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Uiterlijk woensdag 19 januari 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
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VAN REDACTIEZIJDE
Bij het verschijnen van dit nummer zit de eerste maand van het jaar er al weer bijna op.
Het schaatsen op de ijsbaan gaat nog steeds door en stiekem hopen we nu natuurlijk op wat vorst
en zonneschijn. Wat zou het niet heerlijk zijn als we weer eens op natuurijs kunnen schaatsen
met in ons achterhoofd natuurlijk een Elfstedentocht of om in West-Friesland te blijven een USAschaatstocht ( Ursem-Schermerhorn-Avenhorn ) voor de sportievelingen onder ons.
Maar gezellig over het ijs wandelen op zoek naar een koek-en-zopie in b.v. Oudendijk is voor
iedereen leuk. In dit nummer dus veel sportiviteit en doe-dingen voor jong en oud.
Wat ons nog steeds erg leuk lijkt is om een 4e redactielid te verwelkomen uit b.v. GrosthuizenOudendijk of Scharwoude. Dit voor meer diversiteit in het aanbod van kopij voor onze lezers die
toch ook in deze dorpen wonen. Namens de redactie wensen wij 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, Burg. Beemsterboerstraat 40, 1647 BE Berkhout
0229-551264
C.A. Wijmans, Spierdijkerweg 107, 1641 LW Spierdijk,
0229-561204
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen,
072-5021401
Pastoor van Haasterstraat 20, 1645 SG Ursem,
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, Ursem en
Zuidermeer. tel: 06-12775245.
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.
Het zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente Koggenland die
samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl
VRIJWILLIGERS
Heeft u hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen? Via 0229-216499 of
via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als vrijwilliger.
VERVOER
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld huisarts, tandarts of ziekenhuis dan kunt u bellen met Stichting
Help een Handje. Voor het gebied van Hensbroek, Obdam, Wogmeer, Spierdijk kan men bellen met de
vervoerscoördinator Nico de Hart telnr: 06-57078474 en vanuit de andere dorpen met Olga Lemminga
telnr: 072-5021906.
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998 en Monica Appel
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C.Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-561227

Berkhout
Avenhorn
Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk,
doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant.
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scriba.
ds. J. J. (Hans) Reedijk 		
tel: 0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66
Ledenadministratie;
tel: 072 - 50 21 805

e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
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.
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KERKDIENSTEN
Datum Viering
26-jan
INTERNET
30-jan
FYSIEK
02-feb
INTERNET
06-feb
FYSIEK
09-feb
INTERNET

Gemeente
Zeevang-Oudendijk
Koggenland
Zeevang-Oudendijk
Koggenland
Zeevang-Oudendijk

Berkhout: aanvang zondag 10.00 uur

Kerk
opname in Beets
Berkhout
opname in Beets
Berkhout
opname in Beets
-

Voorganger
Ton Heijboer
Hans Reedijk
Bart Stobbelaar
Hanna Smit
Hans Reedijk

Muziek
E. Hinfelaar
J. Stens
J. Stens
B. Conijn
E. Hinfelaar

Beets: kerk open woensdag 15.50 uur

Tevens te zien via Locale Omroep Volendam Edam (love-tv) op zondagavond om 19.30 uur
via Ziggo-kanaal 39, via KPN-kanaal 1439, via T-Mobile kanaal 809 en via Trined kanaal 52
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik		
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze 		

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

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact
op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND 29 JAN. T/M 4 FEBRUARI 2022
Zat. 29 jan.
16.30u. Rozenstaete; geen viering
Zon. 30 jan.
10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 2 febr.
16.30u Viering door de week, Maria Lichtmis
Vrij. 4 febr.
16.00u Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 5 T/M 11 FEBRUARI 2022
Zat. 5 febr.
16.00u. KERK. Viering van meeleven, m.m.v Margreth Koning
Zon. 6 febr.
10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 9 febr.
16.30u Viering door de week
Vrij. 11 febr.
16.00u Stille aanbidding
		
Overleden: Gerie de Jong-Delemare, 80 jaar
Frans van Gool, 74 jaar
Nico Windt, 74 jaar
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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

										
WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2022
“Wij zullen de gevoelens, opgedaan tijdens deze reis, voor altijd bij
ons dragen. Het was uniek om dit mee te mogen maken.” (Deelnemer
Westfriese Lourdes Vliegreis 2019)
‘De reis van je leven’ is de naam van het glossy magazine dat het
Huis voor de Pelgrim heeft uitgegeven bij gelegenheid van 100 jaar
Lourdesbedevaarten. Het magazine wordt dit jaar uitgereikt aan
deelnemers van bedevaartreizen van het Huis voor de Pelgrim. Menig
deelnemer van dé Westfriese Lourdes Vliegreis (sinds 2002) zal zich in de naamgeving van
het magazine kunnen vinden, getuige de vele enthousiaste reacties die jaarlijks in het Westfriese
herinneringsboekje van de Lourdesreis worden opgetekend.
Na twee jaar niet naar Lourdes te hebben kunnen gaan, maakt Groep Westfriesland in 2022
een inhaalslag met de organisatie van twee reizen. 28 april t/m 3-mei – aanvankelijk alleen
toegankelijk voor koorleden, hun partners en familieleden – is nu óók opengesteld voor iedere
belangstellende!
De reis van 22 t/m 27 september is voor de ‘reguliere’ pelgrims waaronder zorgpelgrims. In
beide groepsreizen is nog plaats. Wilt u in een van de reizen mee?
Meldt u dan nu aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040.
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SCHARWOUDE OMSTREEKS 1920

Scharwoude omstreeks 1920.

Dit is het Dit
schoolmeesterhuis,
Scharwoude
13. De
op op
dede
voorgrond
is het schoolmeestershuis,
Scharwoude
13. man
De man
voorgrondzou
zou mogelijk
mogelijk schoolmeester
Taecke van
der
Meer
zijn.
Let
eens
op
het
prachtige
hekwerk.
En
aan
deaan
weg
zienzien
we een
schoolmeester Taecke van der Meer zijn. Let eens op het prachtige hekwerk. En
de weg
we een Achter
publicatiebord.
Achter het schoolmeesterhuis
stond de
school
(niet zichtbaar).
In 1921
publicatiebord.
het schoolmeesterhuis
stond de school
(niet
zichtbaar).
In 1921
zaten er 29
er 29
leerlingen op de school.
leerlingenzaten
op de
school.
Dit en meer
ziet
u
op
en en
opop
‘ansichtkaartenberkhout.nl.
Dit en meer ziet‘hvhemony.nl’
u op 'hvhemony.nl'
'ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
Co Beemsterboer
06-44564158
06-44564158

WALKING FOOTBALLEN BIJ VV RK EDO:
We mogen weer en dus zijn we weer lekker begonnen op de dinsdagmorgen
met Walking Footballen bij vv RK EDO. Mooi met elkaar een half uurtje de
spieren losmaken en bewerken en daarna een half uurtje een “partijtje” waarbij trainer Jos de hesjes zo eerlijk mogelijk verdeelt.
Wil je ook eens kennismaken met Walking Footballen bij RK EDO, dat kan
natuurlijk altijd. Er wordt gespeeld iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.00
uur, waarna we nog even in de kantine of op het terras nazitten met een bakkie koffie of thee.
Heb je interesse, neem even contact op met marienlaan@hotmail.com om e.e.a. nader af te stemmen.
Wij verwachten dat de competitie kan beginnen in het weekend van 29 en 30 januari, dit geldt
nog niet voor heren en dames 1, die zullen waarschijnlijk de week erop of daarna weer te kunnen
starten. Vooralsnog mag er geen publiek langs de lijn en in de kantine, maar op 24-1-2022 worden
nieuwe maatregelen bekend gemaakt en wellicht wordt dan bekend gemaakt dat alles weer mag.
Wij allen hopen gewoon weer lekker te kunnen voetballen en lekker gezellig met elkaar langs de
lijn en in de kantine met elkaar om te kunnen staan.
Voor het laatste nieuws hieromtrent, kijk even op de rkedo.nl site.
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In de stukjes van RK EDO mogen helaas geen sponsornamen genoemd worden, maar ons complex
is weer verder verrijkt met nieuwe doek/bordsponsors, waarbij de voorkant van de tribune er echt
mooi en net uitziet.
Zoals wellicht bekend heeft de cv installatie het begeven op ons complex. Dit heeft tot gevolg dat
er in ieder geval de komende weken geen warme douches beschikbaar zijn. Wel is het mogelijk om
je op de Burchtwijze te kunnen wassen, oftewel met koud water. Via rkedo.nl zullen we nadere
info geven, wanneer het weer mogelijk is, om met warm water te kunnen douchen. Verwachting
is zeker niet eerder dan ultimo februari.
Met vriendelijke sportgroeten,
Bestuur vv RK EDO

ALLE KOGGENLANDSE SPORTVERENIGINGEN OP
ÉÉN WEBSITE
In het nieuwe jaar de sportieve stap zetten om te gaan
sporten bij een vereniging? Sportraad Koggenland heeft
alle Koggenlandse sportverenigingen overzichtelijk op
één website geplaatst. Hier vindt u het sportaanbod binnen uw gemeente voor jong en oud.
Buurtsportcoach Wouter Snoek: ‘Via de website www.sportraadkoggenland.nl/verenigingen komt
u in contact met een sportvereniging bij u in de buurt. Van handbal tot biljarten en van koersbal
tot bootcamp, er is van alles. Om te kijken of de sport bij u past, is er bij de verenigingen de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen. Indien een vereniging nog niet open mag door de huidige
maatregelen kunt u wel alvast in contact komen met de vereniging om later een proefles te volgen.’
Nieuwsbrief
Wouter: ‘Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws
op sport- en beweeggebied in uw gemeente door middel van een nieuwsbrief. Deze wordt eens
in de zes weken verstuurd door Sportraad Koggenland. In deze nieuwsbrief kunt u onder andere
lezen over aankomende sportevenementen, nieuws van de verenigingen, subsidieregelingen en de
JouwSportPas die na de voorjaarsvakantie gaat beginnen.’
Meer informatie
Heeft u vragen of ideeën over sporten en bewegen in Koggenland? Neem dan contact op met
buurtsportcoach Wouter Snoek via bsc@sportraadkoggenland.nl.
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BERICHTEN UIT DE BILJARTWERELD
VAN BERKHOUT OMTRENT
WK2020 TOERNOOI
Om te beginnen gaan we even terug in
de tijd: in maart 2020 zou het toernooi
WK2020 de eerste editie gaan beleven,
maar er kwam een virus uit onverwachte
hoek roet over de biljartlakens gooien. Op het laatste moment moesten we het toernooi afblazen,
met goede hoop dat het over een jaar toch allemaal wel weer onder controle zou zijn. En dat we
de ballen weer konden poetsen en met een nieuw of oud krijtje aan het toernooi van 2021 gingen
beginnen. We weten intussen allemaal dat er sprake is van een hardnekkige spelbreker, maar toch
laten we nu iets van ons horen.
Voor 2022 willen we beginnen met een nieuwe draaiboek en de nieuwe beheerders van biljartparadijs De Ridder, Matthias en Maud, zijn er ook helemaal klaar voor.
Het toernooi staat in de planning voor vrijdag 11 maart en vervolgens maandag 14 tot en met
zaterdag 19 maart.
In de poules wordt er naar gestreefd om elke deelnemer te koppelen aan tegenstanders van gelijke
sterkte. Maar, en nou komt het: voor de finaleronde van zaterdag gaan we willekeurig tegenstanders zoeken, zonder schema vooraf.
Bovendien gaan we op zaterdag 19 maart niet meer naar huis om te eten, maar blijven we vanaf
14.00 uur in De Ridder. Rond etenstijd zullen we daar met zijn allen smullen van een kopje soep
en een broodje, uiteraard ook voor toeschouwers gratis,waarna we de finale zullen spelen.
Als de nieuwe varianten van het bekende virus achterwege blijven en er groen licht komt van het
OMT en het nieuwe kabinet, zal ons team zijn uiterste best gaan doen om het toernooi 2022 in de
steigers te zetten. We laten dan in de Heraut weten als de inschrijving geopend wordt.
We hopen op gunstige ontwikkelingen, meer kunnen we niet doen.
Namens het OBT (Organisatie Biljart Team)
Peter Kroon

TONEELVERENIGING KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK
Vanwege de huidige coronamaatregelen hebben we als toneelvereniging
besloten om de voorstellingen die gepland stonden in maart 2022 niet door
te laten gaan. Het is voor ons op dit moment niet mogelijk om te repeteren,
en het voorbereiden kost veel tijd. Helaas is daar op dit moment niet de
mogelijkheid voor. De revue die we hebben voorbereid heeft al veel tijd
gekost, maar we hebben ook al enorm genoten van alle voorbereidingen.
Wij vinden dit erg jammer maar zijn hoopvol naar de toekomst. We zijn van plan om onze voorstelling te verplaatsen naar de toekomst. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat zeker weer
vermelden.
Wij wensen iedereen de komende tijd veel sterkte toe, hopelijk tot snel!
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SPORT EN ONTMOETINGSPLEK “PROEFTUIN PRINS” IN GROSTHUIZEN
Wie zijn wij?
Wij zijn een Doe Team in Grosthuizen die zaken in ons dorp wil verbeteren. Ons initiatief is het
realiseren van een sport- en ontmoetingsplek voor alle generaties. Wat wij vooral geleerd hebben
de afgelopen twee jaar is, dat juist in deze malle coronatijd veel mensen het sporten missen en
daarbij het ontmoeten van elkaar. De West-Fries heeft toch de mentaliteit van praten en breien
tegelijk, dus juist zaken combineren (sporten en ontmoeten) past hier heel goed.

Samen buitensporten voor een fijne buurt!
Gezelligheid, samenzijn, sportief bezig zijn en naar elkaar omkijken, dat is waar alles om draait.
Als Doe Team van Grosthuizen proberen we ons steentje bij te dragen door te helpen bouwen aan
een fijn, leefbaar dorp. Wie wil nu niet graag met dorpsgenoten, vrienden of familie samenkomen
en buitensporten zonder kosten?
Wat gaat er gebeuren?
In dit nieuwe jaar zijn wij in Grosthuizen gestart met de realisatie van een sport ontmoetingsplek
voor alle generaties. Ons actieve Doe Team wilde de sport- en speelweide opknappen en verbeteren en wij hebben het voor elkaar gekregen, samen met de gemeente en enkele sponsoren, dat een
groot deel van dit plan nu al gerealiseerd wordt.
Laagdrempelig sport en bewegen in open ruimte stimuleren door gratis buitensporten met
hoogwaardige outdoor sportfaciliteiten zoals een crosstrainer, roeiapparaat, volleybalveld en
een kunstgras fitnesstuin t.b.v. calisthenics etc. Wie wil dit nu niet! Sporten en bewegen is mogelijk
voor iedereen, zelfs nu alle binnenruimtes regelmatig gesloten zijn.
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Waar hebben wij uw hulp voor nodig?
De kers op de taart zou een sportautomaat zijn waarin diverse
spel- en sportattributen opgeslagen liggen die bezoekers op het
veld kunnen gebruiken. U kunt dus met een groepje uw eigen
bootcamp doen! Om dit te realiseren kunt u ons helpen door
geld te doneren. Dit doen we via het” Samen voor de Buurt
fonds” welke de Regiobank en het Oranjefonds samen hebben
opgericht.
Regiobank Braas & Partners: 0229-544333.
Wilt u een bijdrage doen?
httVia deze link of QR kun je direct een donatie te doen
ps://bit.ly/3rBnFtF
De locatie: Proeftuin Prins
Je hoort hem nooit meer noemen, de naam “Proeftuin Prins”. Een klein graslandje aan de dorpsweg van Grosthuizen. Het landje dankt zijn naam aan de hobby, maar vooral nuttige bijverdienste,
van het toenmalige Grosthuizer schoolhoofd, meester D.H. Prins (1890-1925). Hij merkte, door
het opkomen van de tuinderijen in onze dorpen, het gemis aan voorlichting en scholing voor
de jongelui in hun komende broodwinningen. De gemeente huurde, op verzoek van de actieve
meester Prins, het zo gunstig gelegen landje. Meester Prins gaf naast theorieavondlessen, nu praktijklessen en zijn lessen voorzagen in een grote behoefte. De gemeente wilde dit wel stimuleren
en bouwde er zelfs een grote kas op voor het telen van druiven en perziken en het vroeg trekken
van voorjaarsgroenten. Na het vertrek van meester Prins stopten deze activiteiten en kwam er ook
onder andere in Hoorn een echte tuinbouwschool.
Sinds 1970 huurt de gemeente “Proeftuin Prins” opnieuw om deze tot op de dag van vandaag te
laten gebruiken als speel-/sportweide voor schoolkinderen en dorpsbewoners.
Zeker in de huidige coronatijd willen we op Proeftuin Prins met z’n allen sporten in de buitenlucht,
maar elkaar ook beter leren kennen! De realisatie van een sport- en ontmoetingsplek op Proeftuin
Prins voor alle generaties en natuurlijk voor iedereen. Proeftuin Prins ligt ook aan een wandelroute, dus tussendoor een leuke work-out! Dit met een volledig uitgeruste sportautomaat, waar we
uw donatie voor nodig hebben!
Een sportieve groet van Doe team Grosthuizen
Renate Pomstra, Iko de Wilde, Jos Smal
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VERDIENE
‘Pap, ik ken bai de firma Smal te werk komme. Ze vrage opplanters voor de zaterdege en zuks past
moin wel. Ik moet spare om over ’n toidje raai lesse betale te kennen dat zôdoende.’
‘Das goed moidje, ’n raaibewois hè je nag niet nôdig, maar ’t is goed dat je deer over prakkezêre,’
zoit ‘r vader.
Dat Maaike gaat ankommende zaterdeg te werk.
Zaterdegochend : Maaike het de wekker om zes uur zet, den ken ze voordat ze vort moet, nag
’n broôdje ete, stikke klaar make voor tussen de middeg, tande poese en den op de fiets nei Smal.
Maar de wekker gaat drie keer, en nag is Maaike d’r niet uit, dat ‘r vader perbeert ’t op zoin menier.
Hij trekt ’t dekbed van d’r of en zoit:
‘Dut is de eerste keer, maar ok de leste keer dat ik he wakker maak. Are zaterdeg leit ik je legge, al
duurt ’t de hêle dag. Dut is gien harden zô.’
Hier verskoôt Maaike van, dat op ’n hippedrip ete en broôd klaarmake.
Al had ik nou ’n autootje, den kon ik nag net op toid komme docht ze. Maar ja, die had ze niet. Ze
moet met ’n rot gang fietse, en nag is ze te laat.
Smal ziet ’t voor deze keer deuze keer nag deur de vingers, maar waarskouwt dat ze de are kere
wel op toid weze moet aars heb ze niet meer te kommen.
Ze heb ‘r gien keer meer versleipen. De anpak van d’r vader en van Smal hewwe holpen.
Onderwoil kroigt ze d’r nag wel ’n paar sjouwtjes bai, dat heur spaarrekening groeit lekker.
Ze komt zô ok an de weet dat ’t niet altoid zommaar gaat, d’r moet wel werkt worre.
D’r vader zoit teugen Maaike:”t Gaat wel goed zô, deer wor je niet beroerder van. ’t Leve is ok
niet alle dag feist.’
‘Jij hewwe makkelek prate,’zoit Maaike. ‘Hoe hadde jolle dat vroeger op moin oudte?’
‘Half zes je bed uit, ete, en den ok bedat ’n heêl broôd make voor de hêle dag. Den ’n half uur
fietse om op toid met de skuit mee nei de bouw te kennen. Je kruipersbroek, meistens ’n ouwe
spoikerbroek, lag in de boet op jouw te wachten. Om zeuven uur startte de bolleboer de Holder
en den was ’t de hêle dag op je kniese bolle rôde, weer of gien weer en zuks twei weke lang. De
iene dag bloedheit, de are dag weer strontnat. Onder konkeltoid hadde we skik met de are joôs en
moide. Tusse de middeg maljage met mekaar, achterof ’n prachttoid.’ Deer hoorde Maaike van op.
Nei ’n toidje had ze genog verdiend om de raailesse te betale en most ze ofraaie.
In ien keer slaagd! ’t Huis was te kloin, wat ’n feist.
’n Paar dage later vraagt ze an d’r vader: ‘Pap, mag ik met je auto nei Alkmaar, ik hew ’n nuwe
computer nôdig?’
Dat mag, deer leert ze van. Maar kort ternei vraagt ze; ‘Pap, mag ik je auto gebruike? Ik wul efkes
nei me vriendin.’ ‘Die weunt toch kortbai,’zoit ‘r vader. ‘Weerom denk je dat je twei bien kregen
hewwe?’
‘Nôh,’ zoit Maaike, ‘me linkerbien om skakele te kennen en me rechterbien om te gassen en te
remmen.’


Klaas Jan Bierman
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KERSTBOMEN INLEVEREN

Avenhorn – De jeugd heeft weer massaal meegewerkt aan de oproep om kerstbomen te verzamelen. Woensdagmiddag vanaf 2 uur was de Gemeentewerf open om de verzamelde kerstbomen in
te leveren. De eerste lading bestond uit 13 bomen en de kinderen werden beloond met de beloofde halve euro per boom.

Groet Corrie Bos.

“HERHAALDE OPROEP”


BERKHOUT-BOBELDIJK

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!
Ons bestuur zoekt dringend naar vrijwilligers die, na een gedegen inwerkperiode, een bestuurstaak op zich willen nemen. Jij zult zeggen:
“DRUK, DRUK, DRUK”, maar wij hebben jou echt nodig.
Wij zoeken gegadigden voor het voorzitterschap en een secretaris.
Na zo vele jaren actief te zijn geweest voor onze Zonnebloemafdeling, zijn deze bestuurders toe
aan een nieuwe uitdaging. Onze levendige afdeling bestaat 32 jaar, telt 20 vrijwilligers die samen het contact onderhouden met veelal alleenstaande senioren, zieken en de bewoners van “de
Berkenhof”. Onder normale omstandigheden organiseert onze afdeling voor deze doelgroep allerlei activiteiten in en rondom ons dorp en verrast hen door het jaar heen tijdens feestelijke dagen
met een aardige attentie en lekkernij.
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Wil jij ook maatschappelijk actief zijn voor onze ouderen (zij zijn je zó dankbaar), laat dan je stem
horen en kandideer je voor een van onze bestuursfuncties.
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Tilly van der Weij tel. 0229 551 882
en Peter Karreman tel. 0229 551 447 of e-mailen naar:
zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl
Er kan zoveel meer…

Met het IJsselmeer achter zich, nam de fotograaf deze kiek van Scharwoude. Het was de winter
van 1921. We zien de dorpstraat, met vooraan een paar dijkhuisjes. Op het weiland links vinden
we tegenwoordig de Jan Ooms Pieterszoonstraat. Velen mopperen deze dagen over de kou, maar
zoals we op de foto zien, hoeven we nu tenminste niet meer boven de sloot onze behoeftes te doen
in deze winterkou! Dit soort poepdozen vond men vroeger overal boven de sloten. Er waren vele
namen voor, van schijthuis en nummer honderd tot retirade en secreet.
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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HART&VAATPUNTMIDDAGEN EN DE CARDIO BEZOEKGROEP
IN HET DIJKLANDER ZIEKENHUIS IN HOORN
Heel veel keer heeft u in uw dorpsblad info gelezen over informatieve Hart&Vaatpunt middagen.
Door de aanhoudende coronamaatregels is het helaas niet meer mogelijk gebleken om deze middagen voort te zetten. Na onze start voor de Hart&Vaatpuntmiddagen in september 2014 is er voor
ons als vrijwilligers een einde gekomen aan een mooie periode.
* waardevolle ontmoetingen met veel mensen.
* heel veel –-HART- informatie is er gegeven door artsen vanuit het ziekenhuis maar ook van
daarbuiten zoals met cardiologe Janneke Wittekoek over het vrouwenhart.
* Vele power points zijn er door de sprekers gemaakt om na een infomiddag thuis nog eens
na te lezen. Want wat kwam er een boel info over je heen op zo’n donderdagmiddag.
Mooie herinneringen blijven uiteraard.
Ook is er een eind gekomen aan onze ziekenhuisCARDIObezoekgroep die 25 jaar bestaan heeft in
het ziekenhuis. We begonnen in 1993 in het Streekziekenhuis, daarna in het Sint Jan, het Westfriesgasthuis wat nu het Dijklander Ziekenhuis is. We hebben vele facetten meegemaakt. In het
begin lag je als hartpatiënt wel 3 weken of 14 dagen op de cardioverpleegafdeling. Later werd dat
een week terwijl nu de opnameperiode soms nog korter is. Allemaal vooruitgang in de medischezorg. Maar waar het bij de vrijwilligers van de Cardiobezoekgroep om ging was het luisterend oor
zijn voor de hartpatiënt en hun naasten.
Dat fysieke praatje aan bed. Door corona is dat persoonlijke nu niet meer mogelijk.
Voor vragen en advies kunt u altijd terecht bij de Hart&Vaatgroep.
* Hoe nu thuis na uw ontslag uit het ziekenhuis of Informatie over medicatie,
* Informatie over facebook groepen met een zelfde problematiek als u heeft.
* Gewoon meer wilt weten of bepaalde klachten gewoon zijn.
* De Harteraadlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 088- 11 11 661
* Wilt u nog meer informatie, kijkt u dan eens op de website van Harteraad.
We nemen via deze weg afscheid van u en hopen dat het u goed mag gaan.
Pas goed op u zelf en uw naasten. En blijf vooral genieten van alles wat wel kan en mogelijk is. Wie
weet komen we elkaar zo maar ergens tegen.
Met een HARTelijke groet van Nico, Harry, Joke, Herma, Trees, Peter, Els, Afke, Metty, Nancy
en Greet, Vrijwilligers van de CARDIOBEZOEKGROEP en de HART&VAATPUNTmiddagen

Greet Hoffman-Weijtze
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HET GROENE GENIETEN BEGINT
Ineens is het bijna dan weer zover. Het frisse lentegroen komt tevoorschijn.
Een voorjaarsgroene waas kleedt de tuin weer aan. Tijd om dat voorjaar te bezoeken en te betreden. Door vanaf april/mei tot en met september door tuinen te wandelen en kwekers te bezoeken,
kunst te bewonderen, ontstaan ideeën of wordt simpelweg genoten van dat nieuwe leven in de
tuin. Bloeiende bollen en planten belonen de tuinliefhebber.
In Noord-Holland Noord openen twee tuinenroutes hun poorten om het mogelijk te
maken, bezoek te combineren tot een dag of weekend vol tuinplezier.
Kijk op deze websites : www.topindekop.nl en op www.degroeneroute.nl
NB. In verband met de coronapandemie kunnen er wijzigingen optreden wat, waar, wanneer te
zien is. Dus raadpleeg de websites voordat u op pad gaat.

Scharwoude, januari 2022.
Geachte bewoner,
Graag willen wij de Algemene Begraafplaats Scharwoude onder uw aandacht brengen.
Alweer ruim 2 jaar heeft de Stichting de begraafplaats in onderhoud.
Iedere laatste zaterdagmorgen van de maand komt een groep vrijwilligers bij elkaar om het onkruid
te wieden, de grafstenen schoon te maken en allerlei andere klusjes te doen.
Het afgelopen jaar zijn er grote klussen gedaan, zoals het plaatsen van urnen keldertjes, grind op
de paden en ook grondig snoeiwerk.
Ook is er een bankje geplaatst om alles rustig te overdenken.
			

Om de begraafplaats goed te kunnen beheren is er geld nodig.
Draagt u de begraafplaats een warm hart toe en wilt u ons steunen in onze werkzaamheden dan
vragen wij u om donateur te worden voor een bedrag van 10,-- per jaar. Meer mag natuurlijk ook.
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U kunt de begraafplaats ook bezoeken? De poort is altijd open.
Wilt u zich aanmelden als donateur? Of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van de
bestuursleden of mail naar: tine@hoeksma.eu.
Namens het bestuur, teken ik,
met vriendelijke groeten,
Tine Hoeksma
Oproep: Van veel graven weten we geen contactpersoon. Kunt u ons helpen? Laat het ons weten
a.u.b.
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AGENDA 26-01 T/M 09-02

Dag Datum: Tijd:
Plaats:
Woe 26-01
18.30 uur
Avenhorn
Do
27-01
Zaal open
De Goorn,
		
13.45 uur
Rozenstaete
Za
29-01
8.30 uur
Berkhout
Woe 02-02
17.00 uur			
Do
03-02
Zaal open
De Goorn,
		
13.45 uur
Rozenstaete
Za
05-02
8.30 uur
De Goorn
Za
05-02
8.30 uur
Berkhout/Westeinde
				
Vanaf Concordia
Woe 09-02
18.30 uur
Avenhorn

2022

Activiteit:
OUD PAPIER
KBO-Klaverjassen
(Onder voorbehoud)
OUD PAPIER
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
KBO-Jaarvergadering
(Onder voorbehoud)
OUD PAPIER
OUD PAPIER
OUD PAPIER

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum
Tijd
Plaats
Vr
11-03			
De Ridder Berkhout
Ma t/m vr 14 t/m 19-03
De Ridder Berkhout
Za
19-03			
Verenigingsgebouw
Zo
27-03
14.00 uur
D’Ontmoeting
						
						
Za
09-04					

Activiteit
Biljarten WK2020 toernooi
Biljarten WK2020 toernooi
Reünie (oud)leden Kunst naar Kracht
Kunst naar Kracht
Beschermclub concert (exclusief
voor leden beschermclub)
Voorjaarsconcert 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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TENSLOTTE
HEEL HARTELIJK DANK!!
Wat ontzettend fijn dat wij in ons dorp zulke eerlijke mensen hebben wonen!
Mijn man verloor donderdag 13 januari in de Lidl te Avenhorn per ongeluk een rolletje briefgeld van 75 euro. Wij willen de anonieme vinder die dit bij de kassa heeft afgegeven ontzettend bedanken!
Wij werden er best wel even stil van toen we later op de dag terug gingen om er naar te vragen
en hoorden dat het gevonden én afgegeven was. Nogmaals onze dank!

Fam. Hendriks, De Goorn

GEZOCHT:
Lieve, rustige, stabiele oppas voor onze drie kleine kinderen.
Aankomend jaar in ieder geval elke vrijdag overdag.



Tel. 06-23431374.
Fam. Peters

‘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 2 februari vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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