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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 29 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:
Tenslottes en familieberichten:
Zakelijke advertenties:
Verspreidings-coördinator:
Rabobank West-Friesland:

www.dorpsbladheraut.nl
Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
(Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE
Vanaf dit nummer van de Heraut mag ik mij aan u voorstellen als nieuw redactielid.
Mijn naam is Yvonne Louwes, ik kwam een aantal jaren geleden voor de liefde vanuit Hoorn onder
het viaduct van de A7 door om aldaar kennis te maken met een totaal andere wereld.
Berkhout is nog steeds prettig “dorps” met een bloeiend verenigingsleven en een ons kent ons
mentaliteit, je let een beetje op elkaar en helpt elkaar waar nodig. Kortom het voelde als een
warme deken. Sinds kort gepensioneerd en dan heb je tijd over voor vrijwilligerswerk. Dus daar
ik altijd bij een Uitgeverij van tijdschriften heb gewerkt leek de stap naar de Heraut als redactielid
voor de hand te liggen. Bladen maken blijft tenslotte hartstikke leuk in het groot en in het klein!
Uw kopij waar wij natuurlijk altijd naar uit kijken en de “Tenslotte”berichten kunt u vanaf nu
ook in de brievenbus van Westeinde 238 deponeren. Wij zijn overigens nog steeds op zoek
naar nog een redactielid om ons team te versterken, dus twijfel niet meer en meld je aan via
deheraut1963@gmail.com
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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 WestFriesland.
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 o.a. over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding,
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven en bij mantelzorgondersteuning.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl
VRIJWILLIGERS
Heeft u hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen of kent u iemand die dit graag
zou willen? Via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als
vrijwilliger. De 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

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 vind u veel meer informatie over activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Kerkdiensten:
19 sept. 10.00 uur Berkhout
predikant: ds. R. Erkelens organist: mw. B Conijn
26 sept. Geen kerkgebouw beschikbaar in Koggenland
26 sept. 10.00 uur Edam
predikant: ds. H. Reedijk (PKN) en de heer J.Tol (RK)
Gezamenlijke oecumenische vredesdienst in samenwerking
met de raad van kerken Edam
03 okt.
10.00 uur
Berkhout predikant: ds. O. Reitsma organist: dhr. J. Stens
Gezamenlijke dienst PGK en PGZO
10 okt.
10.00 uur Oudendijk
predikant: ds. H. Reedijk organist: dhr. T. Koelstra
Gezamenlijke dienst PGZO en PGK
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In de komende weken zullen in de kerkgebouwen te Avenhorn en Ursem onderhoudswerkzaamheden verricht worden.
Hierdoor zijn de kerkdiensten vanaf heden verplaatst naar de Berkhouterkerk in Berkhout of naar
onze buurtgemeente Zeevang en Oudendijk.
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

072 - 50 21 360
0229 - 70 23 62
0229 - 55 19 81	
0229 - 56 15 91

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.

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 25 SEPT. T/M 1 OKTOBER 2021
Zat. 25 sept.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 26 sept.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 OKTOBER 2021
Zat. 2 okt.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 3 okt.
10.00u Eucharistieviering, Eerste H. Communie
Overleden: Tiny Oudejans, 81 jaar
Annie Heddes-Klaver, 79 jaar
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

LICHTJESACTIE VOOR DE TOREN. UPDATE
Sinds enkele maanden voert de stichting vrienden van de parochie actie met
de verkoop van speciale kaarsen. De opbrengst is bestemd voor het aanlichten
van de torenspits van de kerk in De Goorn.
Ondertussen zijn we ruim over de helft van het benodigde bedrag. Alle mensen die al mee hebben gedaan: hartelijk dank!
We hebben nog voldoende kaarsen over. Dus als u nog vakantiegeld over
heeft, of u wilt graag kaarsen inslaan voor de donkere dagen in het najaar, of u draagt de actie een
warm hart toe: u kunt nog steeds kaarsen bij ons bestellen.
Sommige mensen hebben een bedrag naar ons overgemaakt zonder vermelding van adres en/
of aantal bestelde kaarsen. Het kan natuurlijk zijn dat het bedrag bedoeld is als gift voor de actie.
Maar als het bedrag dat u overgemaakt had, toch bedoeld was om één of meer kaarsen te bestellen
en u hebt die tot nog toe niet ontvangen, wilt u dan uw adres en het aantal bestelde kaarsen doorgeven aan onze secretaris? Vanwege de privacy-regels geven banken de adresgegevens niet meer
door. U kunt uw bestelling doorgeven via stichtingkerkdegoorn@outlook.com met vermelding
hoeveel van welke kaarsen u wilt hebben en uw adres. U kunt ook een briefje met uw bestelling
sturen naar Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 HN Avenhorn. Giften of bestellingen (met adres) mogen overgemaakt worden naar de bankrekening van de stichting vrienden van de Parochie (NL 32
RBRB 0900 5312 58).
Het plan is om de verlichting op de parochiedag op zondag 17 oktober over te dragen aan de parochie. Vanaf dat moment gaat de verlichting aan als het donker wordt en uit als het licht wordt.
Tussen 12 uur ’s nachts en 6 uur ’s ochtends is de verlichting ook uit.
Stichting vrienden van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans.

Foto:
Noveenkaars 9 dagen (€20,-);
bedrukte kaars met foto De Goorn (€25,-);
noveenkaars 3 dagen (€10,-)
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De Goorn –
Het Dominicuskoor heeft
besloten om weer te beginnen met de repetities.
De leden die kwamen om
eerst bij te praten werden
door het bestuur getrakteerd op een gebakje bij
de koffie. Vanaf volgende
week mag het repeteren
weer boven op het koor.
Het bestuur doet tevens
een oproep voor nieuwe
leden. De repetitie is op
maandag van 19.30 uur
tot 20.30 uur.
Tevens wil ik iedereen bedanken, die mij hebben bijgestaan, toen ik een frontale botsing had op het
fietsen pad. 112 hebben gebeld, zodat ik in het ziekenhuis alle zorg kreeg die nodig was. Nadat alle
foto,s waren bekeken had ik gelukkig niets gebroken, maar wel gekneust.
Groet Corrie Bos.

OP ROET IS ER WEER KLAAR VOOR !
In de eerste vergadering in 2021, vullen we een jaarprogramma in met als thema : SAMEN . Eindelijk mogen we
weer ………..
Met dit thema vullen wij onze activiteiten in, en kunnen
dan een afwisselend maar wel inspirerend programma
brengen.
Eindelijk weer het vooruitzicht dat we “SAMEN “ de Op
Roet-draad oppakken waar we gebleven zijn.
De eerste bijeenkomst is op zaterdagavond 2 oktober 19.00 uur.
En is de start met Zin- in- Muziek, SAMEN Muziek afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders. Het was de vorige keer een enorm geslaagde avond waarbij er een aantal verzoeken werden
beluisterd en de verhalen en herinneringen maakten het bijzonder.
Heeft u een verzoek of een idee, geef het door !
Voor iedereen kom naar Zin in muziek. Op Roet laat weer van zich horen en wij hopen u weer te
zien dan zijn we weer echt SAMEN!
Waar : Parochiekerk De Goorn 67 kerk open om 18.45 uur
en kom gerust “SAMEN “ !
Harry- Nico- Bart- Anneke en Corrie
Tuurlijk SAMEN met Op Roet.
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“KWETSBAARHEID ALS ESSENTIE”
Bettine Siertsema preekt in de Westfriese Ekklesia
Stichting Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op
zondag 3 oktober 2021 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële
vragen”. In deze viering zal Bettine Siertsema spreken
over kwetsbaarheid als essentie; voorwaarde voor verbondenheid.
Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU en promoveerde op de studie Uit de diepten;
Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Zij gaat enkele malen per jaar
voor in de Amsterdamse Ekklesia.

W
E

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 3 oktober te ontmoeten. U bent van harte
welkom.
(Wij hopen komende maand op versoepeling van de beperkende maatregelen. Maar houd niettemin de informatie op de website en in de mailing van Marga de Groen in de gaten!)
Ook nodigen wij u graag uit voor de volgende lezing:
Op woensdag 13 oktober 2021 houdt Kees Swan een lezing over “Maria Magdalena : Hoer, Feministe, Geliefde of Apostel van de Verrezene ?” Geanne van Soelen en Ellen Zwaan zullen o.l.v.
pianist Dick Grasman de lezing muzikaal omlijsten.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

WAT EEN BIJZONDER CONCERT VRIJDAGAVOND 10 SEPTEMBER IN DE
SFEERVOL VERLICHTE GROENE TOREN.
Altvioliste Laurens Moreno speelde daar met cimbalist Bandi Varadi, diens
zoon Bandika op altviool en de contrabassist Ricsi Vasko. Laurens Moreno verdiept zich al jaren in de van generatie op generatie doorgegeven Roma muziek
en is nu het kan weer begonnen aan een tournee her en der in het land. Een
enthousiast publiek luisterde naar deze blij makende klanken.
Een heerlijk avondje uit! De Groene Toren zal deze groep graag nog eens ontvangen!
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DE HERAUT / RABO CLUBSUPPORT
Al een aantal jaren sponsort Rabobank West- Friesland verenigingen en
stichtingen. Zo ook dit jaar.
Als lid van deze bank ontvangt u begin oktober een uitnodiging om van 4
oktober a.s., ( t/m 24 oktober a.s.), uw stem uit te brengen op uw favoriete
vereniging en stichting. Elk lid ontvangt deze keer drie stemmen, met als
voorwaarde, die op drie verschillende verenigingen en of stichtingen uit te
brengen.
(Dit in afwijking van vorige jaren, toen kreeg elk lid vijf stemmen en werd er een andere verdeling
gehanteerd). Stichting Dorpsnieuws Wester- Koggenland als uitgever van De Heraut heeft zich ook
voor deze sponsor actie ingeschreven. Dus als u lid bent van Rabobank West- Friesland dan houden
wij ons van harte aanbevolen voor één van uw stemmen.
Stichting Dorpsnieuws Wester- Koggenland
Anton Knijn penningmeester

OPVOEDE
‘Opvoede, hoe dede jullie zuks?‘ vraagt Jaap an ze moeder. ‘Nellie heb ‘t an heur moeder vroegen,
maar die werd van ‘t kassie nei de muur stuurd.’
‘Je gane gewoôn op je gevoel of, den komt ‘t meistens wel goed,’ had ‘r moeder zoid.
Je kenne deer alle kante mee op. Ze moete ‘t zelf maar uitzoeke.
Ze worre gewoôn in ‘t diepe gooid, zonder swumles.
Hullies ouwelui hewwe deer op skoôl ok gien les in had en evengoed benne alle joôs goed
terechtkommen. Dat, zô ging ‘t bai Jaap en Nellie ok. De joôsies, Jeroen en Emma, groeide op en
je konne wel zegge, ‘t rooide d‘r op.
Ze gane al gauw met ze nei ‘t swumbad, de bieb, de neiskoôlse opvang en nei alles wat goed loikt
te wezen voor kloine joôsies. Thuis doene ze spelletjes, zô veul mogelek leze en vooral: in buiten
speule. Met memoriese leite ze eerstens de klointjes winne. En al wete die hoe of ‘t gaat, kenne
Jaap en Nellie ‘t gien meer van hullie winne.
Mens erger je niet is ok zô‘n spel weer of je van lere om teugen je verlies te kennen. En zuks ken
somwoilen best lastig weze.
Op vakantie doene ze d’rs ‘n potje keeze.
Nou beurt ‘t dat Jeroen d’r goed voorstaat. Hai ken met z’n leste pion net in ‘t hok komme.
Maar hai het niet op z’n vader rekend. Die ruilt zoin pion met die van Jeroen, dat die ken weer
overnuw beginne. Hai vloekt d’r over.
‘Zuks zegge wai niet, dat hoort niet zô,’ zoit Jaap nitteleg.
Deer verskiet ie van. De are dag doene ze weer ‘n spultje keeze en weer wort Jeroen vlak voor z’n
hok ruild deur z’n vader.
Hai bloift effies stil, koikt z’n vader an en zoit den: ‘Bedankt, papa, voor deuze nuwe mogelekhede.‘
Klaas Jan Bierman
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VOORDELIG KENNISMAKEN MET EEN (NIEUWE) SPORT
Houd je van sporten en/of wil je eens wat nieuws
proberen? Doe dan mee met JouwSportPas (JSP) en
maak kennis met een (nieuwe) sport. Door middel
van de JSP hoeven kinderen niet direct lid te worden
van een club, maar maken op een laagdrempelige en
toegankelijke manier kennis met (een) sport.
Groot aanbod
Sportraad Koggenland heeft in samenwerking met Team Sportservice alle sportaanbieders en verenigingen uit de gemeente gevraagd om leuke kennismakingslessen voor hun sport te organiseren. Er is dus een groot aanbod waaruit je kunt kiezen.
Hoe werkt het?
Je kiest een of meerdere activiteiten om aan deel te nemen. De kosten voor deelname zijn in de
meeste gevallen €5 bij één vereniging. Misschien is het leuk om iets te doen wat je al kent, maar
nog nooit hebt gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Lekker
samen sporten. De lessen worden gegeven tussen de herfst- en kerstvakantie.
Aanmelden
Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen?
Kijk dan snel op www.noordhollandactief.nl en vul gemeente Koggenland in. Inschrijven kan van
27 september tot en met 6 oktober, maar let op VOL = VOL.
Meer info?
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Snoek, buurtsportcoach Koggenland, tel: 0229 28 77 06 of mail naar bsc@sportraadkoggenland.nl.

HALLO ALLEMAAL,
Aro’88 de atletiek vereniging van de gemeente Koggenland .
Aro’88 is een vereniging voor alle leeftijden, en is zeer
veelzijdig. Zo organiseren wij ook dit jaar weer de cursus
starten met hardlopen, deze cursus start op dinsdagavond 21
september. Hier voor geld de regel vol is vol, om de kwaliteit
te waarborgen is het aantal deelnemers beperkt.
Dus meld je snel aan meer info vindt je hierover op onze site .
Nieuw bij Aro’88 is de kennismaking les voor senioren welke eveneens plaats vindt op dinsdag 21
september aanstaande.
Als er iets duidelijk is geworden tijdens de pandemie, dan is het wel dat gezond bewegen zeer
belangrijk is.
Kennis maken met gezond bewegen voor senioren is dus niet hardlopen, maar sportief, gezellig en
gezond bezig zijn.
Deelname hier aan is gratis op locatie Aro’88 Obdam 21 september aanvang 9.30 uur.
(Bij voldoende animo komt er zeker een vervolg) dit alles onder deskundige hier voor opgeleide
begeleiding.
Helemaal nieuw is E.L.K. wat staat voor Estafette Loop Koggenland zondag 10 oktober a.s.
Loop samen met je team bestaande uit 2 tot 4 personen de marathon (of halve ) door de gemeente
in estafette vorm.
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Het betreft hier geen wedstrijd, maar wel een leuke sportieve uitdaging.
Alle informatie over starten met hardlopen, bewegen voor senioren en E.L.K vindt je terug op onze
website www.aro88.nl.
Voor vragen: bestuur@aro.nl.
Met vriendelijke groet,
bestuur Aro’88 Obdam

Een nostalgisch tafereeltje te Avenhorn. Dit prachtige plekje is volledig
verdwenen. Het bevond zich op het Hoog van Avenhorn. We staan hier links
naast de boerderij van Simon Reijnders, die eerder van burgemeester WijdenesSpaans was. Deze boerderij is eind jaren 1960 gesloopt om ruimte te maken
voor de ingang van de nieuwbouw (het Veer). De jongen op de rechter
bokkenwagen is Gerrit Reijnders. De andere twee kinderen zijn onbekend
(mogelijk familie Koster). Het is een mooi voorbeeld van hoe ingrijpend de
veranderingen door de tijd kunnen zijn. 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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GEMENGD KOOR EVERGREEN
We zijn weer begonnen met repeteren. Wat onwennig na zo’n anderhalf jaar,
maar onder de bezielende leiding van Lotte Hoebe, wordt de draad weer gauw
opgepakt. We zitten nog wel op gepaste afstand van elkaar en koffie krijgen
we op onze plek. Alles om toch maar te voldoen aan de regels. 25 september
kan een ieder, die dat wil, opgelucht adem halen, want de anderhalve meter
wordt losgelaten. Nu maar hopen dat we geen nieuwe aanvallen vanuit de
Covidhoek krijgen. Heerlijk als je weer iemand naast je hebt staan. Dat is beter voor de totale
klankkleur en ook wordt je daar zekerder door met zingen. Door de Covidperiode is het aanal
koorleden ingekrompen. Het zou mooi zijn als we naast bassen en alten een aantal tenoren en
sopranen erbij krijgen. Kom gezellig langs op donderdagavond om 19:45 uur in de Groene Toren
te Avenhorn. Komende Heraut laat ik meer horen over de RABOclub support aktie.


Bestuur Gemengd Koor Evergreen

STOPTOBER: SAMEN STOPPEN MET ROKEN!
De achtste editie van Stoptober komt eraan. De actie
Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken alle
steun om 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk,
want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans
5x groter dat je blijvend stopt. GGD Hollands Noorden
ondersteunt de landelijke campagne en roept rokers in de
regio Noord-Holland-Noord op om ook mee te doen.
Meedoen aan Stoptober
Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Vanaf 2 september begint de landelijke
campagne van Stoptober en vanaf 1 oktober begint de 28 dagen niet roken reis. De verwachting is
dat ook dit jaar weer meer dan 50.000 mensen zullen stoppen met roken. Vanaf 2 september kan
iedereen zich inschrijven via de website www.stoptober.nl en de gratis Stoptoberapp downloaden.
Alle deelnemers kunnen het gratis Stoptober Magazine ophalen bij een Kruidvatvestiging voor
ervaringsverhalen en tips om de 28 dagen door te komen.

HOU JE VAN OPERA EN WIL JE LEKKER DICHT BIJ HUIS OP DE EERSTE RIJ ZITTEN?
Kom dan naar de pianokamer te Spierdijk waar Charlotte met drie talentvolle zangers een prachtig
programma voor jullie heeft samengesteld met heerlijke muziek van Verdi, Bizet, Tsjaikovski en
anderen. Sopraan Zana Naidionova is voor velen al een bekende zangeres in west-Friesland en
net als haar twee collega’s heeft ze al eerder in de Pianokamer opgetreden. Samen met Alt-mezzo
Nicky Bouwers en tenor Christof Lacuille brengen zij aria’s en duetten uit bekende opera’s.
Pianokamer Spierdijk:
Zaterdag 2 oktober aanvang 20.00 uur. Zondag 3 oktober aanvang 14.30 uur
Entree € 15 euro, Spierdijkerweg 112 Spierdijk,
Reserveren is verplicht. En vergeet u niet uw vaccinatiebewijs mee te nemen?
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WINTERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
Komt u op zaterdag 2 oktober ook naar de Winterkleding- en speelgoedbeurs in Obdam? Op de beurs vindt u een groot aanbod van baby-kinder-dames-herenkleding in alle soorten en maten, evenals schoenen, boeken,
speelgoed en grote babyartikelen, zoals bijvoorbeeld kinderwagen, autostoeltje, logeerbedje, etc….
Wat: Winterkleding- en speelgoedbeurs
Wanneer: Zaterdag 2 oktober 2021
Waar: Sporthal De Stap, Stationsweg 6, Obdam (achteringang, aan de kant van het zwembad)
Tijd: 14.00–16.00 uur
Belangrijk: In de sporthal gelden de RIVMregels. Dit keer is de ingang aan de achterkant
bij het zwembad, u gaat naar buiten door de deur aan de kantinekant. We rekenen op
uw medewerking.
Inschrijven en Inschrijfavonden
Als je spullen wilt verkopen op de beurs, kun je gebruik maken van één van onderstaande mogelijkheden:
1.
Een afspraak maken met onderstaande personen om jouw spullen in te laten schrijven. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak, het kan druk zijn.
Karla: 0226-452079 (Obdam)
Annet: 0226–451874 (Hensbroek)
Linda: 0229-726901 (Wogmeer)
Laura: 06-22882302 (Ursem)
Astrid: 06-10711288 (Avenhorn)
Ellie: 06-23390500 (Heerhugowaard)
2.

3.
4.

We organiseren twee inschrijfavonden. Op 23 september en 29 september kun je jouw
spullen laten inschrijven tussen 19.00-20.30 uur bij Groen Kinderopvang aan de Overweg
11 in Obdam. Deze lever je op de ochtend van de beurs zelf in tussen 8.30-9.00 uur bij
de sporthal.
Ook kun je zelf jouw spullen inschrijven. Hiervoor kun je prijskaartjes, materialen en
een uitleg halen op één van de inschrijfavonden. Deze lever je op de ochtend van de beurs
zelf in tussen 8.30-9.00 uur bij de sporthal. Wil je hier meer informatie over, mail dan naar
kledingbeursobdam@gmail.com.

De artikelen die we tijdens de beurs niet verkopen, gaan naar Roemenië. Speelgoed en grote babyartikelen kunt u retour krijgen, tegen een kleine vergoeding per artikel.
We zijn ook te vinden op Facebook.
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AAN ALLE LEZERS VAN DE HERAUT :
We willen het wel uitzingen: We gaan eindelijk weer in
onze oorspronkelijke opstelling beginnen!
Niet dat we niets meer deden. Nee, we hadden in de winter
onze gezellige samenkomsten met zang via Google Meet,
daarna hebben we via Zoom en later via Google Meet met
onze dirigent per stempartij gezongen. Vanaf juni zijn we
met in acht name van de 1,5 m afstand in zigzag opstelling
en de ventilatie aan weer begonnen met “life” zingen en nu
mogen we dan weer helemaal los met het zingen!
Mogen wij ons aan u voorstellen? Wij van Back in Time zijn een groep koorzangers vanaf ca.
50 jaar, die bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Hierbij maken we nog onderscheid tussen
bassen, tenoren, alten en sopranen. Bij de alten en sopranen is er tevens nog onderscheid tussen
een eerste en tweede stem. Zoals de naam al doet vermoeden zingen wij zowel liederen van wat
langer geleden – Happyness (The Pointer Sisters), Africa (Toto) en Hit the road Jack (Ray Charles)
tot nieuwe nummers zoals Before I Go (Guy Sebastian), De Bestemming (Marco Borsato), Send
my love (Adele) en nog veel meer. We zingen dus zowel Nederlandstalig als Engels. We hebben
een uitstekende dirigent Frank Hoebe (in deze omgeving wel bekend) en repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot circa 21.45 uur, met een pauze van een kwartier voor een kop koffie of
thee in de Pianokamer te Spierdijk. Na afloop is er gelegenheid tot een nazit om even met elkaar
te kunnen praten onder het genot van een drankje (niet gratis). Eénmaal per maand begeleidt ons
combo – bestaande uit 6 leden - ons koor en zij begeleiden ons ook bij Optredens en de Generale
daaraan voorafgaand. De sfeer in ons koor is goed en gezellig, maar daar komt u alleen achter als u
besluit om het eens te proberen. We nodigen u dan ook uit om (na een bericht op info@popkoorbackintime) een keer te komen meezingen in ons koor en te proeven van de gezellige sfeer die bij
ons heerst. Waarbij we hopen dat u daarna steeds mee wilt zingen in onze gezellige koor.


Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Anneke Coenradie

EEN NIEUWE SPORT(-CARRIÈRE)? KOM VOLLEYBALLEN BIJ WVS’90.
Is één van jouw goede voornemens na de beperkingen ook weer meer bewegen?
Kom vollleyballen bij volleybalvereniging WVS’90.
Op donderdagavond trainen we in de Koggenhal in De Goorn: van 19:00 tot
20:30 uur trainen onze dames. Dit is een jong team dus ook 15- tot 18-jarige
meisjes én jongens kunnen hier mee trainen. Om 20:30 uur trainen de competitie spelende heren
samen met de recreanten. Deze training duurt tot 22:00 uur.
In alle groepen hebben we plek voor nieuwe leden dus je bent van harte welkom om een keer
mee te trainen om te kijken of volleyballen bij WVS’90 iets voor je is! Kom naar de Koggenhal met
sportkleren en zaalschoenen en je kunt een keer sfeer proeven.
Op 28 september spelen we weer thuiswedstrijden: de dames spelen dan tegen Wognum dames 3,
de heren nemen het op tegen Alvoco 2 uit Alkmaar.
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De wedstrijden beginnen om 20:00 uur en de tribune is vrij toegankelijk.
Wil je zelf niet volleyballen maar wel iets betekenen voor het verenigingsleven? WVS’90 zoekt
nog een aantal mensen die als scheidsrechter willen optreden bij wedstrijden. Uiteraard krijg je
daarvoor een spelregeltraining.
Interesse om te komen volleyballen? Of meer weten over de volleybalregels en optreden als
scheidsrechter? Kom op donderdagavond naar de Koggehal of zoek contact: secretaris@WVS90.nl
of bel Mark Dikstaal (06-12782307).

HET WESTEINDE OMSTREEKS 1960

Het is een zeer zonnige dag omstreeks 1960.
De timmerwerkplaats links was van Nico Groot en in het huisje rechts woonde Jan Smits met
vrouw en kinderen.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158
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WE MOGEN WEER……
En dat hebben we dan ook meteen goed aangepakt met een sportieve start!!
De aftrap was 1 september met een fietsdag. Een grijze dag…maar windstil
en een heerlijke temperatuur. Om 10 uur was de club compleet en werd de
stoet in positie gebracht. Paul voorop natuurlijk, hij wist de route en nam dus
ook de leiding. Wij fietsten op blind vertrouwen achter hem aan . Hij wist
weggetjes op te zoeken waar wij nog nooit geweest waren en dat maakt zo’n
tocht extra spannend. Na een uurtje peddelen was de eerste verrassing daar. We werden naar een
mooie omgeving geloodst waar de koffie met een gigantisch stuk appeltaart op ons stonden te
wachten. Dank je wel KBO voor deze heerlijke traktatie zo aan het begin van een nieuwe start van
het seizoen en Corona hopelijk verleden tijd. En wie verwacht nou bij de Breek nog een museum
te kunnen bezichtigen. Oude tijden herleven, in de vorm van opgegraven objecten. Dus dat was
cultuur snuiven, wat een ieder met volle teugen deed.
Na uitgekeken te zijn vervolgden wij ons pad achter Paul
aan op zijn weggetjes route.
Edam was het volgende doel.
Dat was wel even opletten
daar. Smalle grachtjes en hier
en daar een pakketjes bezorgdienst die het ons wel eens
moeilijk maakte. Maar we zijn
er gelukkig zonder kleerscheuren doorheen gekomen.
Even de provinciale weg oversteken en daar werden we opgewacht voor de volgende
stop. Op het terras aan het
water werden de tafels aan elkaar geschoven en het was een genot om daar te vertoeven. De uitbater verzorgde ons van een natje, vergezeld van nootjes, pinda’s en zelfs olijven welke niet veel
aftrek hadden. Dus Ria was mazzel, kom maar op met het bakje!! Henk kreeg trek en bestelde een
uitsmijter en jawel hoor hij kreeg bijval van de groep en dus de meesten ook een uitsmijter. Hij
paste net aan op een groot bord dus voorlopig de buik dik. We zaten wel lekker, maar om thuis te
komen moesten we toch maar weer gaan fietsen. Zo gezegd zo gedaan. Richting Middelie volgde
de volgende bezienswaardigheid. Deze keer een spontane actie van een groep sierkippen. Dit had
Paul ook niet zien aankomen. Ze zagen ons aankomen en kwamen plotseling uit alle hoeken en
gaten aanlopen, en versperden ons de weg. We konden er niet omheen en moesten wel stoppen.
Tot overmaat van ramp begon Henk zijn meegenomen krentenbol ook nog aan ze te voeren, en het
werd al drukker! Er was geen huis te bekennen, alleen maar weiland, dus waar ze vandaan kwamen of thuishoorden….geen idee. Na van dit tafereel genoten te hebben en afscheid van ze te
hebben genomen vervolgden wij onze tocht naar huis. In deze laatste etappe werd er lekker doorgepeddeld want aan alles komt een end en verlangden de meesten weer naar hun eigen stal. Dank
aan Paul en de KBO voor hun bijdrage aan deze dag.


Ria Lenting
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OPRICHTING EN 1E ONLINE GEMEENSCHAPSVEILING DE GOORN, AVENHORN, GROSTHUIZEN
EN OUDENDIJK
De ideeën van het oprichten van een gemeenschapsveiling ontstonden vlak voordat het coronavirus Nederland bereikte. Hoe mooi is het als we in deze tijd de stichtingen en verenigingen van
de dorpen De Goorn, Avenhorn, Grosthuizen en Oudendijk (GA & GO) met een mooie veiling
financieel kunnen steunen?
Gedurende de maanden bleven de gedachten spelen en vanaf eind vorig jaar is het bestuur gevormd. Juist in deze moeilijke tijd, waarin verenigingen en stichtingen het financieel zwaar hebben, is een veiling volgens het bestuur meer dan welkom.
Voorzitter Ferry Aker heeft samen met secretaris Koos Knijn het bestuur gevormd. Dirk Jan Leegwater sluit aan als penningmeester en Sharon Döpp-Berkhout en Martine de Wit maken het bestuur
compleet. Het vijfkoppig bestuur heeft na diverse online vergaderingen de stichting ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Daarmee is de eerste stap gezet naar de jaarlijkse gemeenschapsveiling in de dorpen.
“We willen stichtingen en verenigingen financieel steunen, met elkaar en voor elkaar, waarbij
vrijwilligers essentieel zijn. Dit zien we aan de veilingen in Wervershoof, Andijk en Onderdijk,
waar de veilingen hoofdzakelijk draaien op vrijwilligers en sponsoren”, aldus voorzitter Ferry Aker.
“De reden dat wij nu al naar buiten treden, terwijl een live veiling nog niet mogelijk lijkt, is dat
wij de verenigingen en stichtingen een lichtpunt en richtpunt willen geven.” Zeker in deze tijd,
waarin weinig activiteiten kunnen worden gepland, kan het financieel lastig zijn. Ook merken
verenigingen en stichtingen dat het ledenaantal terugloopt of sponsoren helaas moeten afschalen.
Met een veiling in het vooruitzicht kan dit wellicht verlichting geven en saamhorigheid creëren.
Maar ook een moment om vrijwilligers alvast te motiveren, sponsoren te zoeken en ideeën met
elkaar te verzamelen.
De inschrijving voor de stichtingen en verenigingen is inmiddels gestart via www.gaengo.nl. Op
de website staan ook alle voorwaarden en wordt uitgelegd hoe een vereniging of stichting een
deel van de veilingopbrengst ontvangt. Centraal staat: met een complete onderbouwing, een goed
plan en voldoende vrijwilligers kan een deel van de veilingopbrengst ten goede komen aan jouw
vereniging of stichting. “Alle vijf de bestuursleden komen uit het verenigingsleven en hebben de
gemeenschap in een hoog vaandel staan. Vooral iets teruggeven aan de gemeenschap heeft ertoe
geleid dat wij deze stichting hebben opgericht.” Op de website staat tevens de mogelijkheid om te
doneren en te sponsoren.
Dit jaar is het een volledige online veiling in de maand november. Voor volgend jaar verwacht het
bestuur zowel een fysieke als een online veiling te kunnen organiseren. Het bestuur houdt in ieder
geval alle opties open.
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BERKHOUT-BOBELDIJK
DE NATIONALE ZIEKENDAG (ZONNEBLOEMDAG) OP 12 SEPTEMBER J.L.
Na anderhalf jaar Corona perikelen was de viering van de nationale ziekendag
de eerste gelegenheid voor de vrijwilligers om op bescheiden schaal in actie te
komen voor alle gasten op het dorp en alle 75 bewoners van de Berkenhof.
In een met vlaggen en bloemen gedecoreerde partytent op het plein vóór de Berkenhof hadden de Zonnebloemers geassisteerd door Alex en Elleke van de
Ridder een snackkraam geïnstalleerd voor de bereiding van frites en kroketten.
Met een uitbundig zonnetje op het feestelijke plein
konden alle bewoners van de Berkenhof en niet te
vergeten onze gasten genieten van deze smakelijke
onderbreking van het leven van alledag. De vrijwilligers hadden hun handen vol om alle snacks uit de
frituur rond te delen, maar de glimlach en dankbaarheid van onze gasten maakte deze middag weer de
moeite waard om met ons werk voor de zieken en
alleenstaanden door te gaan.
De snackmiddag werd afgesloten met overhandiging
van een souvenir in de vorm van een zonnebloem
kamerplant aan alle bewoners en vrijwilligers.
Er kan zoveel meer…

AGENDA 22-09 T/M 06-10				
Dag
Woe

Datum: Tijd:
Plaats:
Activiteit:
22-09
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
22/23-09 		
Bibliotheek
Diverse activiteiten
Do
23-09
Zaal open: 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO.
				
Thema: Rundveemuseum
Za/zo 25/26-09 11.00-16.00 uur
Berkhouter kerk
Boeken-en platenmarkt
Za
25-09
8.30 uur
Berkhout
OUD PAPIER
Za
25-09
9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Woe
29-09
17.00 uur		
SLUITING
INLEVEREN
KOPIJ
Do
30-09
Zaal open: 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Bingo
Za
02-10
8.30 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Za
02-10
8.30 uur
Berkhout/Westeinde vanaf Concordia OUD PAPIER
Woe
06-10
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag
Datum
Tijd
Plaats
Activiteit
Vr
8-10		
R.K. EDO
Jaarvergadering
Zo
10-10
15.00 uur
Berkhouter kerk
Lenny Kuhr
Za
30-10
20.00 uur
Berkhouter kerk
Rockin Bach
Za
27-11
20.15 uur
Berkhouter kerk
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

FAMILIEBERICHT
Allen, die mij met mijn 90e verjaardag verrast hebben met bloemen, cadeaus, bezoek en een
massa prachtige kaarten, hartelijk bedankt hiervoor.
Het is zo een heel mooie dag geworden.

Wil Boom-Rempt, Avenhorn

TENSLOTTE
Hulp in de huishouding gezocht:
Wij zoeken een huishoudelijke hulp voor maandagochtend of dinsdagochtend. Wekelijks.
Reacties graag na 18.00 uur op tel. nummer 06-13714584
Woonruimte te huur.

Te koop:
Aardappelen: Bildtstar - Frieslander - Doré.

Stallingruimte.
Schuurruimte voor een flinke caravan.

Te koop:
Honing


Gratis af te halen:
Metalen 10 laden tekenkast 85x115 cm. en 75 cm. hoog.
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Tel. 06 511 911 69

Zuid Spierdijkerweg 36.

Tel. 0229-543314

Grootweg 18,
Berkhout - Bobeldijk

Tel. 06-20991385

‘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 afzender. ‘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 29 september vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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