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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1416
13 juli 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 21 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

Beste lezers, alweer de op een na laatste Heraut voordat we één keer niet uitkomen wegens 
vakantie. De nieuwe inleverdata staan in de antwoordbevestiging, mocht u dus kopij naar ons 
mailen de komende weken dan weet u ook wanneer we weer uitkomen na de vakantie. In ieder 
geval is 18 augustus weer de uiterste inleverdatum na de vakantie.

Verder in deze uitgave de vraag of u al gedoneerd heeft voor ons mooie blad zodat wij ook de rest 
van het jaar/jaren huis aan huis bij u in de bus kunnen vallen.



2

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 HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT

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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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 17 T/M 23 JULI 2021

Zat. 17 juli 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 18 juli 10.00u  Eucharistieviering m.m.v klein Dominicus
Woe. 21 juli 16.30u   Viering door de week
Vrij. 23 juli 19.00u   Stille aanbidding  

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 24 T/M 30 JULI 2021
Zat. 24 juli 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering.
Zon. 25 juli 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 28 juli 16.30u  Viering door de week
Vrij. 30 juli 19.00u  Stille aanbidding

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

Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdientgemist.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 e-mailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com
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DE HERAUT KAN NIET ZONDER UW FINANCIËLE BIJDRAGE 
EN NIET ZONDER REDACTIE!
Enige tijd geleden heeft u een Heraut ontvangen met ons verzoek aan u 
om een vrijwillige bijdrage.  Als u al een bijdrage hebt overgemaakt: onze 
hartelijke dank!
Zo niet, dan hierbij onze herinnering: Ook dit jaar vragen wij u een vrijwillige 
bijdrage voor De Heraut.  Als richtbedrag adviseren we u net als vorige 
jaren een bedrag van 10 euro. Voor dat bedrag krijgt u elke 2 weken ons 

blad thuisbezorgd voor nog geen 40 cent per editie. Uiteraard mag u ook een (iets) hoger bedrag 
overmaken. En als 10 euro voor u bezwaarlijk is, verzoeken we u een bedrag over te maken dat 
past bij uw mogelijkheden. Onze bankrekening is NL94 RABO 0307 6102 92 t.n.v. Stichting 
Dorpsnieuws Wester-Koggenland o.v.v. Vrijwillige bijdrage 2021
Op de oproep voor nieuwe redactieleden heeft gelukkig al één persoon gereageerd. Die loopt nu 
enkele keren mee om te proeven aan het redactiewerk en na te gaan of er een klik is met Els en 
Miranda. Graag willen we de redactie weer terugbrengen naar de beoogde sterkte van 4 personen. 
Daarom nogmaals een oproep om te reageren en u aan te melden bij Els of Miranda als redactielid 
voor de Heraut.
We vinden het belangrijk dat u, verenigingen en organisaties, erop mogen rekenen dat we uw 
dorpsnieuws plaatsen. En we vinden het belangrijk dat dat nieuws op alle adressen bezorgd wordt 
waar De Heraut welkom is. Met uw fi nanciële bijdragen en die van de verenigingen betalen we de 
tekstpagina’s en de bezorgers. De redactie en het bestuur zetten zich geheel belangeloos in voor 
De Heraut. We hopen dat u dat ook belangrijk vindt en dat laat blijken door alsnog  uw fi nanciële 
bijdrage te storten zodat we op de huidige manier kunnen blijven doorgaan en/of u aan te melden 
als nieuw redactielid. 
Nieuws, plaats het in De Heraut! Jan Besseling, voorzitter
 Telefoonnummer 06-10773131

BRIDGECLUB KOMPAS
Na een lange periode zonder bridge zijn wij verheugd te kunnen aankondi-
gen dat wij weer kunnen starten.
Vanaf 15 juli t/m 2 september spelen wij een verkorte zomercompetitie ge-
heel volgens de zomercompetitieregels zoals:
Aanmelden kunt u als volgt:
* Vanaf de NBB-website-agenda
* Via het aanmeldformulier op www.bckompas.nl/zomerdrive

* Per e-mail aan: tc@bckompas.nl 
* Vanaf de eerste avond via een notitie in het presentieschrift op de club
* Per telefoon:
Jan ten Berge:  06-29281684
Ineke Mes:   06-37361534
Rien van Leeuwen:  06-31798761
Nelleke Hoogewerf:  06-25051107
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Over Corona:
Van een deelnemer wordt verwacht dat hij/zij gevaccineerd is en/of klachtenvrij! 

Deelname aan deze competitie is gratis. We werken niet met prijzen per speelavond en er zal geen 
kampioenspremie worden uitgereikt.
Wij zien u graag op 15 juli in de brasserie van golfclub Spierdijk, ons gezellige thuishonk.
Namens Bridgeclub Kompas, het spelen van de zomercompetitie begint om 19.30 uur, we ver-
wachten dat de deelnemers een kwartier voor tijd aanwezig zijn.

Nelleke Hoogewerf, TC@bckompas.nl
         

BOBELDIJK OMSTREEKS 1930

Bobeldijk nummer 96 is onherkenbaar veranderd. Er is evenmin een spoor te vinden van de toen-
maals in bedrijf zijnde benzinepomp bij de buren.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op  ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158
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Grosthuizen, een fotograaf is in het dorp. Het is zondag- of Kermismaandag. De Grosthuizenaren 
zijn op hun best gekleed. Links staat Anna Smal-Ophem met de Noordhollandse kap op. Naast 
haar Jeannette Zuidland-Rijswijk, die ook wel hielp in het café. Daarnaast Joh. Bakker-Mammen, 
de kasteleines. Rechts in wit overhemd staat Klaas (de) Bakker, de kastelein. Het rechterdeel met 
de eerste deur en het zijraam was kruidenierswinkel en slijterij. De tweede deur, met geopend 
bovenlicht was de ingang van het café. Tegenwoordig vinden we hier natuurlijk Brasserie de Grost. 
Niet alleen een mooie stop voor een drankje met een gebakje op het terras, maar vooral ook een 
fantastische plek om te eten. De gerechten zijn weergaloos. Als u het mij vraagt, is het een wonder 
dat ze nog geen michelinster hebben. Trouwens, het pand op deze foto is vervangen. In 2007 is het 
voorcafé namelijk volledig nieuw opgetrokken. Met respect voor de lange geschiedenis van deze 
plek, natuurlijk in oude stijl. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen 
Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie 
plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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Grosthuizen – In het dorp 
Grosthuizen was de 1e kermis 
van Koggenland een feit, nu de 
corona maatregelen versoepeld 
waren. 
Vrijdag en zaterdagavond werd 
er muziek gedraaid en zondag-
middag was er de als van ouds 
de playbackshow in Brasserie 
De Grost. Aanwezig waren er 
een ijssalon en eendjes hen-
gelen, waar druk gebruik van 
werd gemaakt. 
Bij de meeste huizen hing de 
Grosthuizer vlag met het op-

schrift “Trots verbindt ons” met de gemeente wapens van Grosthuizen, Scharwoude en Oudendijk.
 

Groet Corrie Bos.

Twee prachtige tuinroutes op 17 
en 18 juli en op 14 en 15 augustus 
2021 van 11.00-17.00 uur.

Wat heerlijk om te genieten van de 
overdaad aan bloemen en planten 
en insecten, want wat is de natuur 
tot wasdom gekomen!

Heeft u zin om mooie tuinen, ge-
zellige kwekerijen en mooie kunst 
te bewonderen, maak dan een 
keuze uit deze twee tuinroutes:

“Top in de Kop” tuinen en kunst 
en een natuurvriendelijke kweke-
rij www.topindekop.nl

Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord Holland tot de lijn Alkmaar- Hoorn.

“De Groene Route” tuinen en kwekerijen allemaal op natuurvriendelijke basis.
www.degroeneroute.nl
Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord Holland tot de lijn Castricum.

We raden een ieder aan om eerst de websites te raadplegen alvorens op pad te gaan. Door de co-
rona- maatregelen zijn sommige gegevens in de flyer veranderd.

We wensen u veel plezier!
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ZOMERPROGRAMMA ODE AAN WEST-FRIESLAND BIJ DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN
WIL JE ER LEKKER OP UIT DEZE ZOMER?
Wil je nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe dingen leren en vooral veel plezier  en gezelligheid 
beleven? Kom deze zomer naar de Bibliotheek. We hebben een zomerprogramma met schrijvers-
ontmoetingen, verteltafels, een stoomcursus West-Friesland en workshops smartphone fotografie.
Je mag aan zoveel activiteiten deelnemen als je wil. Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt 
door het Oranje Fonds.
Programma bij de Bibliotheken Koggenland:
- 22 juli van 14.00 – 15.30 uur Verteltafel Ode aan West-Friesland met Ina Broekhuizen-Slot, 

Bibliotheek De Goorn
Deel jouw liefde voor West-Friesland en haar landschappen, cultuur, geschiedenis, dialect en 
inwoners aan de verteltafel.
- 29 juli van 14.00 – 15.30 uur Schrijftafel met Ina Broekhuizen-Slot, Bibliotheek De Goorn.
Schrijf je eigen ode aan West-Friesland
- 12 augustus van 14.30 – 15.30 uur Verteltafel Eva Vriend
Kijk het interview met Eva Vriend samen terug en praat na over haar boek 
‘Eens ging de zee hier tekeer’
- 30 augustus van 20.00 – 21.00 uur LeesPassie: Ontmoet schrijver Wim Daniëls in Dorpshuis 

de Brink in Obdam
- 3 september van 14.30 – 15.30 uur SeniorLAB: foto’s maken met je smartphone, Bibliotheek 

De Goorn
Tips en trucs om betere foto’s te leren maken met je smartphone of tablet.
- 10 september van 14.30 – 15.30 uur SeniorLAB: naar buiten met je smartphone, Bibliotheek 

De Goorn
- 23 september van 14.30 – 15.30 uur Verteltafel met Wim Daniëls
Kijk ons interview met Wim Daniëls samen terug en praat na over zijn boek ‘Het Dorp’.
Meer informatie over alle activiteiten en aanmelden op westfriesebibliotheken.nl/zomerprogram-
ma of bel met 0228 743 943

GROEN LICHT VOOR HET BERKENSLAGTOERNOOI
De inschrijving is geopend, wees er snel bij want vol = vol
Uiteraard hopen wij dat alle lichten op groen blijven en dat wij ons gezellige 
toernooi kunnen organiseren op de manier welke jullie van ons gewend zijn. 
Want hoe fijn zou het zijn als het publiek kan genieten van een goed potje 
tennis met een koud potje bier in de hand langs de lijn, de kinderen een ijsje 
kunnen kopen en de spelers na hun partij heerlijk kunnen napraten op het 
terras onder het genot van een hapje en een drankje.
Wij gaan er voor! U ook?

Schrijf u in via onze website of tournooi.nl
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WIL JIJ OOK ES GEWOON VRIJWILLIG DOEN EN HOUD JE VAN TAAL? WORD TAALVRIJWILLIGER 
EN VOLG DE GRATIS TRAININGEN!

Voor anderstaligen en laaggeletterden 
is de Nederlandse taal lastig. Vrijwilli-
gerspunt wil zo veel mogelijk mensen 
helpen die beter willen leren lezen, 
schrijven of spreken. Taalvrijwilligers 
spelen hierbij een belangrijke rol. Na-
tuurlijk willen wij dat elke vrijwilliger 
goed voorbereid aan de slag kan gaan. 
Daarom organiseert  Vrijwilligerspunt 

in september en oktober gratis trainingen voor taalvrijwilligers. 
Anke Eenkoren is taalvrijwilliger en weet hoe lastig de Nederlandse taal is als het je moedertaal 
niet is. “Het verschil tussen ‘de’ en ‘het’ is lastig, net als de woordvolgorde en de d’s en de t’s. 
En dan de uitspraak! Onmogelijk! Mijn Nederlands is goed, maar soms merk ik toch dat bepaalde 
dingen niet zo eenvoudig uit te leggen zijn. Waarom schuiven we soms met de volgorde van woor-
den? En hoe zit het met een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord?” 
Tijdens de training staan we dan ook stil bij allerlei verschillende zaken die komen kijken bij het 
begeleiden van iemand die beter wil spreken, lezen of schrijven. Hoe leg je begrijpelijk die soms 
lastige regels van de Nederlandse taal goed uit?  Hoe ziet die doelgroep er precies uit? Wat kan je 
verwachten? Welke materialen zijn er beschikbaar om mee aan de slag te gaan? Hoe geef je op een 
prettige manier feedback? Hoe is het om maatje te zijn van iemand?
Deze training bestaat uit drie of vier dagdelen. Of je drie of vier dagdelen volgt is afhankelijk van 
het soort vrijwilligerswerk dat je gaat doen. Ga je vooral spreken met een deelnemer? Of ook lezen 
en schrijven? Of ga je met een groepje aan de slag? Vóór de start van de training houden we een 
kennismakingsgesprek met je. Tijdens dit gesprek bespreken we met je welke training het beste 
bij je past. 
Na de training kun je goed voorbereid aan de slag en ben je Taalvrijwilliger bij Vrijwilligerspunt. 
Uiteraard kun je met al je vragen terecht bij de trainer, ook als je eenmaal begonnen bent, net als 
Anke! 
Deze training wordt 2 keer gegeven en is onderdeel van een reeks, bestaande uit 4 middagen: 7, 
14, 21 en 28 september of 28 oktober, 4, 11 en 18 november, beide van 13.30 - 16.30 uur.
Word jij onze nieuwe Taalvrijwilliger of wil je meer info? Bel 0229-216499 
of mail naar taalhuis@vrijwilligerspunt.com

GYMNASTIEKVERENIGING OLYMPIA.
De gymnastieklessen voor 50+ zijn weer gestart eind juni, na de verplichte 
stop tijdens de lockdown, heeft iedereen weer zin om lekker samen te gaan 
bewegen. De lessen zijn bedoeld voor Dames en Heren van 50+ tot 80+. 
In de maand juni zijn de lessen gestart o.l.v. Frank Fennis, in het dagelijks 
leven fysiotherapeut, maar we hebben ons laten vertellen dat hij vroeger ook 
gymleraar is geweest. 

Vanwege de vele gemiste lessen tijdens de lockdown wordt er in de maanden juli en augustus 
gewoon doorgesport, dus geen zomerstop.
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Fit+ woensdags 9.45-10.45 Gymzaal De Ridder Berkhout, kom ter kennismaking gezellig 
een les meedoen, het kan dus de hele zomer door.
Dit onder leiding van Henk Luitjes die al eerder actief was bij Fit+ tijdens het zwangerschapsverlof 
van Manon Klaver.
Afscheid
Manon Klaver is meer dan 15 jaar actief geweest voor de gymvereniging.
Eerst op vrijwillige basis en daarna ruim 13 jaar in dienstverband via Sportkader Nederland.
Op 31 maart 2021 is Manon gestopt met lesgeven om meer tijd aan haar gezin te kunnen besteden.  
Ook Piet Arentsen heeft na vele jaren betrokken te zijn geweest bij het wel en wee van de 
vereniging aangegeven zijn functie als penningmeester bij Olympia neer te leggen, hij gaat zich 
toeleggen op andere bezigheden die zijn interesse hebben.

Vrijdag 25 juni j.l. zijn Piet 
Arentsen en Manon Klaver 
ter afscheid mee uit eten 
genomen naar restaurant 
Ootje Konkel en ontvingen 
beiden een heerlijk BBQ 
pakket als dank voor hun 
jarenlange inzet. Ook 
Maranca Dokic nam bij deze 
gelegenheid afscheid als 
bestuurslid en werd de 
nieuwe penningmeester 
Melvin Buis geïntroduceerd. 
 

OOK DIT JAAR KLOPPEN WIJ LETTERLIJK NOG NIET BIJ U OP DE 
VOORDEUR MET ONZE BRASS KORTINGS PAS ACTIE,  
MAAR WE KUNNEN NIET ZONDER UW STEUN !
Daarom start brassband Kunst naar Kracht de Brass Korting Pass actie net als 
in 2020 met een gratis pasje voor onze trouwe aanhang. De komende weken 
vindt u een flyer in de brievenbus met alle informatie over onze actie, zodat u 
dit rustig kunt nalezen.

Zo’n 500 bewoners die in de afgelopen 2 jaar minimaal 1x een pas hebben aangeschaft, krijgen een 
gratis Brass Korting Pass, die te gebruiken is tot in ons 100 jarig jubileumjaar 2022.
Normaliter koste deze pas € 10,00. Wij zouden we het echter bijzonder op prijs tellen als u een 
vrijwillige donatie doet, en natuurlijk mag het ook meer zijn. U kunt het bedrag overmaken op 
rekeningnummer: NL17RABO0307604403 o.v.v. brassband Kunst naar Kracht.
De pas geeft u korting op aankopen bij de lokale ondernemers en op de ticket van ons 
jubileumconcert. 
Bent u nog geen donateur van Kunst naar Kracht maar wilt u ons toch steunen, dan is een donatie 
meer dan welkom. 
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Wilt u een Kortingspas, dan kunt u dit kenbaar maken via onze website www.bbknk.nl. Deze 
wordt dan bij u thuis bezorgd. 
Bij voorbaat danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage en hopen gauw weer iets van ons te 
kunnen laten horen in de vorm van een concert, 
WANT ……
sinds enkele weken is de brassband weer begonnen met de repetities en zal in de vakantieperiode 
hiermee doorgaan om goed voorbereid te zijn voor de deelname aan het Nederlands Brassband 
Kampioenschap op 30 oktober in Utrecht. Ook zijn er plannen om een CD op te nemen i.v.m. ons 
jubileum op 22 mei 2022. Het jubileumconcert zal zijn op zaterdag 25 juni 2022. Wij hopen al 
onze plannen voor het komende jaar te kunnen verwezenlijken en er geen virus op de loer ligt.

DE GRUTTER

‘Volk’. De kruienier komt an, ‘Kom binne, je loike wel latig’, zoit de vrouw. ‘Ik hew je boekie al 
klaar leit, maar we moete ‘t nag effies deurneme’.
De kruienier gaat zitte. Eerst moete de dorpsnuwtjes bepraat worre. Wie is er van plan om doôd te 
gaan, wie gaat er ‘n poppie kope, en gaan zo nag maar ‘n toidje deur.
Opslot wort ‘t boekie open dein en goed neikeken of d’r niks vergeten is. De are dag wort ‘t in ien 
of twei dôze boi de klant met de bakfiets thuis brocht. Voor de joôs ‘n handje tum tumpies. Den 
nag effies betale, ok nag ‘t leste nuws vertelle en tot are week maar weer. In hullie winkeltje is met 
twei klante al vol.
Alles wordt nag ofwogen in puntzakke, zoas suiker en nag meer van zuks.
Nei ‘n jaar of wat ken de kruienier ‘n kloin bestelwagetje kope, 
‘n Ford Anglia. 
Nôh joh, ‘t is voor hullie orsie de proppie.
De bakker vent ok met ‘n bakfiets. Hillegaar van de Gore nei Skarwou, zuks is puur zo’n keg.
Ben je niet thuis den koikt ie in de broôdtrommel wat of je nôdig hewwe. De deure benne meistens 
los, dat hij ken d’r oftig in. Betale komt de are dag wel weer.
‘t Zal half voiftiger jare weest hewwe, dat Deen de eerste supermarkt opent an de Koepoortsweg 
in Hoorn. Je kenne alles zelf pakke  en an ‘t end ofrekene.
‘t Zal wel overbetere’, denke de mense.
D’r benne nou ‘n zoôd van zukke supermarkte. In sommige plaasse benne d’r wel twei, en den 
nag vlak boi mekaar.
Maar veul durpe moete ‘t stelle zonde ‘n winkel.
Je kenne nou ok eppe nei bevobbeld Deen of Albert Heijn.
Rondvrage doene ze niet, maar as je s’oches nei ze ep dat je wat hewwe wul komme ze ‘t thuis 
brenge.
Ik wacht maar of dat ze zelf eppe dat ik weer wat nôdig heb. 

Klaas Jan Bierman
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SOGGES HEEFT EEN KAST VOL MET POPPEN!

Tijdens de Midzomerweek, onze verjaardagsweek in de laatste 
week van juni, was de winkel hele dagen geopend in plaats van 
alleen ‘sogges’. We hebben zo’n ontzettend gezellige week gehad! 
Veel felicitaties ontvangen met ons éénjarig bestaan, waarvoor 
onze dank, en heel wat nieuwe gezichten in de winkel gezien.

We hopen dit volgend jaar weer te kunnen doen want álle feestelijke aangelegenheden moeten 
gevierd worden!

Naast de vele zomer- en 
tuinspullen besteden we deze 
maand veel aandacht aan pop-
pen. We hebben zulke mooie, 
bijzondere poppen in het as-
sortiment! Ze staan met z’n 
allen in de ‘poppenkast’ 
enorm te lonken naar u. Kom 
ze bekijken en we weten ze-
ker dat u verliefd wordt op 1 
van deze prachtige exempla-
ren.
Elke liefhebber van tweede-
hands, antiek en curiosa weet 
dat de echte parels vaak op 
minder voor de hand liggende 
plekken te vinden zijn. 

Als u bij ons goed grasduint gaat u ongetwijfeld met iets bijzonders naar huis. 

Op West 49A te Avenhorn kunt u op de zaterdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur spulletjes aanleve-
ren. Oók tijdens de zomervakantie! Onze winkel is niet zo groot dat we complete bankstellen e.d. 
kunnen neerzetten maar alle kleine meubeltjes zoals tuinstoelen, krukjes, bijzettafels, nachtkastjes 
en kleine ladekastjes zijn zeker van harte welkom. Zolang het in een personenauto óf op de fiets te 
vervoeren is, kunt u het bij ons afgeven.

De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. Van dins-
dag t/m zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. 
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
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“OKÉ, EN...DOORTRAPPEN!”
VRIJWILLIGER
Gemeente Koggenland heeft het afgelopen jaar een aan-
tal taken op het gebied van vrijwilligerswerk overgedra-
gen aan Stichting Netwerk en Vrijwilligerspunt. Stichting 
Netwerk begeleidt de sociale vrijwilligers die actief zijn 
in de gemeente. We zijn regelmatig op zoek naar vrijwil-
ligers die het leuk vinden om met anderen te wandelen 
of fi etsen. We zijn op zoek naar één of meerdere vrijwilli-
gers die het leuk vinden om te fi etsen. Het is niet moeilijk 
om op een tandem te fi etsen, het went snel!

Interesse?
Wil je sociale vrijwilliger worden? Neem dan contact 
op met Stichting Netwerk, Nanda Leeuw, per e-mail 
n.leeuw@netwerkhoorn.nl of per telefoon 0229-855700.

Wil je meer weten over de campagne Doortrappen - Veiliger fi etsen tot je 100ste? 
Kijk op Doortrappen.nl of neem contact op met Cindy Koopman via 
ckoopman@teamsportservice.nl

DE KINDEREN VAN BSO BEREND BOTJE RUIMEN ZWERFAFVAL OP
De kinderen van BSO Berend Botje De Overhaal bij basisschool De Overhaal in 
Avenhorn zijn verbaasd hoeveel zwerfafval zij vinden rondom het schoolplein. Ge-
wapend met afvalgrijpers gaan zij het vuilnis te lijf. Met een grote zwaai verdwijnt 
het papier, plastic en blik netjes in de prullenbak. Na een tijdje ziet de omgeving van 
de school er weer netjes en opgeruimd uit. Wat een geslaagde actie om kinderen 
meer te leren over het belang van een schone wereld! 
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ZOMER!   
DOE ZELF DE DOORTRAPPEN FIETS-APK

De zon laat zich steeds vaker zien, dus alle reden om 
lekker op de fi ets te stappen. Heeft u de Doortrappen 
fi ets-APK van 15-30 juni bij de fi etsenmaker gemist? Doe dan zelf deze korte fi ets-APK. Maak een 
afspraak bij uw fi etsenmaker om eventueel mankementen te laten verhelpen.

Met onderstaande checklist loopt u de belangrijkste onderdelen systematisch na:
1.  Stuur zit vast en staat recht
2.  Handvatten zitten vast
3.  Bel
 Is de bel makkelijk te gebruiken, zonder de hand te verplaatsen? Is de bel duidelijk hoorbaar?
4.  Remmen werken
 Handremmen: knijp beide in en probeer of de fi ets naar voren rijdt. Geen beweging in te 

krijgen? Dan zijn de remmen in orde. Remhandels héél ver inknijpen? Dan moeten de 
stelschroefjes worden verdraaid. Da’s werk voor de fi etsenmaker. 

 Remblokjes (bijna) versleten? Dan is het tijd ze te laten vervangen.
5.  Koplamp werkt
 Het licht straalt schuin naar voren, en geeft wit of geel licht.
6.  Spaken zitten vast 
 Zitten spaken goed vast? Ontbreekt er geen? Als de spaken niet voldoende gespannen zijn, 

kan dat een slag in het wiel opleveren. Dit verhelpen is een klus voor de fi etsenmaker.
7.  Banden hebben zij-refl ectie
 Dit is wettelijk verplicht.
8.  Banden hebben profi el en zijn goed opgepompt
 Een gladde band kan een slippartij opleveren. Zachte banden leveren eerder een lekke band 

op. Even induwen van de band is niet voldoende om de druk te controleren. Op de zijkant 
van de band staat hoe hard de band moet worden opgepompt. Met een fi etspomp met 
drukmeter, kan de band precies goed worden opgepompt.
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9.  Zadel zit vast
 Staat horizontaal en wijst natuurlijk recht naar voren.
10.  Zadel op juiste hoogte 
 De hoogte van het zadel is goed als u - zittend op het zadel - met beide voeten (tenen) de 

grond kunt raken. Op een te grote of te kleine fi ets kunt u niet ontspannen fi etsen.
11.  Trappers zijn voldoende stroef
 Gladde trapper, nat weer of gladde schoenzolen… Dat wil je allemaal niet. Zorg dat de 

trappers stroef zijn en fi ets altijd met schoenen met ruwe zolen.
12. Trappers hebben gele refl ectoren
 Ook dit is wettelijk verplicht. Zitten ze er alle vier nog in?
13.  Ketting is goed afgesteld en niet roestig
 Ketting hangt slap? Dan loopt-ie snel van het tandwiel. Ketting te strak? Dan slaat-ie wellicht 

tandjes over. Tijd om de ketting goed te laten afstellen door de fi etsenmaker.
14.  Achter-refl ector is rood
 Er zit een rode refl ector aan de achterkant van de fi ets of geïntegreerd in het achterlicht.
15.  Achterlicht werkt
 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.

Meer informatie over Doortrappen
In gemeenten Koggenland, Medemblik en Opmeer wordt veel gefi etst. We juichen dat toe en 
willen graag dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven fi etsen. Met plezier èn zo veilig mogelijk. 
Daarom is ‘Doortrappen - Veiliger fi etsen tot je 100ste’ gestart. 
Meer informatie: www.doortrappen.nl of Cindy Koopman ckoopman@teamsportservice.nl.

  
 

  
  

 

 

Zomer!   
Doe zelf de Doortrappen fiets-APK 

 

De zon laat zich steeds vaker zien, dus alle reden om lekker op de fiets te stappen. Heeft u 
de Doortrappen fiets-APK van 15-30 juni bij de fietsenmaker gemist? Doe dan zelf deze 
korte fiets-APK. Maak een afspraak bij uw fietsenmaker om eventueel mankementen te 
laten verhelpen. 

 

Met onderstaande checklist loopt u de belangrijkste onderdelen systematisch na: 

1. Stuur zit vast en staat recht 
2. Handvatten zitten vast 
3. Bel 

Is de bel makkelijk te gebruiken, zonder de hand te verplaatsen? Is de bel duidelijk hoorbaar? 
4. Remmen werken 

Handremmen: knijp beide in en probeer of de fiets naar voren rijdt. Geen beweging in te 
krijgen? Dan zijn de remmen in orde. Remhandels héél ver inknijpen? Dan moeten de 
stelschroefjes worden verdraaid. Da’s werk voor de fietsenmaker.  
Remblokjes (bijna) versleten? Dan is het tijd ze te laten vervangen. 

5. Koplamp werkt 
Het licht straalt schuin naar voren, en geeft wit of geel licht. 

6. Spaken zitten vast  
Zitten spaken goed vast? Ontbreekt er geen? Als de spaken niet voldoende gespannen zijn, 
kan dat een slag in het wiel opleveren. Dit verhelpen is een klus voor de fietsenmaker. 
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FIETSINZAMELING DE HULK VOOR SURINAME
Stichting Unu Pikin beheert in Suriname een sociale werkplaats voor mensen met een beperking. 
De sociale werkplaats draait zonder steun van de Surinaamse overheid, op inkomsten uit meubel- 
en fietsverkoop, donaties en fondsenwervingsacties.
De werkplaats is ondanks corona ‘gewoon’ open, met een aantal speciale maatregelen, zodat 
de 25 medewerkers zo veel mogelijk hun dagbesteding behouden. Voor de fietsenafdeling is de 
stichting op zoek naar tweedehands fietsen, die naar Suriname worden verscheept en daar worden 
opgeknapt voor de verkoop. 
Een van de fondsenwervingsacties is de boekwinkel bij de spooroverweg op De Hulk. In het 
weekend is de boekwinkel bij mooi weer open. Er zijn romans te koop, informatieve boeken, 
kookboeken, boeken over West-Friesland en Hoorn en nog veel meer.
Deze inkomsten zijn nu heel belangrijk. Een extra bijdrage voor de medewerkers is van harte 
welkom: NL08 RABO 0309986109. Heeft u een fiets ter beschikking? Neem dan contact op met 
Jurrian Dekkers via 0229-551615 of 06-33810897. 

              

AGENDA 14-07 T/M 28-07

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 14-07 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 17-07 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 17-07 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za/zo 17/18-07, 11.00-15.00 uur Kerkje Oudendijk
 24/25-07 Boekenbeurs/Expositie schilderijen.
Zo 18-07/  10.00-10.30 uur Slimtocht 7, Berkhout
 25-07  Hatsekidee! Een verhaal. Kinderen 6-10 jaar
Woe 21-07 17.00 uur Laatste voor vakantie SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 24-07 8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 24-07 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 28-07 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats 
 22 juli  Bibliotheek Diverse activiteiten
 t/m 23 sept.
Zo 1 aug. 10.00-10.30 u.  Slimtocht 7, Berkhout Hatsekidee! Een verhaal
Za/zo 31 juli 11.00-15.00 uur Kerkje Oudendijk Boekenbeurs/Expositie
 t/m 22 aug.   schilderijen
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 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

FAMILIEBERICHT

Ria Sillen

Uw aanwezigheid, lieve woorden, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de zorgmedewerkers van De Oever, Pastor Knol en de 
uitvaartverzorger Bram Blaauw die ons in een moeilijke periode hebben bijgestaan.

 Louis Schilder, kinderen en kleinkinderen
 Gonnie en Adrie de Boer en kinderen en kleinkinderen
 Elco en Anita de Vries en kinderen

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele mooie wensen en kado’s bij ons 60-jarig 
huwelijksfeest.
U heeft er voor ons een onvergetelijke dag van gemaakt waar wij nog lang met plezier aan 
terug zullen denken.

  Gerard en Riet Schaap
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Liefde is 
                                                 

om te delen met elkaar
ons gouden huwelijk

was méér dan een gouden dag
vlaggen in de straten

ontelbaar veel kaarten
wij zijn verrast door Zanggroep Samen

En ieder die de moeite nam
Het huis vol bloemen

Lieve berichten, teveel om op te noemen
al 50 jaar een echtpaar

maar bovenal ontzettend dankbaar!

Jan en Els Deen

TENSLOTTE

T.k. Dames romans Bouquet / Intiem / Rose / Dokter. 
Enkele en 2/3 dubbel ca. 190 st. in één koop 30 euro.
Ook 2 bakken strippen, allerlei. 0229-593152.

Te koop:
Bootje Walker Bay 8.
Gewicht 35 kg. 200 euro
 Tel. 06-10449607

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


