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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1419
7 september 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 15 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
Wat een volle Heraut vorige keer! En wat waren we als redactie daar weer blij mee.
Blijf vooral leuke stukjes insturen, daarom is er deze keer ook weer een hoop te lezen. 

Nog weer eens een verzoek voor de naamgeving van de 
documenten, wilt u uw stukjes opslaan met in de titel iets van de 
vereniging of van de inhoud in de bestandsnaam en niet ‘stukje 
heraut’ of ‘document 1’ of zoiets, dit is makkelijker voor ons en 
de drukkerij om onderscheid te maken tussen de verschillende 
bestanden. Alvast bedankt.
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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:
29-08 Berkhout    10.00 uur  ds. Henk van Olst organist   mevr. Arja Pronk
05-09 Oudendijk  10.00 uur  dhr. Ton Heijboer organist   dhr. T. Koelstra
  Gezamenlijke dienst PGZO en PGK
12-09  Avenhorn   10.00 uur ds. Hans Reedijk organist   mevr. Bets Conijn
                                  Gezamenlijke dienst PGK en PGZO Dit is de startzondag
19 sept. Berkhout  10.00 uur  ds.R.Erkelens organist mevr. B.Conijn

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

12 september 10.00 uur ds. Hans Reedijk Avenhorn samen met Koggenland
19 september 10.00 uur dhr. Jappy Talma Kwadijk
26 september 10.00 uur ds. Hans Reedijk Edam 
 oecumenische viering vredeszondag Raad van Kerken
  3 oktober 10.00 uur ds. Oane Reitsma Berkhout samen met Koggenland

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 11 T/M 17 SEPTEMBER 2021
Zat. 11sept. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 12 sept. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
 
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 18 T/M 24 SEPTEMBER 2021
Zat. 18 sept. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 19 sept. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning

Gedoopt: Op 5 september heeft Jinte Alida Neeltje van Dolder het H.Doopsel ontvangen.

Let op: ivm de vakantie van pastor Nico vervallen de woensdagmiddagviering en de stille 
aanbidding op de vrijdagavond van 6 t/m 30 sept.

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

Wilt u 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. 
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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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl 

Een herkenbaar beeld van De Goorn. We zien 
de toren van de katholieke kerk naar de hemel 
reiken.  Deze kerk werd in 1929 gebouwd naar 
ontwerp van Joseph en Pierre Cuypers. Toch 
gaat de geschiedenis van parochie Onze Lieve 
Vrouw van de Heilige Rozenkrans verder terug, 
tot diep in de zeventiende eeuw. De parochie 
begon als schuilkerk, omdat in de tijd van de 
Republiek officieel alleen de gereformeerde kerk 
was toegestaan. 
Het café (nu Eetcafé 70) kent eveneens een 
lange geschiedenis. Erik Koning en Frans 
Blom zijn druk bezig de rijke geschiedenis 
van dit café te ontrafelen. Het streven is om 
daarover in samenwerking met Historische 
Vereniging Hemony een speciale publicatie 
aan te wijden. 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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HIER EEN BERICHTJE VAN HET KOOR BERKHOUT VOCAAL.
Als deze heraut bij u in de brievenbus valt gaan we voor het eerst na anderhalf jaar weer repeteren.
Dit alles doen we volgens de richtlijnen van het R.I.V.M. 
Onze locatie is daarom niet meer café De Ridder maar het cultureelcentrum “Berkhouter kerk”, 
dit is tegenover café De Ridder aan de Kerkebuurt 172 te Berkhout.
Vindt u zingen leuk dan bent u van harte welkom, we starten 1 september en oefenen eens in de 
twee weken op de woensdagavond.
Bent u nieuwsgierig kijk dan ook eens op onze website www.berkhoutvocaal.nl hier kunt u ook 
alle repetitie data vinden. 
Er is een uitgebreid repertoire met oude liederen maar ook musical en eigentijdse Nederlandstalige 
muziek is aanwezig.
Het kerstconcert is voor ons koor het hoogtepunt van het jaar, we hopen dan ook dat het dit jaar 
weer mogelijk zal zijn om dit te kunnen verzorgen en dat Covid geen spelbreker zal zijn.
Trek de stoute schoenen aan en kom eens langs op onze repetitie data, u bent van harte welkom, 
met vriendelijke groet, namens het bestuur Cathy de Lange

GYMLES IN GROSTHUIZEN
Voor de Gym 60+ in Grosthuizen zijn er nog 2-4 plekken vrij voor enthousiaste en sportieve 
mensen. Wij gymen iedere woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal van het Dorpshuis, 
Grosthuizen 76A.
U mag uiteraard ook aanmelden voor een proefles!
Opgeven en informatie kan gevraagd worden via 06-55544634.
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DO ORTRAPPEN FIETSTIPS

Week 36 (6 september)
Doortrappen fi etstip: Beginnen met de 
e-bike.
Overweeg je de aanschaf van een e-bike? 
Probeer eerst verschillende e-bikes uit. 
Als evenwicht houden op de gewone 
fi ets lastig is, dan is een e-bike met drie 
wielen misschien een testrit waard.
Digitale aanrader: Sta stil bij de verschil-
lende versnellingen DOORTRAPPEN  
Versnellingen op de e-bike

Week 37 (13 september)
Doortrappen fi etstip: Ritsen op de fi ets. 
Op een verkeersluwe weg kan je vaak 2-aan-2 fi etsen. Het kan voorkomen dat je wordt ingehaald 
door andere weggebruikers of dat ze je tegemoetkomen. Door te ‘ritsen’ kan je op een veilige ma-
nier achter elkaar gaan fi etsen. Hoe doe je dat? 
De fi etsers die aan de binnenzijde van de weg fi etsen (= langs de berm) duwen minder hard op de 
pedalen. Daardoor komt er meer ruimte tussen die fi etsers en hun voorgangers. De fi etser aan de 
buitenkant (=kant van de weg) gaat achter de fi etser rijden waar hij/zij naast rijdt. Na het passeren 
van de andere weggebruiker kan je weer 2-aan-2 gaan fi etsen. 

RUIM 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN 
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 12 september van start

Van 12 t/m 18 september is de collecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Het is de grootste jaarlijkse actie voor mensen met een 
spierziekte in Nederland. Ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om 
geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor alle mensen met een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het doel van het fonds is om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, 
het middel is wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Beatrix Spierfonds fi nanciert en stimuleert 
onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwali-
teit van leven van patiënten nu. 
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Het fonds krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties en de inzet van vele vrijwilli-
gers. De collecte is één van de belangrijkste inkomstenbronnen. 

Kom ook in actie tegen spierziekten en kom ons team van collectanten versterken. 
Voor de volgende straten zoeken we nog een collectant: 
Avenhorn     De Goorn
Ariëns      Buitenplaats (te verdelen)
Bonkelaar     Dwingel e.o.
Molenhof     J. Bakkerstraat e.o.
’t Veer (te verdelen)    Rietsikkel
Wieken      Zuid-Spierdijkerweg

Guda Rinkel – Grosthuizen 46 – 541893  Denise Bekkers – 06-12268286

Mist u de collectant? Doneren kan ook via de online collectebus van het fonds. Ga naar www.prin-
sesbeatrixspierfonds.nl/collectebus en doneer een bedrag naar keuze voor meer wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten.

Samen zijn wij krachtig tegen spierziekten!

“STOER AN UT ROER “
Op 29 augustus 2021 hadden wij een bijeenkomst met onze leden, met 
tevens als doel nieuwe leden te verwelkomen.
’s Middags vertrokken we met de schuit richting kanovereniging de 
Hulk.
Helaas was de zon er niet bij maar het was goed te doen met af en toe 
een miezerbui.
We heten natuurlijk niet voor niets “Stoer”an ut Roer.
Eenmaal aangekomen bij de Hulk hadden zich al meerdere schuiten 
verzameld, 9 tuinderschuiten met enthousiaste leden lagen klaar om 
een stuk te gaan varen door de Hulk en Berkhout.
Bij terugkomst op de Hulk werd aangemeerd om nog gezellig na te 
praten, een drankje te drinken en elkaars schuiten te bekijken, er zijn 
namelijk vele verschillende soorten en modellen, waaronder ook een 
hele oude Langedijker koolschuit van meer dan 100 jaar oud.
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.
D’r nei weer bloid op huis an

Heb je ook een schuit en wil je lid worden, dat kan, aanmelden bij: stoeranutroer@gmail.com

*******************************************************************
Op 19 september 2021 organiseert Tuinderschuiten vereniging Stoer an ut Roer een eigen 
Monumentenmiddag en wel met een uitje naar scheepswerf Potveer aan het West 45 in Avenhorn. 
De werf bestaat al sinds 1926.
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Hierbij nodigen we iedereen 
uit met een tuindervlet op 
zondag 19 september om 
14.00 uur.

Kom met je schuit en 
heb je vragen over het 
bouwjaar en type dan weet 
hoogstwaarschijnlijk Wim 
Potveer hier meer over te 
vertellen.
Het smidsvuur gaat aan en er 
wordt uitleg gegeven over het 

ontstaan van de scheepswerf en speciaal over de bouw en het onderhoud van tuindervletten er is 
speciale uitleg over een recent gerenoveerde tuindervlet.
Een ieder is welkom om langs te komen, met of zonder tuinderschuit.

Tuinderschuiten vereniging Stoer an ut Roer
Voor informatie: stoeranutroer@gmail.com 

‘VADER ONBEKEND’ IN KERK OUDENDIJK
Oudendijk – Hij zocht een halve eeuw naar 
zijn vader. Moeder wilde niets over zijn bio-
logische vader zeggen, stiefbroers en zussen 
negerden en kleineerden hem. Zijn eigen 
moeder sloeg hem met een naaldhak op zijn 
kop. 
Noord-Hollander Peter van Breemen heeft 
zijn jeugdervaringen en de zoektocht naar 

zijn pap op papier gezet: ‘Vader Onbekend’ is een boek waarin hij het vallen en opstaan in zijn le-
ven intensief heeft beschreven. Hij was liefst twee keer de hoofdpersoon in het televisieprogramma 
DNA Onbekend van Caroline Tensen.

Zondagmiddag 19 september komt Peter van Breemen naar het kerkje in Oudendijk om voor te 
lezen uit Vader Onbekend en te vertellen over zijn speurtocht en de resultaten daarvan.
De toegangsprijs is 5 euro pp en omdat de belangstelling groot is, kunt u kaarten alleen bestellen 
via de website van de kerk: www.kerkoudendijk.nl
Zondagmiddag 19 september, 15.00 uur, kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, 5 euro pp.  
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NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS

Speellocatie Golfbaan Spierdijk

CLUBAVOND BRIDGECLUB KOMPAS
Na bijna een jaar geen bridge spelen zijn we op 15 juli gestart met de zomer-
drive, dit hebben we 7 weken kunnen doen in een kleine zetting. We gaan 
nu weer van start met ons winterprogramma en dat doen we op donderdag 9 

september met de jaarvergadering waarna we nog een paar rondes bridge spelen. Op donderdag 
16 september 19.30 uur zullen we weer van start gaan met onze competitie, wel met inachtne-
ming van de corona regels. 
We hopen weer veel leden terug te zien en mocht u ook zin hebben om geregeld een avond bridge 
te spelen dan kunt u terecht bij onze vereniging, we spelen op de locatie: Golfbaan Spierdijk in de 
Wogmeer. Zie onderstaand adres. Aanmelden kan bij tc@bckompas.nl

Bridgecursus voor beginners.                   
De meeste kaartspelen zijn in een paar avonden te leren. Bij Bridge is dit niet het geval. Het is een 
spel waar ontzettend veel in zit en waar men niet gauw op uitgekeken raakt.
Bridge is een partnershipspel. U speelt samen met een partner tegen andere partners. 
Het kan op een club in competitieverband, maar ook thuis gespeeld worden. In deze cursus leert 
u de fi jne kneepjes van dit boeiende spel.
Het scherpt de geest en u ontmoet veel nieuwe mensen waar uit niet zelden hechte vriendschap-
pen ontstaan.
Op dit moment zijn er voldoende aanmeldingen om deze cursus te laten starten en wel op woens-
dag 22 september.
Mocht u ook interesse hebben om dit spel te leren, meldt zich dan nog aan.
De 1e cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op de woensdagavond.
Locatie: Golfbaan Spierdijk, Wogmeer 86a, 1643 NH Spierdijk.
Startdatum: 22 september 2021
Aanvang lessen: 19:00 uur.
Cursusleider: Roelof de Vrij en Frits de Wit
voor inlichtingen: R.J. de Vrij, tel. 072-5751172
Kosten: € 75,- voor 12 lessen en € 12,- voor het bridge lesboek
Deelnemers worden gratis lid van Bridgeclub Kompas.
Na de cursus krijgt u de mogelijkheid om met begeleiding van ervaren bridgers uw kennis te oefe-
nen. Voor info of aanmelding: email sturen naar INFO@BCKOMPAS.NL 
Internet: WWW.BCKOMPAS.NL/CURSUS.

Met vriendelijke groet
PR Kompas, Ineke Mes
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INSCHRIJVING TOERSCHAATSEN IJSCLUB AVENHORN 

Toerschaatsen
In de week van 4 oktober start alweer het nieuwe seizoen toer-
schaatsen. Wij hebben nog plek voor nieuwe schaatsers.
  

Wij hebben het lesgeld voor aankomend seizoen gelijk gehouden aan dat van vorig jaar: 
·	 Vanaf 18 jaar € 108,00 inclusief contributie;
·	 Tot 18 jaar € 103,00 inclusief contributie.
De les op de vrijdag wordt weer door ons verzorgd. De tijd is van 19.00 tot 20.00 uur. 
De 1e les is op vrijdag 8 oktober, dus als u mee wilt doen, meldt u zich dan snel aan bij ons. 
E-mail: info@ijsclubavenhorn.nl / Telefoon: 0229 544148. 

Er bestaat de mogelijkheid om op de maandag (start 4 oktober) les te krijgen (21.00 tot 22.15 
uur); in dat geval kunt u contact opnemen met Frits van der Zee, coördinator Jeugd- en Toer-
schaatsen. Deze lessen worden verzorgd door IJsclub Hoorn. 
E-mail: w.vanderzee@quicknet.nl / Telefoon: 0229 542212.
  
Eind september moeten de aanmeldingen doorgegeven zijn aan de Baanvereniging Hoorn. Wij 
zouden het op prijs stellen als u zich ruim voor die tijd bij ons aanmeldt. Na aanmelding ontvangt u 
van ons een bevestiging. Het lesgeld kunt u overmaken op onze rekening: NL67RABO0307619508 
t.n.v. IJsclub Avenhorn onder vermelding van uw naam en ‘toerschaatsen’. Zodra wij uw betaling 
hebben ontvangen, zullen wij uw aanmelding doorsturen aan de BVH (Baanvereniging Hoorn). 
  
Vervolgens ontvangt u zelf per e-mail van de BVH een bevestiging en een digitaal toegangsbewijs. 
Dit digitale toegangsbewijs dient u elke les bij u te hebben en te kunnen tonen (hetzij een uitge-
printe versie, hetzij digitaal). 

Jeugdschaatsen
Zoals elk jaar starten wij weer in de 2e helft van het schaatsseizoen (rond de Kerst) met het jeugd-
schaatsen. Binnenkort zullen wij u informeren over aanmelding en kosten. Net als vorig jaar zullen 
we hierin samenwerken met IJsclub De Goorn.

Lidmaatschap
Voor informatie m.b.t. het lidmaatschap en aanmelding hiervoor, kunt u zich wenden tot onze 
penningmeester Peter Koopman, telefoonnummer 06-38717270 of een email sturen naar info@
ijsclubavenhorn.nl. 

Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn,
Wendy van Loodam, secretaris
tel. 0229 544148 
info@ijsclubavenhorn.nl 
www.ijsclubavenhorn.nl 
www.facebook.com/ijsclub.avenhorn 
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Zaterdag 2 oktober, aanvang 20.30 uur

Eli Goffa
Written in The Stars

 
Zondag 17 oktober organiseren we een paddenstoel wandeling
De paden op de lanen in… De route is ca. 5 of ca.10 km.  
Kortom een gezellig en sportief familie uitje. We hopen natuurlijk op stralend weer!!!!
Let op: Reserveren verplicht!
www.brakenkerkje.nl 

Tijdens de herfstvakantie hebben wij een leuk kinderprogramma
Pannenkoeken uit Syrië 

Een vrolijke voorstelling voor kinderen van 4 tot 10 jaar. Datum donderdag 21 oktober. 
De aanvang is om 14.00 uur.

De voorstelling gaat over Nour. Hij is nieuw in Nederland 
en komt voor zijn eerste Nederlandse les bij juffrouw Jan-
sen. Samen maken zij veel plezier en ondertussen leert 
Nour veel nieuwe dingen over het leven en werken in 
Nederland en over de verschillen én de overeenkomsten 
tussen mensen. Met grappige taalspelletjes, bonte kleding 
en veel plezier. En natuurlijk met pannenkoeken…
Let op: Reserveren is verplicht!
www.brakenkerkje.nl 

Friends to be  
Vrijdag 22 oktober. De aanvang is om 20.30 uur

Friends to be....... Is de naam  van de nieuwe voorstel-
ling van Op Roet.  Oost ontmoet west en vice versa. Twee 
acteurs uit verschillende culturen,  Nour Mardini en Ge-
rard Venverloo, onderzoeken of zij ondanks of dankzij alle 
verschillen vrienden kunnen worden.
Let op: Reserveren verplicht

Voor meer activiteiten in ons knusse sfeervolle kerkje, 
neem een kijkje op onze mooie website:    
www.brakenkerkje.nl 
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OLYMPIA GYMVERENIGING SEIZOEN 2021-2022
Zin om bij onze gezellige vereniging te sporten, kom dan 2 lessen gratis uitproberen in de gymzaal 
naast café ‘de Ridder’ in Berkhout. 

Maandag
9.00- 10.00    Mindfulness-Poweryoga

Woensdag
09.45-10.45   Fit+  voor dames en heren vanaf ± 50 jaar
20.00-21.00   Aerobics/steps/bodyshape volwassenen
20.30-21.15     Wandelbootcamp volwassenen

Vrijdag
13.00-14.00    Recreatiegym groep 1 en 2 + 3 jarigen (in overleg)
14.00-15.00    Recreatiegym groep 3 en 4
15.00-16.00    Freerunnen groep 5 t/m 8
16.00-17.30   Turnen groep 4 t/m 8
17.45-18.45   Doekturnen vanaf 9 jaar
19.00-20.00   Sport en spel VO jeugd 11 tot 16 jaar
20.00-21.00    Sport en spel VO jeugd vanaf 16 jaar

Website www.olympiaberkhout.nl, sporthal De Ridder, Kerkebuurt 171
stuur ons een mail:info@olympiaberkhout.nl of bel Simone Buis 06-40415962 
Like onze facebookpagina!

LAPPEN 5-DAAGSE BIJ SOGGES EEN ENORM SUCCES!!
Kringloop & kadowinkel Sogges in Avenhorn organiseerde dit 
jaar op 17, 18, 19, 20 en 21 augustus lappendagen. Wat zijn 
er ontzettend veel mensen naar de winkel gekomen om te 
snuffelen tussen al het moois! 
De lappen 5-daagse is weer voorbij. We hebben een gezellige 
week gehad mede door uw komst, uw aardige reacties en 

oprechte belangstelling. Namens Team Sogges heel erg bedankt voor alle aankopen die u heeft 
gedaan. Voor volgend jaar zetten we dit thema zeker weer op de agenda!
Kijkt u eens op de site van Bake for Life (www.bakeforlife.nl) om een indruk te krijgen van wat er 
gedaan wordt met de opbrengsten van Sogges.
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Om spullen aan te leveren kunt u terecht op West 49A, 
Avenhorn. Elke zaterdag zijn we daar geopend tussen 
09.00 en 12.00 uur. Na alle drukte van de afgelopen tijd 
kunnen we zeker weer nieuwe spullen gebruiken! Op onze 
website kunt u vinden waar belangstelling voor is.

Kijk ook eens op: www.sogges.nl.
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

EEN UITJE( EINDELIJK) VAN DE OUDEREN BOND BERKHOUT-
BOBELDIJK.
Na ons koffiemiddag op 30 juni,  de vraag, hoe we de draad 
weer op moeten pakken. Nu ons eerste uitje. 
Zondag 29 augustus in VUE in Hoorn komt er een film van 
Andre Rieu, daar willen we naar toe. Eerst geïnformeerd bij 
VUE hoe ze de corona regels hanteren want ook wij als oude-
ren willen geen besmetting oplopen. Alles is naar wens, tussen 

de stoelen worden ruimtes ingedeeld. We krijgen een formulier mee waar mensen mogen zitten. 
Ja, dan de leden informeren wie mee wil. Gelukkig zijn ze enthousiast, we hebben nu leden ge-
noeg om een eigen zaal te vullen wat ook gebeurd.  
Om 13.00 uur zondagmiddag zijn we allemaal aanwezig, eerst lekker koffie drinken met natuurlijk 
wat lekkers, dan de plaspauze want 14.00 uur begint de film. We zitten allen pontificaal op onze 
toegewezen stoelen en wachten af. 
Nou het eerste anderhalf uur vliegt voorbij. Of je op het Vrijthof zit maar niet alleen daar ook Sid-
ney, Londen, Japan enz, enz. komen langs met het Johan Strauss orkest en zijn bevlogen dirigent. 
Pauze van 10 min en dan weer verder. Weer anderhalf uur van de muziek en prachtige kostuums 
genieten. Met de 3 Russische muzikanten en de Afrikaanse Dream Song, hou je het niet droog. 
Een pracht middag, die al het werk wat vooraf nodig was, met heel tevreden leden een geslaagd 
eerste uitje na anderhalf jaar met corona. Nu proberen om weer langzaam aan de volgende uitjes 
te denken en werken.

Vrijwilligers van de OBBB,
 Met hartelijke groet Maartje.

AN DE LINGER HOUWE
Weet jij wie of tillefoônnummer 3124685788 heb?’ vraagt Siem an Ria.
‘Weet ik veul, leit ‘m maar gaan. Al moete ze oôs hewwe, den belle ze nag welders.’
Twei dage ternei komt weer ‘t zelfde nummer in beêld. Siem neemt op en zoit: ‘Met Siem. Met 
wie spreek ik?’
De are kant: ‘O, wat ben ik blij dat ik u aan de lijn heb. Ik heb een geweldige aanbieding voor u.’
‘Zônet. En wat mag dat den wel weze?’
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‘U kunt in de toekomst heel veel besparen op aardgas,’ zoit de kirrel.
‘Da’s mooi, zuks past me. Maar wie ben jij oigelek? Ik wul altoid graag wete met wie of ik van doen 
heb.’ ‘Mijn naam is Jan  Bakker.’
‘Oh, zônet. Ben jij er ientje van Jaap Bakker, die an de Lage Doik weunt?’
Dat was ie niet en hai wul drekt weer verder prate, maar Jaap begint  nou echt goed op stoom 
te kommen. ‘Nei, dat zel wel niet. Jaap Bakker heb gien joôs. Bè je d’r den ien van Kees Bakker, 
de smid? Me peerd raakte ‘n keer an de kletter en toe heb ie ‘n oizer strooid. Kees het er ‘n nuw 
onderzet. Hai was ok nag skeipeskos. Ja, die is al ‘n toidje doôd. De baker heb d’r gien skuld an 
had oor. Hai was drieënnegentig.’
Nei, hai was ok niet ‘n zeun van Kees Bakker. Metien haalt ie asem om ‘t gesprek weer overneme 
te kennen, maar Siem was ‘m voor.
‘Bè je d’r den ientje van Frans Bakker, de berehouwer? Die had altoid skoftig beste bere. De zeuge 
die hai dekt had krege altoid ‘n zoôt bigge. Goed soort, die bigge groeide as koôl. Ôh nei, dat ken 
niet, want Frans en Afie hadde zeuven joôs, allegaar moide. Dat deer kè jij niet van ofstamme.  ‘t 
Ken wél weze dat je oom teugen ‘m zegge moet. Maar den moet je in ‘t gesticht hier op ‘t durp 
weze, want deer zit ie. Afie is er niet meer, maar deer heb Frans gien erg in, want hai is de weg 
puur kwoit.’ Nou perbeert de opbelder met ‘n luie stem Siem te onderbreken en verdaaid, dat lukt.
‘Meneer, ik wil u ‘n aanbod doen waar u eigenlijk geen nee tegen kunt zeggen. U kunt een con-
tract afsluiten voor 5 cent minder per kuub aardgas, is dat niet aantrekkelijk?’ zoit de belder.
Siem: ‘t Is oigelek te geef, maar perbeer je gas an ‘n aar te sloiten: ik  hew ‘n kôlekachel en kook 
elektries!’

Klaas Jan Bierman

Wil je het spelen op je accordeon weer oppakken of wil je het leren? 
Dan is dit je kans!

10 probeerlessen bij 
Accordeonvereninging Con Zelo te Hoogwoud 

Als het accordeonspel al geen geheimen meer voor je heeft, geef je dan op voor 
het A- of B-orkest

Meld je aan bij Elly Helder 0229-581693
zij geeft je alle informatie 
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HET WEST IN 1913

De digitale fotocollectie van de Historische Vereniging Hemony en mijn digitale collectie zijn on-
langs samengevoegd. Beiden beschikken we nu over een heel groot bestand aan oud fotomateriaal 
van de dorpen De Goorn; Avenhorn; Grosthuizen; Scharwoude en Oudendijk. De bezoekers van 
de websites ‘hvhemony.nl’ en ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ zullen dat wel merken. Op beide 
websites is namelijk een groot aantal foto’s toegevoegd. Ze geven thans een vrijwel compleet beeld 
van de vijf dorpen in de twintigste eeuw.
Deze keer een opname van het West uit 1913. We bevinden ons ter hoogte van het schildersbedrijf 
van Herke Bakker, later C. Bol, dat we tussen de bomen zien.
Bij de jongetjes zien we Joh Bels. 
Rechts zien we nog net het in 1906 gebouwde huis van dokter Geel, later van dokter Van der 
Hoeve (West 5).

Co Beemsterboer
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KBO  DE GOORN

JAARPROGRAMMA 2021 -2022
activiteiten in de Rozenstaete op donderdagmiddag  
zaal open 13.45 uur   aanvang 14.00 uur

01 september 2021   Fietsdag
09 september 2021   Opening met muziek Gerard Koedooder
16 september 2021   Klaverjassen
23 september 2021   Thema: Rundveemuseum  
30 september 2021   Bingo
07 oktober 2021   Klaverjassen
14 oktober 2021   Thema: Westfrieze-helden 40-45 film
21 oktober 2021   Thema: Hollandse Waterlinie
28 oktober 2021   Klaverjassen
04 november 2021   Filmmiddag
11 november 2021   Thema: Russisch Vocaal 
18 november 2021   Klaverjassen
25 november 2021   Sinterklaasmiddag
02 december 2021   Thema; Oude bouwvallen in West-Friesland
09 december 2021   Klaverjassen
16 december 2021   Kerstmiddag met optreden van Anna en Irma

2022
06 januari  2022   Klaverjassen
13 januari  2022   Filmmiddag
20 januari  2022   Bingo
27 januari  2022   Klaverjassen
03 februari 2022   Jaarvergadering; na de pauze muzikaal 
     optreden van Janina Greven
10 februari 2022   Thema: Vronie Spil met wandeling in Japan
17 februari  2022   Klaverjassen
24 februari 2022   Filmmiddag
03 maart  2022   Bingo
10 maart  2022   Klaverjassen
17 maart  2022   Thema: muzikale quiz
24 maart  2022   Thema: presentatie over Vleermuizen
31 maart  2022   Creatieve middag
07 april  2022   Klaverjassen
14 april  2022   Thema: weerman Jan Visser
21 april  2022   Bingo
28 april  2022   Klaverjassen Finalemiddag
12 mei  2022   Busreisje
18 mei  2022   Fietsdag
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AGENDA 08-9 T/M 22-09
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
 08-09 t/m
23-09  Bibliotheek DIVERSE ACTIVITEITEN
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
Do 09-09 13.45 uur Rozenstaete De Goorn OPENING MET MUZIEK VAN 
   KBO.  GERARD KOEDOODER
Vr 10-09 20.15 uur Groene Toren HET LAURENS MORENO
   (Het West 19 Avenhorn) ENSEMBLE
Za 11-09 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 11-09 12.00-16.00 uur Berkhouterkerk OPEN MONUMENTENDAG
Za/zo 11/12-09 11.00-16.00 uur Kerk Oudendijk QUILT VERMAAK TENTOONSTEL-

LING
Woe 15-09 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 16-09 13.45 uur Rozenstaete De Goorn KBO. KLAVERJASSEN
Za 18-09 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 18-09 8.30 uur Berkhout Westeinde OUD PAPIER
   (vanaf Concordia)
Za 18-09 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za/zo 18/19-09  Schouwburg TRIBUTE CONCERT 
   Het Park Hoorn  PROJECTKOOR INSPIRATIONS
Zo 19-09 15.00 uur Kerk Oudendijk LEZING PETER VAN BREEMEN
Woe 22-09 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
 

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
 08-09 t/m
 23-09  Bibliotheek Diverse activiteiten
Za/zo 25/26-09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Vr 8-10  R.K. EDO Jaarvergadering
Zo 10-10 15.00 uur Berkhouterkerk  Lenny Kuhr
Za  27-11 20.15 uur Berkhouterkerk Joost Botman-Johnny Cash
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 kaarten en bloemen 
die wij hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en omaoma

Marie Roelofsen-Langedijk

Onze hartelijke dank hiervoor.
      Fam. Roelofsen
      p.o. Veilingweg 49, 1633 GG Avenhorn
September 2021

TENSLOTTE

Te koop: Z.g.a.n. voor camper. 2 stuks ‘Livorno’ verwarmbare vloermatten (230V) 51x43 cm.
2 stuks banden hoezen nieuwe sluitingen kastdeuren T.e.a.b.   Tel. 06-10234277

Gevraagd:
Met spoed krantenbezorgers(sters) voor de ochtendkranten in Berkhout.
Voor het Westeinde en nieuwbouw West. Mooie bijverdienste als je minimaal 15 jaar oud bent en 
voor 65 plussers. Een mooie gelegenheid om iets aan de conditie te doen.
Leuke startbonus gegarandeerd na 3 maanden. Een gratis krant naar keuze!
Wie gaat de uitdaging aan? Voor nadere uitleg kun je mij bereiken op 06-41700810.
 Depothouder Jan Jonker

Oproep bridgeclub Avenhorn
De bridgeclub Vijverstaete heeft nog plaats voor koppels en/of leden voor de maandagmiddag.
Aanmelden of inlichtingen vragen tel. 06-11287419. 
Zie ook onze website www.bridgevijverstate.nl Bram Schouten

Ruimte gevraagd
Ik ben op zoek naar een geschikte ruimte (minstens 2,5 x 2,5 m.) die ik mag gebruiken voor mijn 
massage praktijk. Het moet wel een verwarmde ruimte zijn. Ik geef Thaise Yoga Massages.
Weet je iets? Dan hoor ik het graag. Yoga en massagepraktijk Soos Ja Terwee 06-23737045
sjterwee@gmail.com

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


