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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1415
29 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 7 juli 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 Jozefschool in De Goorn bestaat 40 jaar en dat werd groots gevierd met kermisattracties en een 
mooi versierd schoolplein. Fijn dat dit mogelijk was na alle coronabeperkingen.
We gaan langzaamaan van het slot en heel voorzichtig laten verenigingen en culturele instellingen 
op een positieve manier van zich horen.
In deze Heraut ook een oproep voor mobiele collectanten. Wat daarmee bedoeld wordt leest u 
verderop. En wat dacht u van een APK-keuring voor fietsen? Dit laatste lijkt hard nodig te zijn. Tot 
slot blijkt dat er een verhalenverteller in Berkhout is komen wonen. Dit en meer leest u in deze 
Heraut, waarbij we natuurlijk niet vergeten onze vaste inzenders te bedanken voor de mooie foto’s 
en de leuke stukjes.
Veel leesplezier.
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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

ZOMERVAKANTIE

In verband met zomervakantie zijn er gewijzigde 
openingstijden van de Huisartsenpraktijk Berkhout van 12 
juli tot en met 30 juli 2021:
Op maandag, woensdag en vrijdag is de praktijk telefonisch 
bereikbaar voor spoedgevallen.

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

Huisartsenpraktijk Avenhorn, Kolblei 18
tel. 0229-541225

Voor  spoedgevallen 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

Denkt u op tijd aan uw herhaalreceptuur?
Op 2 augustus is de praktijk weer normaal geopend!
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HUISARTS & APOTHEEK DE GOORN
Afscheid Dr. Stam
Tot onze grote spijt moeten wij u melden 
dat Dr. Stam na 4,5 jaar gaat stoppen in onze 
praktijk. Ze heeft de ambitie om zelf prak-
tijkhouder te worden en zal gaan zoeken in haar eigen regio. We hebben met veel plezier 
samengewerkt. Dr. Stam heeft de kwaliteit van onze praktijk een flinke impuls gegeven en was 
een belangrijk gezicht in de zorg aan kwetsbare ouderen. We moeten afscheid nemen van een 
fijne collega maar wensen haar veel succes met haar nieuwe avontuur. Dr. Stam zal rond half 
juli afscheid nemen van het team en daarna tijdens de zomer vervangen worden door goede 
waarnemend huisartsen. Eind augustus stellen wij u voor aan haar vervanger.

Iets langere wachttijden tijdens zomervakantie
In de nasleep van de Corona crisis zien we dat het steeds lastiger wordt om nog beschikbare 
invallende artsen en andere zorgverleners te vinden voor aankomende zomervakantie. Er is 
een flink beroep gedaan op de zorgmedewerkers en momenteel is juist de normale zorg weer 
volledig op niveau gekomen. Er wordt keihard gewerkt om alle achterstanden weg te werken, 
maar veel zijn ook aan vakantie toe. Gelukkig hebben we bij Huisartsenpraktijk De Goorn een 
betrokken team en kunnen we ook deze hele zomer volledig geopend blijven. Toch gaan ook 
bij ons medewerkers op vakantie. In de relatief rustigere zomervakantie weken van 12 juli t/m 
20 augustus is het daarom verstandig uw klachten en bestellingen niet te lang uit te stellen 
en op tijd telefonisch of via ons web portaal een afspraak te maken. Ook het bloedprikken 
in de ochtenden zal op afspraak verlopen. Uiteraard houden we, zoals altijd, ruimte voor de 
echte spoedgevallen op dezelfde dag. Doordat er minder zorgverleners aanwezig zijn kan de 
wachttijd iets langer zijn dan u van ons gewend bent. Hopelijk hiervoor uw begrip en geduld.
Geniet van uw zomer zonder veel corona zorgen!
 Team Huisarts & Apotheek De Goorn

  
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
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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 vind 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

Internet kerkdienst 
Opname woensdag  30 juni in Ursem,  Kerkepad 4
U bent om 15.45 uur van harte welkom en de dienst duurt ca. 40 minuten. 
Opgave kan bij Greet Hoffman-Weijtze tel: 0229 - 56 15 91.
Uitzending zondag 4 juli  

Kerkdienst (fysiek) in Avenhorn 
Zondag 18 juli  10.00 uur: voorganger ds. Bart Seelemeijer

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.
 

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 
  



6

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 3 T/M  9 JULI 2021
Zat. 3 juli. 16.30u.    Rozenstaete; Geen viering
Zon. 4 juli 10.00u    Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 7 juli 16.30u    Viering door de week
Vrij. 9 juli 19.00u   Stille aanbidding
 
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 10 T/M 16 juli 2021
Zat. 10 juli 16.30u.  Rozenstaete; Woord- Gebed- en Communieviering
Zon. 11 juli 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 14 juli  16.30u Viering door de week
Vrij. 16 juli 19.00u Stille aanbidding

LET OP; VANAF ZATERDAG 10 JULI IS ER WEER EEN VIERING IN DE ROZENSTAETE.

Overleden;  Ina Meissen – Schouten, 70 jaar
                     Sjaak Groot,  72 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website,
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijkse nieuwsbrief.

LET OP:
Vanwege de Corona maatregelen MOGEN WE MET 67 PERSONEN een viering bijwonen.
U dient zich nog wel op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.
U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16u of donderdagochtend tussen 9-12u. 
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.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
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WETHOUDER JAN HOUTENBOS TRAPT 
DOORTRAPPEN AF MET FIETS-APK

Wethouder Jan Houtenbos van ge-
meente Koggenland gaf dinsdag 15 juni 
met een fiets-APK de aftrap van ‘Door-
trappen’ in Koggenland, Medemblik 
en Opmeer. De fiets-APK wordt van 15 
tot en met 30 juni gratis aangeboden 
door diverse fietsenwinkels in de drie 
gemeenten. Mensen tot hun 100e vei-
liger te laten fietsen, dat is het doel van 
‘Doortrappen’. 

Dienstfiets
“De dienstfiets van de wethouder is met een fiets-APK gecontroleerd en alles was in orde”, zegt 
Bart de Haas van Team Sportservice. Als bewijs van goedkeuren ontving de wethouder een certi-
ficaat, met de vijftien veiligheidspunten, waarop de fiets is gecontroleerd. Wethouder Jan Houten-
bos, die onder andere ‘verkeer’ in zijn portefeuille heeft, is erg enthousiast over het programma 
‘Doortrappen’. Het programma moet de oudere fietser bewust maken van fietsveiligheid en de 
mogelijkheden die hij zelf heeft om aanpassingen te doen om zo met een veiliger gevoel te blijven 
fietsen. De slogan is dan ook: ‘Veiliger fietsen tot je 100ste’. 

Gratis fiets-APK
U kunt net als de wethouder uw fiets gratis laten nakijken van 15 tot en met 30 juni. Maak 
snel een afspraak bij een van de ambassadeurs van Doortrappen: Lenting Tweewielers (Avenhorn, 
zonder afspraak 15-25 juni), Profile Obdam (tel. 0226-451327), John van Duin (Hoogwoud, tel. 
0226-354293) of André van Duin (Wervershoof, tel. 0228-583659). Niet alleen voor de hand lig-
gende aspecten, zoals verlichting, worden gecontroleerd. Maar bijvoorbeeld ook de stroefheid van 
de trappers, bandenspanning en zadelhoogte. Zo voelt u zich weer zekerder op de fiets. Een APK 
duurt ongeveer tien minuten en u krijgt meteen advies. 

Tips op website
Wethouder Houtenbos bezocht eerder de website Doortrappen.nl en zag dat deze vol tips staat. 
De tips helpen u op weg om iets aan uw eigen veiligheid te doen. Het is een aanrader om even op 
de website te kijken. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma Doortrappen kijkt u op www.doortrappen.nl. Hier staan 
ook de Doortrappen-activiteiten per gemeente vermeld. Met vragen kunt u terecht bij Cindy Koop-
man, tel. 06-41065730 of Raymond Laan, tel. 06-18906639.

Foto: Team Sportservice
Tekst foto: Wethouder Jan Houtenbos onderging eerste Doortrappen Fiets-APK
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MOBIELE COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR DE MS 
COLLECTEWEEK: 28 JUNI T/M 3 JULI
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke MS 
Collecteweek van het Nationaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar mensen die met hun mo-
biele telefoon voor ons willen collecteren. Mobiel 

collecteren doe je vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! Help jij mee in de strijd tegen multiple sclerose 
(MS)?
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

TENTOONSTELLING EN BOEKENBEURS ÉN WENDY 
VEERBEEK EXPOSEERT IN KERKJE OUDENDIJK
Oudendijk – Het kerkje in Oudendijk heeft in juli en au-
gustus een aantrekkelijk dubbelprogramma te bieden. 
Wendy Veerbeek exposeert haar schilderijen in de week-
einden (elke zaterdag en zondag) tussen 11.00 en 15.00 
uur. Tegelijkertijd is er een doorlopende boekenbeurs met 

voortdurend nieuwe aanvoer.
Wendy Veerbeek (1966) volgde de opleiding VOBK (Stichting voor ontwikkeling van Beeldende 
Creativiteit) tekenen & schilderen bij de Nieuwe Academie te Alkmaar. Daarna deed ze vervolg-
opleidingen tekenen & schilderen, Wendy is vaak op pad met de fiets en maakt dan vele foto’s van 
de omgeving. Ze wordt elke keer weer verrast door de natuur, die per seizoen weer wat moois te 
bieden heeft. De foto’s die ze maakt, zijn vaak een startpunt om aan een schilderij te beginnen.
Wendy toont schilderijen van IJsselmeergezichten (aquarellen en acrylverf op doek). Ze hanteert 
een mooi helder ‘eigen’ kleurgebruik, met bijzondere sferen en compositie. Er is liefde voor licht, 
landschap en kleur. Ze heeft een fijne penseelstreek, bijzondere wolkenpartijen en lichtval in de 
werken..

Ook laat ze schilderijen zien rond het 
thema Curaçao (ook acrylverf op 
doek). De schilderijen zijn kenmer-
kend door fel en helder kleurgebruik, 
typerend voor dit tropische eiland. Ze 
raakte  geïnspireerd doordat ze er een 
aantal jaren met haar gezin heeft ge-
woond.
De boeken (thrillers, romans, non-fic-
tie et cetera) zijn te koop voor 1 euro, 
en 10 euro bij afname van elf boeken.
Kerkje Oudendijk, Dorpsweg 24, ex-
positie Wendy Veerbeek en boeken-
beurs. Van zaterdag 3 juli tot en met 
zondag 22 augustus  van 11.00 tot 
15.00 uur.
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HATSEKIDEE! EEN VERHAAL!
Locatie: De zitkuil, Slimtocht 7, Berkhout
Zondag 4, 11, 18 en 25 juli en 1 augustus
Aanvang: 10.00 uur 
Duur: een half uur, met na afloop lekker een beker limonade
Entree: 3 euro per persoon

Visuele verhalenverteller Irina Hoffer van Gebarenliedjes vertelt een verhaal, dat ze improviseert 
met behulp van de aanwezige ouders en kinderen. (Leeftijd ongeveer tussen 6 en 10 jaar). Reser-
veren is noodzakelijk. Bel hiervoor naar 06-11883000. Tot ziens!

Donderdag 8 juli organiseert De Schrijfspiegel een workshop creatief schrijven op locatie.
Beginnend in de Zitkuil van Slimtocht 7, dan een wandeling in het park van Berkhout, waar schrijf-
oefeningen volgen, weer terug naar de Zitkuil om daar af te ronden.
Creatief schrijven betekent: je pen op papier zetten en schrijven wat in je opkomt. Het hoeft niet 
mooi of geweldig te zijn, het gaat over de spiegel van je gedachten. Je laat gewoon dingen naar 
boven komen en die schrijf je op. Iedereen kan meedoen. Maar er is een max. van 8 deelnemers 
voor deze workshop.
Het thema is: De kracht van de natuur.
Locatie: Slimtocht 7, Berkhout Tijdstip: 10-12u, incl. koffie/thee
Thema: De kracht van de natuur Kosten: 19,95 p.p.
Aanmelden via deschrijfspiegel@gmail.com

Hartelijke groet, Irina Hoffer
06-11883000 www.deschrijfspiegel.nl

‘N WONDER
Bram en Afie benne nou al ‘n jaar of voif trouwd en dein en nag net zô gek opmekaar as dat ze 
begonnen benne. Maar toch misse ze wat.
Ze wulle deer niet over zeure, ô nei, maar ze wulle oigelek wel dat ‘r ‘n poppie komt.
Zuks hé je vezelf niet altoid voor ‘t zeggen, maar ze hope d’r op dat ‘t demie wel zô ver is.
Ze stane d’r evengoed niet altoid bai stil. Ze hewwe alletwei ‘n drokke baan en deer legge ze hun-
nie ziel en zaleghoid in. Bram maakt wat langerdere dage as Afie. Al komt ie thuis, staat  ‘t eten al 
op tafel, dat hai ken metien anvalle. Neem nou lesten dingesdegeivend.
Afie had ‘t eten allang al op tafel staan en Bram was zômaar puur lateg.
Hai komt met ‘n stuif binnen en ziet dat ‘t eten al op tafel staat.
Hai doet effies met Afie zoentjese en zoit: ‘Moidje, neem me niet kwalek oor, maar ik ben ‘n beetje 
over toid. ’t Was harstikke drok, dat zôdoende.’
Afie houdt Bram effe langer vast en gloimt: Geeft niet, oor,  ik ben ok over toid.’
Bram zit al an tafel. Hoorde hij ‘t niet?
Inienen staat ie op, koikt nei Afie en stamelt: ‘Hoor ik ‘t goed, bè je, bè je…?’
‘Ja, ‘t is waar.’ Ze benne alletwei zô bloid as blik.
In de kommende maande wort ‘t kamertje voor de baby behangen en blauw vurfd, want dokter 
heb zoid dat ‘r ‘n  joôn in antocht is.
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Omdat Bram slachteg is, maakt ie de commode en de wieg zelf.
‘t Ziet er orsiedeproppie uit.
Oindelek is ’t zôver. ‘t Nuwe joôje is geboren, alles ging vlot en moeder en kind make ‘t goed.
Nei ‘n week zit Bram geneven de wieg mooi nei de baby te koiken.
Hai is zô groôs as ‘n kip met ien pul en zit ‘r bedat alle eivende ‘n toidje bai.
’t Is toch ’n wonder, hè,’ zoit Bram, en Afie stroelt met ‘r hande deur zoin krullebol. 
‘Ja,’ zoit Afie, ‘deer he je gloik in.’
‘t Is ‘n wonder dat je voor gien voifteg euro zô’n mooi wiegie make kenne.’

Klaas Jan Bierman

OUDENDIJK OMSTREEKS 1950.

We zien de kerk van Oudendijk waarvan de muren met een klimmer zijn bedekt. Rechts van de 
kerk zien we een hoog gebouw waarvan op de begane grond de lagere school was gevestigd en op 
de eerste etage het gemeentehuis. Het is in de zestiger jaren gesloopt. 
Ook het huis dat we voor de kerk zien heeft de slopershamer niet overleefd.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158
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WE MOGEN WEER ……………..
Eindelijk gaat er weer muziek en zang klinken uit de Groene Toren. We heb-
ben er maanden op moeten wachten en steeds hoopten we dat, wanneer het 
woord verruiming viel, we mochten gaan zingen, dat tijdens de persconferen-
ties minister Hugo de Jonge positief nieuws zou hebben voor de zangkoren.
Maar dat gebeurde niet, Corona bleef ons parten spelen en zorgde ervoor dat 
we alleen thuis, in onze eigen omgeving, het hoogste lied mochten zingen.

In de tussentijd is het bestuur diverse keren bij elkaar gekomen om te onderzoeken of er andere 
mogelijkheden waren, maar dat werd erg problematisch. 
We besloten een belronde te doen langs alle leden om te horen hoe het met ze ging en of ze nog 
zin zouden hebben om naar het koor te gaan als het weer mocht.
Bijna alle leden gaven aan niets liever te willen dan weer met z’n allen lekker te gaan zingen. En 
nu worden dan eindelijk de laatste restjes van de  beperkingen opgeruimd en mochten we weer op 
woensdagavond naar ons koor, naar KOGGEKLASSIEK.
De bedoeling is dat we in de zomer geen stop houden, maar lekker doorzingen en dat we ons gaan 
voorbereiden op een kerstconcert in december 2021. Datum en plaats zijn nog niet bekend, die 
leest u in een volgende Heraut.
We kunnen ons voorstellen dat u graag een keer wilt komen luisteren of meezingen en dat kan al-
tijd. Neemt u van tevoren even contact op met een van de bestuursleden en dan zorgen wij ervoor 
dat er een stoel voor u klaar staat. Wij hebben er zin in en u bent van harte welkom.

Rini Ridder 0683047357
Joke Blom  0622006147

De Goorn – De leerlingen van de Jozefschool werden op 23 juni verrast met een groots jubileum-
feest vanwege het 40-jarig bestaan van de school. Ook nadert het afscheid van de school die op 7 
juli gaat beginnen aan de verhuizing naar de Droomgaard aan De Buitenroede. Het hele school-
plein was gevuld met kermisattrakties, het was genieten voor de jeugd, die per klas aan de beurt 
kwamen.
 Groet Corrie Bos
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Met dank aan de bladloze bomen krijgen we 
een mooie kijk op de Groene Toren op deze 
kiek uit 1913. Deze protestantse kerk is in 
1642 gebouwd op een nieuwe plek, want 
oorspronkelijk stond de kerk veel dichter bij 
De Goorn. We zien hier dat de voorgevel 
flink begroeid is met klimop, maar dit zou 
snel verdwijnen. In 1914 werd de kerk na-
melijk drastisch gerenoveerd en nogmaals in 
1980. Toen kwamen er ook toiletten. Voor 
die tijd leegden de mannen hun blaas na de 
kerkdienst tegen de zijkant van de kerk. 

Tegenwoordig worden er nog steeds kerkdiensten gehouden. Ook is de kerk beschikbaar voor 
culturele activiteiten (in de breedste zin van het woord), kijk daarvoor op www.degroenetoren.nl. 
Links zien we de lagere school. Vanaf 1674 had Claas Jansz Schuijtemaker daar een schuitenmake-
rij. Zijn prachtig gekalligrafeerde grafsteen is ook te bewonderen in de Groene Toren. 
De weduwe van de zoon van Claas hertrouwde met de schoolmeester Jan Nierop en vanaf die tijd 
werd er onderwezen op deze plek. Daar is uiteindelijk in 1873 dit mooie pand gebouwd, welke 
nog tot 1929 werd gebruikt als lagere school. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis 
van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanra-
der voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony

AGENDA 30-06 T/M 14-07

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 30-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 03-07   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 03-07   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za/zo 03/04-07, 11.00-15.00 u.
 10/11-07  Kerkje Oudendijk Boekenbeurs/Expositie schilderijen.
Zo 04-07/ 
 11-07  10.00-10.30 u. Slimtocht 7, Berkhout Hatsekidee! Een verhaal. Kinderen 

6-10 jaar
Woe 07-07 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 08-07 10.00-12.00 u. Slimtocht 7, Berkhout Workshop creatief schrijven.
Za 10-07   8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 10-07   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 14-07 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Zo 18 en 25 juli, 1 aug. 10.00-10.30 uur Slimtocht 7, Berkhout Hatsekidee! Een verhaal.
Za/zo 3 juli t/m 22 aug. 11.00-15.00 uur Kerkje Oudendijk Boekenbeurs/Expositie
    schilderijen.
Za 28 aug. 17.00 uur St. George Spierdijk Fred Faydherbe Koggen-

toernooi
Za/zo 4 t/m 12sept.  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 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

Afscheid van Piet de Boer, Meester Piet

We hadden ons geen mooier afscheid kunnen wensen.
Namens mijn kinderen en kleinkinderen hartelijk dank voor de mooie bloemen, heel veel 
kaartjes met persoonlijke herinneringen en de donaties aan de Alzheimerstichting.
Heel veel dank.
 Lia de Boer-Blank
 kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling die wij als familie hebben 
ontvangen na het overlijden van

Piet Bakker-Groot

De vele reacties hebben ons gesteund en helpen bij het verwerken van het verlies.

Onze bijzondere dank gaat uit naar het team Buurtzorg Koggenland 2, huisarts Lünchinger en 
pastor Nico Knol die ons in de moeilijke periode vooraf hebben bijgestaan.

 Truus Bakker-Groot en kinderen
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TENSLOTTE 

Gevraagd: Tuinman
Voor het onderhouden van een tuin in Berkhout.
Wie helpt mij? Of weet u iemand? Bel mij dan alstublieft.

Tel. 06-15107637

Gratis Open Ochtend bij Heartopener Bewustzijncentrum Grosthuizen 56 voor Meditatie in 
beweging gevolgd door koffie/thee en lekkers en info over wat er te doen is in het centrum!
Woensdag 7 juli en vrijdag 9 juli van 9.00-10.00 uur inschrijven via www.heartopener.nl/contact

Te koop:
3 strandstoelen wit met rood doek 25 euro.

Tel. 06-21991637

Gevonden: Regenhoes schooltas
Een zwarte regenhoes merk Eastpak is na de zware storm gevonden in Grosthuizen.
Af te halen bij de familie B.N. Otjes, Grosthuizen 40.

‘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 7 juli vóór 17.00 uur via de E-mail of 
in de brievenbus ingeleverd zijn.


