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VAN REDACTIEZIJDE
Alweer bijna herfstvakantie voor de schoolgaande (klein)kinderen. Wat vliegt de tijd in het jaar!
Donker uit en met donker weer thuis voor de werkende mensen en eind van de maand de klok
een uur terug.
Dus lekker voor de warme kachel deze Heraut lezen die naarmate we weer verder komen steeds
dikker wordt. Bedankt daarvoor! Dit betekent dat de verenigingen weer op gaan starten en we
weer erop uit kunnen.
Mochten er nu mensen zijn in uw omgeving die ook geïnteresseerd zijn in de Heraut maar niet
in het verspreidingsgebied wonen, de digitale versie staat elke keer na verschijning ook op de
website, dorpsbladheraut.nl. Deze site is puur informatief, niet om kopij in te sturen, dat gaat nog
steeds via ons bekende email adres: 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 - TEL. 0229-297800
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. N.B. 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
Email: 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
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

GRIEPVACCINATIES HUISARTS DE GOORN
Binnen Huisartsenpraktijk De Goorn zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse griep- en pneumokokken vaccinaties in volle gang. Na het advies van de gezondheidsraad komen dit jaar de volgende doelgroepen in aanmerking voor een gratis griep- en of pneumokokkenvaccinatie:
* iedereen in de leeftijd van 60 jaar en ouder
* longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma of COPD
* hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben
* diabetes (suikerziekte)
* een nieraandoening
* een verminderde weerstand tegen infecties
Dit jaar zijn extra toegevoegd aan de doelgroepen:
* Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
* Mensen met een spierziekte, of een ziekte aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS
* Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct
* Mensen met epilepsie
* Kinderen met psychomotore aandoeningen
* Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en bewezen longschade hebben
* Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40)
* Mensen met dementie
* Mensen met cochleaire implantaten
Voor de pneumokokken vaccinaties wordt de volgende doelgroep uitgenodigd:
* 69 tot en met 73 jarigen (geboren 1-1-1948 t/m 31-12-1952)
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De vaccinaties vinden plaats:
Datum + tijdstip Doelgroep
Vaccinatie
Locatie
28 oktober
13:30 – 14:00
Bewoners
Griepvaccinatie +
Rozenstaete (eetzaal)
aanleunwoningen
eventueel Pneumokokken
Rozenstaete
(voor geboortejaar
Komt u zelf naar de
		
1948-1952)
eetzaal. Wij komen dit
			
jaar niet aan huis.
29 oktober
13:30 – 14:00

Bewoners
Griepvaccinatie +
Vijverstate (eetzaal)
aanleunwoningen
eventueel
Vijverstaete
Pneumokokken (voor Komt u zelf naar de
		
geboortejaar 1948-1952) eetzaal. Wij komen dit
			
jaar niet aan huis.
1 november
17:00 – 18:30
1 november
17:00 – 18:30
1 november
17:00-18:30
16 november
13:30-14:30

69-73 jarigen
Griepvaccinatie +
Gezondheidscentrum
(geboortejaar 1948-1952) Pneumokokken vaccinatie De Goorn
Onder de 60 met indicatie Griepvaccinatie
(geboorte jaar 1962 en hoger)

Gezondheidscentrum
De Goorn

60-jaar en ouder
Griepvaccinatie
(geboortejaar 1961 en lager)

Gezondheidscentrum
De Goorn

Inhaal moment voor
iedereen die eerder niet
kon komen

Gezondheidscentrum
De Goorn

Griepvaccinatie +
Pneumokokken
vaccinatie

Meer informatie
De nieuwe doelgroep die in aanmerking komt voor de pneumokokken vaccinatie ontvangt hiervoor nog een uitnodiging per e-mail of post. Alle andere doelgroepen ontvangen geen extra uitnodiging en vragen we om 1 november tussen 17:00-18:30 uur naar het Gezondheidscentrum te
komen en de onderstaande instructies goed door te lezen.
* Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid,
keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts
* Houd gepaste afstand van anderen
* Volg de aanwijzingen en looproutes
* Kom zeker niet voor 17:00 uur, na 17:45 is het vaak veel rustiger
* Draag kleding waarbij u gemakkelijk uw bovenarm kunt ontbloten
* Neem contact op wanneer u binnen 2 dagen na de vaccinatie een operatie gepland hebt staan
* Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit dan aan degene die u vaccineert
* Zijn bij u de okselklieren verwijderd? Meld dit dan ook aan degene die u vaccineert
Beide vaccinaties kunnen lichte bijwerkingen hebben, zoals wat irritatie rondom de prik of u iets
minder lekker voelen in de dagen erna. Meer informatie over de griep- en of pneumokokken vaccinatie kunt u vinden via: www.thuisarts.nl. of www.rivm.nl
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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!

GRIEPVACCINATIE BERKHOUT 2021
HUISARTSENPRAKTIJK A.B. LÜCHINGER
Zeker in deze tijd van Corona wordt de griepvaccinatie van
harte aanbevolen voor mensen bij wie griep (influenza) ernstige gevolgen kan hebben.
Over het algemeen geldt dit voor iedereen die ouder is dan 60 jaar, maar ook bij mensen onder
de 60 jaar met bijvoorbeeld suikerziekte of met een aandoening van het hart, de longen of de
nieren, heeft de griepvaccinatie zijn waarde bewezen.
Wij willen iedereen die voor de griepvaccinatie in aanmerking komt, uitnodigen in
Café De Ridder, Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout
op donderdag 28 oktober 2021
We nodigen iedereen persoonlijk uit met een brief waarin het tijdsblok staat waarin men wordt
verwacht. Voor een aantal mensen geldt dat ze ook in aanmerking komen voor de pneumokokken-vaccinatie. Dit gebeurt samen met de griepvaccinatie.
In verband met Corona en grote groepen houden we afstand en als u Corona klachten heeft
zouden we u graag later de vaccinatie willen geven.
Aangezien de prik in de bovenarm wordt gegeven, adviseren we makkelijke kleding.
Om de administratie te vereenvoudigen, willen we graag dat u de oproep meebrengt.
Voor de meest actuele informatie zie ook onze website www.dewaterling.nl
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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 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:
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
31 okt.
10.00 uur Ursem
predikant: ds. H. Reedijk
						
organist: dhr. J. Stens
Allerzielen- PGKoggenland
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.
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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
24 oktober
10.00 uur
ds. H. van Olst
Ursem
			
samen met Koggenland
31 oktober
GEEN DIENST IN ZEEVANG & OUDENDIJK
7 november
10.00 uur
ds. H. Reedijk en pastoor L. Weel Beets
oecumenische viering met Katholieke Parochie Oosthuizen
14 november
10.00 uur
ds. B. Stobbelaar
Kwadijk

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 23 T/M 29 OKTOBER 2021
Zat. 23 okt.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 24 okt.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 27 okt. 16.30u Viering door de week
vrij. 29 okt.
19.00u Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 30 OKTOBER T/M 5 NOVEMBER 2021
Zat. 30 okt.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 31 okt.
10.00u Eucharistieviering m.m.v Dominicus
		
Allerheiligen
Di. 2 nov.
10-20.00u kerk geopend voor bakkie troost en ontmoeting.
Allerzielen.
		
nadere informatie volgt nog.
20.00u Last Post vanaf het kerkhof.
Woe. 3 nov.
16.30u Viering door de week
Vrij. 5 nov.
19.00u Stille aanbidding
Overleden: Annie Heddes-Klaver, 79 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

W
E

“Is de hemel misschien leeg?”
Stichting Westfriese Ekklesia

PETER VERMAAT PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op
zondag 7 november 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 Peter Vermaat spreken over Habakuk; en religie als zingeving. Als rusteloze religieuze zoeker behoort
Habakuk tot de zogenoemde kleine Profeten. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jeremia. In zijn
geschrift komt hij op voor de kleine mens die uitgebuit en onderdrukt wordt door de machtigen.
Het boek Habakuk blijkt een geladen, poëtische tekst te zijn, die vandaag de dag nog verrassend
actueel is, als het gaat om het stellen van de godsvraag. Is de hemel misschien leeg?
Peter Vermaat is verteller, dichter, theatermaker en theoloog. In zijn vertellingen en theaterproducties laat hij zich inspireren door verhalen uit de grote spirituele tradities van Oost en West. Hij
maakte theatervoorstellingen o.a. over Franciscus van Assisi en Titus Brandsma.
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 begeleidt 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 7 november te ontmoeten. U bent van harte
welkom.
Ook nodigen wij u graag uit voor de volgende thema-avond: Op woensdag 24 november zal
onze dirigent Jerry Korsmit op klavecimbel een muzikale avond verzorgen in het kader van “Sweelinck 1621”.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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AGENDA

zaterdag 30 oktober, 20.00 uur

Rockin’Bach
Deze muzikale voorstelling bestaat uit
muziekstukken van Bach, gezongen door
het projectkoor van Hoebe Muziekprojecten en solist Enrico Kors.
Bijgestaan door accordeonvereniging
Con Zelo. Dit alles wordt begeleid
door een eigen negenkoppig orkest,
bestaande uit amateur- en professionele muzikanten.
De kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15,00 aan de
zaal. Reserveren kan bij hoebereserveringen@gmail.com of bel
0229-563430. De zaal is geopend vanaf 19:30 uur.

BEGRIP VOOR NOODZAAK HUISARTSEN OM SAMEN ONDER
ÉÉN DAK TE GAAN WERKEN
Tijdens de informatieavond over de huisartsenzorg in Koggenland toonden de ruim veertig aanwezigen begrip voor
de wens van huisartsen om samen verder te gaan. Zorgen
waren er vooral over het behoud van de eigen huisarts en
over de locatie van het gebouw waarin de huisartsenpraktijken uit Avenhorn, Berkhout,
Spierdijk en Ursem zich gezamenlijk onder één dak willen vestigen.
Wethouder Win Bijman legde uit dat hij deze bijeenkomst graag veel eerder had gehouden, na de
ontstane onrust begin van het jaar, maar dat dit vanwege corona helaas niet kon. Hij vertelde dat
hij in 2019 al benaderd werd door de huisartsen uit Berkhout, die met pensioen wilden, om mee te
denken over een locatie voor de opvolger. Toen de opvolging heel moeizaam bleek te lopen, werd
de vraag uiteindelijk: gemeente, willen jullie meedenken over een locatie voor een zogenoemde
HOED (Huisartsen Onder Eén Dak)? Bijman ziet de noodzaak voor het samengaan van de praktijken: ‘Lees de krant en je weet dat er een tekort aan huisartsen is en dat Noord-Holland Noord,
naast bijvoorbeeld Drenthe en Oost Groningen, wordt genoemd als probleemgebied’.
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Zorgen over vervoer werden al snel weggenomen door de wethouder: ‘Er lopen al gesprekken
met een vrijwilligersorganisatie om het vervoer in heel Koggenland zo te gaan regelen zoals in
Obdam, waar dit voor kwetsbare mensen al lange tijd gebeurd. De apotheek zal bovendien een
bezorgfunctie krijgen.’
Huisartsen onder één dak
Huisarts van Oostendorp-Weegen legde daarna uit dat de huisartsenzorg in de loop der jaren complexer is geworden, onder andere door de vergrijzing van de bevolking en het langer thuis wonen
van patiënten. Veel zorg die voorheen in het ziekenhuis werd geleverd, vindt nu in de huisartsenpraktijk plaats. Van Oostendorp-Weegen: ‘Het is heerlijk om op het dorp te werken, en het
doet pijn daar afscheid van te nemen, maar de kleine dorpspraktijk is kwetsbaar. Denk aan een
personeelslid dat zich in de ochtend ziek meldt, dan heb je gelijk een probleem. De nieuwe generatie huisartsen wil dat niet meer.’ Aanwezigen gaven aan het belangrijk te vinden een huisarts te
hebben die hen kent. Van Oostendorp-van Weegen verzekerde hen: ‘We blijven die dorpsdokters,
iedere praktijk blijft herkenbaar.’
Opvolgprobleem
In de regio dreigen al huisartsenpraktijken te sluiten vanwege gebrek aan opvolging. ‘Door samen
te gaan onder één dak creëren we een aantrekkelijke plek voor de jonge huisartsen, kunnen we
huisartsen en assistentes opleiden én blijven we zelf met plezier tot ons pensioen werken. Al onze
inspanningen zijn erop gericht dat iedere inwoner een eigen huisarts zal houden’, aldus van Oostendorp-Weegen.
Locatie
Over de locatie van het pand kwamen later vragen. De locatie van de huidige Jozefschool in De
Goorn is hiervoor in beeld, terwijl dit volgens aanwezigen ook een hele mooie plek is om seniorenwoningen te bouwen. Bijman: ‘Er loopt inderdaad een onderzoek of de plek van de Jozefschool in
De Goorn een mogelijke locatie is. Het klopt dat dit ook een geschikte locatie is voor woningen.
In de planvorming wordt hier rekening mee gehouden. Wellicht dat een combinatie mogelijk is.’
Hoe nu verder
De betrokken huisartsen hebben de wens uitgesproken binnen twee jaar samen te gaan onder één
dak. Opmerkingen die tijdens de informatieavond zijn gemaakt, worden meegenomen. Zodra een
locatie bekend is, worden inwoners hierover geïnformeerd.
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Afgelopen maand bestond het dorp Oudendijk maar liefst 495 jaar! Op 27 september 1526 kregen
de bewoners van Oudendijk namelijk het recht om zelf bestuurders aan te stellen. De Oudendijk
als dijk bestond natuurlijk al langer, maar was van oorsprong onderdeel van het dorp Grosthuizen.
Hier zien we een prachtige prent van Oudendijk van begin twintigste eeuw. De kerk torend mooi
boven de bomen uit. Dit stukje poldergotiek stamt uit 1648 (het jaar van de Vrede van Munster,
einde Tachtigjarige Oorlog). Daarvoor stond er ook al een kerk. De eerste werd namelijk al gebouwd in (of vlak na) 1459. Weer daarvoor stond er slechts een houten kapelletje, want men
ging toen nog te kerke in het hart van Grosthuizen. De eigen kerk was dus het eerste stapje naar
de onafhankelijkheid van Grosthuizen in 1526. Tegenwoordig zijn er nog af en toe kerkdiensten,
maar de kerk wordt ook voor veel andere zaken gebruikt. Geregeld is er een markt of theatervoorstelling. Dit met dank aan een groep actievelingen die daarvoor veel respect verdient. Werp vooral
ook eens een blik op www.kerkoudendijk.nl. 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

HERFSTVAKANTIE IN STOOMMACHINEMUSEUM
Op zoek naar een leuk uitje voor in de herfstvakantie? Kom dan naar het Stoommachinemuseum en ontdek de kracht van water en vuur!
Van zaterdag 16 tot en met zondag 31 oktober is het museum alle dagen onder stoom, wordt de
ketel gestookt en komen de machines weer tot leven. Zelf stoom maken? Dát kan met miniatuurstoommachines en je ontdekt wat stoomkracht doet. Wil je ‘hulpstoker’ worden en een diploma
verdienen? Help dan de stoker het vuur in de ketel brandend te houden.
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Als de smid op zondag en woensdag aanwezig is in de oude smederij van het gemaal, mag je
de grote blaasbalg bedienen en helpen het smidsvuur brandend te houden. Je verdient dan het
‘smeeddiploma’. Een leuke speurtocht met zoekopdrachten ligt klaar waarmee je het museum
kunt verkennen en bij de ‘museumprofessor’ mag je gratis deelnemen aan proefjes en experimenten. Kortom, bij het Stoommachinemuseum is van alles te beleven.
Barometer, fietspomp en snelkookpan
Willy Wortels opgelet! Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober demonstreert onze ‘museumprofessor’ allerlei proefjes en experimenten waarbij
je mag assisteren. Zo leer je hoe je luchtdruk
met een glas en een kartonnetje kunt aantonen
en wat een barometer aangeeft als de luchtdruk
hoger wordt. Aan de hand van een fietspomp
ontdek je wat het verband is tussen volume en
druk en met behulp van een soeplepel gevuld
met koud water zie je wat condenseren van
stoom is. Een snelkookpan met manometer en thermometer, te vergelijken met een stoomketel in
het klein, demonstreert het verband tussen temperatuur en druk. Het klinkt allemaal héél ingewikkeld, maar je hoeft echt geen bolleboos te zijn om het te begrijpen. De ‘museumprofessor’ legt het
je graag uit. Aanvang demonstraties zaterdag 23 en zondag 24 oktober om 12, 13, 14 en 15 uur.
Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik |tel: 0227 544732 | www.stoommachinemuseum.nl
Toegangsprijzen:
Kinderen 5 tot 12 jaar
Vanaf 13 jaar en volwassenen
Museumkaart

oktober tussen 10.00 uur en 13.00 uur.

€6
€9
gratis

SOGGES ORGANISEERT ÉÉNMALIGE UNIEKE LOODS
VERKOOP!
De afgelopen maanden is er in de loods van Sogges op
West 49A, wat groter meubilair verzameld. Denk daarbij
aan grote salontafels, eettafels, kasten, eetkamer stoelen,
woonkamer stoelen, lampen, klokken etc. etc.
Dit zijn goederen die niet eenvoudig in onze winkel geplaatst kunnen worden zodat we hebben besloten om éénmalig een loods verkoop te organiseren op zaterdag 23

Bent u nu net toe aan het (opnieuw) aankleden van uw veranda met wat kekke meubeltjes?
Of staat één van uw kinderen op het punt om ‘op zichzelf’ te gaan? Of bent u zelf toe aan wat
anders? Dan kunt u het beste gewoon komen kijken bij onze loods. Zoveel leuke, handige, aparte
en mooie meubels staan er momenteel!
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Mogen we u begroeten op zaterdag 23 oktober vanaf 10 uur??? U vindt ons op West 49A.
De gehele opbrengst 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

SINTERKLAAS TONEEL...
“Een verrassingsfeest voor....”
Er gebeurd van alles in het kasteel waar Sinterklaas met de Pieten logeert. Dansjes die worden
geleerd, er is een hoop gezelligheid met zingen. Het is een drukte van jewelste met als die Pieten
bij elkaar. Maar er is 1 ding toch wel heel erg raar.
Er verdwijnen spullen van Pieten, zelf het grote boek van de Sinterklaas is zoek. Speur Piet doet
heel erg zijn best om dit boek te vinden. Heer Piet is zelfs een beetje in paniek van dit hele gebeuren, ook hij is op zoek naar het grote boek. Tik tok Piet en Plan Piet begrijpen niets van alle
verdwijningen. Het is goed mis!
Sint Pieter is met dit alles niet zo bezig, die heeft grote dromen.
Hoe zal het allemaal gaan, zou het wel goed komen en voor wie is dat feestje eigenlijk?
Voorstellingen:
28 november, 4 & 5 december, aanvang 14.00 uur. Reserveren gewenst, dit om teleurstellingen
te voorkomen. Stuur een reserverings mail naar ReserverenElena@gmail.com uw reservering zal
vanaf 1 november worden bevestigd.
Tot dan, Bestuur rederijkerskamer Elena.

KLAVERJASSEN DE RIDDER IN BERKHOUT
Het is zover: we durven het weer aan om de competitie op te starten!!!
De corona beperkingen zijn wat om de hoek verdwenen en het weer buiten vraagt met de langer
wordende avonden weer om een avondje kaarten.
Wij gaan dat als vanouds doen op de laatste vrijdag van de maand, dus nu 29 oktober.
De inloop is vanaf 19.00 uur en wij gaan starten om 19.30 uur. Het moet lukken om 4 ronden te
kaarten want om 24.00 uur sluit De Ridder.
In de tussentijd nog maar even oefenen met buren en familie.
Voetbalvereniging heeft geen kaartavond meer op het programma, dus ook die vaste bezoekers
heten Trudy en Guda van harte welkom in De Ridder.
De tweede avond zal zijn op 26 november, maar in december slaan wij over, aangezien op 24
december en 31 december andere zaken belangrijk zijn, zoals onder de kerstboom zingen en
oliebollen eten.
Nieuw onderdeel is het beschikbaar stellen van een marsenprijs.
Op dit moment is het nog onzeker of de klaverjasmarathon in februari door kan gaan, we zien wel
of de ontwikkelingen in dit nieuwe seizoen gunstig gaan verlopen.


Vriendelijke groeten van Trudy en Guda
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HET JULIUS BILJARTTOERNOOI 2021.
Dit jaar organiseren we weer een biljarttoernooi bij Cafe Julius in Avenhorn.
Het toernooi wordt over 2 weken gespreid .
De voorrondes worden gespeeld op 1,2,3,4, en 8 november, er mag 1 verhinderavond worden
opgegeven. Aanvang van de speelavonden is 18.30 uur, de nrs 1 en 2 van de poule gaan naar de
finaleavond. Inschrijfgeld is 7,50 euro.
De finaleavond is dinsdag 9 november, aanvang 18.30 uur.
Opgeven bij Jan Julius in het café , of telefonisch nr. 06-83941559, of bij Marcel v.d. Ploeg 0648751844, of bij Arie Rotteveel 0229-543396.
Opgeven vóór 18 oktober.

KVG DE GOORN
Na een lange tijd weinig te kunnen, mochten wij weer eens een gezellige
avond beleven in De Ontmoeting.
Een muzikale avond verzorgd door Evelien, een enthousiaste dame met als
hobby zingen.
Zij opende de avond met het lied Samenzijn van Willeke Alberti, heel toepasselijk in deze tijd.
Er volgden nog vele liedjes die wij
heerlijk mee konden zingen, de
sfeer zat er goed in.
Rob de Nijs, Wim Zonneveld, Patricia Paay, Mieke Telkamp enz. Wij
kunnen terug kijken op zeer geslaagde avond.
De volgende KVG avond is 16 november, dan vertelt Marijke Dirkson
over haar beroep als schaapherder.

De KBO had Ellie Deutekom-Muntjewerf uitgenodigd, om een dia-lezing te verzorgen voor haar
leden in de grote zaal van De Rozenstaete. Ellie is
vrijwilligster bij het Rundvee-museum in Aartswoud en kon daar heel boeiend over vertellen.
Heel triest dat het museum door brand veel schade heeft geleden.
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Groet Corrie Bos

TERUGBLIK OP DE QUILT TENTOONSTELLING IN
OUDENDIJK
Op zaterdag 11 september en zondag 12 september
was onze jaarlijkse tentoonstelling van quiltvereniging
QuiltVermaak.
Wat waren we blij dat het dit jaar wel mogelijk was om
ons werk te laten zien.
Woensdagavond hadden we met elkaar al de
quilts opgehangen wat de kleine kerk al een
feestelijk aanzien gaf. Elk van ons had mee
gedaan met een gezamenlijk project nl. een
kerstgroep, we konden dus al vroeg in
kerststemming komen. Ook het gezamenlijke
project van 2020 konden we laten zien. Ieder
in onze groep heeft haar eigen inbreng, zo
zagen wij de mooie Dear Jane die bijna klaar
was. Ook een mooie Baltimore hing daar te
pronken.
De mooi quilt voor een kleinzoon met allerlei
auto’s en de crazy Quilt wandkleden.
Een mooie verscheidenheid van allerlei vormen van quiltwerk.
Het werd een gezellige drukte die zaterdag en zondag. De groep had de winkel De Opkamer uit
Middenmeer uitgenodigd die daar stond met allerlei mooie quiltstofjes, daar was dus voldoende
belangstelling voor. Onze groep komt elke 3e maandag van de maand bij elkaar in Huize Meerzicht
te Scharwoude. Van 13.30u tot 15.30u.
Denkt u dit is ook wel wat voor mij, kom gerust eens langs.

HET OOSTEINDE OMSTREEKS 1920
Dit is Oosteinde 94 in zijn oude
aanblik. In deze woning hebben
onder anderen gewoond de families
Blokker; Bielhaalder en Laurens.
Het huis heeft later een complete
gedaantewisseling ondergaan. Het
huis waar we links de zijgevel van
zien staat op de hoek met de Hulkerweg, waarvan we rechts op de
achtergrond de bomenrij zien.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en
op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer,. 06-44564158
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SENIORENTRAINING!
Op dinsdagochtend 21 september zijn we gestart met de
proeflessen van de seniorentraining bij ARO88. De eerste
keer waren we met 4 personen, de 2e keer kwamen er 2
bij. De 3e training was er een met vakantie maar ook weer
een nieuw lid dus even goed 6 personen.
Op 12 oktober ging het voor het eggie! Maar tevens de
vuurdoop qua weer, om 8 uur regende het al en die buien zouden de hele ochtend aanhouden.
Hoe zou de opkomst zijn?
2 leden waren er niet vanwege vakantie maar ook nu weer 2 nieuwe gezichten en uiteindelijk met
8 mensen die het weer trotseerden en lekker het programma volgden wat Monique had voorbereid. Lopen kan tenslotte altijd en de andere oefeningen werden op verschillende locaties gedaan
zoals in de tribune, sta je mooi droog of onder de veranda bij het AtleticHome.
Na ruim een uur training hadden we weer alle spiergroepen getraind en ook balansoefeningen
gedaan. Op dinsdagmorgen is er ook een groep tuinmannen aan het werk en die trakteerden ons
op koffie waar we heerlijk gebruik van hebben gemaakt.
Denk nu niet dit is alleen voor Obdammers, er komen op dit moment ook mensen uit Ursem en
Hensbroek trainen op deze morgen.
We weten nu dat deze training doorgaat, u kunt nog steeds gebruik maken van een paar proeflessen. We beginnen om half 10 en trainen tot ongeveer 11 uur. Locatie het ARO’88 terrein achter de
voetbalvelden van Victoria O. Info op www.aro88.nl
Een enthousiast trainingslid, Ineke Mes

DONDERDAGMIDDAG RUNDVEEMUSEUM EN KLAVERJASSEN
BIJ DE KBO DE GOORN
Op 23 september hadden wij het Thema Rundveemuseum. Een middag met
uitleg over dit levend museum van stichting Aat Grootes in Aartswoud, waarin
uitleg werd gegeven hoe bedreigde oude Nederlandse koeienrassen door
raszuivere fok voor ondergang worden behoed. Dit zijn o.a. de rode en zwarte
Blaarkoppen, Baggerbonten, twee kleuren Lakenvelders, de Heidekoe, een
Witrik en een roodbonte Fries. Dit museum is erg leuk om te bezoeken voor
jong en oud, omdat er nog meer dieren aanwezig zijn. Wat dacht u ervan om op de foto gaan met
een koe. Na de grote brand 2 jaar geleden is alles weer opgebouwd en hebben zij uw steun nodig
dus DOEN en bezoek dit museum.
De bingo op 30 september overtrof
de verwachting qua bezoek. In een
volle zaal onder de gezellige leiding
van Ria Stet en Paula Reerink werd er
geconcentreerd en fanatiek met de
vakjes geschoven. De Bingoos vlogen
je dan ook om de oren, want er lagen
mooie prijzen te wachten voor de
winnaars.
In de maand september was de
entree en de consumpties nog gratis.
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Vanaf oktober is de entree weer € 2,50 voor een gezellige middag met een kopje koffie of thee en
in de pauze een drankje verzorgt door de dames van de bediening.
De tweede middag van dit nieuwe klaverjas seizoen op 7 oktober is met een grote opkomst van
11 tafels van start gegaan.
De klaverjasleden hebben er weer zin in om de strijd onderling aan te gaan.
Uitslag van de tweede ronde om de KBO beker gehouden op donderdag 7 oktober 2021.
De uitslag van de eerste tien deelnemers		
tweede ronde					
1
Truus de Moel		
5318		
AGENDA
2
Jo Groot			
5260		
21 oktober Thema: Hollandse waterlinie
3
Mart Smits		
5236		
28 oktober Klaverjassen
4
Annie v/d Gulik		
5215		
4 november Filmmiddag
5
Riet van Diepen		
5154			
6
Tine Braas		5047				
7
Nel bruins		5036				
8
Maarten Koning		
5008		
Bent u geen lid en heeft u zin om een
9
Gerrit Pronk		
5006		
middag eens te komen kijken,
10
Beu Hoogenstein 4906			
dan bent u vrijblijvend van harte welkom.
				
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
Johan van Loodam

BOEKENMARKT IN CULTUREEL CENTRUM DE BERKHOUTERKERK OP
25 EN 26 SEPTEMBER WAS WEDEROM EEN SUCCES
De boekenmarkt, waar je dus ook CeeDees, vinyl, en puzzels kunt kopen
is succesvol verlopen. De onderhoudskas voor het gebouw is flink gespekt.
Ruim 2000 euro. De overgebleven spullen zijn nadat we enkele kratten eruit
gezocht hadden met spullen die we een tweede kans geven meegegaan met
een opkoper. De sfeer in het weekend was gezellig in de kerk, muziekje erbij,
drankje wat wil je nog meer. Hopelijk tot ziens volgend jaar.

Bertus van Veen.

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 plaatselijke horeca. Hoe het een
en ander er uit komt te zien horen jullie nog, maar wil je meedoen aan dit
spektakel, geef je dan nog even snel op.
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.
Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.
Bob Koning.
17

BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT: 100 JAAR
Na bijna twee jaar van publiekelijk zwijgende cornetten, trombones en slagwerk, kijken we als Brassband Kunst naar Kracht erg uit naar het jaar 2022.
Een jaar waarin we u weer blij willen maken met onze muziek.
En in 2022 doen we dat met volle overgave en met nog meer enthousiasme,
immers Brassband Kunst naar Kracht bestaat dan 100 jaar!
Een fantastische mijlpaal die we dat hele jaar door uitgebreid samen met u,
met al onze fans, willen vieren. Op zo’n moment kijk je natuurlijk ook terug.
Daarom zijn we op zoek naar uw verhalen, herinneringen, anekdotes, foto’s, etc. die u heeft met
betrekking tot de Brassband. Duik in uw herinnering, in uw archief en deel Brassband herinneringen met ons. U kunt mailen naar onderstaand adres of vul het contactformulier via de site van de
Brassband in (www.bbknk.nl).
En wellicht komt uw herinnering in een of andere vorm tot leven tijdens het jubileumjaar 2022!
Brassband Kunst naar Kracht
e-mail: secretaris.knk@planet.nl

GEZOCHT: ENTHOUSIASTE VOORLEZERS
De Westfriese bibliotheken* zijn op zoek naar enthousiaste
vrijwilligers voor twee projecten: Voorlezen op locatie en
Voorleespret.
Voorlezen op locatie
Je leest in de periode januari tot en met maart 2022 maximaal een half uur per week voor
aan peuters op de kinderopvang. Dit in het kader van BoekStart in de kinderopvang. Via de
kinderopvang komen kinderen van 0 – 4 jaar in aanraking met voorlezen en boeken. Voorlezen
vergroot de taalontwikkeling.
Project Voorleespret
Wij zijn ook op zoek naar voorleesvrijwilligers die in de Bibliotheek willen voorlezen. De wens
is om op alle bibliotheeklocaties op een vaste dag een voorleesmoment te hebben voor jonge
kinderen.
In welke gemeenten hebben we nu voorlezers nodig:
Medemblik (Medemblik, Wervershoof, Wognum) Opmeer (Opmeer & Spanbroek), Drechterland
(Hoogkarspel), Koggenland(Obdam & De Goorn)
Wij bieden je:
Een goede voorbereiding in de vorm van een workshop. Ondersteuning bij het zoeken van
geschikte prentenboeken en contact met een ongetwijfeld leuke club van vrijwilligers.
Dus ben je:
Enthousiast en wil je graag iets betekenen voor de Bibliotheek? Wil je meewerken aan het
bevorderen van het leesplezier van jonge kinderen? Meld je dan aan en versterk ons voorleesteam!
Kun je zelf niet? Misschien weet je wel iemand in je kennissenkring die hier belangstelling voor
heeft. Geef het dan alsjeblieft door.
Workshop:
Op dinsdag 2 november staat de workshop gepland in de Bibliotheek van Hoogkarspel van 9.00
uur tot 13.00 uur. Aanmelden uiterlijk tot 20 oktober.
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Voor aanmelden of vragen kun je contact opnemen met :
Jessica Dip T 0228 743944 toestel 233 op maandag, dinsdag en woensdag of via jdip@
westfriesebibliotheken.nl
*Onder de Westfriese Bibliotheken vallen de volgende gemeenten: Drechterland,
Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

BROERTJE
‘Oma, ik kroig over ‘n toidje ‘n broertje, heb mama guster teugen me zoid.’
‘Oh ja mejoôn, wat mooi. En bè je d’r bloid mee?’ ‘Vezelf. ‘t Wort ‘n voebalder, zoit mama, want
hai gaat altemet bar te keer in mama’s buk.’
Vader en moeder benne bar an ‘t studderen om ‘n kamertje voor ‘t nuwe joôje gnappies te maken. ‘t Moet vezelf vurfd worre, d’r moet wat gnaps op de vloer komme en de wieg wort van de
vliering haald. Al is ‘t kamertje klaar, staat de wieg op ‘t nuwe poppie te wachten en doet Jantje
d’r altemet al wat in. Wat ie er in gooit benne ototjes of trekkertjes weer hai al op uit keken is.
Broertje mag ze wel hewwe. ‘Je moete niet aldeur ototjes en trekkertjes in de wieg gooie, want
deer is broertje de eerste toid nag te kloin voor,’ zoit moeder.
De are dag loit er weer ‘n kroel in ‘t wiegie. ‘Mooi legge leite,’ denkt moeder.
Nei ‘n toidje is ‘t zôver. Broertje heb inienen ‘n naam kregen. Ruud hiet ie en hai doet niks aars
as sleipe en somwoilen wat peêuwe. ‘t Is puur zô‘n ofvalder voor Jantje, want hai ken gieniense
met ‘m speule. Nei ‘n goeie week zoit moeder: ‘Ik zel Ruud effies de borst geve en den gaan ik
jou ‘n verhaaltje voorleze.’ Da’s in de emmer voor Jantje, want deer is ie bar op stoven.
Hai zit den ok pront an bai moeder te wachten en koikt goed hoe of Ruud z’n buk vol perbeert te
drinken. Inienen zoit Jantje: ‘Mam, Ruud ken zô niet drinke, ‘oor.‘
‘Weerom niet, joôje?’ ‘Nou, je hewwe ‘t doppie d’r niet ofhaald.’
Klaas Jan Bierman

CLUBAVOND
Sinds de start van de competitie hebben we al weer 4 speelavonden gehad.
Door de coronaperiode hebben we helaas heel wat leden die niet meer komen
bridgen op de donderdagavond. Toch kunnen we met 2 lijnen goed bezet
gezellige avonden draaien.
Mocht u nu ook denken, ik heb dit spel ook geleerd en wil er wel weer iets
mee doen? Schroom niet en kom ook bridgen op de donderdagavond, we
starten om half 8 en spelen 7 rondes. Meer info vind u op www.bckompas.nl
RABOBANK CLUBSUPPORT 2021
Bericht aan iedereen die ook lid zijn van de Rabobank West-Friesland.
Rabo Club Support Is een actie van de Rabobank waarbij ze verenigingen ondersteuning bieden.
Want zeggen ze : “Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt,
waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. Met
Rabo Club Support investeren wij met kennis, netwerk en financiële middelen in clubs en vereni19

gingen. Om ze sterker en toekomstbestendig te maken. Dat is goed voor de club & geweldig voor
de buurt.” Clubs en verenigingen zijn erg waardevol voor ons land ....” Ook bridgeclub Kompas
komt in aanmerking voor RABO Club Support.
Na het succes van voorgaande jaren, dat een aardig bedrag voor onze vereniging opleverde, doen
we ook dit jaar weer mee met de RABOBANK CLUBSUPPORT.
Hoe kan je stemmen?
Door in te loggen in de Rabo app of www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport waarmee
u stemmen kunt uitbrengen voor de Rabobank Clubsupport.
Laat deze stemmen niet verloren gaan en breng deze uit op verenigingen van uw keuze.
Denk daarbij ook aan de bridgeclub Kompas, geef dit ook door aan uw familie.
Dan kunnen we weer een extra financiële bijdrage ontvangen voor onze vereniging.

BESTUURSLEDEN GEVRAAGD VOOR
ORANJEVERENIGING AVENHORN-DE GOORN
Volgend jaar hopen we weer een echte Koningsdag te vieren met alle activiteiten die jullie van
ons gewend zijn: de vrijmarkt, clown optreden,
fiets -en wandeltocht, klaverjasdrive, kinderspelen en steenwerpen. Om dit te organiseren, zoeken we nog wel 2 personen om het bestuur weer compleet te maken.
De functies die openstaan zijn: PR: bijhouden website, facebook, plaatsen van advertenties in
lokale bladen, verzorgen van drukwerk etc. Facilitair: contactpersoon voor sporthal, horeca, andere verenigingen, inhuur materialen etc. Onze startvergadering is meestal in oktober en vanaf dan
vergaderen we 1x per maand tot aan de Koningsdag. Ben je enthousiast, heb je ideeën, spreekt
bovenstaande je aan, neem dan contact met ons op. E-mail stichtingoranjefeesten@gmail.com, of
bel/app met Kim Bol 06-39573393.
Met vriendelijke groet,
Stichting Oranjefeesten Avenhorn De Goorn
NB Rabobank-leden die ons financieel willen steunen kunnen nog tot 25 oktober stemmen bij
Rabo Clubsupport op Koningsfeesten Avenhorn en De Goorn!

G-SCHAATSEN HOORN GAAT BIJNA WEER VAN START
Al jaren bestaat het G-schaatsen in Hoorn, maar dit willen we graag nog even extra onder de aandacht brengen! Iedere week wordt er vanaf oktober tot maart geschaatst op woensdagmiddag van
16.30-17.30. We schaatsen in kleine groepen op een rustig uur.
Heb je een verstandelijke of lichte lichamelijke beperking maar wil je dolgraag lekker sporten dan
ben je bij ons van harte welkom. Met of zonder schaatservaring het maakt niet uit.
Enthousiaste schaatstrainers / begeleiders zorgen ervoor dat je heerlijk bezig bent op je eigen
niveau.
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En uiteraard proberen we iedereen ook een beetje uit te dagen, want misschien denk je dit gaat
nooit lukken en sta je versteld van wat er toch mogelijk is.
Voor meer informatie over het G-schaatsen kunt u contact opnemen door een email te sturen naar
g-schaatsen@schaatsenhoorn.nl of contact op te nemen met
W. Schrijver, 06-55084110

AGENDA 20-10 T/M 3-11
Dag
Datum:
Woe
20-10
Do
21-10
		
Za
23-10
Za
23-10
Ma
25-10
Woe
27-10
Do
28-10
		
28-10 tot 1-11
28-10		
Vr
29-10
Za
30-10
Za
30-10
Za
30-10
Za
30-10
Zo
31-10
Ma t/m do
Woe
03-11

Tijd:
Plaats:
Activiteit:
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Zaal open
De Goorn,
KBO. Thema: Hollandse Waterlinie
13.45 uur
Rozenstaete
8.30 uur
Berkhout
OUD PAPIER
9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
13.00 uur
Bibliotheek De Goorn Ontdek en ontmoet coach Tom Dijkstra.
17.00 uur		
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Zaal open
De Goorn, Rozenstaete KBO. Klaverjassen
13.45 uur
De Goorn
Griepvaccinatie
Berkhout
Griepvaccinatie
19.30 uur
De Ridder Berkhout
Klaverjassen
8.30 uur
De Goorn
OUD PAPIER
8.30 uur
Berkhout/Westeinde vanaf Concordia OUD PAPIER
20.00 uur
Berkhouter kerk
Rockin’ Bach
20.00 uur
Kerk Oudendijk
Bloeband
15.00 uur
Kerk Oudendijk
Bloeband (onder voorbehoud!)
1 t/m 4-11 18.30 uur
Café Julius Avenhorn Biljarttoernooi
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag
Datum Tijd
Plaats
Activiteit
Ma/di 8/9-11
18.30 uur
Café Julius Avenhorn
Biljarttoernooi
Zo
14-11
14.00 uur
Haventje Avenhorn
Sinterklaasintocht
Zo
21-11
14.30-17.00 uur
Rozenstaete Wintermarkt Rozenstek
Vr
26-11
19.30 uur
De Ridder Berkhout
Klaverjassen
Za
27-11
20.15 uur
Berkhouter kerk
Joost Botman-Johnny Cash
Zo
28-11
14.00 uur
De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Za/zo
4/5-12
14.00 uur
De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Za
18-12
20.00 uur
Berkhouter kerk
Berkhout Vocaal kerstconcert
Mat/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
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FAMILIEBERICHT
Mijn lieve vrouw, onze trotse moeder en oma,

Annie Heddes-Klaver
laat een grote leegte bij ons achter.
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bloemen, kaarten en bezoek.
Het heeft ons erg goed gedaan. Het was fijn te ervaren hoe geliefd zij bij velen was.
Jan Heddes
Kinderen en kleinkinderen
De Goorn, oktober 2021
TENSLOTTE
Te koop: Playmobil geheel compleet in originele doos! City Action - Politieterreinauto met speedboot. Nummer 5187 € 25,00 Family Fun - Vakantie eiland Nummer 6979 € 15,00.
Familie Fun - Jetski met bananenboot. Nummer 6980 € 10,00

Telefoon 0229-543345
‘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 27 oktober vóór
17.00 uur via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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