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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1413
1 juni 2021

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 woensdag 9 juni 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

De overvloedige regenval van de laatste weken heeft ervoor gezorgd dat onze tuinen er prachtig 
bij staan, maar we verlangen nu toch wel naar een beetje warmte. Na regen komt zonneschijn en 
daar kijken we allemaal naar uit. Niet alleen voor wat betreft het weer, ook ten aanzien van de 
coronamaatregelen lijkt het de goede kant op te gaan. 
Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd en er is steeds meer mogelijk. Daarom kunnen wij op 
zoek gaan naar uitbreiding van onze redactie.
Kijk voor meer informatie verderop in deze Heraut.
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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

AAN ONZE (OUD-) PATIËNTEN.

Ineens was het 31 december - de laatste dag op onze 
huisartsenpraktijk in Berkhout.

Een afscheidsreceptie was u en ons niet gegund.

Maar we zijn wel verrast door zo veel lieve woorden, 
kaarten, brieven, foto’s,  bloemen en tal van originele attenties. We werden herinnerd aan heel veel 
gebeurtenissen die we samen met u beleefd hebben.
Zeer dierbaar. We willen iedereen graag hiervoor bedanken.

Hoe mooi zou het zijn om in het najaar toch nog bij ons dorpscafé de Ridder het glas met elkaar te 
kunnen heffen.

Op dit moment mogen wij daar zelf ook aan meewerken met onze vaccinatie-activiteiten, o.a. op 
de IJsbaan de Westfries - en wat is het dan leuk om sommige van ’onze eigen patiënten’ weer te 
zien. 
We hopen van harte dat eind volgende maand iedere volwassene een (eerste) vaccinatie heeft 
kunnen krijgen.

Voor de tussentijd: laten we nog even geduld houden!

 Jan Sturris en Hanne Bergmeijer, huisartsen n.p.
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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.

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

Aanwezig zijn bij de opname van de Internet kerkdiensten
Het is weer mogelijk om fysiek bij de opname van de internetdienst aanwezig te zijn.
Geeft u zich van te voren wel op omdat we aan een maximum van 20 mensen zitten.
De kerk van Ursem is niet al te groot en de opnameapparatuur neemt ook plaats in.
Opgave kan bij Greet Hoffman-Weijtze tel: 0229 - 56 15 91
Opname woensdag 2 juni  in Ursem, voorganger: ds. Hanna Smit, organist:  Arja Pronk
U bent om 15.45 uur van harte welkom en de dienst duurt ca. 40 minuten.

Uitzending zondag 6 juni 
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

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten 
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact 
op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. 
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp 
en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. Samen met u zoeken we naar een weg om 
verder te gaan.    

    

HWK Hulpverlening
p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn                
telefoon 0229-27 16 84 

  

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 5 T/M 11 JUNI 2021
Zat. 5 juni 16.30u. Rozenstaete; Geen viering
Zon. 6 juni 10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 9 juni 16.30u Viering door de week
Vrij.11 juni 19.00u Viering van meeleven

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 12 T/M 18 JUNI  2021
Zat. 12 juni 16.30u. Rozenstaete; Geen viering
Zon. 13 juni 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 16 juni 16.30u Viering door de week.
Vrij. 18 juni 19.00u Stille aanbidding

Overleden:   Toos Verdegaal-Visser, 92 jaar
                      Jan Bakker, 66 jaar
                      Piet Bakker, 88 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website: 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.
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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.

LICHTJESACTIE VOOR DE TOREN.
Bent u ook wel eens de weg kwijt? Met een aangelichte torenspits in De 
Goorn weet u weer de weg terug te vinden. Wij zijn een actie gestart om de 
torenspits van de kerk in De Goorn aan te lichten. Met vier speciale led-lam-
pen worden de vier groene vlakken van de toren gedurende de avonduren (tot 
middernacht) aangelicht. Daarmee zal onze torenspits straks van ver te zien 
zijn als baken in de regio. De kosten hiervoor bedragen bijna € 4.000. 

Wilt u meedoen om dit mogelijk te maken dan 
kunt u een gift storten op de bankrekening van 
de stichting vrienden van de Parochie (NL 32 
RBRB 0900 5312 58). Om meer geld op te halen 
hebben we ook een speciale kaarsen-actie opge-
zet. We hebben drie mooie kaarsen in de aanbie-
ding met daarop een afbeelding van onze kerkto-
ren:
* Een ‘noveen’kaars die drie dagen blijft branden 
voor mensen die minimaal € 10,- schenken aan 
de actie.
* Een ‘noveen’kaars die negen dagen blijft bran-
den voor mensen die minimaal € 20,- schenken 
aan de actie.
* Een bedrukte kaars (150 x 60 mm) voor men-
sen die minimaal € 25,- schenken aan de actie.
Wilt u één of meer van deze kaarsen hebben, 
stuur dan een email naar onze secretaris (stich-
tingkerkdegoorn@outlook.com) met vermelding 
hoeveel van welke kaarsen u wilt hebben en uw 
adres en welk bedrag u wilt sponsoren. U kunt 

ook een briefje met uw bestelling sturen aan de penningmeester, Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 
HN Avenhorn. Bestellingen binnen de gemeente Koggenland worden gratis bezorgd. Voor bestel-
lingen buiten de gemeente Koggenland worden verzendkosten in rekening gebracht. U krijgt daar-
na van ons een betaalverzoek voor het betreffende bedrag en uw kaarsen worden op korte termijn 
bij u thuis bezorgd. Doet u mee? Stichting vrienden van de Parochie.

Frank van Leerdam
Jacob Bakkerstraat 24, 1648KP De Goorn

0229-541058
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OPROEP VOOR NIEUWE REDACTIELEDEN
Sinds enkele maanden bestaat  de redactie van de Heraut uit 2 personen:  Mi-
randa Potveer en Els Hagebeuk. Met het plotselinge overlijden van Annemarie 
Wijte en het, door de Corona perikelen, vervroegde afscheid van Ella Wijnker 
was de redactie in korte tijd gehalveerd. Nu er weer wat meer ruimte komt 
en we met meer dan twee personen mogen samen komen, is het tijd om op 
zoek te gaan naar versterking van de redactie. Graag komen we in contact met 
2 personen die de huidige redactie willen versterken. Als u uit Scharwoude, 

Grosthuizen, Oudendijk of Avenhorn komt is dat een pré. Maar als u interesse hebt en uit één 
van de andere dorpen uit ons verspreidingsgebied komt, nodigen we u ook uit om te reageren. 
Samen met de andere redactieleden beoordeelt u  elke twee weken de kopy, verzorgt de agenda 
en  schrijft het voorwoord. De redactieleden hebben een all-in-one printer van de Heraut waarmee 
de kopy gescand wordt en doorgestuurd wordt naar de drukkerij.  De redactie werkt zelfstandig. 
De stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland is eigenaar van het blad en verzorgt de fi nanciën , 
bezorging ed. Daar heeft de redactie geen werk aan. Graag komen we in contact met geïnteresseer-
den. En als u ons wilt tippen voor mogelijke kandidaten, houden we ons ook aanbevolen.  
Onze mailadressen en telefoonnummers staan voor in de Heraut. 

 Miranda Potveer en Els Hagebeuk, redactieleden
 Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland 

WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN WEER OPEN 
Met ingang van donderdag  20 mei 2021 kan je zelf weer 
je boeken uit komen zoeken, gebruik maken van de lees-
tafel en deelnemen aan coronaveilige activiteiten op het 
gebied van taal, cultuur en digitale vaardigheden bij de 
Westfriese Bibliotheken.
Het aantal bezoekers dat is toegestaan met de coronamaatregelen wordt gereguleerd door het ge-
bruik van winkelmandjes. Voor alle activiteiten is vooraf aanmelden nodig. Jeugd kan meedoen aan 
de DigiLAB activiteiten, (groot)ouders kunnen met hun ukkie komen genieten van Voorleespret in 
de Bieb. De computercursussen Klik & Tik zijn weer gestart, evenals de Formulierenbrigades in de 
Bibliotheken Hoogkarspel en De Goorn. Scholieren en studenten kunnen een studieplek reserve-
ren in de vernieuwde Bibliotheek Stede Broec. Kijk op de website voor meer mogelijkheden bij de 
Bibliotheek. Voor sommige activiteiten is er inmiddels al een wachtlijst. 

Naast de heropening blijven de Westfriese Bibliothe-
ken doorgaan met de BestelBieb (haal een boekentas 
af of laat deze thuis bezorgen) en online activiteiten, 
zoals Werk aan je Toekomst (voor iedereen die (an-
der) werk zoekt) en Koffi e met Kunst. Er staan ook 
nog online ontmoetingen met schrijvers op het pro-
gramma: Raoul de Jong, Anne van den Dool, Eva 
Vriend en Wim Daniëls. 

Let op: de openingstijden vanaf 20 mei kunnen afwijken van de tijden die de afgelopen periode van 
toepassing waren op de AfhaalBieb. Kijk voor de openingstijden en meer handige informatie om je 
bezoek aan de Bibliotheek voor te bereiden op: westfriesebibliotheken.nl/welkomterug
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here…
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VAN DE BESTUURSTAFEL:

Wat is het weer een mooi gezicht, publiek in de stadions met al zijn emoties 
en het plezier met elkaar voor het voetbalspelletje, heerlijk. Een mooi voor-
uitzicht met wat er nog komen gaat, het Europees kampioenschap voetbal 
wat op 11 juni a.s. begint en wellicht de Olympische Spelen die op 23 juli 
beginnen in Japan. 

En op amateurniveau mogen we met elkaar weer wat meer, maar vooralsnog is het vol aan de bak 
gaan buiten op de sportvelden niet mogelijk. Tot 27 jaar mag een ieder weer wedstrijden spelen en 
de Regiocup voor de jeugd gaat waarschijnlijk wel door, wat zou dat mooi zijn. De kleedkamers, 
kantine en terrassen blijven vooralsnog gesloten en het publiek mag ook nog niet op het complex, 
maar het gaat de goede kant op met de daling van de besmettingen, dus wie weet wat er nog mo-
gelijk is. Houdt de site rkedo.nl in de gaten voor de laatste info.

Het Walking Football bij RK EDO begint weer op maandag 16 augustus a.s., aanvang 14.00 uur. 
Onder leiding van Jos Koppes beginnen de Walking Footballers weer lekker met hun/haar oefe-
ningen en het aangepaste voetbalspelletje, altijd gezellig zo met elkaar en de Walking Footballers 
zijn er ook wel aan toe. Bewegen is gezond voor een ieder en zeker voor de ouderen onder ons 
en samen stimuleer je elkaar om lekker bezig te zijn, terwijl de 3e helft ook niet wordt vergeten. 
Wil jij ook kennis maken met Walking Football, dan kan dat natuurlijk altijd, je bent van harte 
welkom. Vanaf 60 tot ?? jaar ben je welkom en ben je wat jonger, maar wil je toch lekker rustig 
bewegen of je opgeven, geef even een seintje aan Marien Laan, 06-37609609 
of marienlaan@hotmail.com, voor nadere info.
Naast Walking Footballers zijn natuurlijk alle mensen vanaf 5 jaar welkom bij onze mooie club. Op 
de site rkedo.nl vind je nadere info om je aan te melden, dan wel nadere info over de club. 
We hebben erg veel zin in het nieuwe seizoen op de sportvelden als alles hopelijk weer normaal 
is. Steeds weer wijzen de cijfers uit dat bewegen en sporten goed en nodig is voor een ieder en in 
teamverband samen iets bereiken, is helemaal mooi.

Het Fred Faydherbe Koggentoernooi voor heren 1 teams van de Koggenlandse voetbalverenigingen 
wordt dit jaar gehouden bij St George en is op zaterdag 28 augustus, aanvang 17.00 uur. In poule 
1 zitten de teams van sc Dynamo, St George, Victoria O en RK EDO, in poule 2 zitten, Kwiek’78, 
Berkhout, Apollo’68 en Oosthuizen (gastteam). Het programma wordt op die middag/avond afge-
werkt en wordt op een later tijdstip vastgesteld.

De laatste stand van de ballenactie was 60 nieuwe trainingsballen. 
TOP!!!! Allen hartstikke bedankt.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter vv RK EDO



10

“MUZIEKLES VOOR IEDER KIND OP DE BASISSCHOOL”

Dát is de doelstelling van de Stichting “Méér Muziek in de Klas”.
U heeft rond de verjaardag van onze koningin Maxima hier vast wel iets over 
gelezen of gezien op tv. Zij is de ambassadeur van deze stichting en zet zich 
hier bijzonder voor in. Muziek voor ieder kind op de basisschool zou een 

schoolcultuur moeten worden. Wetenschappelijk onderzoek toont steeds weer aan dat het op een 
unieke manier bijdraagt aan de sociaal - emotionele ontwikkeling, en de ontwikkeling  van het 
brein van het kind. Iedereen die muziek maakt weet hoe fijn het is om te zingen of een instrument 
te kunnen bespelen. En dan is sámen spelen wel het aller-leukste. De leden van brassband “Kunst 
naar Kracht” kunnen dit zonder meer beamen.

Bij brassband “Kunst naar Kracht” kan uw kind terecht ook als het nog geen “Muziek in de Klas” 
heeft gehad. Er mogen weer muzieklessen worden gegeven, dus dit is geen belemmering meer. 
Om het voortbestaan van een vereniging te garanderen, is de jeugd de toekomst. Ouders die hun 
kind een leven mét muziek gunnen, kunnen alle informatie vinden over proeflessen e.d. en de 
mogelijkheden die er zijn bij brassband “Kunst naar Kracht” op de website www.bbknk.nl.

Dat je ook als vereniging oud kunt worden, bewijst de leeftijd van Kunst naar Kracht.
Al bijna 100 jaar wordt er muziek gemaakt in orkestverband in De Goorn, en al is het nu al een jaar 
heel stil rond de brassband, achter de schermen zijn de plannen om het 100-jarig bestaan groots te 
vieren in volle gang want in 2022 is het zover.
U kunt de datum van ons jubileumconcert op 25 juni 2022 alvast noteren en u zult hier nog veel 
over horen.

Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

START VERKOOP VAN ZONNEBLOEM LOTEN
In Grosthuizen, Scharwoude, Oudendijk, Avenhorn en De Goorn bieden wij de 
mogelijkheid loten te kopen bij onze vrijwilligers die deur aan deur langskomen 
met de bij u zo bekende loten.

Mocht u onze afdeling rechtstreeks willen steunen maar liever online een lot(en) 
koopt in plaats van aan de deur, dan kan dit door in de balk van uw internetbrowser de hieronder 
vermelde “link” precies over te nemen:
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/els-eijling
U ontvangt de lotnummer(s) dan via het door u ingevulde e-mailadres.

In het kort het prijzenpakket voor 2021:
O.a. geldprijzen van €15,- tot €15.000,-, vakanties bij o.a. Landal en Beekse Bergen Safari Resort, 
dagjes uit, elektrische fietsen, laptops, verwenpakketten van Rituals en diverse cadeaubonnen.

De trekking is 8 november en bewust later dan u gewend bent, dit i.v.m. onzekerheden rondom 
corona.
Bij voorbaat dank voor uw steun.

Afdelingssecretariaat: Els Eijling, Tel.: 06 208 11 393.
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Wederom een mooie kiek uit de collectie van onze Historische Vereniging Hemony. We zien een 
stoet mensen de IJselmeerdijk van Scharwoude oplopen. Boven in het midden zien we vaag de 
kerktoren. Was het mistig die dag? Wie weet. Koud was het in ieder geval wel op deze dinsdag 12 
maart 1939. Rechts zien we café De Verwachting van de familie Lely, achter de netjes gesnoeide 
lindebomen. Wie weet ging men daar uiteindelijk wel naar toe. Evenwel, eerst gingen ze naar de 
begraafplaats, die tegenwoordig nog steeds aan de dijk ligt. In de met bloemen bedekte kist lag 
Taeke van der Meer. Hij was vanaf 1904 de schoolmeester van Scharwoude. Dit tot aan de sluiting 
van de school in 1929. Dat hij een gevierd man was in die tijd, laat de grootte van deze begrafe-
nisstoet goed zien. 
Na zijn dood wachtte nog een grotere eer. Taeke kreeg zijn eigen straat: de T. van der Meerstraat.

 Lourens Schuijtemaker

BERKHOUT-BOBELDIJK mei 2021.

STEUN OOK ONZE ACTIE VOOR DE ZONNEBLOEM

Elk jaar gaan onze vrijwilligers van deur naar deur om in onze dorpen de Zon-
nebloemloten bij u aan te bieden. Altijd met veel succes, maar door de Corona 
pandemie lukte dat vorig jaar, maar ook dit jaar maar gedeeltelijk. Om toch ons 
huishoudboekje op peil te houden en óók in deze zware periode de continuïteit 

van onze activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking te waarborgen hebben wij voor 
iedereen in Berkhout en Bobeldijk de mogelijkheid geschapen om on-line loten te kopen. 
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Vanaf vandaag tot eind oktober kunt u Zonnebloemloten kopen op onze eigen site. 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01627 (kopieer en plak deze link in uw browser) en 
steun hiermee de eigen afdeling van uw dorp. In normale tijden bezoeken onze vrijwilligers onze 
gasten, organiseren uitstapjes in de regio en verrassen hen met attenties tijdens de feestdagen. Nu 
is dat anders, maar daar staat tegenover dat wij naast onze gasten, ook iets kunnen betekenen 
voor alle bewoners van “de Berkenhof”, die wij bijna maandelijks fêteren met iets bij de koffie, 
een bloemetje e.d. We proberen in ieder geval om zoveel mogelijk mensen uit hun isolement te 
halen. Help ons dit voornemen ook in 2021 te verwezenlijken door de Zonnebloemloten van onze 
afdeling te kopen. 
Welkom op onze lotenpagina: https://www.zonnebloem.nl/loten/p/a01627 “Alvast bedankt” 
namens bestuur en vrijwilligers afd. Berkhout-Bobeldijk.
e-mail: zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl

DOORTRAPPEN IN KOGGENLAND, MEDEMBLIK EN OPMEER
Op een veilige manier deelnemen aan het verkeer: dat is het voornaamste doel van 
het project ‘Doortrappen’. Een landelijk initiatief waarin meer bewustwording wordt 
gecreëerd bij ouderen over veilig fietsen. De provincie Noord-Holland stelt subsidie be-
schikbaar voor dit project. Bij circa twintig procent van de slachtofferongevallen in het 
verkeer in West-Friesland zijn fietsers ouder dan 50 jaar betrokken. Team Sportservice 
en de drie gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer zagen dan ook meerwaarde 
in het project en vroegen subsidie aan.
Kwetsbare doelgroep

Veel senioren stappen regelmatig op de 
fiets. Fietsen is gezond, zorgt voor socia-
le contacten en vergroot de mobiliteit en 
zelfredzaamheid. De oudere doelgroep 
is echter ook kwetsbaar. Het aantal fiets-
ongelukken onder senioren met ernstig 
letsel is sinds 2000 met 50 procent ge-
stegen.

Inhoud project
Cindy Koopman, Programmacoördina-
tor: ‘Met Doortrappen wordt beoogd de 
oudere fietser zo lang mogelijk veilig op 
de fiets te houden. Dit door bewustwor-

ding te creëren rondom de risico’s en het vergroten van de eigen veiligheid.’ Team Sportservice 
voert het project in Koggenland, Medemblik en Opmeer in samenwerking met lokale partners uit.

Over Doortrappen
Het programma is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt 
uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bureau Ideate en met medewerking van partners als VVN, Vei-
ligheidNL, BOVAG, de Fietsersbond en provincie Noord-Holland. 
Meer informatie via Doortrappen.nl Of neem contact op met Raymond Laan of Cindy Koopman.
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DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1913

UIT: ‘BERKHOUT IN OUDE ANSICHTEN’ (1976).
Het huis uiterst rechts is dat van metselaar Arie Langereis. Jan, zijn zoon en ook metselaar, woonde 
er later. Nu (1976) huisvest het diens schoonzoon Hit Kuyper. Daarnaast herkent u de kapperszaak 
van Corn. Bakker. Hij was een bloemrijk figuur die jarenlang voorzitter is geweest van de gymnas-
tiekvereniging “Olympia”. (Hij was er dan ook geknipt voor). Zijn vrouw Anne was de dochter van 
de hierboven genoemde Arie Langereis; zij dreef in hetzelfde huis een tabakswinkeltje. Daarna zien 
we de manufacturenzaak van Kees Koetsier die, hoe kan het ook anders met zo’n naam, eigenaar 
was van de voor de deur “geparkeerde” paard en wagen. Het laatste duidelijk waarneembare huis 
is dat van Jan Leegwater, “privechauffeur” of, zo u wilt, “persoonlijk koetsier” bij dokter Laurman.
Het rechter, deels zichtbare, huis heeft huisnummer 148.

Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer

06-44564158

WEER BLOIFT DE TOID
Vroeger hadde we ‘t altoid over later; en nou ‘t later is, hewwe ‘t weer over vroeger.
Maar as je ‘t meiste broôd op hewwe, is zuks heêl gewoôn.
Al koik ik nei m’n kloinjoôs, den denk ik: ze hewwe d’r gien weet van hoe of wai leefde, dat ik zô 
oud was as hullie nou binne.
De eerste jare jare lopend nei skoôl. As ‘r ternei ‘n fiets kwam, was die veuls te groôt. Je krege 
blokke op de trappers, zôdat je ‘t net befietse konne. Of je zadel werd met ‘n stuk oizer leiger zet.
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Tussen de middeg ginge we warm ete.
Je hadde ‘n vrachtman die met peerd en kar deur ‘t durp nei Hoorn reed. As den ‘n bord met zoin 
naam voor ‘t raam sting, den most ie effe ankomme. 
D’r was ‘n roomse en ‘n prôtestante vrachtraaier. Verskil most er weze.
Ze moste  wel d’rs wat meeneme uit Hoorn. As ze smiddes de boskip brochte, en de vrouw was 
effe de hort op, zette ie die gewoôn op de keuketafel neer. De deur was meistens los, betale kwam 
are week wel weer. Dat was ok zô bai de kruieniers. 
Over losse deure; al was de bakker an ‘t venten, en d’r was gien mens thuis, den keek ie  in de 
broôdtrommel hoeveul broôd er nag was en deed ie ‘t anvulle.
Ok zag je de slager wel d’rs met brieffies rondraaie. Die brieffies deed ie op de boume met punaises 
vast make; deer stond op dat er s’middes vroibankvleis was.
De ien of are boer had ‘n wrakke koe en die most gauw slacht worre. Dat vleis was goed, maar 
most rap verkocht worre.
Uitvente deed ie ok. Eerst rondvrage. De are dag rondbrenge met ‘n transportfiets met ‘n grôte 
rietenmand voorop, met miskien wel 20 kilo vleis erin. Wat ‘n sjouw!
En ‘t was gien elektrieken fiets. Koel beware? Nag nooit van hoord.
De melkraaier haalde de volle melkbusse bai de boere op en hij zette weer lege neer. En as die boer 
keis of butter besteld had bai de febriek, zat zuks weer in de bus. Bai warm weer dreef de butter 
in de bus. Je hadde ok boere die wai trug krege voor de varkes of de kallefies. 
Hij brocht om de veertien dage ‘t melkgeld. De doôs met alle enveloppe sting in de cabine. Som-
woilen deed ie bai ‘n boer nag ‘n koppie en ‘t melkgeld bleef weer ‘t was. ‘t Gaf veul temtasie, dat 
de febrieke ‘t geld overmake ginge. Zuks kon toch niet!
Ik zien me moeder nag an de was. Ik weet niet hoeveul toile en emmers water ze gebruikte. Op de 
ien of are bok werd de was van de iene in de are toil dein en ik verzeker je dat ‘t puur zo’n sjouw 
was. Sprôze hande kreeg ze d’r van. D’r wazze grôte  gezinnen en alles most toch weer skoôn. 
Ien keer in de week verskôning was heêl gewoôn. De fukke moste ofteg ‘n toidje op de bleek. ‘n 
Snelwasser was ‘n hêle vooruitgang. 
Distributieradio. Was de voorloper van de kabeltillevisie.
Tillefoônnummer met drie coifers. Of allien ‘n slinger an de tillefoôn, den werd je deurverbonden 
deur ientje van ‘t postketoor. Die kon nag meeluistere ok.
Plaaselijke pliesie, met op de muur ‘n bordje met “wachtcommandant”. Alle durpe hadde er ien. 
Hij reed eerst op ‘n fiets, later op ‘n brommer.
As je geld in huis hadde en ‘t voileg opberge wou, den ging je nei de bank. In de wachtkamer 
wachtte je den op je beurt om ‘t bai de kassier te bringen. 
De kassier kwam ien keer in de maand bai oôs op skoôl. Al had je geld mee, deed hij zegeltjes in 
‘n boekie plakke en zô spaarde je den. Ik spaarde dertig cent in de maand.
Rekenings die betaald werde, krege ‘n oranje zegel van dertig cent, weer de handtekening over 
heen most. Of nag duurdere zegels.
De kôleboer, met antresiet of cokes in jute zakke. Brekette met ‘n oizeren ring d’r omhenen. Of 
zakke met turf. Slakke in de kôlekachel.
Piet Loef, de peterolieboer. Z’n bakfiets stopte uit z’n oigen bai ‘t café.
De eerste keer joggert, nôh jôh, wat ‘n feist!
Met de bus nei Hoorn. Kaartje bai de conductrise kopen. Enkeltje voifentwintig, retourtje voifen-
dertig cent. Chauffeur zat hêlegaar allien.
Nou zit ie niet meer allien, maar wel met ‘n bordje: “niet spreken met de chauffeur”.
Was dut de goeie ouwe toid?
 Klaas Jan Bierman
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Avenhorn – Vele jaren was dit het bedrijf van Potveer B.V., maar de naamsverandering geeft aan 
dat het pand een ingrijpende verandering gaat ondergaan en nu de mooie naam heeft gekregen 
van Aventuur. 
 Groet Corrie Bos.
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SPORTIEVE SENIOREN

Nieuw bij ARO’88: Sporten voor senioren Zou je wat 
meer in beweging willen komen, maar kun je daarbij wel 
een steuntje in de rug gebruiken. Kom dan sporten bij 
ARO’88.

Onder leiding van een ervaren trainer kun je lekker buiten veilig werken aan je conditie en spier-
kracht.

Niet alleen, maar gezellig in een groepje. Ook goed voor de sociale contacten, je spreekt weer eens 
wat andere mensen en je hebt allemaal hetzelfde doel: lekker sporten. Je verbetert je uithoudings-
vermogen door stevig wandelen/ rustig hardlopen en door daarnaast elke week andere oefeningen 
te doen, komen alle spiergroepen aan de beurt en word je steeds fitter en sterker. Alles naar eigen 
kunnen en vermogen. Niets moet, alles mag!

Waar locatie sportcomplex Victoria O in Obdam.
Wanneer, dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.00.
Aanvang zodra het mogelijk is , 01-06-2021 onder voor behoud. Aanmelden : bestuur@aro88.nl
Kosten € 60,00 pp voor 10x
Meer info vind je op onze site www.aro88.nl

Lichaamsbeweging belangrijk
Het belang van bewegen wordt steeds meer onder de aandacht gebracht. Zo kwam de Gezond-
heidsraad met nieuwe beweegrichtlijnen en waarschuwt ze voor de gevaren van onvoldoende 
beweging. Sporten kan de gezondheid bevorderen en draagt bij aan het voldoen aan de beweeg-
richtlijnen.
Ook voor senioren is lichaamsbeweging heel belangrijk. Bewegen is goed voor je hele lichaam. Het 
vermindert het risico op diverse aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, bepaalde vormen 
van kanker, diabetes, enzovoort .
Door te bewegen verbetert de doorbloeding in de hersenen en een goed doorbloedt brein blijft 
langer gezond.

Voor oudere mensen heeft bewegen echter nog een pluspunt: het verlaagt de kans op botbreuken. 
Botten blijven namelijk steviger als ze regelmatig belast worden. Omdat de botten op latere leeftijd 
brozer worden, is sporten voor ouderen dus extra belangrijk. Ook de spierkracht en de loopsnel-
heid blijven door veel te bewegen langer intact.

Bewegen geeft een goed gevoel
Sporten/bewegen geeft je veel energie. Zowel letterlijk als figuurlijk, dus dat is twee in één. Je 
lichaam en brein actief gebruiken, geeft een voldaan gevoel. Voor de meeste mensen geldt dat zij 
zich na het sporten een heel stuk beter voelen. Dit komt omdat, je tijdens het bewegen de stof 
‘endorfine’ aanmaakt in de hersenen. Dit zorgt ervoor dat je je beter gaat voelen, omdat je meer 
ontspannen bent en je tevreden voelt. Een derde reden om meer te bewegen, is het plezier dat 
bewegen kan geven en de gezelligheid die bewegen met zich meebrengt.
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Bewegen brengt je onder de mensen
Als we ouder worden, worden we toch langzaam wat misschien. Bewegen in groepsverband is een 
goede mogelijkheid om anderen te ontmoeten. Hierbij combineer je de lichamelijke voordelen en 
je sociale contacten. Een betere combinatie kunnen wij niet verzinnen. Voor veel senioren geldt 
dat het in groepsverband sporten of bewegen bijdraagt aan het plezier dat aan bewegen wordt 
beleefd. Bovendien is bewegen in groepsverband makkelijker vol te houden. Het is een stok achter 
de deur, als je op vaste tijden bij je trainer en groep terecht kunt.

Aanmelden: bestuur@aro88.nl

AGENDA 2-06 T/M 16-06

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 02-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 05-06   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 05-06   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER

Woe 09-06 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ

Za 12-06   8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 12-06   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 16-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Za 28 aug. 17.00 uur St. George Spierdijk Fred Faydherbe Koggentoernooi
Za/zo 4 t/m 12 sept. Berkhout Berkenslag tennistoernooi
Za/zo 18/19 sept. Schouwburg Het Park Hoorn Tribute concert 
    Projectkoor Inspirations
Za/zo 25/26 sept. 11.00-16.00 u. 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
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FAMILIEBERICHTEN

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en de belangstel-
ling tijdens mijn ziekte en overlijden van mijn lieve man, pap, opa 

Sjaak Laan

Al dit medeleven heeft ons veel steun en troost gegeven.

Jannie Laan-Smits
kinderen en kleinkinderen

Avenhorn, mei 2021

Wij willen iedereen hartelijk bedanken.
Het afscheid van Jan was warm en mooi.

Het medeleven was overweldigend.
Vlaggen halfstok en erehaag, kippenvel.
Vele bloemen en kaarten vaak met persoonlijke herinneringen, bezoekjes en lieve reacties, na 
het plotseling overlijden van Jan. Het is voor ons een grote steun om te zien dat Jan zo geliefd 
was.

 Carla, Sandra, Astrid, Anita en Esther Bakker, de mannen en kids.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle warme en lieve reacties, de mooie bloemen 
en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze 
trotse vader en opa

Bertus Groot

Uw belangstelling heeft ons goed gedaan.

Corrie Groot-de Moel
Kinderen en kleinkinderen
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Lieve allemaal,
Wat waren we blij verrast op ons 50 jarig huwelijksjubileum op Hemelvaartsdag door de vele 
kaarten, bloemen en kado’s die we mochten ontvangen.
Onze zoons, schoondochters en kleinkinderen hebben ons een onvergetelijke feestdag be-
zorgd.
Met een mooie erepoort van ballonnen en een feesttent voor het huis waar ze in verband met 
corona een goed georganiseerde bezoekregeling hadden gepland. 
De buren van de Tulpenhof met hun vlaggen rondom.
Vanaf de koffie ‘s morgens, de lunch en als afsluiting een heerlijk diner verzorgd door de jeugd.
Mede door hun inzet en het mooie weer zijn we ze heel dankbaar dat ze ons een onvergete-
lijke huwelijksdag hebben bezorgd met een gouden randje.
Onze dank gaat ook uit naar iedereen die aan deze dag hebben bijgedragen.

Groetjes Johan en Ans van Loodam-Laan

TENSLOTTE

Te koop: 
Polyester boot l. 3.20 br. 1.30 (4 pers.) compleet met banken + roeispanen, moet wat opgeknapt 
worden. + Buitenboord motor Yamaha (Malta) weinig gebruikt 3 PK.
Boot + buitenboord motor in één koop prijs € 260,00.
 Tel. 0229-551886

Te koop:
Tafel: Bamboe blad, afmeting 150x80 cm. 77 cm. hoog.
Poot metaal, kleur bruin, 1 jaar oud, vaste prijs € 50,00.
 Tel. 0229-725969

Te koop:
Salto trampoline 244 + afdekhoes + vangnet, nieuw in doos € 75,00.
 06-34530844

Verloren:
Wie o wie heeft mijn gouden ketting met medaillon gevonden? Het is een poosje terug. 
Laat het weten!
 Tel. 542669, De Goorn.

‘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 woensdag 9 juni 2021 vóór 
17.00 uur via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


