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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1417
24 augustus 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 18 augustus 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

En dan nu vakantie. U zult het één keer zonder Heraut moeten stellen, want wij gaan op vakantie. 
Hoe mooi zou het zijn als bij terugkomst de mailbox vol zit met uw verslagen, wetenswaardigheden, 
nieuwtjes en met alles wat van belang is in onze dorpen.
Voor mij geen vakantie naar het buitenland, maar lekker een weekje fietsen in eigen land. Even een 
andere omgeving, leuke plaatsjes bezoeken en genieten van alles wat er te beleven is.
Wij van de redactie wensen u een fijne, ontspannen vakantie. Veel plezier !

N.B.
In verband met de vakantie komt de eerstvolgende Heraut op 24 augustus uit. 
Kopij uiterlijk woensdag 18 augustus inleveren.
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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 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

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 31 JULI T/M  6 AUGUSTUS 2021

Zat. 31 juli 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 1aug. 10.00u.   Eucharistieviering m.m.v klein Dominicus
Woe. 4 aug. 16.30u.   Viering door de week
Vrij. 6 aug 19.00u.  Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  7 T/M 13 AUGUSTUS 2021

Zat. 7 aug. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed-en Communieviering
Zon. 8 aug. 10.00u. Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 11 aug. 16.30u.  Viering door de week
Vrij. 13 aug. 19.00u. Stille aanbidding

Gedoopt: Op zondag 4 juli jl heeft Jindi Catharina Maria Laan het H.Doopsel ontvangen.

Overleden: Ria Jong-v Langen, 89 jaar
                    Ilse v/d Weerd, 34 jaar

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.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 e-mailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com
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STOOMSLOEPENFESTIJN EN VAARTOCHTEN MET STOOMSLEEPBOTEN NOORDZEE EN 
ADELAAR
Medemblik- Bij het Nederlands Stoommachinemuseum, gevestigd in het voormalig 
stoomgemaal Vier Noorder Koggen, meert op zaterdag 7 en zondag 8 augustus een groot 
aantal authentieke stoomsloepen af aan de museumsteiger. Het is een prachtig schouw-
spel de boten met grote rookpluimen af en aan te zien varen op de Kleine Vliet. Voor 
alle boten geldt: ze hebben een ketel en stoommachine aan boord voor de voortstuwing. 
Bij voldoende capaciteit en afhankelijk van het weer mogen bezoekers kosteloos aan 
boord stappen bij de sloepeigenaren voor een vaartochtje over de Kleine Vliet. Ook kun 
je dit weekend kiezen voor een rondvaart over het IJsselmeer met de stoomsleepboten 
Noordzee en Adelaar en/of een rondvaart door de polder met de Koggevaarder.

Ringsteken op ’t water
Nog nooit eerder bij het museum vertoond: we gaan als het weer het toelaat zaterdagmiddag rings-
teken, niet met paard en wagen maar met stoomsloepen! Spektakel gegarandeerd!

Rondvaarten stoomsleepboten Noordzee en Ade-
laar
In de IJsselmeerhaven tegenover het museum liggen 
de stoomsleepboten Noordzee en Adelaar afgemeerd 
aan de steiger. Wil je dit weekend meevaren met de 
historische en gerestaureerde stoomsleepboot Noord-
zee uit 1922 of de stoomsleepboot Adelaar uit 1925 
en genieten van een vaartocht van een uur over het 
IJsselmeer? Rondvaarten vertrekken zaterdag en 
zondag vanaf het museum om 11.00(N), 12.00(A), 
13.00(N), 14.00(A) , 15.00(N) en 16.00(A) uur. Per 

vaartocht kunnen maximaal 30(N) respectievelijk 15(A)  personen mee. Tickets zijn verkrijgbaar 
aan de kassa á € 10. Reserveer een rondvaart onder vermelding van de voorkeursboot en tijd via 
0227 544732 (N=Noordzee, A=Adelaar).

Rondvaarten Koggevaarder
In een klein uur neemt schipper Rob Smak van de Koggevaarder zijn passagiers mee langs de 
mooiste plekken en vertelt allerlei wetenswaardigheden over het gebied. Rondvaarten vertrekken 
zaterdag en zondag vanaf het museum om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Per vaartocht kunnen 
maximaal 20 personen mee. Tarieven combinatietickets museumbezoek én rondvaart: kinderen 
5 tot 12 jaar € 12,50, jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen € 15. Museumkaarthouders betalen  
€ 8 per rondvaart. Reserveer een combinatieticket via 0227 544732. 

Het museum is onder stoom en de machines draaien. Buiten in de machinetuin gaan we hijsen, 
zagen, baggeren en rijdt stoomwals Hendrik Jan puffend in ’t rond. Kinderen kunnen zelf stoom 
maken met miniatuurstoommachines en met de leuke speurtocht het museum verkennen.
Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. Tel: 0227 544732 
www.stoommachinemuseum.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10 uur tot 17 uur. Tot en met zondag 5 september is 
het museum ook op maandag open én onder stoom. 
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Toegangsprijzen:  
Kinderen (5-12 jaar)     € 6,00
Volwassenen en jongeren v/a 13 jaar  € 9,00
Museumkaarthouders                                        Gratis
Online ticket reserveren is mogelijk via www.stoommachinemuseum.nl

LAPPENDAGEN BIJ SOGGES IN AVENHORN!!
Het is bijna augustus en dat betekent…………….
Lappendagen in Avenhorn!!
Aan het einde van de zomer zijn we daar aan toe: opruimen 
van overtollig goed en tijd om weer te gaan denken aan hob-
by’s die in huis gebeuren in plaats van buitenshuis.

Kringloop & kadowinkel Sogges in Avenhorn (Vijverhof 36) 
organiseert wederom op 17, 18, 19, 20 en 21 augustus lappendagen. U kunt, tussen 09.00 
en 13.00 uur, heerlijk komen snuffelen bij onze kar vol met stoffen bij de winkel, waarop ver-
schillende lappen, kussens, kussenhoesjes, tafelkleden, wol, knopen, garen en band tegen heel 
schappelijke prijzen te verkrijgen zullen zijn. Zeker voor de quilters onder ons zal er veel van hun 
gading zijn.

Tot begin augustus staan er nog prachtige poppen in de kast op u te wachten. Kom langs en neem 
een kijkje!

De gehele opbrengst is natuurlijk weer voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
De winkel is op deze dagen uiteraard gewoon geopend!

ZOMERMAANDEN

Ook voor onze Kolfvereniging hebben we even een zomerstop.

Dat klinkt vreemd want eigenlijk hebben we onze kolf sport weinig of niet 
kunnen beoefenen. Wel hebben we (bestuursleden) geprobeerd om het 
contact met onze leden zo goed mogelijk te onderhouden.

Zo ook voor de zomermaanden, voor alle leden, een kleine attentie, met de hoop dat we vanaf 
maandag 23 augustus weer onze wekelijkse 4 kolf avonden kunnen houden. Want we hebben niet 
alleen onze sport gemist, maar vooral ook de sociale contacten, wat bij ons zo’n belangrijke plaats 
inneemt op onze avonden.
Als we al op vakantie gaan dan is het in de meeste gevallen dicht bij huis of in eigen land.
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Daarbij het volgende …
NIKS MOET, NIKSEN MAG
TIJD OM WEER EENS IEMAND UIT ZIJN TENTJE TE LOK-
KEN
REISTABLETTEN GEKOCHT, MAAR ZE HELPEN NIKS.
HEB ER NU AL 6 GENOMEN EN ZIT NOG STEEDS THUIS
‘T VOORDEEL VAN ‘N VAKANTIE IN EIGEN LAND:
‘Heb ik het GAS wel uitgedaan?’
‘Ga anders effe kijken, ‘t is DRIE straten verderop…’

Wat de zomer ons ook brengt laten we in ieder geval genieten 
van de kleine dingen, fietsen, wandelen, luieren, lezen of een 
bezoekje brengen aan ouderen of alleenstaande, die juist in 
deze periode daar heel dankbaar voor zijn.
Verder wat wel kan… OLYMPISCHE SPELEN kijken en ge-
nieten van een heerlijk weertje!

Namens alle leden van
Kolfvereniging de Ridder St Joris Berkhout

Een fijne zomer toegewenst!
Ina Jong. Info over onze sport? Tel: 06-28993108 / 0229-551875
of Mail: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

DE VERGARING 
‘t Is ‘n heêl kluppie dat ien keer in de veertien dage bai mekaar komt.
De manne hewwe den werkbespreking. Da’s medern teugenswoordig, je moet alles met je 
personeêl bespreke. En d’r wort ok verslag van maakt.  
Zuks vindt de Arbo dienst nôdig.
Van de manne hoeft zuks niet. Ze benne liever gewoôn an ‘t werk in de plansoene.
As Arie, hullies baas zoit dat ze de bome in de Kieftelaan snoeie moete, hoef je deer  niet over te 
vergadere.
Afoin, ‘t is weer zover, d’r wort weer vergaderd.
Alle manne benne  d’r, allien Theo niet.
Theo heb al ‘n toidje last van ze neus. Nôh, oigelijk niet van ze neus, maar van ‘t skotje tussen ‘t 
iene en ‘t are neusgat.
Dat skotje staat ‘n beetje skeef, en deer moet ‘n keertje wat an beure.
Theo ze collega’s wete niet dat ‘t nou zover is, dat Arie zoit bai ‘t begin van de vergaring:
‘Theo is er vedaag niet bai, hai heb ze oige helpe leiten.’
Kees zoit  wat en Arie verstaat ‘t niet, maar de are manne wel, en die borsten in lachen uit.
Arie vraagt: ‘wat zoi je zo net Kees?’
Kees gloimt en zoit nag een keer: ‘Nôh, deer was moin kat niet bloid mee.’

Klaas Jan Bierman
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Avenhorn- De Goorn- De schoolvakanties zijn begonnen en er is ook afscheid genomen van 3 
scholen, die na de vakantie voorlopig leeg blijven staan. Een hele verandering voor de leerlingen 
die van de nieuwe school gebruik gaan maken, als ook de veranderingen in De Buitenroede er naar 
toe: nieuwe rotondes en bredere fietspaden. Deze foto is van het verlaten van De Ieveling. 

Groet Corrie Bos

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Onlangs zijn er een 4-tal beveiligingscamera’s opgehangen op sportcomplex 
De Krom. Door de vernielingen die op ons complex plaatsvonden, vonden wij 
dit een verstandig besluit. 
Vanaf 19 juli zijn de veldverlichtingsgaslampen van het A-veld + C-veld en 
trainingsveld vervangen door lampen met ledverlichting. Hiermee slaan we 
een belangrijke slag met betrekking tot ons verbruik van elektra, wat aan-

zienlijk zal dalen. Tevens gaan de lampen langer mee. Dankzij de financiële ondersteuning van: 
verschillende sponsors is het mogelijk een en ander uit te voeren. 
Naast de reeds eerder geplaatste 84 zonnepanelen op de tribune en aanpassingen in het gebouw 
met ledverlichting en tijdschakelaars zetten wij weer een belangrijke stap naar een duurzamere 
vereniging.
Per 1 juli a.s. wordt er vanuit Rijkswege op kleine plastic flesjes 0,15 cent statiegeld ingehouden, 
de prijzen van deze producten zullen dus met 0,15 stijgen. Vv RK EDO gaat samen, met op dit mo-
ment, VV Berkhout, St George en SC Dynamo de opbrengst van het statiegeld van de lege plastic 
flesjes schenken aan Bake for Life. Er zijn blauwe kliko’s aangeschaft door de Sportraad Koggenland 
die dit mooie initiatief ondersteunt, op de blauwe kliko’s is een mooie sticker geplakt. De opbrengst 
wordt o.a. gebruikt voor de 2 sportdagen in het jaar voor het personeel van de bakkerijen in Oe-
ganda. Tevens is het na 3 juli a.s. niet meer mogelijk om plastic seviesgoed in te kopen. Daarnaast 
wordt vanaf 1 juli strafbaar, het doorgeven van alcohol aan een minderjarige op een openbare plek, 
zoals bijv. de voetbalkantine/terras. De doorgever en de ontvanger is strafbaar, beide met een boete 
van € 100,00. Wij hopen dat er bij RKEDO zo min mogelijk boetes worden uitgedeeld. 
Het seizoen is voor de jeugd fantastisch afgesloten in het weekend van 3 en 4 juli. Na in de maand 
juni door de meeste jeugd nog een paar wedstrijden te hebben gespeeld via de Regiocup, was 
het zaterdag 3 juli voor de jeugd tot 13 jaar en zondag de oudere jeugd een mooie afsluiting met 
diverse spellen en lekker eten.
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In juli was er op 3 woensdagavonden een 7:7 toernooi voor dames, de laatste avond is op 28 juli. 
De organisatie o.l.v. Joyce Buis had de inschrijving snel vol, damesteams van Kwiek’78, Oosthui-
zen Always Forward en RK EDO hadden weer lekker zin om tegen een balletje te trappen met 
elkaar. De seniorenleden hebben via het voetgolf parcours en het nog te houden 5:5 toernooi op 
22 augustus a.s., (ook voor de leden die afgelopen seizoen gestopt zijn met voetballen bij RK EDO), 
toch nog een (redelijke) mooie afsluiting van het seizoen. Helaas geen wedstrijden tegen andere 
verenigingen, maar het nieuwe seizoen komt er al weer snel aan en we hopen dan met elkaar weer 
lekker bezig te zijn op en rond de velden. De Voetbal 3-daagse voor de jeugd, die gehouden wordt 
op 18 t/m 20 augustus a.s. op het sportcomplex van RK EDO, De Krom, is volledig uitverkocht 
met een recordaantal van een 96 deelnemers. Dat beloven mooie dagen te worden.
Op zondagmiddag/avond 29 augustus a.s., aanvang 16.00 uur, willen we ook weer de Medewer-
kersmiddag/avond houden. Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd, ben je een medewer-
ker van de club en wil je er naar toe, opgeven kan  natuurlijk via secretariaat@rkedo.nl.
Rest ons, jou nog een schitterende en TOP vakantie toe te wensen en tot ziens op de velden en in 
de kantine van De Krom.

Met vriendelijke sportgroeten
Bestuur RK EDO

HET STATION IN SCHARWOUDE IN 1924

Station Avenhorn aan 
de lijn Hoorn-Amster-
dam. De stationschef 
Koopman en diens 
vrouw en dochter 
poseren voor het in 
1883 gebouwde sta-
tion, waar tot in de 
jaren dertig treinen 
stopten en wegreden. 
Het had een tweede- 
en derdeklas wacht-
kamer en een groot, 
heel degelijk gebouwd 
toiletgebouw, een 
goederenloods, waar 

ook nog een woning in was, en een overkapping voor het tweede perron helemaal rechts. Via 
de Toegangsweg, nu Stationsweg, reed of liep men er heen. Een royaal plein aan de voorzijde gaf 
ruimte aan auto’s om te keren of te parkeren.
Er kwamen in het voorjaar nogal wat koeien per boottrein uit Friesland aan voor “weidboeren” 
uit onze dorpen.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158
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GEZOCHT: TWEE FIETSMAATJES 
De Koggentrappers is een fietsgroep met 
deelnemers uit Obdam, Spierdijk en 
Avenhorn en is onderdeel van het fiets-
project “Voel Je Top” van Esdégé-Reigers-
daal. 
Het zijn vier mannen en een vrouw met 
een lichte verstandelijke handicap. Zij 
maken iedere zondag een toertocht van 

rond de 60 kilometer met een tempo van rond de 18 á 20 km per uur.  Ze fietsen op een toerfiets 
of MTB. Gewoon omdat het sportief en gezellig is én als voorbereiding voor grotere uitdagingen, 
zoals in 2019 naar de Alpen en volgend jaar naar de Vogezen. Voor twee van onze deelnemers 
zoeken wij een nieuwe fietsmaatje (man/vrouw). Als je zelf van fietsen, gezelligheid en van een 
uitdaging houdt en je vindt het geen bezwaar om minimaal twee keer (vaker mag ook) op zondag 
met ons mee te fietsen, dan nemen we graag contact met je op voor een nadere kennismaking. 
Als er een match gemaakt is met een van onze deelnemers wordt je onderdeel van de grotere 
fietsploeg “Voel Je Top”  en vrijwilliger bij Esdégé-Reigersdaal.
Wil je meer weten, neem dan contact op met José de Jong 0622031286 en/of kijk even op onze 
website www.voeljetop.st-er.nl

Een verdwenen stukje Oudendijk. Althans, de Oudendijk ligt er nog, met dezelfde slinger. Het is 
de bebouwing rechts die verdwenen is. Als we nog een stukje verder naar rechts zouden kunnen 
kijken, dan zouden we de kerk zien. Het witte huis was van schoolmeester Frederik Damen, ook 
boerenleenbank. Het grote pand erachter was school en gemeentehuis ineen en stond dicht tegen 
de kerk aangebouwd. 
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Onder werd er lesgegeven, boven vergaderd door de gemeenteraad van het dorp. Oudendijk had 
niet altijd een zelfstandig bestuur. Oorspronkelijk behoorde de dijk namelijk tot het dorp Grost-
huizen. Pas in 1526 kreeg Oudendijk van keizer Karel V het recht om eigen bestuurders aan te 
stellen. Daarmee werd het dus officieel een zelfstandig dorp. 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

40MM - ZEER GESLAAGDE 48E EDITIE
– 452 wandelaars, sponsorbedrag tot nu toe € 46.000,- – 
Venhuizen - Het was een bijzonder mooie 48e editie van de 40MM. 
Ondanks corona hebben we toch een mooi ‘evenement’ kunnen neer-
zetten. 

Virtuele wandeltocht 
Voor ons was het dit jaar anders dan anders, maar ook voor de wandelaars. In plaats 
van een mooie route te wandelen in de omgeving van Venhuizen, mochten de wande-
laars dit jaar zelf weten waar zij gingen wandelen en moesten zij de afstand registreren 
via een app.   

40MM mei wandelmaand
De hele maand mei mocht er gewandeld worden. Dit betekende dat je niet 40 km op één dag 
hoefde te lopen. Het was leuk om te zien dat er mensen waren die zeiden: “jawel, de 40 km ga 
ik gewoon op één dag lopen.” Helaas konden wij niet de gezellige dag aanbieden die ze normaal 
gesproken zouden hebben. 

Dank 
De organisatie kijkt zeer tevreden terug op een geslaagde mei wandelmaand. We be-
danken iedereen die met het doel om onze medemens te ondersteunen in de minder 
ontwikkelde landen heeft gewandeld. Mocht je het nog niet hebben gedaan, dan ver-
zoeken we je om het sponsorgeld zo snel mogelijk over te maken naar de 40MM. We 
hopen iedereen ook weer terug te zien bij de gezelligste wandeltocht van West-Fries-
land op zaterdag 28 mei 2022. En dan hopelijk zonder beperkende maatregelen. 

Hartelijke groeten, 
Organisatie 40MM 
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AGENDA 21-07 T/M 25-08

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
 22-07 t/m Bibliotheek Diverse activiteiten 
 23-09  
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
Za/zo 31 juli 11.00-15.00 u. Kerkje Oudendijk Boekenbeurs/Expositie schilderijen.
 t/m 22 aug.
Za 31-07 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 31-07 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo 1 aug. 10.00-10.30 u. Slimtocht 7, Berkhout Hatsekidee! Een verhaal.
Za 07-08 8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 07-08 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 11-08 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 14-08 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Woe 18-08 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 21-08 8.30 uur Berkhout/ Westeinde OUD PAPIER
Za 21-08 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 21-08 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 22-08  R.K. EDO 5:5 TOERNOOI
Woe 25-08 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
 22-07 t/m
 23-09  Bibliotheek Diverse activiteiten
Za 28 aug. 17.00 uur St. George Spierdijk Fred Faydherbe Koggentoernooi
Za/zo 4 t/m 12 sept. Berkhout Berkenslag tennistoernooi
Vr 10 sept. 20.15 uur Groene toren/  Het Laurens Moreno Ensemble
   Het West 19 Avenhorn
Za/zo 18/19 sept. Schouwburg Het Park Tribute concert Projectkoor 
   Hoorn  Inspirations
Za/zo 25/26 sept. 11.00-16.00  Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Vr 8 okt.  R.K. EDO Jaarvergadering
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

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij hebben 
ontvangen na het overlijden van

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

Bedankt!
Lieve mensen,
Voor de warme belangstelling, lieve kaarten en bloemen tijdens de moeilijke tijd die Maarten 
en wij doormaakten. Maarten revalideert nu in revalidatiecentrum Reade in Amsterdam. Dat 
is en wordt een stevige klus, maar nu hij zover gekomen is, hebben wij er alle vertrouwen in 
dat het weer goed komt!
 Hartelijke groet, Anneke, Maarten en kinderen.

Hartelijk bedankt voor alle mooie kaarten en attenties die we mochten ontvangen.
Vooral de buurtje bedankt voor onze mooi versierde woning, het was een zeer welkom.
 Langs deze weg allemaal bedankt, Peter en Cathy de Lange

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. 0229-543152.

‘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 18 augustus vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


