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VAN REDACTIEZIJDE
Het afgelopen weekend is de wintertijd weer een feit, het wordt kouder en ’s avonds eerder donker
dus een kaarsje aansteken zal de komende weken zeker vaker gebeuren. Kaarslicht staat immers
symbool voor Liefde Licht en Warmte. Allerheiligen 31 oktober en Allerzielen op 1 november
zullen voor velen van ons een tijd van bezinning en gedenken zijn. Hierbij staat ook het kaarslicht
centraal. Maar ook tijdens Halloween (oude Keltische traditie, overgewaaid uit Amerika) en Sint
Maarten zullen verlichte pompoenen en door de kinderen zelfgemaakte lampions hun lichtjes
weer laten schijnen om zo, als beloning voor het zingen van een prachtig lied, een traktatie langs
de deuren op te halen.
Kortom deze tijd van het jaar is heel bijzonder, een beetje weemoed over wat is geweest en
uitkijken naar wat komen gaat. Het wisselen van de seizoenen blijft een fantastisch fenomeen.
Wij hebben weer ons best gedaan om in deze Heraut, uit het ruime aanbod aan kopij (onze dank
hiervoor) een mooie selectie aan activiteiten en informatie voor u samen te stellen.
Wij van de redactie wensen u veel (lees) plezier!
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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

Vooraankondiging
26 November afscheidsreceptie
huisartsen Sturris & Bergmeijer.
Aan al onze (oud-) patiënten.
U had nog steeds een feestje van ons te goed. We hadden afspraken met ons dorpscafé voor
17 september - maar helaas was toen de ‘1.5 meter’ nog niet afgeschaft.
We doen een nieuwe poging: wat dacht u van vrijdag 26 november in café de Ridder tussen
16:00 en 19:00 uur?
Van harte hopen we dat de laatste persconferentie van het kabinet dit niet weer opnieuw
onmogelijk maakt - hierover meer duidelijkheid in de volgende Heraut en op de website van
de praktijk.
Het blijft voorlopig spannend voor ons allemaal !
Jan Sturris en Hanne Bergmeijer, huisartsen n.p.
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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:
07 nov. 10.00 uur

Berkhout predikant: ds. H. van Olst

14 nov. 10.00 uur Ursem
predikant: ds. H. Reedijk
				

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

organist: mw. D.Schuijtemaker
organist: mevr. B. Conijn
Doopdienst

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
7 november
14 november
21 november
28 november

10.00 uur ds. H. Reedijk en pastoor L. Weel
Beets
oecumenische viering met Katholieke Parochie Oosthuizen
10.00 uur ds. B. Stobbelaar
Kwadijk
10.00 uur ds. H. Reedijk
Beets
Gedachteniszondag voor de overledenen in Zeevang en Oudendijk
10.00 uur		
Avenhorn
Gezamenlijke dienst met Koggenland – 1e Adventszondag

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 6 T/M 12 NOVEMBER 2021
Zat. 6 nov.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 7 nov.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v. Remember
Woe. 10 nov.
16.30u Viering door de week
Vrij. 12 nov.
19.00u Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 19 NOVEMBER 2021
Zat. 13 nov.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 14 nov.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
Woe. 17 nov
16.30u Viering door de week
Vrij. 19 nov.
19.00u Stille aanbidding
Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website, www.parochiedegoorn.nl en
in de wekelijkse nieuwsbrief.
Wilt u vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.
Kennisgeven van geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart
naar de pastorie stuurt.
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Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website: www.
parochiedegoorn.nl

OP ROET VIERT TAIZE !
Op 13 november a.s. houden we weer een Taize- viering. De laatste keer is bijna 2 jaar geleden !
Als thema hebben we gekozen voor “ Je bent mooi zoals je bent “ .
We luisteren, zingen samen en overdenken wat teksten met ons doen èn steken een kaarsje aan.
Gun u zelf een uurtje rust en ruimte.
Naar de Taize komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid door
een gemeenschappelijk gebed, zingen en vooral stilte.
We geven onze gedachten de vrijheid en staan stil bij de vragen die hier in de gebeden en in de
lezing een invulling aan geven.
Na afloop drinken we samen een kopje koffie, wat aansluit bij het jaar thema van Op Roet: “samen
“.
Iedereen is welkom, zaterdag 13 november
parochiekerk De Goorn 67, kerk open 18.45 uur.
Bij binnenkomst graag stilte !
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Gezinsviering.
GEZINSVIERING.
De
Dedagen
dagenworden
wordenkorter
korteren
ende
debuitentemperatuur
buitentemperatuur gaat omlaag.
gaat
omlaag. Langzamerhand
komt de inzicht.
Langzamerhand
komt de decembermaand
Kerstavond 24 december
decembermaand
inzicht. is er om 19.00 uur een Gezinsviering.
Deze
avond
nemen
wij jullie
in het
verhaal
van Jozef en Maria.
Kerstavond 24 december
is mee
er om
19.00
uur een
Hun
tocht
naar
Bethlehem,
op
zoek
naar
onderdak
en de geboorte
Gezinsviering. Deze avond nemen wij jullie mee in
van
hun
zoon.
het verhaal van Jozef en Maria. Hun tocht naar
De muzieken
wordt
verzorgt door
Rikodego.
Bethlehem, op zoek naar onderdak
de geboorte
van hun
zoon.
De muziek wordt verzorgt door Rikodego.

BRANDWONDENCOLLECTE IN SCHARWOUDE & OUDENDIJK
Dit jaar heeft gelukkig de collecte voor de Nederlandse Brandwonden
Stichting in Scharwoude en Oudendijk wel doorgang kunnen vinden.
En het resultaat mocht er zijn. Maar liefst €554,49 is er via de collectebus en de app opgehaald. Een resultaat waar we trots op kunnen zijn.
Toch is er voor het onderzoek voor de behandeling van brandwonden
nog steeds heel veel geld nodig. Dus mocht U de collecte gemist hebben en toch een bijdrage
willen geven dan kunt u een bedragje overmaken naar NL 95 RABO 0388013222 t.n.v. de Nederlandse Brandwonden Stichting.
Samen kunnen we proberen de littekens een beetje minder schrijnend te laten zijn. DOEN!!!
Alvast heel hartelijk bedankt.
Namens de collectanten, Kees van Lenten

BESTE MENSEN,
De jaarlijkse collecte van de Brandwondenstichting heeft € 1466,63
opgebracht, via de QR-code is er € 88,-- binnengekomen.
Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de gulle gaven en vooral de collectanten, die het elk jaar weer mogelijk maken, worden extra bedankt.


Vriendelijke groeten van de organisator, Ans Henneman, 0229-542142

OPBRENGST COLLECTE
De opbrengst voor de collecte HandicapNL heeft in de laatste week van september het mooie
bedrag van €1025,65 opgebracht.
Dit is exclusief de gaven die via de QR code gedoneerd zijn.
Na 24 jaar heb ik besloten te stoppen met de coördinatie van deze collecte.
Volgend jaar zal er daarom waarschijnlijk niet meer gecollecteerd worden voor deze doelgroep,
tenzij er iemand zich bij mij meldt om het stokje over te nemen.
Ik wil alle mensen bedanken voor hun donatie en een extra bedankje gaat uit naar alle collectanten
die mij de afgelopen jaren hebben geholpen.
Met vriendelijke groet, Liesbeth Dekker
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GROSTHUIZEN IN 1923

Hier is het dorpscentrum voor het café (genaamd ‘Het Nieuwe Kanaal’) van Gerben Vos in 1923.
Vrouw Vos en haar drie dochters zien we staan en ook Aagje Kok uit het ‘westeinde’ staat met haar
fiets op de foto. Anna Smal-Ophem staat er met enige van haar kinderen. Henk de Reus Jzn. staat
met zijn dasje om naast haar. De boer geheel links met de hondekar, waarop twee melkbussen, is
Simon Groenewoud van de Kathoek. Zijn dochter Trijntje staat bij hem. Vrouw Groenewoud staat
in haar grote, bonte schort naast haar fiets. Groenewoud huurde van de Hervormde Kerk het stuk
land “De Boomgaard”, dat naast cafe Vos lag. De man met de pet is Willem Jonker, de vader van
“Broeder Jonker”.
Het grote pand in het midden van de foto is de smederij van Simon Beemster.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158
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VOLHARDING BERKHOUT LAAT WEER VAN ZICH
HOREN
Optreden West-Friesland Muziekfestival 5 november
Sinds lange tijd gaan we weer eens een podium betreden.
We hebben een mooi programma kunnen samenstellen
waarmee we op 5 november in Theater “De Binding” in
Zuid-Scharwoude van ons laten horen.
Meerdere orkesten uit West-Friesland doen mee met dit festival.
Komt u ook luisteren?
Ons optreden is om 20.00 uur. De toegang is gratis. Een corona-toegangsbewijs digitaal of op papier
en geldige ID wordt gevraagd bij de ingang:
Theater “De Binding”, Bosgroet 12, 1722 KC ZUID-SCHARWOUDE
Nieuwjaarsconcert in de kerk van Berkhout
Op zondag 9 januari 2022 brengen we weer een nieuwjaarsconcert in de kerk. Een mooie locatie
voor een sfeervol concert om het nieuwe jaar muzikaal in te luiden.
De toegang tot het concert is gratis. Daarna kunnen we samen een toast uitbrengen op het nieuwe
jaar.
Aanvang 11.00 uur, Locatie: Kerk Berkhout aan de Kerkebuurt.
Optreden leerorkest
Ons leerorkest heeft ook weer een optreden. We doen mee met de 30ste editie van het Jeugdfestival Oktafria in Opperdoes. Dirigente Britt van Es heeft de basisschoolleerlingen weer wat leuke
stukken geleerd. Met ondersteuning van een aantal instrumenten door volwassenen wordt een
mooi programma ten gehore gebracht.
Zaterdag 11 december, in dorpshuis De Torenschouw, Torenstraat 17 te Opperdoes. Het optreden
van Volharding is in de middag.
Speculaasactie
In de eerste week van november komen we weer met heerlijke speculaas langs de deuren. Neemt
u ook een paar pakjes af? U steunt hiermee onze vereniging.
1 pakje € 2,00 maar 3 pakjes voor € 5. Heeft u geen gepast geld in huis? Geen nood, u kunt dit jaar
betalen met de Rabo Betaalverzoek QR Code.
Heeft u ons gemist, was u niet thuis, u kunt nog bestellen bij Hans: 06 51 42 31 31.
Oud ijzer
Heeft u nog oud ijzer staan? Bel Hans Krijnen, hij komt het ophalen: 06 51 42 31 31.

DOE ES GEWOON VRIJWILLIG EN KOM NAAR DE
VRIJWILLIGERSMARKT!
Wanneer: vrijdag 5 november, 19.00 – 21.00 uur en zaterdag 6 november, 10.00 – 14.00 uur
Waar: Huis voor de Stad, Maelsonstraat 12, Hoorn
Parkeren en toegang gratis.
Meer informatie, ga naar www.vrijwilligerspunt.com/vrijwilligersmarkt
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OVERNAME CAFÉ DE RIDDER BERKHOUT
Na geruime tijd van
denken en gissen
waarin Café de Ridder
in de wandelgangen
vaak onderwerp van
gesprek is geweest is
het nu een feit.
Vanaf 1 januari 2022
zijn Matthias Zijp en
Maud van der Gracht
de trotse nieuwe
uitbaters van
Café de Ridder in
Berkhout.
Het contract voor de
overname van Café
De Ridder is op 19
oktober 2021 door
beide partijen ondertekend en beklonken met een glas champagne.
Na 16 jaar gaan zij het stokje overnemen van Alex en Elleke Haagsma. Vol met ideeën gaan zij dit
avontuur blij tegemoet. De komende weken zullen zij al meer te zien zijn in de Ridder om zich
aan u voor te stellen, dit naast Alex en Elleke die hun schat aan ervaring graag met ze delen en om
de belangrijkste zaken te leren.
Matthias en Maud kijken er naar uit iedereen te mogen ontvangen in het nieuwe jaar!
Wij bedanken namens iedereen Alex en Elleke voor hun jarenlange tomeloze inzet en wensen ze
veel geluk toe. Het was gezellig!

LICHTJESAVOND STOOMMACHINEMUSEUM
Medemblik – Zaterdag 6 november sluit het Stoommachinemuseum aan de Oosterdijk
het stoomseizoen af met een spetterende finale. Het monumentale stoomgemaal uit
1869 is feeëriek verlicht en omgetoverd tot ‘lichtkasteel’ dat al van verre te zien is in de
duisternis.
Duo Alfredo & Marini
In deze sprookjesachtige ambiance geeft het duo Alfredo & Marini, krachtpatsers uit een oud
circusgeslacht, buiten op het museumterrein drie magische vuurshows met vuur, messen, stenen
en glas. Met authentiek kermisvermaak staan zij hun mannetje en voeren ze een spannende voorstelling met humorvolle fakir-act op, waarbij het publiek uitgedaagd wordt voor een bloedstollende
krachtmeting! Durf je dit aan? Kom dan kijken! Aanvang shows duo Alfredo & Marini: 19.00,
20.00, 21.00 uur.
Het museum is vanavond onder stoom. De machines draaien alsmede de hoofdstoommachine van
het gemaal.
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Ook buiten in de machinetuin worden enkele machines onder stoom gebracht en hoor je het geknars en gepiep van de draaiende emmers van de met honderden lampjes verlichte baggermolen
al van ver. In het feestelijk verlichtte museumrestaurant staat de warme chocomel en glühwein
klaar. Na Lichtjesavond sluit het museum tijdelijk de deuren om met de kerstvakantie weer open
te gaan voor bezoekers.
Parkeren
Wij verzoeken u vanavond te parkeren op het terrein bij het Regatta Centrum. U kunt gebruik
maken van de gratis City Tours pendeldienst naar het museum.
Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik |tel: 0227 544732 | www.stoommachinemuseum.nl
Openingstijden Lichtjesavond: 18.00 tot 22.00 uur
Toegangsprijzen:
Kinderen 5 tot 12 jaar
€6
Vanaf 13 jaar en volwassenen
€9
Museumkaart
gratis
Check voor uw museumbezoek de actuele informatie op www.stoomachinemuseum.nl

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en ook op de zondag ochtend hebben wij weer verschillende klassieke optredens verzorgd door studenten van het conservatorium in Amsterdam. Onze
eerste studenten kunt u komen beluisteren op zondag 7 november.
Saxofoonduo Oliveira & Termini
Saxofoon duo Oliveira & Termini is gevormd
door de klassiek geschoolde Mafalda Oliveira
uit Portugal en Ileana Termini uit Italie.
Door hun gezamenlijke passie voor kamermuziek en solo optredens zijn ze bij elkaar gekomen en ontstaat er een samenspel waarin ze
elkaar uitdagen en versterken.
Ze zijn beiden op hun 18e naar Amsterdam
gekomen om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Onder begeleiding
van Arno Bornkamp en Willem van Merwijk
hebben ze de kans gehad om verschillende Masterclasses te volgen bij diverse grote namen en
mogen optreden in diverse grote nederlandse concertzalen waaronder het Concertgebouw en het
Muziekgebouw ’t IJ in Amsterdam.
Heeft u interesse en wilt u een voorproefje kijk dan op youtube: Mafalda Oliveira https://bit.
ly/3cHecRs of neem een kijkje op de website van Ileana Termini www.ileanatermini.com
De moeite waard.
Zondag 7 november, aanvang 11.00 uur. U kunt reserveren op onze website www.brakenkerkje.nl
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EEN BERICHTJE VAN DE OBBB (OUDERENBOND BERKHOUTBOBELDIJK)
Ouderen in beweging, ja u leest het goed we willen allen weer
fit worden na de corona en we hebben Olga Commandeur gevraagd om daarbij te helpen.
Dat is gelukt Olga Commandeur, bekend van de tv, Nederland
in Beweging, komt op 11 november om 14.00 uur in De Ridder
een presentatie geven en gaat met ons allen aan de slag.
Iedereen kan meedoen verzekerde ze ons, fit, met rollator, of rolstoel iedereen is welkom.
Entree € 5,-- voor koffie en sapje.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom mits gevaccineerd of met een negatieve sneltest.
Opgeven via tel. 0229-551488 voor 1 november 2021.

LEONIE MEIJER RAAKT MET ‘PERFECT SOLITUDE’
Obdam 13 november 2021
Leonie Meijer is een talentvolle, hardwerkende Nederlandse artieste die na haar doorbraak, 10 jaar geleden als
finaliste van de allereerste Voice, haar eigen weg volgt. Na
samenwerkingen met onder meer Jeroen van der Boom,
Martin Buitenhuis en Nick Schilder een hoofdrol in de theatervoorstelling Bella Italia en haar eerste Engelstalige album, opgenomen met een Praags symfonieorkest heeft ze voor haar nieuwe album ‘Perfect Solitude’ de perfecte eenzaamheid opgezocht.
Ze ruilde de gitaar in voor de piano en ze componeerde tot in de kleine uurtjes.
Meijer praat haar muziek aan elkaar met grappige anekdotes en laat het publiek ook een stukje van
haar ziel zien. Ze vertelt en zingt met passie!
Kortom een mooie avond met (h)eerlijke muziek.
Aanvang 20.30 uur
Kaarten kunt u reserveren via www.brakenkerkje.nl
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ZIE GINDS KOMT DE STOOMBOOT UIT SPANJE WEER AAN.....
Op zondagmiddag 14 november om 14.00 uur zal Sinterklaas met zijn Pieten
weer het haventje van Avenhorn binnenvaren.
Nadat Sinterklaas door Burgemeester Bonsen is welkom geheten en een rondje over de kade heeft gemaakt, zal Sinterklaas en zijn Pieten richting VILLA
GROET gaan voor een groots sinterklaasfeest. Sinterklaas nodigt iedereen dan
ook uit om hierbij aanwezig te zijn.
Er zal een echte DJ Piet aanwezig zijn die zorgt dat er gedanst kan worden met de Pieten, een meet
en greet met Sinterklaas, er wordt geschminkt of er kunnen spelletjes worden gedaan en ook voor
de droge kelen wordt gezorgd.
Rond 16.00 uur zullen we Sinterklaas en zijn Pieten weer uitzwaaien.
De toegang in VILLA GROET is gratis maar i.v.m. de corona maatregelen is iedereen vanaf 13 jaar
wel verplicht een negatieve coronatest of QR code te tonen bij binnenkomst.
Tot zondagmiddag 14 november!!
Groetjes,
Comité Sinterklaasintocht Avenhorn/De Goorn

DUO “A MEN’S PASSION”
Muzikale professionals Carlo Arends en Frank Hoebe.
Waar woorden tekort schieten, spreekt muziek. Een citaat van “Hans Christian Andersen”
Dit citaat is een mantra geworden voor hun performance.
Steeds weer weten zij hun publiek te raken en mee te nemen in de veelzijdige wereld die muziek
is.
Carlo (zang en presentatie)
Geboren en getogen in een muzikale omgeving.
Naast een succesvolle bouwkundige carrière, kon een muzikale ontplooiing in de kleinkunst niet
uitblijven. Een muzikaal leven dat middels professionele scholing is uitgegroeid tot het ontstaan en
bloei van het Duo “A Men’s Passion”.
Frank (Piano en zang)
Klom als vijfjarige op de pianokruk om liedjes na te spelen. Met 8 broers en zussen lange tijd
(kleinkunst)concerten gegeven in de regio. Bezocht succesvol het conservatorium in Alkmaar om
klassiek piano, koordirectie, en lichte muziek te studeren. Geeft leiding aan koren, arrangeert, en
begeleid solisten. Heeft composities op zijn naam staan zoals ‘Golgotha…..het einde?’ en welke
nog steeds met succes wordt opgevoerd.
Is trotse eigenaar van het theater ‘De Pianokamer’ in Spierdijk.
Na bijna 800 concerten sinds 2012 uitgevoerd in een groot deel van Nederland dan nu eindelijk te
beluisteren en te bewonderen in ‘De Pianokamer’.
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Het leven verloopt als in een cirkel. Boeiend en actueel in de tijd. Hoe mooi is dat weer te geven in
een muzikaal programma met de titel “Circle of Life” waarin de titelsong van de Disneyfilm “The
Lion King” natuurlijk niet kan ontbreken.
Een programma met een keur van muzikale juweeltjes.
Zoals muziek van: Elton Jhon; Il Divo; The Rolling Stones; Ramses Shaffy; Stef Bos; Joe Cocker;
Leonard Cohen; Procol Harum; Simon & Garfunkel; en vele anderen.
Zie voor meer informatie over ons www.duoamenspassion.nl
Entree 17,50 euro reserveren 0229 563430
Zondag 14 november Spierdijkerweg 112 Spierdijk
Aanvang 14.30 uur

HALLO BERKHOUTERS EN BOBELDIJKERS
Wij willen jullie graag laten weten, dat wij ( ijsclub Bobeldijk) voor de
jeugd van Bobeldijk, Berkhout en de Zuidermeer schaatslessen geven.
In het tweede gedeelte van het seizoen ( eind december tot begin
maart) starten we weer met het jeugdschaatsen. Het jeugdschaatsen
is voor de kinderen vanuit Bobeldijk, Berkhout en Zuidermeer en is
vanaf 6 jaar. Elke zaterdag ochtend van 8:55 tot 9:55 gaan we spelenderwijs de kinderen laten kennismaken met het schaatsen. Aan het einde van alle lessen krijgen de
kinderen een diploma en wordt de echte Westfrieslandtocht verreden.
Mocht u interesse hebben voor het jeugdschaatsen, neemt u dan contact op met onze ijsclub per
mailadres: veld@looscacao.com.
Groetjes; Het bestuur van ijsclub Bobeldijk.

VIJFDE PUBQUIZ KERK OUDENDIJK
Oudendijk – Wat is er leuker dan een quiz in de kerk van Oudendijk. Doe dus
zaterdagavond 20 november mee aan de alweer vijfde pubquiz. Schrijf je in,
het liefst in een groep van maximaal zes personen. Maar je kunt ook alleen
deelnemen en/of ter plekke gelijkgestemden proberen te vinden.
Laat je verrassen door de vragen: van (recente) geschiedenis tot muziek, van
maatschappij tot film, van wetenschap tot gossip.
De winnaars wacht in ieder geval eeuwige roem, de verliezers evengoed een
avondje plezier en gezelligheid.
Deelname kost 5 euro per persoon. Schrijf je in via de website: www.kerkoudendijk.nl
Wees er snel bij, want het aantal deelnemende teams is beperkt.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24: zaterdagavond 20 november, 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur).
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HALLO TONEELLIEFHEBBERS,
Inmiddels zijn wij alweer druk bezig met het repeteren van de eenakter
Scrooge.
In december willen we het kerstverhaal over Scrooge ten tonele brengen
tijdens een diner-show in de plaatselijke horeca.
Op Vrijdag 10 december in De Ontmoeting in De Goorn.
Op Zondag 12 december in Villa Groet in Avenhorn.
Op Zondag 19 december in Dolleburg in De Goorn.
De aanvangstijden van deze voorstellingen zijn rond 17 uur.
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.
Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.
Bob Koning.

KERST MET KOGGEKLASSIEK
In de vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat Koggeklassiek zich aan
het voorbereiden is op het kerstconcert van 2021.
Sinds 4 juli, onze eerste repetitie avond sinds lange tijd ,hebben we rekening
moeten houden met de nodige beperkingen en aangepast gezongen. Dat betekende registratie bij binnenkomst, 1,5 meter afstand houden, geen pauze
en op je stoel blijven zitten. Gelukkig hoeft dat niet meer en kunnen met
voldoende ventilatie weer uit volle borst zingen. En nu duimen voor het uitblijven van een nieuwe
covid golf.
We durven dus nu datum en plaats voor ons concert bekend te maken. We zingen op
zondag 19 december om 15.00 uur in de Parochiekerk van De Goorn.
Daar brengen wij on de bezielende leiding van Meeuwis Rebel prachtige Christmas Carols ten
gehore.
Carols zijn Engelstalige kerstliederen maar daarnaast zingen we ook een aantal Franse liederen en
de Nederlandse liederen mogen natuurlijk niet ontbreken. Daarvoor vragen wij uw medewerking
want samen klinken ze op zijn mooist.
Daarnaast is er een verrassend optreden van het Kamerkoor. Dit koor wordt gevormd door een
aantal leden van KoggeKlassiek en zij treden op 19 december voor het eerst op.
Het belooft een sfeervol concert te worden waarvoor we u graag allemaal uitnodigen. Binnenkort
laat wij u weten waar en wanneer de kaarten verkrijgbaar zijn.
Zet het dus vast in uw agenda: ZONDAG 19 DECMBER KERSTCONCERTdoor KOGGEKLASSIEK
IN DE PAROCHIEKERK van DE GOORN.
WIJ HOPEN DAT U ER ALLEMAAL BIJ ZULT ZIJN .
Namens KoggeKlassiek Joke Blom.
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BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT IN VOORBEREIDING
De orkesten van Kunst naar Kracht zijn aan het einde van de zomervakantie
weer gestart met repetities. Aanvankelijk was dit behoorlijk improviseren,
aangezien het Coronaprotocol van de bond voor muziekverenigingen vereiste
dat muzikanten op 2 meter afstand van elkaar moesten blijven. Het samenspel werd daardoor best een uitdaging, maar het feit dat men na lange tijd
weer met elkaar mocht musiceren met elkaar gaf een enorme positieve boost.
Vol energie en enthousiasme werden de repetities weer gehouden in ons verenigingsgebouw. Beide orkesten bereiden zich voor op deelname aan muziekwedstrijd/-festival. Zo was het A-orkest
druk in voorbereiding op de Nationale Brassband Kampioenschappen die op 31 oktober zijn gehouden in Utrecht. Op het moment van schrijven is de uitslag nog niet bekend, maar we hopen
uiteraard op een goede klassering.
New Brass & Rhythm bereid zich voor op het Westfriesland muziekfestival op 6 november in
Zuid-Scharwoude. Een festival waar veel (volwassen)orkesten uit de regio aan deelnemen en wat
dit jaar voor de 45ste keer gehouden zal worden. Voor onze jeugdband dus een leuke uitdaging om
daar ook een goede prestatie neer te zetten.
Speculaasactie digitaal
In navolging van vorig jaar zal ook in 2021 de speculaasactie voor het merendeel digitaal verkocht
gaan worden. Zoals bekend verkochten wij voor Corona speculaas huis-aan-huis, maar gezien het
feit dat de cijfers weer oplopen vinden we het verstandig om nog niet terug te gaan naar deze
verkoopmethode.
Het is mogelijk om via onze webshop speculaas te bestellen, wat vervolgens bij je thuis wordt afgeleverd. Scan deze QR code met je smartphone
en je kunt direct een bestelling plaatsen in onze webshop.
Eén pakje voor €3,50 en een set van 3 pakjes voor €10,Alvast dank voor je bestelling en steun aan de brassband!
Zie ook: https://bbknk.nl/winkel
Jubileumjaar 2022
De lockdown had ook nog een positief effect, namelijk dat we voldoende tijd kregen om de plannen uit te werken voor ons jubileumjaar in 2022. Volgend jaar viert onze vereniging haar 100-jarig
bestaan en dat laten we niet zomaar voorbij gaan. Het belooft een muzikaal feestjaar te worden
waarin diverse activiteiten worden georganiseerd.
Met als één van de hoogtepunten ons jubileumconcert op 25 juni 2022 in de Parkschouwburg.
Noteer deze datum alvast in je agenda, want dat wil je écht niet missen.
Meer informatie over ons de planning van ons jubileumjaar kunt u lezen in de agenda op onze
website en binnenkort in een volgende Heraut.
Muziekles; probeer het eens
Is jouw zoon/dochter geïnteresseerd in muziekles? Dan bieden wij 5 proeflessen aan voor slechts
€30,-. In deze 5 lessen kan kennisgemaakt worden met het instrumentarium van een brassband.
Hoe leuk is dat?! Kijk op: https://bbknk.nl/muziekles voor meer info.
Of mail naar secretaris.knk@planet.nl
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KLEDING INZAMELING GEERT HOLLE SCHOOL BERKHOUT
Wist u, dat u uw oude kleding/textiel het hele jaar door
(in zakken) kunt deponeren bij de Geert Holle school?
Dat ruimt bij u lekker op en de kinderen zijn er erg blij mee. Want het
levert de school een extra zakcentje op, waarmee leuke spullen kunnen
worden aangeschaft.
U kunt alle soorten textiel inleveren: kleding, lakens, dekens, gordijnen,
knuffelbeesten, schoenen (per paar), riemen en handtassen.
Het adres is Kerkebuurt 156 in Berkhout, u mag de zakken gewoon voor de deur van de school
neerzetten, wij zorgen voor de rest.
Zoek dus snel uw kasten uit, de kinderen zijn u zeer dankbaar!
Groeten en dank, namens de kinderen en team Vrienden van de Geert Holle school
Tel. 06-23551941

WULLEM
Al bè je de veerig passeerd, den bè je evezogoed nag niet uitrangeerd, oôr.
Koik maar nei Wullem.
Altoid nag haantje de voorste.
Ze wulle nou met ‘n zoôtje manne ‘n seniore-elftal make.
Elf man moete ze deervoor hewwe, en ze benne nou met z’n veertienen, dat genog deêlnemers.
Wullem is d’r vezelf ok bai.
‘Stel moin maar op as derde reserf,’ zoit ie.
‘Ik hew ‘n drokke baan, dat den hoef ik niet altoid achter die bal an te sjouwen. Ik ben d’r
evezogoed nag bai, da’s wel zo gezellig.’
Wullem is ‘n barre prater.
As je d’r bai woize van spreke voor ien euro indouwe, kroig je voor voif eure praat.
Meistens gaat ‘t nerges over, maar Wullem denkt gewoôn: ‘al praat ik, hew ik niet te luisteren.’
Dut gaat ‘n week of vier zo deur. Op slot begint Gerrit zuks toch wel wat te verveulen.
Wullem zit weer op z’n praatstoel en hoi perbeert de voif euro weer vol te praten.
Net op ‘t moment dat ie asem haalt om weer met nuwe mor verder teute te kennen, zoit Gerrit:
‘Je moste boi de radio werreke gaan Wullem, da’s net wat voor jou.’
‘Oh ja,’ zoit Wullem, en koikt gland om ‘t rond.
‘Weerom den wel Gerrit?’
‘Nôh,’ zoit Gerrit, ‘den kenne we je tenminste uitzette.’
Klaas Jan Bierman
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OPROEP VANUIT DE AFDELING
DE GOORN, AVENHORN, GROSTHUIZEN, OUDENDIJK EN SCHARWOUDE.
Wij zijn op zoek naar mensen met een lichamelijke beperking en eenzame
mensen die behoefte hebben aan een bezoekje van een van onze vrijwilligers.
Wij weten dat deze mensen er zijn onze eigen dorpen, maar we weten vaak
niet wie het zijn.
Zij laten zich in veel gevallen niet horen en dat is jammer.
Daarom doen wij een oproep aan deze mensen maar ook aan iedereen die iemand kent die
eenzaam is of niet meer goed uit de voeten kan.
Schroom niet, MELD JE AAN.
Wij hebben vrijwilligers die u graag een gezellig uurtje bezorgen.
Voor een praatje, een spelletje of een wandeling.
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met:
Liesbeth Dekker
Contactpersoon bezoekwerk
Zonnebloem De Goorn e.o.
Tel: 06-10929254
E-mail: eam.dekker@quicknet.nl

Donderdag 14 oktober kwamen 22 dames van de Vrouwen
van Nu weer bij elkaar, dit keer nog in het cultureel
centrum de Berkhouter Kerk.
Allereerst was het tijd voor onze jubilarissen, Margreet
Leek was 30 jaar lid en Mariette Dictus 25 jaar. Beide
dames kregen een mooie oorkonde en een prachtige bos
bloemen uitgereikt door de voorzitter.
Dhr. Bart Oud uit Den Helder zorgde deze avond voor een interessante en boeiende lezing over
het ontstaan en de herkomst van het sinterklaasfeest en zijn tradities. De pepernoten bij de koffie
hoorden daar natuurlijk ook bij! Vooraf kreeg iedereen een blad voor een quiz uitgereikt waarop
we gedurende de avond onze antwoorden mochten invullen.
Bart nam ons in zijn verhaal mee naar Amsterdam waar veel zaken herinneren aan deze Nicolaas.
De kerk bij het centraal station is de St Nicolaaskerk, de Oude Kerk was voor de beeldenstorm ook
Sint Nicolaas kerk.
Onze lieve Heer op Zolder was een schuilkerk toen de Oude kerk tijdens de beeldenstorm
protestants werd. In het begijnhof zien we ook afbeeldingen van de heilige Nicolaas. Deze is de
patroonheilige van Amsterdam.
Op het bekende schilderij van Jan Steen, Sint Nikolaas avond zien we een aantal gebruiken die we
nu nog steeds kennen. De letters, de taaipop, het speelgoed, de duivenkater. Een Amsterdamse
schrijver, dhr Schenkman, heeft het in een boekje in 1850 voor het eerst over de Sint die in de
stoomboot aankomt. Het boek is op rijm en begint met:
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hierin is Piet voor het eerst als knecht afgebeeld.
Gedurende de jaren is de heilige Nicolaas uitgegroeid tot Sinterklaas welke eigenlijk een mengeling
is tussen de Germaanse Wodan met zijn witte baard, rode mantel en zijn witte paard, die oordeelt
over goed en kwaad en de Heilige Nicolaas.
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In de pauze werd er een filmpje van YouTube vertoond van de allereerste sinterklaasintocht uit
1964 die werd uitgezonden op TV, de intocht in Hoorn.
Volgens mij heeft iedereen deze avond erg genoten en een heleboel leuke wetenswaardigheden
bijgeleerd. Wij kijken daarom terug op een leuke avond en hopen de volgende keer op 11 november
weer meer leden te mogen begroeten op onze oude locatie in de Ridder. Deze avond zal Ina
Eilander een muzikale avond organiseren. Zij zingt, vertelt en laat de toehoorders zingen en alles
uit de jaren 50 t/m 80. Kom gerust langs om de sfeer te proeven!
Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk.

BBB TOERNOOI 2021 NA AFGEBROKEN TOERNOOI IN 2020 EXTRA
SPANNEND
Met de dreigende corona op de loer tijdens de eerste avond werd vorig jaar
toch een begin gemaakt met het jaarlijkse BBBtoernooi van de Berkhouter
biljartverenigingen.
Niet geheel onverwacht kon de finale dus niet gehaald worden, dat moest
dan maar in oktober 2021 gaan gebeuren. Echter, teveel afmeldingen van
deelnemers uit 2020 zorgden voor teveel problemen voor de organisatie, zodat besloten werd om
de editie van 2021 geheel nieuw te starten op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober.
Met oude en nieuwe biljarters aan de tafels werd het de eerste avond meteen een spannende
rangschikking, aangezien er nog veel kanshebbers op een finaleplaats over bleven. Een toernooi is
niet erg spannend als er meteen iemand een grote voorsprong op de rest neemt, aan die voorwaarde
werd dus ruim voldaan.
Zowel in poule A als B zouden de twee resterende partijen van de zaterdag de beslissing moeten
brengen. Tot en met de laatste partijen bleef de spanning gehandhaafd, maar uiteindelijk bleef in
de A poule Anton Knijn één punt voor op Sjaak Ruijter. In de B poule ging het tussen Hans Mondt
en Alex Entius, waarbij Alex door de laatste partij te winnen net één punt voor Hans eindigde.
Rond de klok van vieren verzamelden spelers, overige deelnemers en publiek zich rond het groene
laken. Anton ging voor 43 en Alex voor 34 caramboles en beide matadoren bleven lang dicht bij
elkaar, wat zou duiden op lichte voorsprong voor Alex.
Anton speelde dit weekend echter de sterren van de biljarthemel en kon de beslissende eindsprint
tijdig inzetten. In 25 beurten besliste hij deze spannende finale met een fraaie laatste carambole,
waarover nog even werd nagekaart aan de bar en lange tafel.
De voorzitter van organiserende vereniging Westerkogge kon aldus aan de prijsuitreiking beginnen
met de huldiging van Jaap Langenberg die tot twee keer toe een serie van 22 op het laken wist te
leggen. Nico Dekker bleef met 21 caramboles daar maar nipt onder.
Daarna de wisselbeker en blijvende trofee aan een lid van de eigen club kunnen overhandigen blijft
natuurlijk altijd leuk. Uiteraard met bloemen voor beide finalisten.
Om nog een reden was het een gedenkwaardig toernooi: voor de laatste keer mochten we genieten
van de prima verzorging door Alex en Elleke en daar werd na afloop aan de bar nog even bij stil
gestaan en gezeten natuurlijk.
We hopen op een normaal toernooi in 2022, maar wat is in deze tijden nog normaal????
De wedstrijdleiding van Biljartvereniging Westerkogge
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DE VROUWEN VAN NU AFD. AVENHORN-OUDENDIJK
GAAN KAARSEN MAKEN.
Voor een gezellig volle zaal bij Brasserie de Grost opende
voorzitster Hanny Ofringa op 21 oktober de avond. Met
een speciaal welkom voor mevr. Anke de Wolff uit Assendelft die met ons de avond zou vullen.
De avond werd ingezet met het vertonen van een promotiefilm van de Vrouwen van Nu.
Daarna vertelde de voorzitster dat er weer een maandelijkse muziekochtend was geweest bij mevr.
Wil Boom, er was erg veel werk aan besteed en het was leerzaam. Ook de keezen- en klaverjasavonden zijn weer van start gegaan, deze worden georganiseerd door de dames Ans Punt en Dicky
Slagter. Bowlen gaat ook weer door op 2 november. Al met al zijn we weer blij dat onze activiteiten
met de nodige voorzichtigheid weer plaats kunnen vinden.
Hierna kreeg mevr. Anke de Wolff de leiding over de verdere voortgang van de avond.
Haar hobbykaarsen maken liep zodanig uit
de hand dat zij nu avonden verzorgt bij diverse verenigingen.
Alle 32 dames kregen een kartonnen huls
met bodem waar eerst een lont in geplaatst
moest worden. Daarna kon de huls gevuld
worden met gekleurde brokjes paraffine. Met
al die bezige dames ontstond er een gezellige ontspannen sfeer. Was de huls ¾ vol dan
kwam Anke langs met kokende ongekleurde
paraffine die over de kleurde blokjes gegoten
werd. Nu was het wachten tot e.e.a. gestold
was, dit zou 5 uur duren.
Tijd voor een kleine pauze!!
Hierna vertelde Anke over haar andere hobby. Dat was het maken van replica historische kostuums. Op het toneel kleedde zij een paspop aan in het kostuum dat zij gemaakt had voor een
Zwanenmeer festival. Zij begon met de crinoline die is nodig om de rokken mooi wijd te doen
uitstaan. Daar overheen de satijnen onderrok gevolgd door de mooie boven rok.
Daarna als sluitstuk het mooie lijfje met aan de achterzijde “zwanen vleugels”, het lijfje was langs
de hals gegarneerd met echte zwanenveren. Op de rok had zij mooie zwanen geborduurd. Om het
geheel af te maken had zij een klein hoofddeksel in de vorm van een zwaan. Dit was slechts 1 van
de japonnen die ze gemaakt had, van haar andere creaties liet zij foto’s rondgaan. Zij en haar man
en kinderen dragen deze kleding op speciale historische kleding festivals.
Hierna was de gezellige avond tot een eind gekomen, de kaarsen waren inmiddels zo ver gestold
dat ze mee naar huis konden. De verrassing zou de volgende ochtend komen.
Voorzitster Hanny bedankte Anke voor de gezellige avond, en wenste de dames wel thuis.
De volgende avond is op 18 november bij Villa Groet in Avenhorn. Dan komt Mascha Lapien een
ontrommelcoach, met tips voor het aanbrengen van orde en overzicht je huis en je hoofd.
Margreet de Reus
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Avenhorn – De Loodsverkoop op zaterdag 23 oktober op Het West
49A is een groot succes geworden. Er kwamen veel bezoekers niet
alleen kijken maar ook kopen. De tafels en kasten waren opvallend
aangekleed met allerhande snuisterijen en lampen. De opbrengst
van 963 euro is voor Bake for live.
De winkel in De Vijverhof 36 is nu
gevuld met Sinterklaas en Kerstspullen
en van 30 november tot en met 4
december de hele dag geopend.


Groet Corrie Bos.

In de rest van Europa was het
hel en verdoemenis in de
loopgraven,
maar
te
Scharwoude was het vredig.
Een mooi dorpsgezicht anno
1917, met de kerk op de
achtergrond. We kijken hier
naar de burgemeesterswoning,
opgetrokken
in
de
zogenaamde
neoclassicistische stijl. Het werd
gebouwd
door
gemeentesecretaris
Smits.
Vanaf 1939 werd het
bewoond door E.J. Diepeveen,
de burgemeester van gemeente Avenhorn (waar ook Scharwoude onder viel). Toen had men nog
keurig allemaal een hek voorop het erf. Dit was zelfs verplicht. Anders was het drijven van vee
over de weg namelijk ondoenlijk. Beter ook, want er hoefde slechts één kudde schapen langs te
komen en deze bloemenpracht zou verdwenen zijn. Tegenwoordig vinden we hier de bedrijfigheid
van Ooms. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De
Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie plaatjes is
natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.
Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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AGENDA 3-11 T/M 17-11
Dag
Datum: Tijd:
Plaats:
Woe
03-11 18.30 uur Avenhorn
Do
04-11 Zaal open De Goorn, Rozenstaete
		
13.45 uur
Za
06-11 8.30 uur
Berkhout
Ma/di 8/9-11 18.30 uur Café Julius Avenhorn
Woe
10-11 17.00 uur		
Do
11-11 Zaal open De Goorn, Rozenstaete
		
13.45 uur
Za
13-11 8.30 uur
De Goorn
Za
13-11 8.30 uur
Berkhout/Westeinde
			
vanaf Concordia
Zo
14-11 14.00 uur Haventje Avenhorn
Di
16-11		
De Goorn
Woe
17-11 18.30 uur Avenhorn
Woe
17-11 19.30 uur Meerzicht Scharwoude
Woe
17-11 20.00 uur Loos Cacao

Activiteit:
OUD PAPIER
KBO. Filmmiddag
OUD PAPIER
Biljarttoernooi
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
KBO. Thema: Russisch Vocaal
OUD PAPIER
OUD PAPIER
Sinterklaasintocht
Griepvaccinatie
OUD PAPIER
Groot Dictee van Scharwoude
Jaarvergadering ijsclub Bobeldijk

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag
Datum Tijd
Plaats
Activiteit
Do
18-11 14.00 uur De Ridder Berkhout
Ouderen in beweging met
				
Olga Commandeur
Za
20-11 20.00 uur Kerk Oudendijk
Pubquiz
Zo
21-11 14.30-17.00 Rozenstaete
Wintermarkt Rozenstek
Do
25-11 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Bingo
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 11.00 uur Meerzicht Scharwoude Kerstmarkt
Zo
28-11 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Za/zo 4/5-12 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Vr
10-12 17.00 uur De Ontmoeting
Dinershow Scrooge
			
De Goorn
Zo
12-12 17.00 uur Villa Groet Avenhorn
Dinershow Scrooge
Za
18-12 20.00 uur Berkhouter kerk
Berkhout Vocaal kerstconcert
Zo
19-12 17.00 uur Dolleburg
Dinershow Scrooge
			
De Goorn
Zo
19-12 15.00 uur Parochiekerk
Kerst met Koggeklassiek
			
De Goorn
Ma t/m za
3 t/m 8-01 De Koggenhal
Open biljarttoernooi
			
De Goorn
Zo
9-1
11.00 uur Berkhouter kerk
Nieuwjaarsconcert De Volharding
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com
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FAMILIEBERICHTEN
Wat is het hartverwarmend om te merken dat u ons niet bent vergeten.
Ruim 41 jaar geleden vertrokken we naar Friesland waar we, met een kleine onderbreking,
altijd zijn blijven wonen.
Maar na het overlijden van mijn man JAN DEKKER heb ik zoveel mooie brieven en
kaarten gekregen van oude bekenden uit Koggenland.
Daarvoor wil ik u heel hartelijk bedanken.
Annie Dekker-Koning
Riemsoord 52
8426 EC Appelscha

TENSLOTTE
Gevraagd: Wie wil ons team versterken op de zorgboerderij (knutselen, werken in de stal, huishoudelijke activiteiten, tuinwerkzaamheden) bij ziekte of vrije dagen van ons vaste personeel?
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag en op zaterdag met kinderen....
Mail ons voor meer info: info@mijzenhoeve.nl
Te koop:
Witte bonen ‘krombekken’ 1 kg. € 6,00, 1/2 kg. € 3,50
Tel. 06-25503682
Gevonden:
Witte leesbril, op de rotonde / het plein van de Berkenhof. Waar er altijd bootcamp is.
Mist u uw leesbril dan kunt u bellen op 06-46606567
Oliebollenkraam
Vanaf 9 november 2021 gaan wij weer open met de kraam eerst van:
9 t/m 30 november aan de Dwingel en van
1 t/m 31 december op ons vertrouwde stekje bij winkelcentrum Vijverhof.
De openingstijden zijn: dinsdag tot zaterdag van 10.30 tot 17.30 uur.
Tot ziens aan de Kraam.
Fam. Braak
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20 november Gemeenschapsveiling De Goorn, Avenhorn, Grosthuizen en Oudendijk
Vanaf 20 november start de online gemeenschapsveiling voor de dorpen De Goorn, Avenhorn,
Grosthuizen en Oudendijk.
Op de website http://veiling.gaengo.nl kun je bieden op mooie koopjes.
Nog een leuk koopje in de aanbieding?
Voer hem dan deze week nog op via onze website! De opbrengst wordt dit jaar verdeeld onder TV
Westerkogge, Kwiek 78, TTV Backhands, Brassband Kunt naar Kracht, RKEDO en Huttendorp De
Goorn en Avenhorn.
Gevonden:
Zondag 24 oktober op de Dwingel t.h.v. Brug. Naamsloot.
Kraamkado + felicitatiekaart + Giftkaart Hema
.... beschreven.....
Inlichtingen (Marianne Bloedjes)
06-51800554 na 6 uur.
‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-.
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding 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 10 november vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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