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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1418
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
Yvonne Louwes  Westeinde 238 1647 MK Berkhout 0229-553025

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 1 september 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
Terug van weggeweest, de accu weer opgeladen en nog nagenietend van alles wat Nederland aan 
schoons te bieden heeft (behalve het weer, want dat hield niet over) beginnen we vol energie aan 
een nieuw seizoen.  
De mailbox was goed gevuld! Daar zijn we als redactie maar wat blij mee.
En ja, u ziet het goed, er heeft zich een nieuw redactielid in de persoon van Yvonne Louwes uit 
Berkhout aangemeld. Yvonne heeft al twee keer een redactievergadering bijgewoond en heeft 
aangegeven ons team te willen versterken. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee.
De adresgegevens van Yvonne staan bovenaan deze pagina. Vanaf nu kunt u dus ook bij haar de 
tenslottes en de familieberichten in de brievenbus deponeren. Wij wensen haar veel succes. In 
de volgende Heraut zal Yvonne zichzelf aan u voorstellen. 
Voor u ligt een nieuwe Heraut en we wensen u 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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Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, 
doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scriba.
 ds. J. J. (Hans) Reedijk  tel: 0299  - 78 04 82  e-mail: predikant@pg-koggenland.nl

Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Ledenadministratie;                   tel: 072 - 50 21 805  e-mail info@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vindt u veel meer informatie over activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072 - 50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

Kerkdiensten(fysiek) 
29 augustus   10.00 uur    Berkhout      ds. Henk van Olst

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten 
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact 
op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

Nu door de versoepelde richtlijnen van het RIVM ‘gewone’ kerkdiensten weer mogelijk zijn 
hebben wij deze inmiddels ook weer hervat. Maar toch zenden we ook nog steeds een viering 
van vorig jaar uit via internet. Mocht u deze vieringen die ongeveer 30 minuten duren, willen 
bekijken dan kunt een mail sturen naar info@pg-koggenland.nl zodat u een link toegestuurd wordt 
om de uitzending van toen te kunnen bekijken. Ook kunt u gebruik maken van de uitzending via 
de Lokale Omroep Volendam Edam (L.O.V.E.-T.V.) op zondagavond om 19.30 uur. Dit kan via de 
volgende kanalen: Ziggo 39, KPN 1439, Tmobile 809 en Trined 523.

Voor de komende periode staan de volgende kerkvieringen gepland.
29 augustus 10.00 uur ds. Bart Stobbelaar Oosthuizen
  5 september 10.00 uur dhr. Ton Heijboer Oudendijk samen met Koggenland
12 september 10.00 uur ds. Hans Reedijk Avenhorn samen met Koggenland
19 september 10.00 uur dhr. Jappy Talma Kwadijk

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 
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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 28 AUG.T/M 3 SEPTEMBER 2021
Zat. 28 aug. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 29 aug. 10.00u   Eucharistieviering Met Muzikale ondersteuning
Woe. 1 sept. 16.30u    Viering door de week
Vrij. 3 sept. 19.00u    Stille aanbidding
  
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 4 t/m 10 SEPTEMBER 2021
Zat. 4 sept. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed-en Communieviering
Zon. 5 sept. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 8sept. 16.30u  Viering door de week
Vrij. 10 sept. 19.00u  Stille aanbidding

Overleden: Tiny Reus-Komen, 96 jaar
                    John Overboom, 70 jaar
                    Johan Schouten, 73 jaar
                    Marie Roelofsen-Langedijk, 97 jaar
                    Bep Hermans-Groot, 81 jaar
                    Riet Keesom-Kraakman, 89 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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“ELKAAR BIJEEN ZINGEN” IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
Op zondag 5 september a.s. gaan onze diensten in de Westfriese Ekklesia in de Protestantse 
kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum, voorzichtig weer van start! De dienst begint om 11.30 uur.
Na december vorig jaar hebben we in verband met Covid geen diensten meer gehouden. Ons 
20-jarig bestaan hebben wij daardoor niet kunnen vieren.  Chaos en willekeur is ons overkomen 
in de afgelopen anderhalf jaar tijdens de corona crisis. Existentiële vragen zijn uit dit besef van 
sterfelijkheid voortgevloeid. Die chaos, willekeur en existentiële vragen om weerwerk, houvast 
en wijsheid. In onze teksten, vieringen en liedjes proberen we die levenswijsheid te ontdekken en 
vast te houden. Het thema van dit jaar zal ook zijn: Zinvol leven. 
Kees Kok opent het seizoen met het onderwerp ‘Elkaar bijeen zingen’. Hoe nu verder met ons 
allen? Over bezieling door woord, muziek en liturgie die blijft in de Westfriese Ekklesia.
Gelet op de Corona-maatregelen dient u zich vooraf aan te melden bij Marga de Groen, 
Mdegroen@planet.nl 
Wij hopen u op  5 september te ontmoeten. U bent van harte welkom.

De volgende viering staat gepland op 3 oktober 2021; Bettine Siertsma zal spreken over: 
‘Kwetsbaarheid als essentie’. Voor nadere info: www.westfrieseekklesia.nl 

 
HET IS WEER TIJD VOOR QUILT IN OUDENDIJK
Het is weer quilttijd in het kerkje van Oudendijk. Zaterdag 
11 en zondag 12 september staan de deuren van de kerk 
open voor de tentoonstelling van de 22-jarige quiltgroep 
(of Bee) Quilt Vermaak van Koggenland.

Het is de jaarlijkse tentoonstelling van Quilt Vermaak en 
dit jaar voeren twee thema’s de hoofdtoon. Eén ervan is een kerstgroep waarbij ieder lid in de 
gemaakte quilt een figuurtje voor haar rekening heeft genomen. Het is dan ook een heel bijzonder 
ontwerp geworden.

Quilten is al eeuwenoud. Restjes stof van kleding werden 
gebruikt om warme dekens en spreien van te maken. In-
middels is deze restverwerking veranderd in het fabriceren 
van de meest ingewikkelde kunstzinnige patronen van 
prachtige stoffen.

Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, zaterdag 11 en zondag 12 
september van 11 tot 16 uur. Toegang 2,50 euro.
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BOEKEN- EN PLATENMARKT 
Op zaterdag  25 en zondag 26 september 2021 wordt in Cultureel Centrum Berkhouter 
Kerk  weer een grote Boeken- en Platenmarkt gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur
Er is een grote collectie binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur, atlassen, reisboeken, 
kunstboeken, kookboeken, studieboeken, stripverhalen, kinderboeken, CD’s, DVD’s Elpee’s en 
legpuzzels.
Encyclopedieen zijn niet interessant voor de markt, die nemen we dus niet meer aan. 
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de 
Berkhouter Kerk. 
De COVID-19 regels zullen stipt worden nageleefd.
Eventueel kunt u spullen brengen bij Piet Koeman. Oosteinde 73. Of bellen met Bertus van 
Veen, om de spullen eerder op te halen. 0229-551355 of 06- 44494627. De spullen bij voorkeur 
aanleveren in bananendozen en houd ze draagbaar aub. Wij zien u graag op de markt.
Zie ook www.berkhouterkerk.nl

BILJARTVERENIGING WESTERKOGGE BESTAAT 50 JAAR !!!
Op de eerste competitiedag van het nieuwe seizoen, dinsdag 24 augustus 2021, is het precies 50 
jaar geleden dat onze biljartvereniging werd opgericht.
Door de onzekere achterliggende corona tijden is het er nog niet van gekomen om een 
feestprogramma in elkaar te timmeren, maar wat in het vat zit kan later alleen maar beter gaan 
smaken.
Uiteraard proosten we op de eerste avond op deze mijlpaal, maar staan tevens even stil bij het 
overlijden van ons oudste lid Piet Houtman op vrijdag 13 augustus jl op 86 jarige leeftijd. Na een 
ziekbed van enkele maanden, met geen uitzicht op herstel, mag je dan van verlossing uit zijn lijden 
spreken.  .
Piet Houtman, wie kent hem niet na zo’n lange carriere aan de biljarttafel? Als je zijn humor 
eenmaal wist te waarderen kon je heerlijke dolle gesprekken met hem voeren, waarbij Piet er 
toch vaak in slaagde om een beetje mysterieus te blijven. We zullen hem missen, maar gaan bij 
een ketsende bal (en wie kent die niet?) nog vaak zijn naam naar boven noemen. Kleurrijke leden 
verdienen het om herinnerd te worden.

Waar af gaat en niet bij komt, dat wordt gauw minder. Dat geldt voor je salaris of aow, maar ook 
voor het ledenaantal van een biljartvereniging.
Uiteraard kent onze club geen minimumleeftijd en ook geen houdbaarheidsdatum.
Nou lijkt biljarten van afstand een spelletje van simpel twee ballen raken, maar laatst bracht een 
gesprek op een verjaardag, dat mag gelukkig weer, een nieuwe invalshoek voor de beleving van dit 
edele spel. Een man van 70 plus, en die hebben we ook in onze gelederen, vertelde dat hij van een 
geriater het advies had gekregen om te gaan biljarten. En wel hierom: je leert om in te schatten dat 
je de ene carambole beter over twee banden kan maken en de ander over drie. Daarbij gebruiken 
de ouder geworden hersenen de vroeger geleerde truc van hoek van inval is hoek van uitval, je 
levert dus inspanning door denkwerk. Hierdoor wordt bevorderd dat de radertjes bovenin soepel 
blijven draaien.
Daarbij komt nog dat de winnaar van een partij de volgende partij aan zijn tafel mag tellen, en wat 
kan beter de bovenkamer smeren dan op je tellen passen?
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Voor de man, vrouw of transgender die na de door corona gedwongen avonden thuis voor de 
komende donkere avonden nog een invulling zoekt, is het bovenstaande misschien een aanleiding 
om eens vrijblijvend te komen kijken op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in De Ridder. Stel daarbij 
de aanschaf van een keu gerust nog even uit, er wordt graag een proefexemplaar beschikbaar 
gesteld. En voor een krijtje kan ook gezorgd worden.
We spelen normaal gesproken twee partijen op een avond, behalve in geval van veel gemiste 
avonden, dan kan de competitieleider besluiten dat er drie gespeeld worden.

De contributie kan bijna geen bezwaar zijn: voor 70 euro zijn we tot aan de kermis in mei 2022 
onder de pannen en van de straat. In voorkomende gevallen kan gespreide betaling met de 
penningmeester geregeld worden, onder strikte geheimhouding natuurlijk.
En U bent dan mooi op tijd om er straks bij te zijn, op het jubileumfeest later in dit biljartseizoen!
Tot ziens op dinsdagavond 24 augustus, precies de verschijningsdatum van deze Heraut.

Peter Kroon, voorzitter

WE GAAN WEER BEGINNEN, WOENSDAG 25 AUGUSTUS!
Best sport liefhebbers, na bijna een jaar gedwongen pauze zijn de zaalsporten ook weer toegestaan. 
Ook onze badminton vereniging staat te popelen om weer te beginnen en hoopt dat zowel leden 
als geïnteresseerden ook graag weer willen sporten. We verwelkomen iedereen graag weer op de 
eerste speelavond, te weten woensdag 25 augustus van 20.00 tot 22.00 uur in de Koggenhal in 
De Goorn. 
Er zal nog geen training zijn, het word weer even rustig opstarten en het lichaam laten wennen aan 
fysieke inspanning, dus ook niet leden zijn welkom om vrijblijvend een shuttle mee te slaan. Rac-
kets en shuttles zijn aanwezig. Kleedkamers zijn in gebruik, maar uiteraard dienen de standaard 
regels nog altijd in acht te worden genomen. Zien we jullie snel?
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De muziekvereniging Volharding is dringend op zoek naar een aantal slagwerkers,
Het Groot orkest en het leerorkest zit al geruime tijd zonder een vaste drummer en/of overige 
slagwerkers.
Het slagwerk in onze harmonie is de motor van onze muziek. Wij spelen vele soorten muziek en 
heb je zelf een keuze, wij proberen samen met de dirigenten deze in te passen.
Er zijn vast drummers en slagwerkers in onze gemeente die ons wil helpen.
Wij repeteren iedere dinsdag in het Dorpshuis Ridder St. Joris, het leerorkest van 19.00 uur tot 
19.50 uur en het Groot orkest van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De eerste repetitie is op dinsdag 24 augustus a.s.
Is de interesse gewekt, neem dan contact op met
Marja de Kamps, 06 4820 3057 of Hans Krijnen, 06 5142 3131.
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YES!! We gaan bijna beginnen!!

Donderdag 26 augustus gaan we starten met de groepslessen in de gymzaal in Spierdijk.
Kickboksen is een heerlijke uitlaatklep voor jong en oud. Het helpt je zelfvertrouwen te
vergroten en je conditie te verbeteren. Kickboksen is een hele goede work out, waarbij je je
hele lichaam gebruikt. Iedereen kan meedoen van beginner tot gevorderden omdat iedereen
het op zijn eigen niveau kan doen.

Lesrooster:
Donderdag 17.30-18.30 Jeugd van 5-10
Donderdag 19.00-20.00 Jeugd van 10-16
Donderdag 20.00-21.00 Volwassenen

Ook kan je bij mij terecht voor personal of duo/ small group training. Dit kan op verschillende
locaties. Voor meer info mail / app of kijk op mijn website www.marleenokx.nl

Kom jij ook lekker mee doen?
Wel als je gezond en klachtenvrij bent.

Een proefles kan altijd, graag wel van te voren opgeven via mail of app
marleenokx@hotmail.com / 0653612042

Kijk ook op mijn facebook en instagram Okx kickboxing & personal training

Tot snel!!

YES!! WE GAAN BIJNA BEGINNEN!!
Donderdag 26 augustus gaan we starten met de groepslessen in de gym-
zaal in Spierdijk.
Kickboksen is een heerlijke uitlaatklep voor jong en oud. Het helpt je 
zelfvertrouwen te vergroten en je conditie te verbeteren. Kickboksen is 
een hele goede work out, waarbij je je hele lichaam gebruikt. Iedereen 
kan meedoen van beginner tot gevorderden omdat iedereen het op zijn 
eigen niveau kan doen.

Lesrooster:
Donderdag 17.30-18.30 Jeugd van 5-10
Donderdag 19.00-20.00 Jeugd van 10-16
Donderdag 20.00-21.00 Volwassenen
Ook kan je bij mij terecht voor personal of duo/ small group training. Dit kan op verschillende 
locaties. Voor meer info mail / app of kijk op mijn website www.marleenokx.nl.
Kom jij ook lekker mee doen?
Alleen als je gezond en klachtenvrij bent.
Een proefl es kan altijd, graag wel van te voren opgeven via mail of app
marleenokx@hotmail.com / 0653612042
Kijk ook op mijn facebook en instagram: Okx kickboxing & personal training
Tot snel!!

TUINDERSCHUITEN VERENIGING “STOER AN UT ROER” 
Op zondag 29 augustus 2021 organiseren wij 
een samenkomst voor leden van de club.

Op deze dag willen wij ook graag nieuwe eigenaren 
van tuinderschuiten begroeten die het varend 
erfgoed een warm hart toedragen.

De vereniging is destijds opgericht om leuke 
activiteiten te organiseren en meer gewicht in 
de schaal te leggen bij problemen met instanties 
omtrent de vaarroute in Koggenland. Maar met 
méér leden is er uiteraard ook meer plezier in het 

varen en het in stand houden van een oude traditie.

Wij komen die dag om 14.00 uur samen bij de Kanovereniging in de Grote Waal.
Om 14.30 gaan wij dan gezamenlijk een ronde varen, Grote Waal via Berkhout van ongeveer één 
uur met als eindpunt wederom de Kanovereniging.
Hier kunnen wij elkaars schuit bezichtigen, ervaringen uitwisselen en nieuwe eigenaren begroeten 
die zich eventueel bij vereniging “Stoer an ut Roer” willen aanmelden, dit onder het genot van een 
(zelf meegenomen) drankje en hapje. De anderhalve meter regel zal hierbij gehanteerd worden.
Voor informatie: stoeranutroer@gmail.com of: 06-34429688  (Don Rinkel)
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ZOMERPROGRAMMA ODE AAN WEST-FRIESLAND BIJ DE BIBLIOTHEEK DE GOORN EN 
OBDAM. 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 Bibliotheek Obdam:
- 30 augustus van 20.00 – 21.00 uur LeesPassie: Ontmoet schrijver Wim Daniëls in Dorpshuis 

de Brink in Obdam

Programma bij de Bibliotheek De Goorn:
- 3 september van 14.30 – 15.30 uur SeniorLAB: foto’s maken met je smartphone
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
- 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.

 www.ehboberkhout.nl

EHBO-VERENIGING BERKHOUT GAAT IN SEPTEMBER STARTEN MET DE 
OPLEIDING EHBO.
De cursus omvat: Verlenen van de eerste hulp aan volwassenen en 
kinderen, reanimatie en stop de bloedingen.
In de huidige samenleving zijn ongevallen helaas een dagelijks voorkomend 
verschijnsel.

Voor slachtoffers is het ongeval op zich al vervelend genoeg. Het is dan ook een hele geruststelling 
als in de eerste ogenblikken na het ongeval de juiste (eerste) hulp wordt verleend. Dit geschiedt 
vaak niet door een deskundige, maar door opgeleide leken (EHBO’ers). Die zijn meestal eerder ter 
plekke bij een ongeval.
De meeste zorgverzekeringen vergoeden of 100% of 75% van de cursuskosten. 
Vraag dit na bij uw zorgverzekering.
Voor opgave en/of vragen kunt u terecht via het e-mailadres: ehboberkhout@gmail.com 
Of u kunt bellen met:    Jacques Hooft  02294-541839
    Dirk Rus           02295-553145
    Teeuwis Klaij    02295-551783

Het bestuur EHBO-vereniging Berkhout.
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De Goorn – Handwerkclub ,,De Rozenstek,, gaat op 1 september weer van start. Wij gaan enkele 
leden missen, vanwege verhuizing en overlijden. Iedereen die ons clubje wil versterken is welkom 
op de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur in de grote zaal van De Rozenstaete. In november 
organiseren we weer een wintermarkt. 
 
 Groet Corrie Bos

GEMENGD KOOR EVERGREEN
Het gaat na 4 Covid aanvallen de goede kant op. Het aantal besmettingen 
loopt terug en een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Tijd om weer 
eens te starten met zingen, wat we een lange tijd hebben gemist. Iedere keer 
als ik over het West fietste, keek ik naar de Groene Toren. De kerkdeur was 
gesloten en het was er erg stil. Maar dat gaan we veranderen. Donderdag 2 
september gaat Evergreen weer als vanouds repeteren. Helaas de eerste paar 
weken nog met de gepaste afstand. Demissionair ministerpresident Rutte heeft 

aangegeven dat vanaf half september de anderhalve meter kan vervallen. Dit wel met de restrictie 
dat de besmettingen en opnames in de ziekenhuizen niet mogen oplopen en liefst verder afnemen. 
Met zingen is het veel prettiger als je degene die om je heen staan goed kan horen. Dat is beter 
voor de totale klankkleur en ook word je daar zekerder door met zingen. Heeft u ook zin om ons 
koor te versterken, kom een keer langs op de donderdagavond om 20.00 uur in de Groene Toren 
te Avenhorn. U bent van harte welkom en weet: Iedereen kan zingen.       

 Bestuur Gemengd Koor Evergreen
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LAURENS MORENO ENSEMBLE IN DE GROENE TOREN OP VRIJDAG 10 SEPTEMBER 2021 
OM 20.15 UUR
Tournee Boedapest Boulevard 2021
Lage strijkers, een nieuw geluid

De traditionele, rijke Hongaarse 
zigeunermuziek, maar dan in een 
warm register: gespeeld met twee 
altviolen, een cymbaal en een con-
trabas. Op de tournee Boedapest 
Boulevard 2021 brengt het Lau-
rens Moreno Ensemble eigen in-
terpretaties van soms eeuwenou-
de liederen.

Fotograaf: Rob van Dam

Altvioliste Laurens Moreno hoorde lang geleden Hongaarse zigeunermuziek op een oude op-
windgrammofoon en raakte direct gefascineerd. Ze studeerde aan het conservatorium bij Esther 
Apituley en speelde samen met onder anderen Nello Mirando en beeldend kunstenaar (en violist) 
Armando.
Ze verdiept zich in dit onmetelijke repertoire, de uit het leven gegrepen liederen en de vurige 
speelstijl van de Roma-muziek, vooral zoals die is ontstaan rondom Boedapest en van generatie 
op generatie op het gehoor wordt doorgegeven. Graag wil ze de altviool hierin een eigen stem en 
een grotere rol geven. Tijdens haar avontuurlijke zoektocht naar de bron van de zigeunerklanken 
ontmoette Laurens de in Boedapest opgegroeide cimbalist Bandi Váradi, die bekend is om zijn de-
licate speelstijl. Met hem vormt ze een vast duo, dat voor deze tournee wordt versterkt door Ban-
di’s zoon Bandika Váradi, een begaafde altviolist, en de fantastische contrabassist Ricsi Vaskó. 

Ze nemen een antieke cymbaal en een oude grammofoon mee. De bijzondere klanken nemen de 
toeschouwers mee naar vervlogen tijden, maar tonen ook aan dat deze muziek nog altijd springle-
vend is. 

Het Laurens Moreno Ensemble is een uniek ensemble dat een vissersdorpje aan het IJsselmeer - 
Laurens is geboren en getogen in Durgerdam - met Boedapest aan de Donau verenigt. 

Met deze tournee presenteren ze ook de nieuwe cd ‘A gém – De reiger’. 
Hongaarse zigeunermuziek met de altviool in het zonnetje met de wereldpremière van het num-
mer ‘Miro Grayiscko Giellie ‘Granini’, van Nello Mirando.

- Het Laurens Moreno Ensemble bestaat uit Laurens Moreno (altviool), Bandika Váradi (altviool/
gitaar), Bandi Váradi (cymbaal) en Ricsi Vaskó (contrabas) 
- Hongaarse zigeunermuziek
- Vrijdag 10 september 2021, Aanvang: 20.15 uur
- Entree: € 15/ kinderen t/m 11 jaar € 5
- Kerk De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB Avenhorn
Kaartjes en informatie: www.laurensmoreno.com
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Kijk,
\ strontgever, /
een mestkever.
Gedijt op schijt.

/ De een zijn bout, \
andermans goud.

/ Prachtige, pure \
eenvoud.

Lourens Schuijtemaker

Scharwoude was van oudsher een vissersdorp. Toch stonden er vroeger een paar grote boerde-
rijen, zoals deze. Let vooral op de prachtige darsdeuren. Deze deuren waren groot genoeg voor 
een wagen hooi. Zo kon het hooi in het hart van de stolp (het vierkant) worden opgeslagen. Deze 
stolp droeg de naam ‚Margaretha Jacoba‘ en werd bewoond door Jan de Groot en Marijtje Knol. 
Zij waren de grootouders van de latere burgemeester Jan de Groot. Helaas heeft de boerderij plaats 
moeten maken voor nieuwe woningen. Het huis ernaast staat er nog wel (Scharwoude 35). Bij 
beide huizen ziet u sierstrepen in het metselwerk. Dit waren zogenaamde spekbanden, passend bij 
de zogenaamde neorenaissance. Dit was een bouwstijl die in de decennia omstreeks 1900 zeer po-
pulair was. Links in de verte zien we het transformatorhuisje, daarachter lag vroeger de brug over 
de trekvaart. Tegenwoordig vinden we daar de rotonde die Scharwoude met Grosthuizen verbindt. 
We zien ook veel meters hekwerk. Het was namelijk verplicht om tuinen te beschermen met hek-
ken. Er werd immers geregeld vee over de wegen gedreven. 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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     Afd. De Goorn / Avenhorn e.o.
EEN GEZELLIGE MIDDAG IN DE TUIN
Vanwege de Corona -regels was het ook het eerste halfjaar niet mogelijk om iets te organiseren 
voor onze gasten waarbij men elkaar kon ontmoeten. Omdat inmiddels de meeste gasten en vrij-
willigers zijn ingeënt leek het ons goed een kleinschalige activiteit te organiseren.
Op 3 verschillende middagen hebben we steeds met 5 gasten en 5 vrijwilligers van de mooie tuin 
en de gastvrijheid bij een van onze vrijwilligers mogen genieten. De weergoden waren ons goed 
gezind hoewel het de eerste middag bijna dreigde mis te gaan omdat er vlak voor de start nog een 
flinke regenbui uit de lucht viel. Gelukkig was het net op tijd weer droog en werd het een mooie 
zonnige middag.
We begonnen met een voorstel rondje omdat niet iedereen elkaar kende. Dit leverde enkele ver-
rassende wetenswaardigheden op en gaf meteen gespreksstof. We werden getrakteerd op koffie of 
thee met gebak en een glaasje fris en ook een advocaatje met slagroom lieten de gasten zich prima 
smaken. Tussen de gezelligheid door had Ada een puzzeltochtje door de prachtige tuin waarbij 
zowel Ada als Piet leuke verhalen vertelden over het ontstaan van de tuin en de verkregen bloe-
men en planten. De kegelbaan van Piet viel ook erg in de smaak bij de gasten en er werd gezellig 
gestreden en veel gelachen. Na de verhitte strijd ging Ada rond met een heerlijk ijsje.
De middag werd afgesloten met een lootje uit hoge hoed wat voor een paar gasten een lekkere pot 
zelfgemaakte jam opleverde.
Ada en Piet werden bedankt voor de gezelligheid en  hun voortreffelijke gastvrijheid. 

Liesbeth Dekker. 
Vrijwilliger Zonnebloem De Goorn e.o 

 Afdeling Avenhorn/ Oudendijk
Na elkaar vanwege de corona maatregelen lange tijd niet te hebben gezien, werd er op 15 juli in 
de Grost een high tea georganiseerd. Met een goed gevulde zaal, werd het erg gezellig. Vanessa en 
Martin hadden goed hun best gedaan en de thee en lekkere hapjes op mooie etagères vielen goed 
in de smaak. Er kwamen ook nog warme gerechtjes. Iedereen was blij om elkaar weer eens te zien 
en bij te praten en de middag vloog voorbij.
Hannie Offringa kon helaas nog geen volgende activiteiten aankondigen, wel zijn er nog mooie 
plannen. We hopen op meer versoepelingen. 
Met de fietsclub zijn op een aantal woensdagmiddagen ook weer leuke uitstapjes gemaakt. We 
hopen op nog een paar tochtjes en straks weer bowlen.

 Harmina ter Schure
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DE PASTORIE AAN DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1915.

Deze foto doet een beetje stads aan met de statige pastorie in het midden en twee dames met lange 
rokken op de voorgrond. Helaas is de pastorie, daterend van 1863, in 1960 gesloopt. Rechts zien 
we de oude boerderij met houten halsgevel waar de doktoren Petrus en Bernardus Delemarre 
praktizeerden. En later was het de stek van Kuiper.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

 Co Beemsterboer
 06-44564158
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AGENDA 25-08 T/M 8-09

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
 25-08  t/m  Bibliotheek Diverse activiteiten 
 23-09  
Woe 25-08 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER 
Za 28-08   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER 
Za 28 aug. 17.00 uur St. George Spierdijk Fred Faydherbe Koggentoernooi
Za 28-08   9.00 uur Grosthuizen/ OUD PAPIER
   Scharwoude  
Woe 01-09 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ 
Za 04-09   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER 
Za 04-09   8.30 uur Berkhout Westeinde OUD PAPIER 
  (vanaf Concordia)
Za/zo 4-09 
t/m 12-09  Berkhout Berkenslag tennistoernooi 
Woe 08-09 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER 
Woe 08-09   9.30-11.30 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffieochtend

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
 25-08 t/m  Bibliotheek Diverse activiteiten
 23-09 
Za/zo 4-09 t/m 12-09 Berkhout Berkenslag tennistoernooi
Vr 10-09 20.15 uur Groene Toren/ 
   Het West 19 Avenhorn Het Laurens Moreno Ensemble
Za/zo 11/12-09 11.00-16.00 uur Kerk Oudendijk Quilt Vermaak tentoonstelling
Za/zo 18/19-09  Schouwburg Tribute concert 
   Het Park Hoorn  Projectkoor Inspirations
Za/zo 25/26 -09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Vr 8-10  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

Nelly Braas is half februari j.l. verhuisd van Oosteinde 102A naar Lindendael Olijf Thuis Koe-
poortsweg 35, 1624 AB Hoorn. Corona maakte bezoek lastig maar nu mag het weer (met een 
mondkapje dat bij de ingang ligt.) Ook een kaartje wordt zeer gewaardeerd door Nelly. 

 Voor info: Jan Besseling, 06-10773131.

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij hebben ontvan-
gen tijdens haar ziekbed en na het overlijden van

Bep Hermans-Groot
Ook bijzondere dank gaat uit naar de zorgmedewerkers van de Rozenstaete, huisartsen, pastor 
Knol en de uitvaartverzorger Bram Blaauw.
De opbrengst voor het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 475,00 opgebracht. Onze hartelijke 
dank hiervoor. Wat zal Bep supertrots zijn!

 John en Angelique, Ramona ✩, Susan en Stefan Groot
 West 1B 1633 JA Avenhorn 

Dankbetuiging

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, kaarten en bloemen 
die wij hebben ontvangen na het overlijden van

Jan Roos
Onze dank hiervoor.

Familie Roos,
Oudendijk



19

Dankbetuiging

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

Ria Jong-van Langen
Uw aanwezigheid, lieve woorden, kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.

 Paul Jong, Manuela, Joachim, Marian en Jan-Piet en kleinkinderen

TENSLOTTE

Aangeboden:
Persianer bontjas maat 46 € 75,00
Een nertsjas maat 42 € 75,00
50 grammofoonplaten € 50,00
Philips Pickup € 50,00.
 G. v.d. Pas, Bobeldijk 76, Berkhout
 Tel. 06-30776149

Fietseninzameling.
Voor de sociale werkplaats van Stichting Unu Pikin in Suriname zijn we op zoek naar goede twee-
dehands dames- en kinderfietsen. Heeft u iets staan? Neem dan contact op met Jurrian Dekkers, 
tel. 0229-551615 of breng ze langs aan De Hulk 8.

Boekwinkel Overweg met boeken:
Met de boekwinkel bij de spoorwegovergang op De Hulk worden fondsen geworven voor Stichting 
Unu Pikin Suriname. 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.

Nazomeren in de Achterhoek.
Te huur in de Achterhoek op een kleinschalig park ‘de Lindehoeve’ in Laren, Gelderland, onze 
vakantiebungalow, ligt aan het Pieterpad, vlakbij de bossen van Verwolde en kastelen, plaatsen in 
de buurt zijn o.a. Lochem, Deventer, Zutphen en Markelo. Er zijn drie horeca gelegenheden in het 
fietsdorp Laren op steenworp afstand.

Voor informatie:
Annet Wever-Koning, 0229-542745

of 06-20034172

T.k.
Echt wild zwijn compleet met kop en poten en staart. Als kleed op de grond of aan de wand.
€ 100,00 vaste prijs.
 Tel. 0229-540067
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Te koop:
Herenfiets Giant licht gewicht 185 euro. 

Tel. 0229-542883.
Bellen tot half 2 en na 5 uur.

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


