet voor op me neus
’t is nou er’s voor in me heer.’

Klaas Jan Bierman

BOEKEN- EN PLATENMARKT 
Op zaterdag  25 en zondag 26 september 2021 wordt in Cultureel 
Centrum Berkhouter Kerk weer een grote Boeken- en Platenmarkt 
gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er is een grote collectie binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur, 
atlassen, reisboeken, kunstboeken, kookboeken, studieboeken, stripverhalen, 

kinderboeken, CD’s, DVD’s, elpee’s en legpuzzels.
Encyclopedieen zijn niet interessant voor de markt, die nemen we dus niet meer aan. 
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de 
Berkhouter Kerk. 
De COVID-19 regels zullen stipt worden nageleefd.
Eventueel kunt u  spullen brengen bij Piet Koeman, Oosteinde 73. Of bellen met Bertus van 
Veen, om de spullen eerder op te halen, 0229-551355 of 06- 44494627. De spullen bij voorkeur 
aanleveren in bananendozen en houdt ze draagbaar aub. Wij zien u graag op de markt.
Zie ook www.berkhouterkerk.nl
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KONINGSDAG 2021
Wat was het dit jaar weer een bijzondere Konings-
dag! Helaas nog geen ouderwetse Koningsdag, maar 
we hebben deze editie toch iets speciaals kunnen 
doen om het oranjegevoel te krijgen!

Allereerst  hebben veel gezinnen de spellen uit de 
verrassingstas gedaan, daarbij was het ook nog heer-

lijk weer. De avond voor Koningsdag zijn er soezen en rozen bezorgd bij de Rozenstaete en de 
Vijverstate. Ook is er een presentje bezorgd bij alle mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 
Wij willen onze bezorgers van deze attenties hartelijk bedanken!!

Wij hopen volgend jaar weer een leuke en gezellige dag te mogen organiseren zonder beperkende 
maatregelen. Wil je ons hierbij helpen?
We kunnen jouw hulp ontzettend goed gebruiken om deze Koningsdag te kunnen blijven organi-
seren! Kom gerust een keer een vergadering bijwonen om kennis te maken. 
Ben je enthousiast? Stuur dan een mail naar: stichtingoranjefeesten@gmail.com

Tot volgend jaar!
Met hartelijke groet namens Stichting Oranjefeesten Avenhorn-De Goorn,

Ruud, Kim, Dominique, Hans, Danielle en Carola

MEDEDELING VAN DE TOERNOOICOMMISSIE VAN HET 
 STAM OBDAM KOGGENLANDTOERNOOI

Helaas hebben wij moeten besluiten het

KOGGENLANDTOERNOOI 2021”

met een jaar uit te stellen.

Laten wij hopen dat de besmettingen met het Covid-19 virus snel zo laag zullen zijn 
waardoor iedereen weer een normaler leven kan leiden.

Zodat we volgend jaar dit leukste en gezelligste tennistoernooi van de wijde omgeving 
kunnen laten plaatsvinden.

Blijf gezond en hopelijk tot bij het:

KOGGENLANDTOERNOOI 2022”

De toernooicommissie: Bianca Blanken, Leonie Overboom, Marsha Kunst, Willeke Bot, 
Ellen van Beek, Karel Sleegers, Rinus Laan, Jos Wenker en Jos Zomer.
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CORDAID, MENSEN IN NOOD
De kledinginzameling heeft 600 kg. opgebracht. Hartelijk dank aan allen die hiertoe hebben 
bijgedragen. Volgend jaar is er weer een inzameling. Heeft u eerder iets in te leveren, maar geen 
ruimte om het zolang op te slaan, dan kunt u altijd bij mij terecht na een telefoontje, nr. 542134. 
Ook dank aan de familie Dikstaal, bij wie ook altijd ingeleverd kan worden. Els van Diepen-Gerdes

AGENDA 5-05 T/M 19-05
Woe 05-05 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 08-05 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 08-05 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Di 11-05 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 15-05 8.30 uur Berkhout Westeinde OUD PAPIER
Za 15-05 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 15-05 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za/zo 15/16-05 10.00-14.00 uur Kerk Oudendijk Weekend van het 
    spannende boek
Woe 19-05 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum Tijd Plaats  Activiteit
Za/zo 25/26 sept. 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk     Boeken-en platenmarkt
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

Lieve mensen,
Wat zijn we door velen van jullie verrast door de vele kaarten, bloemen en cadeaus bij de, 
door corona, speciale viering van ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Wij zijn onze dochters en schoonzoons en kleinkinderen heel dankbaar dat zij van deze dag 
met hun inzet een bijzondere dag hebben gemaakt.
Eerst al de prachtige erepoort van de buren.
Vanaf het ontbijt, de lunch, de goed georganiseerde felicitatiemogelijkheden in de carport, 
waarbij we zelfs mochten genieten van een aantal optredens van familie en buren en het 
diner werd het een dag met een dikke gouden rand.
Ook de prachtige viering in de kerk met pastor Nico en zang van Margreth Koning heeft ons 
goed gedaan. Onze hartelijke dank aan allen die aan deze dag(en) hebben bijgedragen en aan 
ons hebben gedacht. 

Hartelijke groet, Ad en Wil Groot-Keizer
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Wij willen iedereen bedanken voor alle kaarten, vaak met persoonlijke herinneringen, die wij 
hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve vader, opa en oud-opa 

Jan Buis

 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Buis

TENSLOTTE

Te koop:
Mooie BEKO koel-vries combinatie netto 205 ltr. / 67 ltr. inhoud € 125,00.
AEG Foavoriet Optima AA afwasautomaat € 40,00,--.
 06-55897118

Te koop aangeboden:
2 leren fauteuils rood, eetkamertafel hout 180 cm. lang + 2 verlengstukken totaal 270 cm. 
pr.n.o.t.k.
 Tel. nr. 06-57178772
 06-19843752

Verloren:
Bril met meekleurende glazen langs de fietsroute: Obdam - Spierdijk - De Goorn - Ursem - Obdam  
op donderdag 18 maart. 
 Tel. nr. 0226-452134.

Wilt u uw tuin freezen? 
 Marcel 06-23449333.

‘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. ‘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 dinsdag 11 mei 2021 vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


