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Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1421
5 oktober 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 13 oktober 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
Gisteren naar de bioscoop geweest. Voor het eerst de coronacheck op mijn telefoon gebruikt en 
gelukkig werkte het en kon ik in een volle zaal genieten van de film. 
Het verenigingsleven komt ook aardig op gang, gezien de verslagen van bijeenkomsten die we 
hebben ontvangen. Veel verenigingen hebben in de coronatijd contact gehouden met hun leden, 
maar wat is het fijn om weer eens samen te kunnen klaverjassen of te kunnen genieten van een 
uitje met de Zonnebloem.

In de vorige Heraut is RABO CLUBSUPPORT al aangekondigd. Stichting Dorpsnieuws Wester-
Koggenland als uitgever van de Heraut zou heel blij zijn met uw stem(men). 
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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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 activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

Kerkdiensten:
10 okt. 10.00 uur Oudendijk predikant: ds. H. Reedijk organist: dhr. T. Koelstra
                     Gezamenlijke dienst PGZO en PGK
17 okt. 10.00 uur Berkhout predikant: ds. M. Caramasa   organist: mw. D.Schuijtemaker
24 okt. 10.00 uur Ursem predikant: ds. H. van Olst     organist: mevr. B. Conijn

In de komende weken zullen in de kerkgebouwen te Avenhorn en Ursem onderhouds-
werkzaamheden verricht worden. Hierdoor zijn de kerkdiensten vanaf heden verplaatst 
naar de Berkhouterkerk in Berkhout of naar onze buurtgemeente Zeevang en Ouden-
dijk.
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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

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.

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 

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 9 T/M 15 OKTOBER 2021
Zat. 9 okt. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 10 okt. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 13 okt. 16.30u   Viering door de week
Vrij. 15 okt. 19.00u   Stille aanbidding
 
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 T/M 22 OKTOBER 2021
Zat. 16 okt. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 17 okt. 10.00u  Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
                                       Parochiefeest. 
Woe. 19 okt. 16.30u  Viering door de week
Vrij.  22 okt. 19.00u  Stille aanbidding

Overleden: Ad v Schagen, 78 jaar

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

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 

AL 35 JAAR WARME HERINNERINGEN . . . .
In oktober 1986 bestond de Parochie in De Goorn 350 jaar.
Het feest-comité besloot er veel aandacht aan te besteden. Dit leidde uitein-
delijk naar de keuze om de rockmusical ‘Jesus Christ Superstar’ op te voeren.
Het was op mijn verjaardag dat Leo Heddes, voorzitter van het comité, aanbel-
de en mij vroeg of ik regisseur wilde worden van dit spektakel. Ik had weinig 
tijd nodig om hierop ‘Ja’ te antwoorden. Een heel mooi verjaardagscadeau!

Het werd een drukke maar geweldig leuke periode die 
uiteindelijk leidde tot 5 bomvolle voorstellingen in de 
kerk van de parochie. De ruim 2700 kaarten waren bin-
nen enkele uren uitverkocht.
Op weg daarnaartoe zette ruim 150 parochianen zich 
meerdere avonden per week in om de musical gestalte 
te geven. Acteurs, musici, koor-en solozangers, ballet-
dansers, techneuten, kostuumontwerpers en -makers, 
grimeurs, geluid- en lichttechnici waren er superdruk 
mee. 
Ik noem bewust geen namen om anderen tekort te 
doen. We kennen ze nog!
Maar ook de administratieve aspecten kostten heel veel 
aandacht en tijd.
Maar het resultaat stond, op dinsdagavond 21 oktober 
1986, als een huis!
Het leuke, na 35 jaar, is nog steeds dat veel mede-
werkers elkaar nu nog steeds ontmoeten en praten of 
denken over die ‘prachtige JCS-periode’. Er zijn vriend-
schappen en huwelijken uit voortgekomen.
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Het doet mij nog steeds heel veel plezier als ik JCS’ers tegenkom. Er verschijnt altijd een glimlach 
en blijk van herkenning die zijn basis vond tijdens de musicalperiode.
En nog regelmatig wordt er in gesprekken gerefereerd aan ‘Jesus Christ Superstar’.
De Goorn en Avenhorn mogen trots terugdenken aan hun eigen ruim 150 ‘Superstars’!

 André de Reus

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

WESTFRIESE EKKLESIA ORGANISEERT LEZING OVER 
MARIA MAGDALENA
Op 13 oktober houdt Kees Swan een bijzondere lezing 
over Maria Magdalena. Zij was altijd omstreden en heeft 
daardoor in de loop van  de eeuwen vele gezichten ge-
kend. Deze lezing wordt muzikaal omlijst door Geanne 
van Soelen zang, Ellen Zwaan fl uit en zang en Dick Gras-
man piano.

Plaats: Protestantsekerk, Raadhuisstraat 15, Wognum. Aanvang: 20.00 uur. Toegangsprijs: € 10.
Info: www.westfrieseekklesia.nl

Een foto van de zuivelfabriek ‚Welgelegen‘ te Grosthuizen anno 1926. De fabriek werd in 1901 
opgericht door acht grote boeren en boerinnen van Grosthuizen en Scharwoude. In 1941 kwam 
er een eind aan het kaasmaken, toen fuseerde de fabriek met die van Oudendijk: Concordia. Het 
gebouw deed tijdens de Tweede Wereldoorlog nog dienst als gaarkeuken en als logies voor stede-
lingen die voedsel kwamen halen in de hongerwinter. Op dezelfde plaats werd een vier-onder-een-
kap gebouwd. Dit met sloopmateriaal van de fabriek en hout van kistjes waarin Zweeds witbrood 
was gedropt tijdens de hongerwinter. Hoewel deze woningen bedoeld waren om slechts 25 jaar 
dienst te doen, staan ze er nog steeds. Tegenwoordig dragen zij de huisnummers 42 t/m 45.  
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Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grost-
huizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.
ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony

HET SCHAATSSEIZOEN BEGINT WEER BIJ STG HOORN
Vanaf 1 oktober gaat IJsbaan De Westfries weer open. In het openingsweekend zijn er al diverse 
activiteiten te beleven en er is korting op rittenkaarten. Bij Schaatstrainingsgroep Hoorn gaan ook 
de trainingen weer van start vanaf maandag 4 oktober. 
Vorig jaar stond in het teken van corona, dit jaar zijn er gelukkig nauwelijks beperkingen meer op 
de ijsbaan. De leden uit Hoorn, Wognum, Avenhorn en de dorpen daaromheen staan te springen 
om weer op maandag, woensdag en/of vrijdag op het ijs staan. Zeker na de prachtige natuurijsperi-
ode van afgelopen winter! Het heeft gezorgd voor een opleving van het schaatsen én het skeeleren. 
Onder leiding van de gediplomeerde trainers wordt er gewerkt aan de schaatstechniek en de con-
ditie. Of het nou gaat om beginnende schaatsers die beter willen worden of om talenten die een 
record willen schaatsen in de wedstrijd, bij STG Hoorn is er voor ieder wat wils. Gezellig sportief 
en gezond ambitieus: dat is STG Hoorn. 
Het hele jaar door zijn er verschillende activiteiten: wedstrijden, trainingskampen, de feestavond 
of juist de fietstijdritten in de zomer. Wist je dat er in de zomer ook skeelertrainingen in Hoorn 
worden aangeboden? Ben je geïnteresseerd geraakt? Vraag een gratis proeftraining aan of word lid 
via www.stghoorn.nl. 
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SOGGES ROERT IN DE PANNEN!
De definitie van een pan is: min of meer diep bekkenvormig 
vaatwerk dat als keukengerei dienst doet. Bijzonder hè? En 
wist u dat er stenen, koperen, geëmailleerde, aluminium, 
roestvrijstalen en gietijzeren pannen zijn?
Bij Sogges staan de pannen van 5 tot en met 9 oktober 
volop in de etalage. In die week koopt u een pan ‘voor een 
pan met eieren’. Of te wel: voor een spotprijsje. 

De rvs-pannen worden al vanaf € 2,00 verkocht!!

Met de herfst in het vooruitzicht gaat u weer aan de slag met heerlijke herfstsoepen, stoofpotten 
en stampotten. Mocht u dus nog om een pan verlegen zitten dan kunt u vanaf 5 oktober heel goed 
bij ons terecht. Kom langs en zorg dat u onder de pannen raakt!

De gehele opbrengst van de winkel is voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
De winkel bevindt zich op Vijverhof 36 te Avenhorn. Kijk ook eens op: www.sogges.nl.
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

A
G

E
N

D
A   zondag 10 oktober, 15.00 uur

Entree: € 20,- U bestelt kaarten via lenny@lennykuhr.com

Lenny Kuhr
Wie kent haar niet? De 
winnares van het Eurovisie 
Songfestival van 1969. 
Lenny Kuhr komt met haar 
programma ’Het lied gaat 
door’ naar de Berkhouter-
kerk. ‘In deze voorstelling 
sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat 
wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor’ zegt ze er 
zelf over.   
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Startbericht voor:
HET (KATHOLIEK ) VROUWENGILDE  DE GOORN / AVENHORN.
 OKTOBER 2021

Beste Dames ,
Na een lange tijd weinig te kunnen, ...
WE MOGEN WEER!!

We heten jullie welkom op 12 oktober 
Met een muzikale avond verzorgd door Jet en Eef!
Kom gezellig en geniet ook weer van elkaar. 
Houdt rekening met iedereen  maar laten we de draad weer langzaamaan oppakken. 

Heeft u iemand die eens wil kijken of het KVG iets is neem haar gerust mee.
U bent welkom in het voorcafé.
En de Fietsen kunnen op de vertrouwde plek opzij gestald worden.
Tot ziens in de Ontmoeting.  

Namens het bestuur van het KVG de Goorn- Avenhorn

KOM VOLLEYBALLEN BIJ WVS’90.
Is één van jouw goede voornemens na de beperkingen ook weer meer bewegen? 
Kom volleyballen bij volleybalvereniging WVS’90.
Op donderdagavond in de Koggenhal in De Goorn: van 19:00 tot 20:30 uur trai-
nen 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 12 oktober spelen we weer thuiswedstrijden in de Koggenhal: de dames spelen dan tegen 
Zaanstad en gaan op zoek naar de eerste thuisoverwinning. De heren nemen het voor de derde 
wedstrijd op rij op tegen een team uit Alkmaar. Na een 2-3 nederlaag tegen Alvoco 3 en 3-2 winst 
tegen Alvoco 2 zal nu VVA de tegenstander zijn. 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).
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BLOEBAND NAAR KERK OUDENDIJK
Oudendijk - Zij zijn de Bloeband, acht West-Friese hob-
bymuzikanten die elk optreden in een knalfuif kunnen 
veranderen. Zaterdag 30 oktober en (als de zaterdag is 
uitverkocht) zondag 31 oktober komen ze naar het kerkje 
in Oudendijk. 
De Bloeband speelt voornamelijk klassieke Rock ‘n Roll 

muziek, maar ook steeds meer nummers uit de Nederpop.
De band weet altijd een bijzondere sfeer op te roepen. Hiervoor zijn volop ideeën en het zou wel 
eens een heel fantastisch optreden kunnen worden. 
En om het weekeinde nog mooier te maken zijn er mogelijk dus zelfs twee optredens, een op 
zaterdagavond en eventueel eentje op zondagmiddag.

In de afgelopen tijd is de band alweer volop aan het oefenen geslagen. En we kunnen alvast ver-
klappen dat ze ondertussen meerdere nieuwe nummers in het repertoire hebben opgenomen.

Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24: De Bloeband. Zaterdag 30 oktober 20.00 uur (kerk open 19.30 
uur), zondagmiddag 31 oktober eventueel een extra optreden om 15 uur (kerk open om 14.30 
uur). Entree €10. 
Kaarten uitsluitend via de website/ticketshop van de kerk: www.kerkoudendijk.nl
De kerk hanteert de door de overheid gehanteerde anti-corona-maatregelen.



11

SCHARWOUDE IN DE ZEVENTIGER JAREN.

De spoorwegovergang gezien in de richting van de dijk. Het spoorhuisje dat we aan de rechter kant 
zien is inmiddels verdwenen.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

ROCKIN’BACH
Deze muzikale voorstelling bestaat uit muziekstukken van Bach, gezongen door het projectkoor en 
solist Enrico Kors. Dit alles wordt begeleid door een eigen negenkoppig orkest, bestaande uit ama-
teur- en professionele muzikanten. Alle stukken zijn door Frank Hoebe gearrangeerd, waarbij hij 
zich heeft laten inspireren door rock- en popmuziek . De combinatie van rockinvloeden en de klas-
sieke muziek van Bach is heel bijzonder. Solist Enrico Kors heeft ook een stem die daar uitstekend 
bij past. Het Avé Maria, Air en Jesu Joy en andere muziekstukken van Bach in een nieuwe jasje !

Deze muziekstukken worden afgewisseld met driestemmig gezongen vertellingen waarin het le-
ven van Bach wordt verteld. De teksten hiervoor zijn geschreven door Mariken Elsen.
Na succesvolle voorstellingen in 2017 en 2019 kunnen we nu eindelijk weer uitvoeren ! Bij deze 
voorstellingen wordt samengewerkt met accordeonvereniging Con Zelo uit Hoogwoud en muziek-
vereniging Dr. Nuijens uit Hoogkarspel, die zowel voor als na de pauze een aantal bewerkingen 
van Bach ten gehore brengen.
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Voorstellingen:
Op 30 oktober 2021: Berkhouterkerk in Berkhout m.m.v. Accordeonvereniging Con Zelo (aanvang 
20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur)
Op 13 november 2021: Laurentiuskerk in Hoogkarspel m.m.v. Muziekvereniging Dr. Nuijens (aan-
vang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur)
Voor reserveringen: hoebereserveringen@gmail.com of bel 0229-563430.

De kaarten kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de zaal. 
We gebruiken daarbij de coronacheck-app, alle info daarover vind u op onze website.

SCHAATSEN OP DE WESTFRIES 
De ijsclubs van Koggenland, Opmeer en Medemblik en de stichting vijfdor-
pentocht hebben de ijsbaan gehuurd voor de leden.
Op zaterdag 6 november 2021 van 18.00 tot 20.30 uur kunnen de leden 
van deze ijsclubs op vertoon van hun ledenkaarten gratis schaatsen op de 
Westfries.
Wilt u er iets over weten, neem contact op met het bestuur van uw eigen 
ijsclub. 

Namens de vijfdorpentocht commissie,
Teeuwis Klaij (secr. Vijfdorpentocht)
Westeinde 249, 1647 MK Berkhout

0229-551783 / 06-53773233

Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

LOTENVERKOOP
Ook dit jaar hebben wij veel loten deur aan deur mogen verkopen. Onze 
dank is op zijn plaats met de steun die u op deze manier aan onze afdeling 
geeft.

We hebben niet iedereen getroffen bij de huis aan huis verkoop. Wilt u echter nog een lot? Digitaal 
kan u bij onze afdeling nog loten kopen tot eind oktober.
Dit is mogelijk via onze afdelings-website: https://www.zonnebloem.nl/de-goorn
Hier vindt u een link waar u direct een lot kan bestellen en veilig afrekenen.
De trekking van de Zonnebloemloterij is 8 november. Die dag kan vanaf 17.00 uur te trekkings-
uitslag worden gevonden op Zonnebloem.nl teletekst en via het uitslagennummer 0900 0633. Op 
10 november ontvangt iedereen die online heeft meegespeeld of zijn lot heeft geregistreerd een 
e-mail met de trekkingsuitslag.
Met de koop van een lot via onze afdeling steunt u direct onze afdelingsactiviteiten.
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JEU DE BOULES, HET SPEL VOOR JONG EN OUD
Voor de liefhebbers van het Jeu de 
Boules spel hebben wij bij TC Wes-
terkogge twee prachtige verlichte 
banen aangelegd. Hier kun je dus 
overdag en ‘s avonds spelen.
Kom gerust eens langs op woens-
dagavond, dan spelen we het Jeu De 
Boules spel en delen wij u in, ieder-
een speelt deze avond twee rondes.
We starten om 19.30 uur
Op deze avond kunt u zich ook 
aanmelden als Jeu De Boules lid en 
gaat dan vanaf januari 2022 per jaar  
€ 30,00 betalen en ontvangt dan een 

sleutel van het park, (hiervoor betaalt u € 10,00 borg) zodat u het gehele jaar overdag en ’s avonds 
van de banen gebruik kunt maken, ook kunt u met deze sleutel bij de toiletten en de kleedkamers 
komen. 
Bent u al lid van onze club dan betaald u € 15,00 per jaar
TC Westerkogge zorgt ervoor dat de banen er altijd verzorgd bij liggen.

U kunt zich aanmelden op de woensdagavonden dan is er altijd iemand van de club aanwezig.
TC Westerkogge Het Veer 94 Avenhorn,
Uw gegevens

Naam:  ................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................................................................................................

Tel nr  ..................................................................................................................................................................................................................................

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K organiseert in samenwerking met “’Het Sportcafé’’ van De Koggenhal weer 
het jaarlijkse open biljarttoernooi van De Goorn.
 
De data hiervan zijn: 
- Maandag 3 januari
- Dinsdag 4 januari
- Woensdag 5 januari
- Donderdag 6 januari
- Vrijdag 7 januari  
-Zaterdag 8 januari de grootte finaledag. 
Meer informatie volgt in de Heraut van eind oktober en begin november. 

 Met vriendelijke biljartgroeten, Mick Knijn.
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GEMENGD KOOR EVERGREEN
De RABObank komt ook dit jaar met een mooie actie om de verenigingen 
financieel te ondersteunen. Bent u lid van de RABObank West-Friesland dan 
ontvangt u bericht om te stemmen begin oktober. U kunt vanaf 4 tot en met 25 
oktober uw stem uitbrengen op een vereniging in West-Friesland. U ontvangt 
3 stemmen per lid, welke u kunt toekennen aan uw favoriete verenigingen. U 
mag 1 stem per vereniging uitbrengen. Dit is een wijziging ten opzichte van an-
dere jaren. Naarmate een vereniging meer stemmen ontvangt, is de financiële 

bijdrage van de RABObank hoger. Wij als Gemengd Koor Evergreen willen komend jaar in juni een 
concert geven. Deze bestaat uit 4 delen: Liedjes van het Songfestival, ABBA-Queen, Lotte’s choice 
en blok “club 27”. Dit zijn artiesten die op jonge leeftijd zijn overleden. U moet hierbij denken aan 
Amy Winehouse, Janis Joplin enz. We zijn inmiddels weer gestart met zingen in de Groene Toren. 
Onze dirigente Lotte Hoebe gaat er voor zorgen dat wij goed voorbereid zijn. We hopen dan ook 
van harte dat de vijfde golf van het coronavirus uitblijft. Hier willen we de opbrengst van deze 
actie voor gebruiken. Mogen we op uw stem rekenen als u meedoet aan de RABO Clubsupport 
2021. Denk hierbij ook aan de andere kleine verenigingen binnen Koggenland. Zij hebben het 
ook moeilijk gehad in de afgelopen periode. Wij als Gemengd Koor Evergreen zijn erg blij met uw 
stem. Doen hoor!!! 

Bestuur Gemengd Koor Evergreen. 

Vanaf nu kunt u ook weer stemmen op onze club via de RABO Clubsupport.
Als u lid bent van de Rabobank ontvangt u drie stemmen, één daarvan zouden wij graag mogen 
ontvangen. Volgend jaar bestaat onze afdeling 85 jaar en het geld dat deze actie oplevert willen wij 
daaraan besteden. Dus hoe meer stemmen, des te groter feest.
Misschien zijn er in uw omgeving ook nog mensen die op ons willen stemmen? STEM Vrouwen 
van Nu BERKHOUT/BOBELDIJK! Alvast bedankt.

Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk,
Waltraud van der Woude, penningmeester.

Onze eerste avond na lange tijd! Donderdagavond, 9 september 2021.
Wat een verademing! We kunnen weer wat!
Dat zullen velen van ons gedacht hebben toen de coronaregels wat werden afgezwakt en we onze 
eerste bijeenkomst weer hebben kunnen organiseren. Niet zoals altijd, maar aangepast, dat wel. 
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We zijn uitgeweken naar het Cultureel Centrum van Berkhout, de kerk, waar we ruim konden 
zitten. De spreekster voor die avond hebben we doorgeschoven naar 2022, want een informeel 
samenzijn lag meer voor de hand dan een avond luisteren. We hadden allemaal de behoefte, om 
onder het genot van een lekker kopje koffie of thee en een appelpunt van Elleke, elkaar weer eens 
te spreken. Meer dan 20 dames maakten van deze gelegenheid gebruik. Onze voorzitter sprak een 
woordje waarin ze terugblikte maar ook weer wat vooruit keek. Na zo’n anderhalf uur keerden de 
meeste dames weer huiswaarts. 
Het begin is er! Nu hopen dat we door kunnen gaan. 14 oktober, zo is het plan, gaan we onze 
volgende avond houden. 
Wat een verademing! We kunnen weer wat!

Vrouwen van Nu 
Berkhout/Bobeldijk,    Renie van Aartrijk. 

HANDEL
Jan Kok is ‘n klein beetje ‘n sluvig manje, hai het niet veul om bai te zetten. As ‘t op werken an 
komt, geeft Jan meist niet thuis. Hai ken d’r ok gien barst van, want wat ze ouge zien make z’n 
hande stik.  Nei, je moet Jan maar een beetje ze gang gaan leite, want hai redt ‘m evenzogoed heêl 
best. Jan koopt en verkoopt alles wat los en vast zat, hai ziet overal broôd in. 
Iemeslesten kon ie an een partai blikke stooflappies komme voor een prois dat je zegge, dat ken je 
niet lope leite. ‘t Ware allien tien pellets vol, en je most ze in ien keer ofneme. De prois was om van 
te kwoile, je konne zowat in ien keer binnen weze, dat Jan kocht de hêle handel.
Tien pellets in de boet, dat was toch wel een zoôt, dat nei een week zoit Jan ’s vrouw Trien:
‘Jan, wanneer gane die pellets weer weg?’ Trien wist hêlegaar niet dat ‘t blikke met stooflappies ware 
want ze bemoeide d’r niet met Jan ‘s handel en wandel. As Jan d’r maar genog huishouwersgeld 
geeft en niet an vreemde vrouwe komt, zit ‘t Trien wel gebakken. Het eerste doet Jan wel en het 
tweide niet, dat Trien was en blijft tevreden. Jan wul zellef ok wel weer ‘s van de handel of. Hai 
het zo deuze en gene al d’rs polst dat ie gouwe handel heb, lekkere stooflappies in blik, maar de 
gaaienaars stane d’r nag niet voor in de rai. ‘k Moet Arie Stroet maar ‘s andoen, die wil altoid voor 
‘n dubbeltje op de eerste rai zitten, en hai ken wat moin angaat wel an de bak, denkt Jan.
Jan zoit teugen Arie:
‘Arie, me joôn, ik hew een handeltje in de skuur leggen, het is persies wat voor jou.’
 Arie had er wel ore nei, en nei wat klappe in de hande kwamme ze een prois overeen, dat Jan 
denkt, geef moin nag zo’n pertai, en Arie denkt, hier ken hai gien stuiver an verdiend hewwe. 
Afoin, Arie haalt de pellets op en ‘t ruimt lekker op in de boet, d’r kon weer are nering in.
Arie komt thuis, neemt een blik mee voor ze vrouw en zoit:
‘Afie, ik hew gouwen handel, ik heb tien pellets stooflappies kocht van Jan Kok, we kenne gauw 
vekansie boeke nei verwegiestan, want deer kenne wai van de winst best nei toe. Asjeblieft, een 
lekker blikkie stooflappies, je hoeve vedaag niet nei de slager, en voor de rest van de week hew ik 
ok nag wel een paar blikkies over.’ Afie bloid, want vleis kwam dur bai hullie ok niet alle dage op 
tafel, dat ze had al zin in straks, want wat luchte d’r nag lekkerder as stooflappies.
‘t Was zowat eterstoid, dat Afie maakt een blik open, en al doet ze de inhoud in de pan,  denkt 
ze, ‘t loikt wel wat leukig te luchten, net of het niet goed meer is. Nôh, al doet ze ‘t panje op ‘t 
gas toe rook ze het best, getverderrie, zuks geef je gieniesen an de kat, die zou er zelfs van an de 
skeet rake. 
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Afie op houge pôte nei Arie toe en ze vertelt ‘t verhaal, hellegaar onthikt.
Weer gien vleis op tafel, en Arie ze cente kwoit vezellef.
Arie hoort Afie an, en hai grommelt:
‘Ik gaan metien nei Jan Kok, hai moet die handel maar terug neme, ik leit me niet bedondere.’  Dat 
hai op Jan Kok of.
Jan zat net lekker te ete, ok stooflappies en deuze roke wel lekker.
Arie lag uit dat ie ze geld terug hewwe most, want het vleis in de blikke was bedorve.
Jan veegde met z’n mouw z’n mond of en zoi tegen Arie:
‘Nou moet je d’rs goed luistere, Arie Stroet, ik prakkezeer d’r niet over. Die blikke benne voor de 
handel, en niet voor kesumsie.’ 

Klaas Jan Bierman

KBO DE GOORN
Openingsmiddag seizoen 2021 - 2022
Het is donderdagmiddag 9 september en het nieuwe seizoen wordt geopend 
door het eenmansorkest van Gerard Koedooder.
Veel leden hebben er weer zin in, want het mag weer na een hele lange tijd 
niets mogen met meerdere mensen bij elkaar.
Zo ook bij de KBO in De Goorn. Ons 60 jarig jubileum werd daar jammer 
genoeg vorig jaar door verstoord en vele activiteiten met iets speciaals voor de 

leden kon niet doorgaan. Maar nu mag het weer en dat merkten wij gelijk bij de opening van het 
seizoen met een zeer grote opkomst in de zaal van de Rozenstaete.
De hygiëne maatregelen zijn nog wel van kracht en de mensen moesten op hun stoel blijven zitten.

Na de mooie openingswoorden 
van Ko Schouten is het de 
buurt aan Gerard Koedooder 
met zijn muziek programma. 
Ook voor Gerard is het weer 
vreemd dat hij  na lange tijd 
weer mag optreden. Even de 
vingers en stemband los maken 
en dan is het weer als vanouds 
genieten van zijn muziek. 
Tussendoor had Ko nog wat 
tegeltjes wijsheid en rare 
krantenkoppen om voor te 

lezen. Ook werd mevrouw C. Weel van langen van harte toegezongen met haar 99e verjaardag.
De entree en de verzorging met een kopje koffie en een lekkere koek, diverse drankjes en hapjes 
zijn gratis.
Zo kunnen wij weer terug kijken op een geslaagde middag en hopen dit nu zonder onderbrekingen 
te kunnen voorzetten. 
 Johan van Loodam  
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De eerste middag van het nieuwe seizoen in september om weer eens fijn naar 
klaverjassen te gaan.
En de trouwe klaverjasleden hebben er weer zin in, wat blijkt aan de opkomst.
Net als de opening van vorige week is ook deze middag gratis.
Wel blijkt dat iedereen weer wat moet wennen aan een partijtje klaverjassen.
De partijen duurde wat langer dan voorheen, maar de snelheid zal er zeker 
weer inkomen en het is trouwens voor een gezellige bezigheid.

Uitslag van de eerste ronde om de KBO beker gehouden op donderdag 16 september 2021.
De poedelprijs is deze klaverjas-ronde afgeschaft, wat bij diverse leden een opluchting zal zijn om 
niet met naam genoemd te worden.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Eerste ronde     
  1 Elly Dekker  5703 07 oktober Klaverjassen
  2 Corrie Bos  5163 14 oktober Thema: Westfrieze-helden 40-45
  3 Bets Veldboer  4982   opname van de uitvoering
  4 Cees Jonk  4968 21 oktober in Het Park
  5 Loura Schilder  4929   thema: Hollandse Waterlinie
  6 Jopie Blank  4888  
  7 Truus de Moel  4884    
  8 Henny van Diepen 4880  
  9 Tiny Beemster  4831    
10 Henk van Harn  4777
    
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
Aanvang 14.00 uur.   Johan van Loodam
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CLUBAVOND BRIDGECLUB KOMPAS
Op donderdag 16 september zijn we van start gegaan met de 1e avond voor 
de wintercompetitie met 10 paren in de A lijn en 11 paren in de B lijn. Er was 
een indeling gemaakt met 2 lijnen en 1 combitafel. Helaas was er toch op het 
laatste moment nog een afmelding dus verviel de combitafel en hadden er 
deelnemers in de B lijn een stilzit ronde wat toch wel jammer is.
Er werd aan het begin van de avond gevraagd om je aan de tijd van 28 minu-
ten per ronde te houden. 5 minuten voor het einde van een ronde gaat er een 

zoemer en dan is het de bedoeling dat je dan al aan het 4e spel begonnen bent. Dit lukte op deze 
1e avond en waren we om 11 uur klaar.
In de A lijn werden Afra Berkhout en Hannie Stoop 1e met 59,38%
In de B lijn werden Rien van Leeuwen en Cees Ronde 1e met 67,41%
We wensen alle deelnemers van de beginnerscursus succes met de kennismaking van deze sport. 
Zij beginnen met 24 personen op 22 september de cursus.

Met vriendelijke groet
PR Kompas, Ineke Mes

BERKHOUT-BOBELDIJK

MET DE ZONNEBLOEM NAAR HET ZUIDERZEE BUITENMUSEUM 
22 SEPT. 2021

Het kon gewoon niet mooier! Fantastisch weer, blije mensen en genoeg vrijwilligers om met z’n al-
len met de MuseumPlusBus een bezoek te brengen aan het buitenmuseum in Enkhuizen. Stipt om 
half tien arriveerde de luxe touringcar op de Slagterslaan en zorgde die ochtend, met excuses voor 
de wachtende medeweggebruikers, voor de enige verkeerstremming van en naar de Bobeldijk. Na 
18 maanden Corona perikelen was deze dagexcursie het eerste uitje dat de Zonnebloem weer kon 
organiseren voor haar enthousiaste gasten. 

Goed gemutst, nee, goed gemaskerd waren we na een half 
uur in Enkhuizen en lieten ons in het restaurant de koffie 
met appelpunt goed smaken. Na deze smakelijke onder-
breking van het programma werden een aantal groepjes, 
elk met hun eigen gids, geformeerd. De professionele 
rondleiding voerde ons langs stadsgracht pandjes en dijk-
huisjes die zorgvuldig geconserveerd ooit aan de boorden 
van de Zuiderzee hadden gestaan. De winkelpanden van 
de bakker en de apotheek die op de Kleine Noord in Hoorn 
hadden gestaan, kregen natuurlijk de meeste aandacht van 
onze deelnemers. 
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Na deze leerzame rondgang lunchten wij in het restaurant, genoten van de gesprekken aan tafel 
en sloten ons bezoek af met een vrije wandeling naar het pontje dat ons naar het entreepaviljoen 
van het buitenmuseum, gelegen op het sluiscomplex, zou brengen. Onze gasten genoten zichtbaar 
van zon en wind tijdens deze korte maritieme onderbreking en begaven zich na aankomst van de 
pont naar de gereedstaande bus. 
Onderweg naar Berkhout werd onze gezellige chauffeuse gefêteerd namens alle deelnemers door 
overhandiging van een envelop met inhoud. Alle gasten konden terugzien op een geslaagde dag en 
sommigen hadden zelfs een kleurtje gekregen. 
Er kan zoveel meer…

AFDELING AVENHORN/ OUDENDIJK FIETSTOCHT VAN 
OOSTKNOLLENDAM NAAR MELBOURNE

Hannie Offringa opende deze avond in de Grost op 23 
september. Na mooie fietstochten dit voorjaar en zomer 
van de fietsgroep, een rondwandeling met leden door 
Monnickendam en een high tea op 15 juli in de Grost, kon 

ze dan eindelijk na al de corona perikelen onze eerste afdelingsavond na lange tijd aankondigen. 
Voor een goed gevulde zaal kon Hannie Ellis Jansen en Willem Janssen aankondigen met een heel 
apart vakantieverhaal.
Ellis en Willem raakten in 2012 hun banen kwijt en het lukte niet om een baan te vinden. Daarom 
hebben ze hun huis verhuurd, de meeste dingen opgezegd en zijn van Oostknollendam naar 
Melbourne gefietst, omdat Ellis daar graag een kopje koffie wilde drinken bij haar broer. 
Ze vertrokken in juni 2013. Ze kozen een veiliger route via China, langs de binnenwegen en over 
de bergen. Ze fietsten via West Europa, Oost Europa, de Stan landen (Oezbekistan, Kirgistan etc.) 
naar China. 
De mooie foto’s gaven ons een goed beeld van de fantastische reis die ze hebben ondernomen. 
Met een kleine quiz vroegen ze ons hoeveel lekke banden of we dachten dat ze gehad hadden, 
samen hadden ze slechts 8 lekke banden gehad en weinig materiaalpech en ziektes. In februari 
2015 waren ze op hun bestemming bij Ellis haar broer en hebben daar nog tot april gefietst. Via 
een vlucht naar Parijs zijn ze vanaf daar weer naar huis gefietst. Willem timmert nu en Ellis is 
acupuncturist. 
Hannie bedankte hen voor de leuke reis die met hen gehad hebben

Onze volgende bijeenkomst is 21 oktober om 20.00 uur in de Grost met Anke de Wolff. Anke geeft 
workshops exclusieve kaarsen maken in elke kleur. Ze maakt ook hele mooie historische kleding 
en zij laat deze zien, door middel van prachtige foto’s. 
Laat u ook een keer verrassen en kom naar onze gezellige bijeenkomsten, kom vrijblijvend eens 
kijken. Donderdag 18 november komt Ontrommelcoach Mascha Lapien in Vila Groet. Verder 
hebben we ook keezen- en klaverjasavonden in de Vijverstate, bowlingavonden in Spierdijk en 
muziekochtenden.

Harmina ter Schure
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BERKHOUT-BOBELDIJK

RABO CLUBSUPPORT EN DE ZONNEBLOEM
Van 4 tot 25 oktober kunt u als rekeninghouder bij de RABO Bank, net als 
vorig jaar, uw stemmen uitbrengen op uw favoriete club of vereniging. 

Wij, van de afdeling “Berkhout-Bobeldijk”, zouden het bijzonder op 
prijs stellen om uw stem te mogen ontvangen. Met uw stem en steun 
voor onze activiteiten, zijn wij in de gelegenheid om het welzijn te bevor-
deren van langdurig lichamelijk zieken, gehandicapten en hulpbehoeven-
de ouderen – vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen.
Tijdens Corona onderhielden onze vrijwilligers het contact met onze 
doelgroep per telefoon en konden wij onze gasten en alle bewoners van 
“de Berkenhof” regelmatig verblijden met een presentje of een smakelijke 

versnapering. Pas afgelopen maand maakten wij na 18 maanden onze eerste excursie. Met uw 
stem van de Rabo ClubSupport actie kunnen wij dit initiatief voortzetten.
Alvast bedankt voor uw stem op onze afdeling Berkhout-Bobeldijk van de Zonnebloem.
Er kan zoveel meer … 

Zaterdag en zondag 25 en 26 september was er de jaarlijkse boeken en platen markt in de Berk-
houterkerk. Velen hadden de gelegenheid benut om hun verzameling weer aan te vullen. Vooral de 
zaterdag was een topdag volgens een medewerker. Zondag was de laatste zomerse dag, dus werd 
er nog heerlijk gefi etst naar de Berkhouterkerk.
 Groet Corrie Bos.
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HALLO TONEELLIEFHEBBERS, 
De toneelgordijnen mogen weer geopend worden, dus moet er maar 
weer eens iets leuks op de planken komen. Wij willen graag het 
Srooge- diner toneel aan jullie presenteren, samen met de plaatselij-
ke horeca. Hoe het één en ander eruit komt te zien horen jullie nog, 
maar wil je meedoen aan dit spektakel, geef je dan nog even snel op.
Dit jaar doen wij ook weer mee met de Rabo Clubsupportdagen, een 
extra steuntje in de rug kunnen wij wel gebruiken, door uw stem 
steunt u onze toneelvereniging. Alvast hartstikke bedankt voor uw 

stem en mocht u toneel maar niets vinden, zijn er nog genoeg andere mooie verenigingen om op 
te stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan en steun de verenigingen.
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.
 Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.
 Bob Koning.

HERFSTVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT

In verband met herfstvakantie zijn er gewijzigde openingstijden van de 
Huisartsenpraktijk Berkhout van 18 oktober tot en met 22 oktober 2021:

 
Op maandag, woensdag en vrijdag is de praktijk telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Op dinsdag en donderdag is de praktijk gesloten en neemt dr. Coppes uit Avenhorn 
waar voor spoedgevallen: 

Huisartsenpraktijk Avenhorn, Kolblei 18
tel. 0229-541225

Voor  spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar:
Centrale Huisartsen Post te Hoorn

Adres: Maelsonstraat 5 
(naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis)

tel.  (0229)  29  78  00

Op 25 oktober is de praktijk weer normaal geopend!
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BESTUUR STICHTING KERSTACTIE WESTFRIESLAND 
STOPT NA 10 JAAR
Nog één keer knallen tijdens jubileumeditie 

De decembermaand komt langzaam weer in zicht. Wat zou het fijn zijn 
als we de feestdagen weer kunnen vieren zonder allerlei beperkende 
maatregelen!  Naast gezellig samenzijn met familie en vrienden denken 
we daarbij natuurlijk aan overvloedig eten en drinken. Iets wat voor 

veel gezinnen echter niet zo vanzelfsprekend is. Zij leven rond de armoedegrens en ondervinden 
hiervan dagelijks de gevolgen, die zeker voor de kinderen vaak schrijnend zijn. 
Zonder ontbijt naar school, geen geld voor een winterjas en niet kunnen sporten met vriendjes; het 
zijn maar enkele voorbeelden. De kerstdagen zijn voor deze kinderen niet anders dan alle andere, 
want ook in december hebben hun ouders grote moeite om rond te komen. 

10-jarig jubileum en tevens laatste editie
Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt sinds 10 jaar voor een lichtpuntje door Westfriese gezinnen 
in een moeilijke financiële positie rond de kerstdagen een goedgevuld kerstpakket aan te bieden. 
Het pakket is vooral gericht op kinderen en bevat naast de dagelijkse levensmiddelen natuurlijk 
lekkere dingen, enkele verzorgingsartikelen en zelfs kleine cadeautjes. 
Om diverse redenen heeft het zeskoppige bestuur besloten dat deze jubileumeditie de laatste keer is 
dat de actie wordt georganiseerd. We zijn super trots op wat er de afgelopen 10 jaar is bereikt en op 
zijn Westfries gezegd is het nu ‘mooi weest’. Een groot woord van dank gaat naar alle enthousiaste 
vrijwilligers en sponsoren die betrokken zijn geweest bij de stichting. Zonder hun hulp en steun 
hadden we de actie niet kunnen realiseren en vele kinderen die in armoede opgroeien hebben we 
op deze manier toch mooie herinneringen aan het kerstfeest kunnen geven!     

Inschrijving voor gezinnen binnenkort van start
Maar natuurlijk willen we niet met stille trom vertrekken en hopen we op een succesvolle laatste 
editie!  
Op 24 september is de inschrijving start gegaan. Via het formulier op de website kunnen gezinnen 
zich zo lang de voorraad strekt aanmelden voor een pakket, dat op maat wordt samengesteld. Een 
gezin moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: 
- Woonachtig zijn in Westfriesland (zie de website voor de lijst met woonplaatsen)
- Er moet minimaal 1 kind tot en met 14 jaar thuis wonen
- Er moet worden aangetoond dat men afhankelijk is van bijstand, schuldsanering of Voedselbank.  

Sponsoring en steun is ook voor deze laatste editie nog van harte welkom.
Contact en meer info: info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl | 
www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl
Facebook: www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland 
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EEN SENIORENTRAINING? 
In mijn mail kreeg ik een uitnodiging voor een proefles voor seniorentrai-
ning bij ARO’88.
Nieuwsgierig naar wat of ik me daarbij moest voorstellen ging ik op de 
uitnodiging in. Ik ben in de beginjaren van ARO’88 actief lid geweest bij 
de conditietraining die ik in die tijd van Ron ten Broeke kreeg. Hardlopen 

was nooit mijn favoriete onderdeel, ook niet in de tijd dat ik jeugdtrainster was.
Volverwachting ging ik op dinsdagochtend 21 september tegen half 10 naar het sportterrein en 
daar trof ik een aantal voor mij bekende oud ARO leden aan maar ook een lid die ik nog niet kon 
net als de trainster Monique Veen.
Zij heette ons welkom en vertelde dat de training vooral bedoeld is voor de balans en versterking 
van de spieren. Wat inhoud dat we in een rustig wandeltempo maar in een goede houding en 
gebruik van de armen in een zaagbeweging om het veld gingen lopen. 
Hierna gingen we allerlei oefeningen doen die goed voor de spieren zijn. Staand met gebruik van 
een stok en zitten op een mat, waarna we oefeningen deden met een oude fietsband, werden alle 
spieren getraind in een rustig tempo maar wel zo dat Monique zei, dat we zeker de volgende dag 
spierpijn zouden voelen. (een dag later valt dat reuze mee, maar de donderdag voelde ik dat er flink 
wat spieren gebruikt waren) Na ruim anderhalf uur zat de training erop en raadde zij ons aan om 
voldoende te drinken om zo de afvalstoffen weg te werken.
Mocht u ook nieuwsgierig worden na het lezen van dit verslag, kom gerust een training volgen en 
ervaar hoe leuk deze senioren training is. Het wordt gehouden op de dinsdagochtend van 9.30 tot 
11.00 uur op het ARO’88 terrein.
 Ineke Mes

AGENDA 06-10 T/M 20-10

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr. t/m do. 1 t/m 7-10 Gemeente Koggenland    Week van de Ontmoeting. 
  Diverse tijden  Verschillende activiteiten. 
Woe 06-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 07-10 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Klaverjassen
Vr 8-10  R.K. EDO Jaarvergadering
Za 09-10 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Zo 10-10 15.00 uur Berkhouter kerk  Lenny Kuhr
Woe 13-10 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 14-10 Zaal open 13.45  uur De Goorn, Rozenstaete KBO. 
    Thema: Westfrieze Helden 40-45 

film
Za 16-10 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 16.10 8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
   vanaf Concordia
Za 16-10 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 20-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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PLANNER–EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd  Plaats  Activiteit

Za 30-10 20.00 uur Berkhouter kerk Rockin’Bach 
Za 30-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Bloeband
Zo 31-10 15.00 uur Kerk Oudendijk Bloeband (onder voorbehoud).
Zo 21-11 14.30-17.00 uur Rozenstaete Wintermarkt Rozenstek
Za  27-11 20.15 uur Berkhouter kerk Joost Botman-Johnny Cash
Za 18-12 20.00 uur Berkhouter kerk Berkhout Vocaal kerstconcert
Ma t/m za 3 t/m 8-01  De Koggenhal Open biljarttoernooi 
      De Goorn

Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

Lieve mensen,

Een berichtje over Maarten, hij is thuis! De revalidatie gaat stug door, thuis en in Hoorn.
Hij wandelt ook door het dorp, daar zullen jullie hem wel zien. Het is allemaal nog wel erg 
vermoeiend, de tijd zal leren hoever hij kan komen. Ook met spreken, de afasie (dat betekent 
dat je niet goed kan praten en soms ook niet alles goed begrijpt) is erg lastig voor hem. Maar 
zoals jullie weten houdt hij van een praatje!
Jullie allemaal weer hartelijk dank voor de warme aandacht, het doet ons goed!

 Namens Maarten en de kinderen,
 Anneke van Bemmel
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TENSLOTTE

Te koop:
Hardhouten binnendeur met glas in loos. Form. 201x77 cm. € 50,00.
Gratis afhalen: 3 zits bank. Eiken met stof bekleed. Blauw/grijs 
 06-55897118

Gezocht: Fietsmaatjes.
De Koggentrappers is een fietsgroep met deelnemers uit Obdam, Spierdijk en Avenhorn en is on-
derdeel van het fietsproject ‘Voel je Top’ van Esdégé Reisgersdaal.
Voor twee van onze deelnemers zoeken wij een nieuw fietsmaatje (man/vrouw).
Wilt je meer weten, neem dan contact op met José de Jong, 06-22031286.
Website www.voeljetop.st-er.nl

Te koop:
Bijna nieuwe AEG wasmachine 9 kg. model L7FEN94CS. Zes maanden oud.
Door een éénpersoons huishouden gebruikt. Nieuwprijs 799,--. Vraagprijs € 595.00
Compleet met 10 jaar garantie op de motor en 5 jaar volledige garantie.

Tel. 06-36271369.

Gratis:
Wie woont sindskort op zichzelf. 
Mooie leren bank, 180 breed lavendelblauw gratis op te halen.

0229-542912.

‘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 13 oktober vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


