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VAN REDACTIEZIJDE
De tulpen staan volop in bloei en ja de versoepelingen worden langzaam ingevoerd.
De terrassen mogen langer open, de sportclubs kunnen gaan opstarten en als de ziekenhuis- en
IC-opnames blijven dalen dan mogen we weer wat meer.
Dit positieve gevoel zien we ook terug bij de ingezonden kopij, langzaam stroomt de inbox weer
voller.
Helaas komt de zomer(stop) er aan waardoor clubs nog niet helemaal gaan opstarten maar mocht
er nieuws zijn uit uw (sport)club laat het ons weten!
Op naar mooi weer en minder beperkingen.
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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
0229-541225
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn
		
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.
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
Het is weer mogelijk internet kerkdiensten live mee te maken. Als u de dienst wilt mee-vieren
kan dat wanneer u zich dinsdag voorafgaand aan de opname opgeeft bij Greet Hoffman greethoffman-weijtze@ziggo.nl
De internetdienst is op de zondagmorgen vanaf 10.00 uur via de link in de Nieuwsbrief ter beschikking. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef u dan op via kerkblad@pg-koggenland.nl
KERKDIENSTEN
opname
woensd.
12 mei
19 mei

uitzending
zondag
16 mei
23 mei

locatie
Beets
Oosthuizen

Pinksteren
26 mei
30 mei
Ursem
2 juni 6 juni Ursem nog niet bekend Arja Pronk

voorganger
ds.H. Reedijk
ds. H. Reedijk

organist
Edwin Hinfelaar
Jan Stens

dhr. K.van Lenten Bets Conijn

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 22 T/M 28 MEI 2021
Zat. 22 mei
16.30u. Rozenstaete; Geen viering
Zon.23 mei

10.00u Eerste Pinksterdag
Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

Ma. 24 mei

10.00u Tweede Pinksterdag, Geen viering

Woe.26 mei

16.30u Viering door de week

Vrij. 28 mei

19.00u Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 29 MEI T/M 4 JUNI 2021
Zat 29 mei
16.30u. Rozenstaete; Geen viering
Zon.30 mei

10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

Woe.2 juni

16.30u Viering door de week.

Vrij. 4 juni

19.00u Stille aanbidding
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Overleden: Riet Schipper-Zuiker, 83 jaar
Theo Bakker, 66 jaar
Piet de Boer, 85 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 45 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.

WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN STARTEN KLEINE ACTIVITEITEN OP IN MEI
Ondanks de aanhoudende sluiting hebben de Westfriese Bibliotheken toestemming om in mei alvast kleinschalige activiteiten op te pakken in het kader van
ontmoeting en hulp bij taal/computer voor jeugd en senioren.
In de Bibliotheek De Goorn gaan we weer voorlezen in kleine groepjes op
woensdag van 13:30 tot 14:00 uur.
Ook starten we met een DigiLAB in De Goorn op dinsdag van 15:00 – 17:30 uur. Kom je spelen
in onze leertuin met 3D printers, robots, programmeerspellen en meer?
Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of bel
0228 743943.
Voor meer informatie en aanvullingen de komende tijd van onze activiteiten zie:
westfriesebibliotheken.nl.
LeesPassie: Ontmoet schrijver Raoul de Jong Online op maandag 31 mei om 20:00 uur. Over zijn
boek Jaguarman en waarom we nog maar zo weinig weten over Suriname.
Bestelbieb
Bestel je boeken via westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb en dan maken wij een tas voor je klaar.
Geef je wensen of specifieke titels aan. Voor titels die we niet in huis hebben, zoeken we een mooi
alternatief voor je uit.
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Bieb de Goorn: je kunt kiezen om je bestelling af te halen in de bieb De Goorn op maandag,
woensdag en vrijdag van 13:30 – 16:30 uur. Kun je niet naar de bibliotheek komen dan bezorgen
we de boekentas gratis aan huis.
Bieb Obdam: wij bezorgen graag de boekentas bij je thuis.
Kom je er niet uit met dit digitale formulier? Neem dan telefonisch contact op met onze klantenservice en houd je gegevens bij de hand: tel. 0228743943

EVENEMENT SOCCER CLINIC KOGGENLAND
Na het succes van de vorige editie wordt het evenement Soccer
Clinic Koggenland nu nogmaals georganiseerd, deze keer voor
kinderen uit Koggenland in de leeftijd van 7 t/m 15 jaar.
Tweede editie Soccer Clinic Koggenland met Soufiane Touzani
Zondag 23 mei 2021 (eerste pinksterdag) organiseert de gemeente Koggenland in samenwerking
met Hovocubo jeugdopleiding, Jongerenwerk en Sportraad Koggenland de activiteit ‘Soccer Clinic’. Deze Soccer Clinic op het terrein van Victoria-O is speciaal voor kinderen van 7 t/m 15 jaar
uit de gemeente Koggenland.
Wat is Soccer Clinic Koggenland?
Bij Soccer Clinic worden de kinderen uitgedaagd door bekende topsporters zoals freestyle voetbalpionier Touzani en olympisch sprinter Gregory Sedoc. Ook Simon Tahamata, Yuri Cornelisse en
Every Janzen zijn aanwezig. Jij doet toch ook mee? Het evenement is van 10:00 tot 12:00 uur op
het terrein van Victoria-O in Obdam.
Doe mee met de Soccer Clinic!
Inschrijven kan vanaf vrijdag 7 mei om 17:00 uur via www.noordhollandactief.nl. Hier vind je ook
alle informatie over de Soccer Clinic. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol=vol.

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE TEAMSPORT?
KOM HANDBALLEN BIJ ST. GEORGE!
Wij zijn op zoek naar nieuwe jeugdleden. Wil jij handbal wel eens
proberen? Dat kan op zaterdag 29 mei!
Voor de kinderen uit groep 2, 3, 4 en 5 is er een proeftraining
van 10.15 tot 11.00 uur.
Zit je in groep 6, 7 of 8? Dan kun je meetrainen met onze jeugdteams. Deze training is van 11.00 tot 12.00 uur.
De trainingen zijn bij St. George in Spierdijk en je hoeft je hiervoor
niet op te geven.
Heb je vragen? Bel of stuur een appje naar 06-18023384.
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SOGGES MAG OOK WEER OPEN!!
YES!!! Ook wij hebben de winkel weer mogen openen!
We hebben er weer zin in want het voorjaar heeft altijd veel in
petto. Te beginnen met de mooie pastelkleurtjes van de handdoeken die we momenteel in de winkel hebben liggen. Deze
actie loopt deze maand ten einde dus haast u als bijvoorbeeld
uw kampeeruitrusting nog een beetje aangevuld moet worden. Of als uw zoon of dochter binnenkort het ouderlijk huis gaat verlaten……
De winkel is momenteel behoorlijk rose gekleurd. Tenslotte is het binnenkort PINKsteren en dit
Pinksterfeest willen we vrolijk vieren. Ook volop rose handdoeken!
In de karren buiten treft u o.a. mooie bloempotten voor binnen en buiten aan. Het voorjaar begint
echt te kriebelen en de tuinen willen heel graag weer aangekleed worden.
Begin juni gaan we aan de slag met de Midzomerweek. Tegen die tijd treft u weer informatie in uw
vertrouwde blad én op onze website aan.
De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn.
100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! Zo dragen óók alle kopers bij aan onze missie.
Wij kijken er naar uit u weer te zien, sogges bij SOGGES!
www.sogges.nl

JE PUBER ONLINE
GGD HN organiseert 3 juni 2021 de online bijeenkomst
‘Je puber online. Wat moet je weten?’.
Informatie voor ouders over de leuke en minder leuke kanten
van mediagebruik van pubers. En praktische en concrete tips
om je puber te begeleiden bij sociale media en gamen.
Je puber online, het is een hele uitdaging.
GGD Hollands Noorden (GGD HN) organiseert 3 juni 2021 de online lezing ‘Je puber
online. Wat moet je weten?’. Dit is de tweede in een reeks van lezingen over het opvoeden van pubers die dit jaar aangeboden worden door de GGD Hollands Noorden.
Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden
Datum:
donderdagvond 3 juni 2021
Tijd:
20.00 -21.00 uur
Kosten:
Kosteloos
Trainer:
Bamber Delver, directeur Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Aanmelden: ouders kunnen zich aanmelden of via: www.ggdhn.nl/cursussen
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Vragen over opvoeden?
Als je naar aanleiding van deze online bijeenkomst vragen hebt kun je bellen met GGD HN, telefoon 088-01 00 550 voor het maken van een (online) afspraak met een opvoedadviseur. Mailen
kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl.
Meer informatie over opvoeden is te vinden op de website: www.positiefopvoeden.nl
regio Noord-Holland-Noord en www.ggdhollandsnoorden.nl.

WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN ZOEKEN ENTHOUSIASTE
DIGI VRIJWILLIGERS VOOR ONS SENIORENLAB!
Samenvatting
Deel jouw passie voor digitale technologie met ouderen.
Fun met het SeniorenLAB!
Uitgebreide omschrijving
Met jouw enthousiasme en geduld laat jij ouderen kennis
maken met de digitale wereld in de vorm van een cursus,
workshop of gewoon gezellig aan de koffietafel.
Ben jij geïnteresseerd in de digitale wereld van nu? Jij
volgt digitale ontwikkelingen op de voet en deelt graag
die kennis met anderen.
Je krijgt de vrijheid om zelf invulling te geven aan de activiteiten. Uiteraard krijg je ondersteuning bij het zelfstandig uitvoeren van de activiteiten. De activiteiten kunnen uiteenlopend zijn van Virtual Reality,
slimme thuisapparaten tot robots. In benodigdheden als apparatuur wordt voorzien.
De activiteiten vinden plaats in verzorgingshuizen of bibliotheken.
Wat wij vrijwilligers aanbieden?
- Verklaring omtrent gedrag
- Begeleiding
- Online training Omgaan met mensen met dementie woensdag 9 juni, 9.30-12.30 uur
(nog 3 plaatsen beschikbaar)
Wat wij vragen van vrijwilligers?
- Affiniteit met digitale media
- Geduldig en helder in communicatie
Enthousiast geworden? Ken je iemand die dit ook leuk lijkt? Neem dan contact met ons op, stuur
een mail naar Marloes Manshanden mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl, en we bespreken
alle mogelijkheden.
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HET SILANI BERKENSLAGTOERNOOI
Zo, was dat even een “spectaculair” 2020! En dan helaas in negatieve zin.
Dat er een groot probleem was, dat wisten we rond maart al, maar dat de
wereld meer dan een jaar op zijn kop zou gaan staan had menigeen toch ook
niet verwacht…….
Toch gaan wij voor een positief en spectaculair 2021 welke, één van haar sportieve hoogtepunten gaat bereiken, in de ons zo welbekende week 36. Samen
met onze nieuwe hoofdsponsor gaan wij, als het kan en mag, week 36, 4 t/m
12 september 2021, weer het gezelligste tennistoernooi van Noord-Holland organiseren.
Juist, het Berkenslag dubbel tennistoernooi. Wij konden 2020 in gepaste vorm ons toernooi door
laten gaan en dat was superfijn. Ongelooflijk veel positieve reacties gehad mede door de spelers en
het publiek welke zonder mopperen samen met de organisatie van het toernooi aan een veilige en
sportieve oplossing meewerkten.
Hoe het Berkenslag tennistoernooi 2021 er uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Wij gaan
echter met goede moed richting de zomer om dan hopelijk weer wat meer lucht te krijgen in het
plannen van activiteiten en bezoeken aan vrienden en familie. Dat geldt ook voor ons gezellige
Berkenslag toernooi. We weten nog niet of wij al op “volle kracht” mogen draaien, maar als het
kan, dan gaan wij ervoor. Dus houdt onze website en Facebook in de gaten.
Wil je van ons spektakel kunnen genieten zul je je op tijd in moeten schrijven, want normaliter
loopt ons toernooi altijd snel vol en menig sportieveling staat te trappelen om zijn of haar sport
weer uit te mogen oefenen.
Met sportieve groet,
Het Berkenslag team

PROJECTKOOR INSPIRATIONS ZET DE HELDEN VAN NU IN HET ZONNETJE!
Projectkoor Inspirations organiseert in het weekend van 18 en 19 september 2021 in Schouwburg
Het Park te Hoorn een TRIBUTE-CONCERT voor De Helden van Nu.
In deze gekke tijd komen we er achter wie De Helden van Nu zijn: de medewerkers uit de zorgsector maar ook uit andere vitale beroepen zoals het onderwijs, en iedereen die gedurende de
coronapandemie ons land onder moeilijke omstandigheden draaiende hebben gehouden.
Een eerbetoon uit dankbaarheid en om waardering te tonen. Met dit eerbetoon willen wij onze
dank en waardering uitspreken. Het concert wordt op 18 en 19 september een mijlpaal van een
nieuwe start.
Voor De Helden van Nu is de entree GRATIS. Zij zullen toegang tot het concert krijgen op uitnodiging en aanbeveling. Later volgt hierover meer nieuws, over hoe we dit gaan organiseren.
Van de 80 projectkoorleden gaan 20 leden de uitdaging aan om in korte tijd een hoogwaardige
productie neer te zetten.
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Met het eerder uitgevoerde project Op Afstand
Dichtbij is bewezen dat dit mogelijk is. De muzikale leiding is in handen van Martijn Bos en Patrick Rus. Het geheel zal worden ondersteund
door een professioneel orkest.
We willen De Helden van Nu niet alleen een
mooie muzikale avond bezorgen, maar we willen
ze ook een drankje en hapje kunnen aanbieden
om de avond compleet te maken.
Om dit project mogelijk te maken kunnen we uw
steun goed gebruiken.
Eind mei is er een digitale collecte van het Prins
Bernard Fonds. U kunt tijdens de collecte ook doneren aan Projectkoor HB Inspirations. Daarmee
maakt u niet alleen het project mogelijk, maar steunt u ook de Helden van Nu.
Hierover volgt in een later stadium meer nieuws en hopelijk vergeet u ons dan niet.
Wij zullen u ook niet vergeten!
Voor meer info: hans-blom@xs4all.nl

HET RAPPORT
Pé en Veer van langen weune met hullie drie joôs an een doikie geneven de molen.
Pé heb deer een kloin bouweraitje met wat urten en bône, teelt rabarreber langs kant van sloôt en
is ok nag zetzetpeeër. Hai redt ‘m best.
Veer gaat altemet er es te bakeren nei de ien of de aar, ze legge hutje bai mutje en de troin loopt
lekker.
De joôsies, alle drie gezonde bazzeroete gane in een durpie verderop nei skoôl.
Ze moete op broôd want ze hewwe op deuze skool kontinu roôster.
De ouste twee kenne best lere en komme aldeur met een skoftig best repport thuis.
De jongst, Jantje is een bazzeroet die nagal speulsig is en niet zo leerderig.
Hai komt met ze repport thuis en leit ’t an z’n vader zien.
Z’n vader werd puur nittelig, het was niet zo best.
Vader Pé zoi teugen Jantje:
‘Wat een slecht repport, ‘k most hier maar es een pak slaag voor geve.’
‘Das harstikke goed pap’, zoi Jantje, ‘Ik weet wel weer of meester weunt.’
Klaas Jan Bierman
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OPVOEDEN DOEN WE SAMEN – BUURTGEZINNEN
Buurtgezinnen is een landelijk initiatief gebaseerd op
een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Sinds
begin dit jaar is Stichting Buurtgezinnen ook actief in
de gemeente Koggenland.
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm
en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen
kinderen extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. De kinderen binnen het vraaggezin
worden bij het steungezin opgevangen voor bijvoorbeeld een dag(deel) of nachtje per week of een
weekend per maand. De soort opvang en frequentie is altijd maatwerk.
Voor een aantal moedige vraaggezinnen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken zijn we nog
op zoek naar geschikte steungezinnen:
- In de omgeving van Obdam zoeken we een plekje voor een 9-jarige jongen zodat zijn alleenstaande moeder af en toe even op kan laden en wat extra’s in huis kan doen.
- Voor een gezin in de Goorn zijn we op zoek naar een lieve opa en oma, die wat extra liefde en
aandacht aan de kinderen binnen het vraaggezin kunnen geven. Bij voorkeur op de maandag.
- Voor een alleenstaande moeder in de omgeving van Ursem zijn we op zoek naar twee steungezinnen die in het weekend af en toe haar dochters van 9 of 12 jaar op kunnen vangen.
- Verder is Buurtgezinnen op zoek naar een seniorenstel dat de rol van opa en oma wil vervullen
voor een gezin met een dochtertje van 2,5 jaar.
Steungezinnen kunnen zich aanmelden via www.buurtgezinnen.nl via het menu ‘aanmelden’.
Voor vragen of meer informatie kan men contact opnemen met de lokale coördinator
Denise Wijnker via 06 – 1846 1278 of denise@buurtgezinnen.nl.

HISTORISCHE VERENIGING HEMONY
Wij van Historische Vereniging Hemony gaan volledig
met onze tijd mee. Ons vertrouwde jaarboekje de
Veenhoperkogge staat nu ook online! Althans, de oudste
edities, beginnende met de eerste elf (t/m 2007). Kijk snel
op www.hvhemony.nl (tabblad ‘publicaties’) en kies een
boekje om digitaal te verslinden! Ons oudste boekje begint met een stukje van wijlen Jan de Reus
over de overhaal (overtoom) van Avenhorn (die zien we hier ook op de foto, volgende pagina).
Tegenwoordig zijn onze boekjes gevuld met nog meer prachtige verhalen en ook de vormgeving
van het boekje is volledig met de tijd meegegaan. Voor wie de nieuwste verhalen wil lezen, raad ik
van harte het lidmaatschap aan van Hemony - de historische vereniging van de dorpen Avenhorn,
De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude.
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Ieder jaar weer een mooi boekje vol met leuke verhalen - voor slechts €7,50 per jaar! Ja €7,50! Dat
is geen typfout. Lid worden? Stuur een berichtje via het tabblad ‘contact’ op www.hvhemony.nl of
mail naar bestuur@hvhemony.nl

Deze foto is trouwens uit 1958. Rechts zien we nog net het ronde raam van Hotel Avenhorn (nu
Villa Groet). Op de overhaal staat een schuit vol met groente, net geveild. De schuit ging van het
water van de Westerkogge naar de Ringsloot van de Beemster. Het huis met de keurig gesnoeide
linden was van Jan Braas. Men kon daar tevens de auto volgooien met bezine.
Dit huis is in 1970 gesloopt. Het huis daarachter met de gebroken kap was de werkplaats van
Smederij Jonker. Ook zien we het schip ‘Koopmans Welvaren I’ in de Avenhorner haven liggen.
Dit schip was van Jan Baas. Hij vervoerde groente van de Avenhorner veiling naar de Zaanstreek
en mogelijk steden als Amsterdam en Purmerend.
Lourens Schuijtemaker
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ZONNEBLOEM AFD. DE GOORN/AVENHORN E.O.
GEZOCHT HULP LOTENVERKOOP IN OUDENDIJK
Voor Oudendijk zou het fijn zijn nog iemand erbij te hebben!
Wilt u ons helpen een deel van het dorp voor uw rekening te nemen door huis
aan huis een lot te verkopen?
Het mag naar eigen inzicht over meerdere dagen worden verdeeld en zal in juni
plaatsvinden. In overleg is een ander moment ook mogelijk.
Ieder verkocht lot levert onze eigen afdeling een flink bedrag op en wordt gebruikt ten behoeve
van activiteiten voor onze gasten.
Wilt u meer weten, of u opgeven, neem dan contact met ons op, dit kan met:
Liesbeth Dekker, bestuurslid, tel. 06 109 29 254
of
Els Eijling, afdelingssecretaris: zonnebloem.els.eijling@kpnmail.nl

OUD PAPIER OPHALEN
Avenhorn – Om de twee weken wordt het oud papier opgehaald in Avenhorn, op de woensdagavond vanaf half zeven. Zelfs nu het deze keer op bevrijdingsdag viel en meerdere mensen een
vrije dag hebben. Bedankt voor jullie inzet, steeds weer.
Groet Corrie Bos
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DE GOORN IN 1947

Links zien we de Jozefschool. Een van de nonnen is ongetwijfeld op weg naar haar woonplek in
‘Maria-oord’ en het rijverkeer bestaat uitsluitend uit een bakfiets.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

RUIM 66 COLLECTANTEN HAALDEN GELD
OP VOOR IEDEREEN EEN GEZOND HART
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 11 tot en met 17 april 2021 heeft in de locatie
Avenhorn, Grosthuizen, Oudendijk en de Goorn dit jaar
een fantastisch bedrag van € 3919,96 opgeleverd
Dankzij uw bijdrage werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond
mogelijk te houden. Want iedereen heeft recht op een gezond hart.
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Collecteren in coronatijd
Collecteren in coronatijd zag er anders uit dan normaal. Collectanten konden op een verantwoorde manier met de collectebus aan de deur collecteren. Daarnaast was het ook mogelijk om te
doneren op hartstichting.nl én in de Hartstichting online collectebus.
Namens de Hartstichting willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage en natuurlijk alle collectanten bedanken voor jullie inzet.
Hartelijke groet namens de coördinatoren, Afra Smal, Anneke Weel, Mirjam Stokman en
Linda de Vries van Hartstichting Regio Avenhorn/de Goorn.

WONINGSDAG BERKHOUT BOBELDIJK
Wat was het een prachtige dag! Het Oranjecomité startte
deze 2e Woningsdag om 9.30 uur bij het Schapenhuisje van
Gina met het uitdelen van de bestelde boxen met overheerlijk
gebak van Loes Bakt Taart.
Bij de Berkenhof stonden 65 enthousiaste kinderen met ouders, verzorgers, oma’s en opa’s klaar
voor de start van de bingospeurtocht achter de Berkenhof.
Om 11 uur startte de letterspeurtocht bij de speeltuin van de Bruggevaart. Ook hier vrolijke
snoeten van 58 kids en hun aanhang.
Na het bekend maken van de uitslag van de kleurplaatwedstrijd konden we veel kinderen blij
maken met een presentje. De raamversierwedstrijd is gewonnen door Joyce Laan.
De fietstocht met route “Op eigen houtje” naar Zwaagdijk van 30 km. was een groot succes mede
door het prachtige weer want met mooi weer is fietsen altijd leuk.
Hierbij onze welgemeende dank voor alle vrijwilligers die ons tweetjes ondersteund hebben.
De mensen die alle 1000 flyers in de bus gedaan. Marc van Villa Vormgeving die de kleurplaat
opgepimpt en printklaar maakte. Juf Yvonne die de kleurplaten uitgedeeld heeft. Alle mensen die
een bingoplaatje of letter op hun raam geplakt hebben. Loes die overheerlijk gebak maakte en Gina
die haar Schapenhuisje beschikbaar stelde voor het coronaproof afhalen ervan.
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Alex en Elleke van De Ridder die de fietsers uit Zwaagdijk van koffie/thee en koek voorzien
hebben. Het Oranjecomité Zwaagdijk die onze 187 enthousiaste fietsers ontvingen met koffie, thee,
limonade en wat lekkers. Met wat hulp van onze mannen konden wij een superfijne, oergezellige
Konings… uh Woningsdag verzorgen.
Als er mensen zijn, die ons beiden een handje willen helpen voor volgend jaar… dat zouden we
geweldig vinden. Oranjevereniging.berkhout@gmail.com Dan kunnen we er weer een ouderwets
Oranjefeest van maken.
Oranjecomité Berkhout/Bobeldijk,
Stefanie en Lucia

AGENDA 19-05 T/M 2-06
Woe

19-05

18.30 uur

Avenhorn

OUD PAPIER

Za

22-05

08.30 uur

Berkhout

OUD PAPIER

Woe

26-05

17.00 uur

SLUITING INLEVEREN KOPIJ

Za

29-05

08.30 uur

Berkhout/Westeinde

OUD PAPIER

Za

29-05

08.30 uur

De Goorn

OUD PAPIER

Woe

02-06

18.30 uur

Avenhorn

OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag
Za/zo

Datum
Tijd
4 t/m 12sept.		

Plaats
Berkhout

Activiteit
Berkenslag tennistoernooi

Za/zo 18/19 sept.		
Schouwburg
			
Het Park Hoorn
				

Tribute concert
Projectkoor Inspirations

Za/zo

Boeken-en platenmarkt

25/26 sept.

11.00-16.00 uur

Berkhouter Kerk

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 die tijdens en na onze ziekenhuisperiode vanwege
corona aan ons gedacht heeft.
Wij kregen veel lieve kaarten, telefoontjes, appjes, bloemen, planten, fruitmanden en lekkere
versnaperingen.
Dit heeft ons heel erg gesteund in die vervelende tijd.
Hartelijke groeten
Philip en Margriet Hulstede

Wij bedanken iedereen voor de bloemen, kaarten en lieve brieven, foto’s en hulp
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man

Stef Oostindiën
Veel dank,
Ria Oostindiën, kinderen en kleinkinderen
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TENSLOTTE
Te koop:
vaste planten, siergrassen en maggieplanten
Tel. 06-23954103
Verloren:
Wie, oh wie heeft mijn gouden ketting met hangertje met een klaverblad gevonden?
Tel. 06-42408242
Gevraagd kleding voor ouderen
Heeft u knappe kleding die u niet meer draagt, of is er een dierbare overleden waar u voor de
kleding geen bestemming voor heeft.
Dan mag u mij bellen op 06-30580487 en dan haal ik het bij u op.
Te koop aangeboden
Gazelle electr. damesfiets, goed onderhouden, accu 2 jaar oud, vraagprijs € 475,info tel. 0229-542912
Gezocht
Jong gezin is op zoek naar een ervaren hulp in de huishouding. Mimimaal één ochtend per week,
indien mogelijk meerdere ochtenden
Tel. 06-45231370

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