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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

59ste Jaargang no. 1424
16 november 2021

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806
Yvonne Louwes  Westeinde 238 1647 MK Berkhout 0229-553025

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 24 november 2021 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van 
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

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

VAN REDACTIEZIJDE
Net nu de agenda en de planner weer vol gaan lopen en vele verenigingen uitgestelde of voorgenomen 
festiviteiten willen aankondigen, gooit het coronavirus toch weer roet in het eten. Het is duidelijk dat 
we nog niet van het virus af zijn.
Wij van de redactie raden u aan, om goed op te letten of  de activiteiten die genoemd worden in de 
Heraut door kunnen gaan, het kan per dag verschillen.
Er is ook positief nieuws! De Rabobank Clubsupport heeft De Heraut dit jaar een bedrag van € 646,37 
opgeleverd. Iedereen die op De Heraut gestemd heeft, hartelijk dank.
In deze Heraut een bonte verzameling van artikelen variërend van toneelvoorstellingen en optredens tot 
nieuws van een ijsclub en zoals altijd weer sfeervolle foto’s van onze vaste inzenders.
Kortom voor elk wat wils.
Wij wensen u veel leesplezier. 
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844 
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen 
ademhaling). Roep om hulp   * Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 06-49460592

HUISARTSENGROEP DE WATERLING    WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen    Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn                0229-541225           
A. Lüchinger                                         Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout        0229-551264           
C.A. Wijmans,                                      Spierdijkerweg 107, 1641 LW Spierdijk,   0229-561204
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen, Pastoor van Haasterstraat 20,
1645 SG Ursem,                                                                                                  072-5021401
Bij spoed: toets praktijknummer en daarna in het menu keuzetoets 1
De algemene praktijknummers en de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren!

HUISARTS DE GOORN   WWW.HUISARTSDEGOORN.NL   DWINGEL 3, 1648 JM DE GOORN 
0229-542808   spoed: 0229-543848                            
Zowel het algemene praktijknummer als het  spoednummer gelden alleen tijdens kantooruren!

CENTRALE HUISARTSEN POST   -    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

VERHUIZING HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT

Zoals al eerder aangekondigd gaat Huisartsenpraktijk Berkhout verhuizen naar een 
tijdelijke locatie ter overbrugging tot een nieuwe locatie in De Goorn (in samen-

werking met de huisartsen uit Avenhorn, Spierdijk en Ursem).
 

VANAF MAANDAG 22 NOVEMBER 2021 zijn wij gevestigd op:
Burgemeester Beemsterboerstraat 40

1647 BE Berkhout
 

(Dit is de locatie waar voorheen de peuterspeelzaal heeft gestaan).
 

De praktijk is op vrijdag 19 november gesloten in verband met de verhuizing.
Dr. Coppes in Avenhorn neemt die dag waar voor spoedgevallen.

Tel.: 0229-541225 (adres: Kolblei 18).

Wij heten u graag van harte welkom op de nieuwe locatie.

Team Huisartsenpraktijk Berkhout
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HUISARTSENPRAKTIJKEN DRAGEN APOTHEEK TAKEN OVER AAN NIEUWE OPENBARE 
APOTHEEK
In 2022 komt er een einde aan een tijdperk. Enkele jaren geleden is de apotheek van de huisart-
senpraktijk in Berkhout overgedragen aan een openbare apotheek, nu gaat dit ook gebeuren voor 
de praktijken Avenhorn, De Goorn, Spierdijk en Ursem. De apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
werd ooit in het leven geroepen voor de landelijke gebieden in Nederland waar de afstand tot een 
apotheek te groot was. De dubbelfunctie van “huisarts en apotheker” was tot een aantal jaren 
geleden nog goed te doen maar wordt steeds uitdagender. Vanuit de ziekenhuizen worden er 
steeds meer taken aan de huisartsen overgedragen maar ook de apotheek is veel drukker gewor-
den met veel meer receptregels en veel zwaardere eisen vanuit de overheid en zorgverzekeraars. 
We hebben daarom recent besloten gezamenlijk de apotheek taken over te dragenaan een nieuwe 
openbare apotheek om zo in de toekomst ons huisartsenwerk goed te kunnen blijven uitoefenen. 
De overdracht van onze apotheken vindt plaats: 
Huisartsenpraktijk De Goorn 1 januari 2022
Huisartsenpraktijk Avenhorn 1 februari 2022
Huisartsenpraktijk Ursem  1 maart 2022
Huisartsenpraktijk Spierdijk  1 april 2022
Apotheek De Goorn
De nieuwe openbare apotheek met de naam‘Apotheek De Goorn’, zal de levering van medica-
tie, hulpmiddelen, en andere bijbehorende taken, van de huisartsenpraktijken overnemen. We 
zijn hier heel blij mee. Apotheek De Goorn, welke gaat samenwerken met Apotheek Obdam en 
Apotheek West Friesland, wordt een fijne apotheek met veel kennis van de regio Koggenland, 
de 3 apothekers staan al bekend om de hoge kwaliteit en service. In 2023 zal de apotheek zich 
daadwerkelijk gaan vestigen in De Goorn. In de tussentijd zullen de medicijnen vanuit Obdam bij 
u thuisbezorgd worden. Een hele verandering, dat realiseren we ons. Het is voor ons ook een moei-
lijke beslissing geweest. We zijn dankbaar dat we zo lang de mogelijkheid hebben gehad om ook 
de apotheekzorg te mogen leveren aan u, want dat doen niet zoveel huisartsen in Nederland meer 
tegenwoordig. Enkele weken voordat uw eigen huisarts de apotheek taken overdraagt ontvangt u 
een brief met meer informatie.

Vriendelijke groeten, 
Van alle medewerkers van de huisartsenpraktijken Avenhorn, De Goorn, Spierdijk en Ursem

26 NOVEMBER GEEN AFSCHEIDSRECEPTIE
HUISARTSEN STURRIS & BERGMEIJER
Aan al onze (oud-) patiënten.
U had nog steeds een feestje van ons te goed. Waren we twee weken 
geleden nog optimistisch over het houden van een afscheidsreceptie 
in november, inmiddels zien we dat dit ook nu nog steeds niet door 
kan gaan.

Door de sterke toename van het aantal corona-besmettingen lijkt het ons toch beter om dit 
moment opnieuw uit te stellen. Helaas.
Van harte hopen we dat het ons toch nog een keer gegeven is om samen met u het glas te 
heffen. Het blijft voorlopig spannend - voor ons allemaal. 
Laat u niet gek maken - en blijf gezond…

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 activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

Kerkdiensten:
21 nov.   Beets predikant:   ds. H. Reedijk  organist:  dhr. J. Stens
  Gedachteniszondag in Zeevang en Oudendijk
  Geen dienst in PG  Koggenland
28 nov.   Avenhorn predikant:   ds .H. Reedijk   organist:  mw. D. Schuijtemaker
  Gezamenlijke dienst PGK en PGZO 1e Adventzondag

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072 - 50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik  0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze   0229 - 56 15 91

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten of be-
hoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact op met ds. 

Hans Reedijk of de pastoraatgroep.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN 
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. 
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke
crisissituaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. HWK Hulpverlening  p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn  
telefoon 0229-27 16 84 
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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

21 november 10.00 uur ds. H. Reedijk  Beets
 Gedachteniszondag voor de overledenen in Zeevang en Oudendijk
28 november 10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn
 Gezamenlijke dienst met Koggenland  –  1e Adventszondag
  5 december 10.00 uur ds. H. Reedijk  Oudendijk
 Gezamenlijke dienst met Koggenland  –  2e Adventszondag
12 december 10.00 uur ds. H. Reedijk  Avenhorn
 Gezamenlijke dienst met Koggenland  –  3e Adventszondag
19 december 10.00 uur dhr. C. van Lenten  Oudendijk
 Gezamenlijke dienst met Koggenland  –  4e 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 20 T/M 26 NOVEMBER 2021
Zat. 20 nov. 16.30u. Rozenstaete: Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 21 nov. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
Woe. 24 nov. 16.30u  Viering door de week
Vrij. 26 nov. 19.00u  Stille aanbidding
 
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 27 NOV. T/M 3 DECEMBER 2021
Zat. 27 nov. 16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 28 nov. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
   50 jarig huwelijksjubileum Koos en Ada Bakker-Vlaar
Woe. 1 dec.        16.30u  Viering door de week
Vrij. 3 dec. 19.00u  Stille aanbidding

Overleden: Nic. Groot, 80 jaar    

Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website, 
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijkse nieuwbrief.
Wilt u vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
in de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.

 



7

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 

STAAT GROENE TOREN OP INSTORTEN?
U kent het kerkje uit 1642 aan het West in Avenhorn vast wel. Staat dat 
op instorten? Ja en nee!  Niet wat het gebouw betreft, gelukkig. De toren 
staat als een huis en het kerkgedeelte krijgt momenteel, onder toezicht 
van Monumentenzorg, een grondige opknapbeurt. 

Waarom dan spreken van “ instorten”? 
Dat heeft alles te maken met eigendom en het 
gebruik van de Groene Toren. De eigenaar, de 
Herv. Gem. Koggenland, is namelijk voorne-
mens de kerk af te stoten. Daarbij is er de hoop 
dat het beschikbaar blijft voor de bevolking van 
Avenhorn. Met de huidige bezetting van het ge-
bouw kan het in de toekomstige situatie niet ren-
dabel zijn. Dat vergt uitbreiding van activiteiten!
Het huidige bestuur, al aardig op leeftijd, is niet 
in staat die nieuwe, noodzakelijke invulling aan 
te sturen. Nieuw bloed, nieuwe initiatieven zijn onontbeerlijk. Is dat misschien iets voor u?

Denkt u er eens over na! Misschien is dit de kans waar u altijd op 
gewacht heeft! 

Kijk op onze website: www.degroenetoren.nl



8

RESULTAAT COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING BERKHOUT 
2021
De laatste door ons georganiseerde collecte voor de Brandwonden-
stichting in Berkhout heeft totaal € 577,52 opgebracht. Daarnaast is 
met de QR-code ook nog eens € 55,50 opgehaald.
Inderdaad dus voor ons de laatste keer dat we de organisatie op ons 
namen. Daarom hierbij een oproep voor iemand (of twee mensen) 

die deze organisatie wil overnemen. Ben je daartoe bereid, neem dan contact op met de Brand-
wondenstichting of met Marja Loos (0229-553011)
Voor al de jaren dat wij het organiseerden bedanken we alle collectanten, ook zij die eerder col-
lecteerden. 

Gonnie en Marja

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN DE GOORN.
Hallo allemaal, begin oktober was de collecte van de Nederlandse 
brandwonden Stichting en we kunnen terugkijken op een fantas-
tisch resultaat. De totale opbrengst in De Goorn was € 1522,10
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun gift en ook willen 
wij al onze collectanten natuurlijk bedanken voor hun inzet. 

Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

 Vriendelijke groet Anneke en Bob Koning.

BEDANKT!

€ 12.548,93 voor KWF Kankerbestrijding in Koggenland. 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft:
- In Berkhout/Bobeldijk € 1273, 84 opgebracht
- In Avenhorn/ Scharwoude/ Grosthuizen/ Oudendijk € 2676,84 opgebracht
- In De Goorn € 1633,42 opgebracht
Wat een bedrag! 
We zijn onze collectanten en andere vrijwilligers dankbaar voor hun belangeloze inzet. 
Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten 
voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat 
doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. 

Ook dit jaar is er weer veel steun van u en uw omgeving gekomen. 
De KWF-afdeling Koggenland bedankt bij deze iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collec-
teweek.
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Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.
- Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 3 euro
- Doneer online via kwf.nl/doneren

Vriendelijke groet,
Namens KWF-afdeling Koggenland

Bianca Mul-Imming
kwfkoggenland@gmail.com 

KOGGENLAND ENERGIE NEUTRAAL GAAT WEER SCANNEN!
Het afgelopen jaar heeft Koggenland Energie Neutraal vanwege de Co-
ronapandemie geen warmtemetingen kunnen doen. Ondanks de vele 
risico’s die de pandemie met zich meebracht ontvingen wij toch 75 aan-
meldingen voor het doen van een warmtemeting.
Deze personen hoeven zich niet meer aan te melden en zullen 

door ons worden benaderd voor het maken van een afspraak zodra de weersomstandig-
heden dit toelaten.
Waarom een warmtemeting?
De huizen die tegenwoordig worden gebouwd voldoen aan de laatste eisen van duurzaamheid en 
comfort. Dit is vaak niet het geval bij huizen gebouwd voor 1990, Koggenland Energie Neutraal 
maakt het warmteverlies voor u zichtbaar. Voor onafhankelijk advies verwijzen wij naar het Duur-
zaam Bouwloket. Woont u in een huis dat is gebouwd voor 1990 en heeft u zelf al het nodige aan 
isolatie laten doen of zelf gedaan, dan is de warmtemeting een goede controle of alles nog in orde 
is. 
De laatste maanden is er veel te doen geweest over de stijging van de energieprijzen dus wordt 
isolatie nog aantrekkelijker. Een warmtescan is de eerste stap op de weg naar energiebesparing!
Interesse?

Ga naar onze website https://bit.ly/3bTJ8WW en vul het aan-
vraagformulier in. Of gebruik onderstaande QR code.
Zodra de weersomstandigheden dit toelaten nemen wij contact 
met u op voor het maken van een afspraak.

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf van de 
camera’s en het onderhoud van de website.

Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met 
de warmtemetingen. U zult worden ingewerkt door een ervaren 
vrijwilliger. 

U kunt bovenstaande link ook gebruiken om u als vrijwilliger op te geven.
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DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1920

Rechts zien we de voormalige burgemeesterswoning van burgemeester Beemsterboer. Later kwam 
F.A. Bogaart hier wonen. Op het land van Bertus Meurs, aan de overkant, zijn later de huizen 
gebouwd voor Gerrit Dik en Veurink. Het huis links was de woning van meester Bos, onderwijzer 
aan de Lagere School. Links verderop zien we de boerderij van Gerrit Kater.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

HERDENKING EN WEERZIEN IN BERKHOUTERKERK 

 

Op donderdag 18 november organiseert de gemeente een 
gelegenheid in de Berkhouterkerk in Berkhout, om samen 
stil te staan bij de moeilijke coronaperiode en om elkaar 
weer te ontmoeten. Volgend voorjaar volgt in verschillen-
de dorpen een ontmoetingsmarkt. Burgemeester Monique 
Bonsen: ‘Ik vind het fi jn dat we samen stil kunnen staan bij 
deze zware tijd en ik er voor onze inwoners kan zijn.’

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Berkhouterkerk en wordt geleid 
door pastor Nico Knol en Gert Toes, geestelijk verzorger in het Dijklander Ziekenhuis. Een samen-
zijn om stil te staan bij verlies, verdriet en zorgen. Na het samenzijn in de Berkhouterkerk, is er 
een wandeltocht naar het Lijsbeth Tijspark aan de Veenhoop in Berkhout. 
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Daar wordt een gedenkplek onthuld waar een ieder die daar behoefte aan heeft, plaats kan nemen. 
Met het park als symbolisch behaaglijke plek en de weidse blik naar de toekomst, een punt voor 
bezinning en rust. ‘Er is gelegenheid om het verleden een plek te geven, stil te staan bij verdriet en 
ruimte te maken voor de toekomst,’ aldus burgemeester Bonsen.

Weerzien
‘Ik mis contact met men-
sen,’ vervolgt Bonsen, 
‘het beleven van cultuur 
en gezelligheid. Dat is 
voor onze inwoners vast 
net zo. In het voorjaar or-
ganiseren we samen met 
verenigingen en inwo-
ners ontmoetingsmark-
ten in De Goorn, Ursem 
en Obdam. Mijn wens is 
dat inwoners - groot en 
klein, jong en oud - el-
kaar daar weer zien en 

spreken, plezier beleven en met een grote glimlach naar huis gaan. Dat we die dag herontdekken 
hoe rijk onze dorpen zijn aan clubs en creatieve organisaties. En dat de vrijwilligers van die clubs 
weer kunnen doen waar ze zo goed in zijn en daar plezier aan beleven.’

Aanmelden zeer gewenst
De samenkomst op 18 november start om 19.30 uur, de deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is gewenst, vanwege het maximum aantal personen dat in de kerk kan plaatsnemen. 
Het programma zal voldoen aan de dan geldende coronamaatregelen. Inwoners die bij de bij-
eenkomst aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden door te mailen naar Mirella Borst via 
M.Borst@koggenland.nl. Vermeld daarbij uw naam en het aantal personen.

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Betaald voetbal scheidsrechter bij vv RK EDO:
Zo sta je op de Krom, het sportcomplex van vv RK EDO en zo fluit je zaterdag-
avond de eredivisie wedstrijd PEC Zwolle – sc Cambuur.
 
Zaterdag 6 november was scheidsrech-
ter Sander van der Eijk op het complex 

van vv RK EDO om 4 jeugdscheidsrechters te begeleiden, 
met headsets, bij het fluiten van de wedstrijd RK EDO jon-
gens o15 – De Blokkers o15. 

V.l.n.r. Sander van der Eijk, Mitchel Koning, Marco Balk, 
Milan de Lange en Linda Deen.
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Na de wedstrijd volgde er een evaluatie met goede bruikbare tips van Sander voor Milan, Linda, 
Mitchel en Marco. De jeugdscheidsrechters kunnen in Sander een mooi vb zien, dat als je lekker 
plezier hebt in het fluiten van wedstrijden en je hebt er gevoel voor, dat je carrière kunt maken 
als scheidsrechter. Milan, Linda, Mitchel en Marco en natuurlijk alle andere scheidsrechters, veel 
plezier en succes met het uitoefenen van je mooie hobby.

Op 8 nOvember zijn de cheques uitgereikt van de rabO clubsuppOrtactie en vv rk edO heeft 
een schitterend bedrag Ontvangen van € 1.554,55 dankzij uw stem Op vv rk edO. van alle 
westfriese verenigingen staan we Op de 7e plaats en dat is echt een heel gOed en mOOi resul-
taat. wij danken u allen vOOr uw stem Op vOetbalvereniging rk edO. 
we zullen de gelden besteden aan duurzame uitgaven (ledverlichting) en aan de jeugdOplei-
ding van Onze spelers. 

Voor de koude dagen die er nog komen en met de komende dagen in aantocht om elkaar kadootjes 
te geven, wellicht een idee, de onvolprezen RK EDO fansjaal. 
Voor slechts een € 10,00 is die verkrijgbaar op het sportcomplex De Krom.

Op zondag 21 november wordt, als alles gewoon doorgaat, de derby gespeeld tussen RK EDO 
heren 1 en St. George uit Spierdijk. Het belooft een mooie pot te worden en als corona geen spel-
breker wordt, kan het gezellige randgebeuren ook weer mooi ingevuld worden door dames 4 en 
begeleiding en dat belooft dan weer een mooie en gezellige middag te worden. 
Tevens spelen heren 45+ en het 5e om 9.30 uur, heren 2, dames 2 en dames 4 om 11.30 uur en 
jongens o17 en dames 1 om 14.00 uur, dus er is genoeg keus om naar de Krom te gaan. 
Tot ziens langs de velden.

Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur vv RK EDO

EEN NIEUWE SPORT(-CARRIÈRE)? KOM VOLLEYBALLEN BIJ WVS’90.
Op donderdagavond trainen we in de Koggenhal in De Goorn: van 19:00 tot 
20:30 uur trainen onze dames. Dit is een jong team dus ook 15- tot 18-jarige 
meisjes én jongens kunnen hier mee trainen. Om 20:30 uur trainen de competi-
tie spelende heren samen met de recreanten. Deze training duurt tot 22:00 uur. 

In alle groepen hebben we plek voor nieuwe leden dus je bent van harte welkom om een keer 
mee te trainen om te kijken of volleyballen bij WVS’90 iets voor je is! Kom naar de Koggenhal met 
sportkleren en zaalschoenen en je kunt een keer sfeer proeven. 

Op 23 november spelen we weer thuiswedstrijden: de dames spelen dan tegen Spaarnestand 
dames 16 uit Haarlem, de heren nemen het op tegen Reflection her 1 uit Opmeer. De wedstrijden 
beginnen om 20:00 uur en de tribune is vrij toegankelijk.

Wil je zelf niet volleyballen maar wel iets betekenen voor het verenigingsleven? WVS’90 zoekt 
nog een aantal mensen die als scheidsrechter willen optreden bij wedstrijden. Uiteraard krijg je 
daarvoor een spelregeltraining. 
Interesse om te komen volleyballen? Of meer weten over de volleybalregels en optreden als 
scheidsrechter? Kom op donderdagavond naar de Koggenhal of zoek contact: secretaris@WVS90.
nl of bel Mark Dikstaal (06-12782307).
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SOGGES VERHUIST ÉN IS VAN 30 NOVEMBER T/M 4 
DECEMBER HELE DAGEN GEOPEND!
Gaat de winkel van Sogges verhuizen? En wanneer dan? 
Nee, nee, de winkel gaat niet verhuizen want daar hebben 
we een veel te mooie plek voor in de Vijverhof. 
Voor de inname van goederen gaan we wél van locatie veran-
deren. Zaten we voorheen op West 49A, vanaf zaterdag 27 
november zijn we gevestigd op West 99. Aan dezelfde kant 

van de straat maar iets meer richting De Goorn. Vanaf deze datum kunt u daar op de zaterdagen 
terecht tussen 09.00 en 12.00 uur om uw tweede kans spullen bij ons aan te leveren. 
Alvast goed om te weten: zaterdag 18 december is de laatste zaterdag van dit jaar dat we spullen 
innemen. We sluiten 6 weken onze deuren voor de inname en vanaf zaterdag 5 februari 2022 gaan 
de deuren weer open. 

In de week van dinsdag 30 november is de winkel hele dagen geopend in plaats van alleen sogges 
(we veranderen de naam van de winkel hiervoor niet……. ).
We zullen ervoor zorgen dat er veel leuke kadootjes zijn voor de aanstaande feestdagen. Natuurlijk 
zijn er, indachtig Sinterklaas, speelgoed, puzzels, spellen en kinderboeken maar ook mooie scha-
len, borden, kandelaars, glazen en versiersels voor op de Kersttafel. Kom gezellig langs en maak op 
tijd je keuze uit de unieke exemplaren!

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

   Ik,
    ‘t bonte

      najaarsblad. 
     Bruin, geel, rood,

         losgelaten sterfschat.
         Symbool seizoensdood.

       Wee mij, de herfsttij
      is thans weer

       b
     i
  j

  
     Lourens Schuijtemaker
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  zaterdag 27 november, 20.15 uur

What is truth
Joost Botman op zoek naar de 
ware Johnny Cash.
Johnny Cash, een van de grootste 
iconen in de Amerikaanse muziek-
geschiedenis, is de centrale figuur 
in het muziekprogramma van gitarist en zanger Joost Botman.
‘The Man in Black’, zoals Cash ook werd genoemd, had een 
bewogen bestaan van drugssmokkel en religie, vaderlands-
liefde en drankmisbruik. Wereldbekend werd hij door zijn 
optreden in gevangenissen. 

.

Tickets á € 17,50 te bestellen
https://www.ticketkantoor.nl/shop/maninblack7

  zondag 21 november, 11.00 tot 17.00 uur

De toegang is natuurlijk gratis.

Sfeermarkt
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse 
sfeermarkt in de kerk. Altijd het 
evenement waar de prachtigste, 
meest zelfgemaakte, artikelen en 
hebbedingetjes staan uitgestald, 
waarop je kennissen ontmoet en met 
ze bijpraat  en waar de gezelligheid 
door het team van de kerk-organisatie 
verzorgd weer bovenaan staat.

THE MORDANTS IN BERKHOUT   
Op zondagmiddag 28 november speelt de jaren ‘60/70 band The Mordants in DE RIDDER  
ST. JORIS IN BERKHOUT. De inmiddels nostalgische muziek uit de roerige jaren ‘60/70 staat 
garant voor een gezellige middag. Geniet met volle teugen van een gezellig praatje met gelijkge-
stemde liefhebbers van de jaren ‘60/70 muziek.
Uiteraard is er gelegenheid tot het maken van een dansje maar zitplaatsen zijn er ook.

Co Bruijns ( Drums ) Herman 
Peerdeman (Slaggitaar) Fried 
Holtkamp (Basgitaar) Ed 
Goedhart. (Keyboard) Dick 
Koster (Solo gitaar en zang) 
Thea Ooms ( Zang ) hebben 
er heel veel zin in.

De muzikale middag begint 
om 16.00 uur. 
Zorg dat je ‘ouderwets’ op tijd 
bent, dan mis je niets en ge-
niet je er langer van…
Gratis entree.
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JEUGDSCHAATSEN SEIZOEN 2021/2022
Dit winterseizoen gaan we weer samen met IJsclub Scharwoude/
Grosthuizen Jeugdschaatsen op de ijsbaan in Hoorn. Het seizoen start op 
zaterdag 18 december, 25 december en 1 januari vallen uit. We schaatsen 
van 07:55 tot 08:55 uur. Een helm kan ook geleend worden. Na opgave 
en betaling schaatst uw kind tussen de 6 (na overleg) t/m 12 jaar mee. 
Deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen een speciale 
nieuwsbrief. Vanaf 5 november kun je je inschrijven via het formulier op de 

website van IJsclub Scharwoude/Grosthuizen, hier staat ook nadere informatie. Wij wensen jullie 
een fijn jeugdschaatsseizoen. 

Jaarvergadering
Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit om, 
als de restricties van de overheid het toelaten, de jaarvergadering bij te wonen op 
donderdag 9 december 2021 in Les Deux Ponts om 20.00 uur

De agenda:
 1:  Opening met koffie/thee van de penningmeester.
 2:  Mededelingen en ingekomen stukken.
 3:  Notulen van de jaarvergadering 2 december 2019 staan op de site.
 4:  Jaarverslag.
 5:  Bestuursverkiezing.
 Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester Suzanne Winder, voor deze functie stellen we 
 bestuurslid Mandy Dobber voor.                 
 Aftredend en herkiesbaar: René Dik en Rens Dobber. 
 Indien er bezwaren zijn, meld dit dan voor 2 december bij de secretaris.           
 We zijn tevens op zoek naar een nieuw bestuurslid, indien je belangstelling hebt, meld je dan 
 voor 2 december schriftelijk aan bij secretaris Harmina ter Schure info@ijscluboudendijk.nl
6:  Financieel verslag. 
7:  Verslag kascontrole commissie.
 8:  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 9:  Jeugdschaatsen
10:  Bespreking winterprogramma 
11:  Rondvraag.
12:  Sluiting.

Vorig jaar hebben we vanwege corona geen jaarvergadering kunnen houden. Ook onze geplande 
fakkeltocht kon niet doorgaan. Wel konden we een aantal dagen genieten van de sneeuw en later 
van het schaatsen. Op de ringvaart achter de Dorpsweg in Oudendijk was het ijs goed en velen 
kwamen hier naartoe, wat erg gezellig was omdat we al zoveel niet mochten. We hebben weer 
meegedaan met het jeugdschaatsen van IJsclub Scharwoude/ Grosthuizen op de Westfries. Onze 
website is www.ijscluboudendijk.nl  We hopen ook dit jaar op weer een goede winter, waarbij we 
ook wat mogen organiseren, dus misschien tot ziens bij de jaarvergadering of op het ijs!
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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 bren-
gen tijdens een diner-show in de plaatselijke horeca.

Natuurlijk houden wij ons ook aan de corona maatregelen, gezondheid 
gaat boven alles. Komen er tussentijdse verscherpte maatregelen waar-

door de voorstelling niet door kan gaan, zullen we deze verplaatsen naar volgend jaar, maar voor 
alsnog hopen wij dat het gaat lukken.
Op vrijdag 10 december in De Ontmoeting in De Goorn. 0229-541270
Op zondag 12 december in Villa Groet in Avenhorn. 0229-541221
Op zondag 19 december in Dolleburg in De Goorn. 0229-544000
Bij bovenstaande horecagelegenheden kunt u kaarten bestellen, of reserveer online via de website 
van deze horecagelegenheden.
De aanvangstijden van de voorstellingen zijn 17 uur.

WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

DAG…LEZER VAN ONS MOOIE DORPSKRANTJE DE HERAUT !!
Wij hebben nu al een tijdje niets van ons laten horen… maar onze (60) 
leden zijn nog altijd enthousiast over onze KOLFSPORT.
We zijn alweer een tijdje op onze speelavonden in Café de Ridder gezellig 
met elkaar. De prestaties zijn nog niet altijd even goed, na een lange tijd niet 
te hebben kunnen spelen, maar dat komt wel weer goed! We kunnen onze 
sport op 1,5 meter afstand van elkaar spelen.

De eerste 6-tal wedstrijden hebben we gespeeld met andere verenigingen. Verschillende groepen 
van ons zijn ook voor 30 slagen naar andere kolfbanen geweest. Zoals op de nieuwe prachtige 
baan van Kolfvereniging De Vier Eenen op sportcomplex de Kolk te Opmeer. Andere verenigingen 
komen ook weer bij ons in Berkhout voor 30 slagen.
Ook staan de eerste DEMO’s gepland, waar groepen (familie, collega’s, vrienden) kennis komen 
maken met onze kolfsport. Voor info zie onderstaande gegevens.
Ons kerstkolven staat op de activiteiten kalender gepland van 14 tot en met 17 december.
Daarvan kunt u daarna ook weer een wedstrijdverslag lezen.
Tot dan…

Namens alle leden van Kolfvereniging de Ridder St. Joris
Berkhout

Een sportieve groet, Ina Jong
Info: T Ina 06-28 99 31 08 of Tine 0229-55 18 75

M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
Of www.kolfbond.nl
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REVUE TONEELVERENIGING KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK
Na een jaar van afwezigheid staat onze gezellige toneelvereniging te trap-
pelen om weer aan de gang te gaan. Afgelopen zomer zijn leden druk bezig 
geweest met het schrijven van een revue-voorstelling. Op 4, 5 en 6 maart 
2022 zal de toneelvereniging van Bobeldijk op het podium verschijnen in 
café de Ridder in Berkhout. We staan te trappelen om weer ten tonele te 
verschijnen!

U kunt een humoristisch stuk verwachten, maar deze keer in jubileum-vorm. De revue zal bestaan 
uit sketches en liedjes waarin de dorpen Bobeldijk en Berkhout centraal staan. Dorpsverhalen en 
lokale geruchten zullen verteld worden en onze acteurs kruipen in de huid van menig bekend 
Bobeldijker of Berkhouter. Pas dus op, want wie weet bent u de klos! 
Door onze schrijvers is besloten om het toneelstuk niet over corona te laten gaan, maar dat bete-
kent niet dat we corona helemaal kunnen vermijden dit weekend. We zijn immers afhankelijk van 
de coronamaatregelen die op dat moment gelden en houden ons hier zeker aan. Tegen de tijd dat 
er meer bekend is zal hier meer informatie over komen, net als over de mogelijkheid voor reserve-
ren. U kunt ook altijd onze Facebook-pagina in de gaten houden voor meer informatie. 
Wij kunnen niet wachten om jullie weer te vermaken in maart en hopen jullie dan te zien!

De jeugd van Avenhorn ging al sinds 
de achttiende eeuw naar school in 
het huis schuin achter de Groene 
Toren. Als er dan een schoolfoto ge-
maakt moest worden, dan fungeerde 
de kerk als achtergrond. Toch werden 
de meeste foto‘s aan de zijkant van 
de kerk gemaakt, tegen de witgepleis-
terde muren. De uitzondering die 
deze foto is laat zich goed verklaren. 
In 1914 werd de kerk namelijk flink 
gerestaureerd. De voorgevel – die 
onder de klimop zat – werd weer in 

ere hersteld. Logisch dat men in 1915 de gerestaureerde voorgevel als decor koos voor deze 
schoolfoto. Geheel links zien we schoolmeester Leclerq. Met de groei van Avenhorn verhuisde 
het schoolleven naar andere panden. Bekend zijn natuurlijk de Ieveling en de Overhaal. Vanwege 
de voltooiing van de Droomgaard worden de panden van de Ieveling en de Overhaal binnenkort 
gesloopt. Wederom een nieuwe stap in de geschiedenis van ons onderwijs. De kleurige, stenen 
kunstwerken die nu nog de muren van de Ieveling en de Overhaal sieren, zullen gered worden. 
Wij als Historische Vereniging Hemony hopen natuurlijk dat de gemeente deze kunstwerken zal 
integreren in de toekomstige bebouwing van dat stukje Avenhorn. Zo houden we weer een stukje 
historie levend. 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 na-
tuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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KINDCENTRUM DE DROOMGAARD OFFICIEEL GEOPEND
Op vrijdag 5 november is Kindcentrum De Droomgaard aan 
de Buitenroede in Avenhorn officieel geopend door wethou-
der Win Bijman. Ter gelegenheid van dit feestelijke moment, 
plantten de kinderen van de basisscholen De Ieveling, De 
Sprankeling en Kinderopvang Berend Botje eerder op de dag 

een appelboom in de Droomgaard-tuin en kregen zij allemaal een lekker appeltje aangeboden. 
Plek is een droomplek
Tijdens de opening, die plaatsvond op het grote Droomplein van het Kindcentrum, spraken zowel 
Win Bijman als de bestuurders Leo Wijkers, Odette Meskers en Gaby Alberts hun dank uit aan 
iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het kindcentrum. “Hier staat een onge-
lofelijk trotse en blije wethouder,” aldus Bijman, “Dit project heeft de afgelopen jaren veel tijd van 
heel veel mensen en mij gekost, maar het is de moeite waard geweest. Deze plek is een droomplek: 
veel ruimte, met daardoor een geweldige buitenspeelruimte achter de school.” 
Tussen de toespraken door zong Annemijn Rus het ‘Droomgaard-lied’, op de piano begeleid door 
haar vader Patrick. De kinderen van De Ieveling, De Sprankeling en Berend Botje kregen van de 
bestuurders van de drie organisaties een culturele voorstelling aangeboden. Tot slot onthulde Bij-
man een plaquette, die een prominente plek krijgt bij de entree. 
Na de officiële opening kreeg iedereen de gelegenheid om het gebouw te bezichtigen. Eén van de 
hoogtepunten daarbij was het bezoek aan de gymzaal, waar meer dan 30 kinderen hun sportkun-
sten vertoonden aan het publiek. In diverse ruimten trad een aantal kinderen van Muziekschool 
Koggenland op. 
Kijkochtend uitgesteld
Helaas kon de geplande kijkochtend op zaterdag 6 november vanwege de aangescherpte corona-
maatregelen niet doorgaan. Zodra dit weer mogelijk is, wordt er een nieuwe datum gepland. 
Meer informatie en aanmelden 
Kijk voor meer informatie en/of aanmelden bij Kindcentrum De Droomgaard op www.dedroom-
gaard.nl.

Op bijgevoegde foto te zien: 
Wethouder Win Bijman ont-
hult plaquette. 
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DONDERDAGMIDDAG WEST-FRIESE HELDEN, HOLLANDSE WATERLINIE 
EN KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
Op 14 oktober hadden wij in de zaal van de Rozenstaete de verfilming van West-
Friese helden van  HB Inspirations met solozang en een koor van 80 leden 
uit Koggenland en omstreken tijdens een optreden in het Parkschouwburg. 
Deze uitvoering trok toen 3 uitverkochte volle zalen. Het verhaal gaat in 
musicalvorm over de nagedachtenis en herinnering van de gevallenen van een 
verzetsgroep uit Ursem tijdens de tweede wereldoorlog in 1944. 

Na afloop kregen de aanwezigen een DVD mee van de uitvoering.
De Hollandse waterlinie was op 21 oktober het thema van de middag. Deze presentatie werd 
gehouden door Dhr. Schippers die al 20 jaar gids is op het eiland Pampus. Vanaf de Romeinse tijd 
bestond er al een linie, genaamd de Limes, die was gelegen langs de rivier de Rijn ter verdediging 
van het Romeinse Rijk. De latere Hollandse waterlinie van 1815  tot 1940 was bedoeld om 
vijandelijke troepen bij oorlogsdreiging tegen te houden door land onderwater te zetten en forten 
daar omheen. Via een dia en film presentatie vertelde Dhr. Schippers zeer interessant over dit 
onderwerp met aan het eind van zijn presentatie als afsluiting het verhaal over Pampus van vroeger 
tot heden.

De derde middag van dit 
klaverjasseizoen werd 
gehouden op 28 oktober met 
weer een mooie opkomst. En 
zoals altijd zat de stemming er 
alweer gauw in om te strijden 
naar de hoogste punten.        
De prijzen lagen weer uitgestald 
op de tafel en de vele winnaars 
namen hun prijsje mee. 

Uitslag van de derde ronde om de KBO beker gehouden op donderdag 28 oktober 2021.
De uitslag van de eerste tien deelnemers  
1 Nel Bruins  5486  
2 Maarten Koning  5411   
3 Ans v/d Brande  5335  
4 Bets Veldboer  5308  
5 Ada Bakker  5273  
6 Gerry Overtoom  5136  
7 Gre Kluft  5134  
8 Tine Braas  5099  
9 Johan de Boer  5066  
10 Elly Dekker  5006  
    
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
Aanvang 14.00 uur. Johan van Loodam

Wilt u eens kennismaken 
met een middag die de KBO 
organiseert, dan bent u 
vrijblijvend gratis van harte 
welkom om van de sfeer te 
proeven.
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De Goorn – De 
Zonnebloem had in de 
corona periode wat 
feestelijke bijeenkomsten 
noodgedwongen moeten 
afgelasten, maar op 
woensdag 27 oktober 
waren er 40 bezoekers 
naar eetcafe 70 gekomen 
om te genieten van koffie 
en gebak en een 
borreluurtje. Gerard 
Koedooder zorgde voor 
de gezellige noot, die de 
feestvreugde verhoogde. 

De voorzitster zong een prachtig lied, wat veel waardering kreeg.
 

Groet Corrie Bos

‘N ZOETHOUWERTJE
Jaap en Alie benne iemeslesten verhuisd nei de uitbroiding van hullie durp.
Ze ware ‘t veule werken in de tuin en ‘t onderhoud van ‘t huis ‘n beetje louf.
Jaap had teugen Alie zoid:
‘Zelle we oôs huis maar te koup zette en ‘n aar huis midden in ‘t durp koupe. Den  kroige we ‘t 
wat rustiger.’
Alie is ok nag oppas-oma van vier kloinjoôs, den ken ze deer effe meer andacht an geve.
Alie voelt deer wel voor, lekker kort bai de winkels. Alle dage effe op Albert Heijn an, den zien je  
meer mense as weer of ze nou weune.
Zô zoid, zô dein.
Rap hewwe ze ‘n huis op skot wat ’r op rooit. En wat ok belangroik is: de kloine joôs kenne deer  
mooi in buiten speule.  Nei wat loven en bieden wort ‘t huis kocht.
D’r moet pittig wat an beure, maar met hulp van de joôs en ‘n goeie annemer begint ‘t er nei  ‘n 
maand of wat toch op te rooien.
Jaap en Alie benne ‘n grôte sponsor van Noppes worren.
Dat hè je, as je van ‘n groôt huis met ‘n grôte boet nei ‘n kloinder huis met ‘n tuinhuisie verhuize.
Afoin, op slot benne ze verhuisd. Best in ’t zin  in ‘n opgnapt huis met pittige bure.
Nei ‘n week of wat komt er ’n  buvrouw van ‘n paar huize vedder nei Jaap toe, ‘n kloin beetje met 
opstoken zoil.
‘Zeg buman,’ zô begint ze, ‘moete de joôsies aldeur in buiten speule?’
‘De joôsies wulle bar graag op de trempoline springe, skommele en in de zandbak speule, wat is 
deer mis mee?’ vraagt Jaap.
‘Nou,’ zoit ze, ‘ik vind ‘t niet erg, maar ze make altoid zô’n  zoôt kombaal.’
‘Kloine joôsies kenne niet zachies prate. Ok niet zachies loupe; ze doene niet aars as renne en 
vliege. Hoeste louver, hoeste drokker. De mor moet er uit.’
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Dat buvrouw gaat dreut of.
Drie dage ternei heb Jaap ‘n praatje met Jan, de buman geneven ‘m, en zoit wat over de snarkende 
buvrouw.
‘Weet je hoe je zuks oplosse kenne,’ zoit Jan. ‘Al geef je d’r ’n grôte puzzel van pakweg 1000 
stukkies, hoor je d’r weke niet. Al heb ze die of, is ze meskien an de steur wend.’
‘Goeie reid, bedankt buur.’
De are week gaat Jaap nei de peeuwende buvrouw met twei grôte puzzels van Marius van Dokkum.
‘Hier buvrouw, van moin en Alie, twei mooie puzzels, ik denk dat je deer vast wel bloid mee 
benne.’
Zô an ‘t zien was ‘t in de emmer.
Nei ‘n dag of veertien zit Jaap weer effe te beurzen met Jan en die zoit:
‘Buvrouw hew ik al ‘n toidje niet zien, ze heb zeker niks meer te zeuren over  jolle joôsies.’
Jaap gloimt en zoit:
‘Ze heb twei puzzels van me had en om ‘r effe langerder zoet te houwen, hew ik eerst alle 
puzzelstukkies deur mekaar husseld.’

Klaas Jan Bierman

AGENDA 17-11 T/M 1-12

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 17-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe  17-11 20.00 uur Loos Cacao Jaarvergadering IJsclub Bobeldijk
Do 18-11 14.00 uur De Ridder Berkhout Ouderen in beweging met Olga 

Commandeur
Do 18-11 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. KLAVERJASSEN
Do 18-11 19.30 uur Berkhouter Kerk Herdenkings bijeenkomst
Za 20-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
Za 20-11 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 20-11 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 20-11 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 21-11 11.00-17.00 uur Berkhouter Kerk Sfeermarkt
Zo 21-11 14.30-17.00 uur Rozenstaete Wintermarkt Rozenstek
Woe 24-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 25-11 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Sinterklaasmiddag
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
Za 27-11 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 27-11 8.30 uur Berkhout/Westeinde vanaf Concordis OUD PAPIER
Zo 28-11 11.00 uur Meerzicht Scharwoude Kerstmarkt
Zo 28-11 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Zo. 28-11 16.00 uur De Ridder, Berkhout The Mordants
Woe 01-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Za/zo 4/5-12 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel
Do 9-12 20.00 uur Les Deux Ponts Jaarvergadering IJsclub Ouden-

dijk
Vr 10-12 17.00 uur De Ontmoeting Dinershow Scrooge
   De Goorn 
Za 11-12 20.00 uur Berkhouter Kerk Winterconcert Con Zelo
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
Zo 16-1 16.00 uur Zaal Dolleburg Openingsconcert jubileumjaar 

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

FAMILIEBERICHT

Hartelijk dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en reacties in welke vorm dan ook na het 
overlijden van mijn lieve moeder en schoonmoeder

Mieke van der Wel
Sylvia en Deny

Loesbas 

Grosthuizen, november 2021
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TENSLOTTE

Met spoed gevraagd ochtendkrant bezorgers in Berkhout en Bobeldijk.
Er wordt een startbonus geboden van 200 euro (na 3 maanden uitgekeerd).
Verder een gratis krant.
Ben je minimaal 15 jaar en ook 65 plussers zijn welkom.
Voor 7.00 uur bezorgen en op zaterdag van 7.30 uur.
Vind je het een uitdaging meld je aan voor een verdere toelichting.

De depothouder Jan Jonker, 06-41700810.

Gezocht:
Werkster voor 1x per 3 weken op woensdag.
In Berkhout.

06-53764042.

Te huur:
Vrijstaande woning met drie slaapkamers te huur in Avenhorn vanaf medio december. 
Alle ruimtes op de begane grond. 

Voor info: 06-15944560.

Gevraagd: 
Schoonmaakster voor 1x per week of 1x per 2 weken.
Leeftijd maakt niet uit.
Dag en uren in overleg.
Voor gezin, aan het Oosteinde, Berkhout.

06--50170495.
Voor vragen of een afspraak bij ons thuis. Bel gerust!

Heb je al Kerst- en Sinterklaascadeaus?
Misschien is een schilderworkshop of een voucher voor schilderles een 
leuk en bijzonder idee!
Ontdek op een toegankelijke manier je eigen creativiteit en het plezier bij 
het schilderen. De cursussen vinden plaatsen in Spierdijk en De Goorn.
Meer informatie over het cursusaanbod, over mij en de locatie vindt je via 
deze QR code of neem contact op met mij persoonlijk: Petra Appel, tel. 
0229-563510, mail: info@petra-appel.art

Gezocht zelfstandige, flexibele en betrouwbare hulp in de huishouding voor 3 uur per week. 
Werktijden in overleg. Betreft gezin met huisdieren in Oudendijk.
 Meer informatie bel met fam. de Vries, 
 06-86 86 76 37
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Wij zoeken een ervaren huishoudelijke hulp in De Goorn.
1x per 2 weken 3 uur per keer.
 Reacties graag: 06-83532727.

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslottes’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties 
dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut de Goorn. 
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 24 november 2021 vóór 17.00 uur 
via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


