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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

59ste Jaargang no. 1429
8 februari 2022

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 16 februari 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

Voorzichtig aan proberen de clubs en verenigingen weer plannen te maken. In ieder geval voor 
activiteiten die overdag plaatsvinden. Wat ’s avonds gebeurt stellen ze liever nog even uit zoals het 
WK biljarttoernooi in Berkhout, deze is verplaatst naar mei 2022.
De agenda blijft dus nog even leeg behalve het ophalen van het oud papier, dat blijft er trouw in 
staan.
Hopelijk de volgende editie een vollere agenda en planner!
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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, 
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, 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

VOORJAARSVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT

In verband met voorjaarsvakantie zijn er gewijzigde openingstijden van de Huisartsenpraktijk 
Berkhout van maandag 21 februari tot en met vrijdag 25 februari:

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

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

Huisartsenpraktijk Avenhorn, Kolblei 18
tel. 0229-541225

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

Adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis)
tel.  (0229)  29  78  00

Op 28 februari is de praktijk weer normaal geopend!
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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. 
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 vindt 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: FYSIEK
       
13-feb 10.00 uur   Berkhout predikant: Hans Reedijk organist: E. Hinfelaar
20-feb 10.00 uur   Berkhout predikant: Hans Reedijk organist: D. Schuijtemaker
27-feb 10.00 uur   Berkhout predikant: Ole van Dongen organist: J. Stens

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

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten 
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact 

op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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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

Om tegemoet te komen aan zowel de mensen die weer lijfelijk een kerkdienst 
willen bijwonen en aan zij die vanwege de corona dit nog liever even uitstellen 

is er wekelijks voor de beide groepen aandacht. Op de zondag is er een viering vanuit Berkhout 
om 10.00 uur welke bezocht kan worden. En op woensdag wordt een internetviering vanuit Beets 
opgenomen. Deze uitzending is te bekijken vanaf zondag 10.00 uur via een link die u toegestuurd 
krijgt als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via kerkblad@pg-koggenland.nl en/of om 19.30 uur 
op LOVE-TV (Ziggo kanaal 39, KPN kanaal 1439, T-Mobile kanaal 809, Trined kanaal 539).
Deze regeling geldt voorlopig tot 27 februari.

  9 februari 16.00 uur ds. Hans Reedijk  Beets
13 februari 10.00 uur ds. Hans Reedijk Berkhout
16 februari 16.00 uur ds. Hans Reedijk Beets
20 februari 10.00 uur ds. Hans Reedijk Berkhout
23 februari 16.00 uur dhr. Kees van Lenten Beets
27 februari 10.00 uur ds. Ole van Dongen Berkhout
 

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 12 T/M 18 FEBRUARI 2022
Zat. 12 febr. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 13 febr. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
Woe. 16 febr. 16.30u Viering door de week
Vrij. 18 febr. 19.00u Stille aanbidding
  
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 25 FEBRUARI 2022
Zat. 19 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 20 febr. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
Woe. 23 febr. 16.30u  Viering door de week  
Vrij. 25 febr. 19.00u  Stille aanbidding

Overleden: Evert Blank, 86 jaar
 

 



6

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 

HET WESTEINDE IN 1913

We zien de bakkerij van Bakker Mol links op de foto; Westeinde 261.
Bakker Mol verkocht de woning aan de familie Rus en daarna is het in handen gekomen van de 
volgende generatie Rus. Het huis is in de jaren ‘80 grondig verbouwd maar het aanzicht van de 
woning is weinig veranderd.
De ramen in de noord- en de westgevel en de voordeur in de westgevel zijn wel vervangen maar 
hebben nog steeds het zelfde model. Ook de eerste steen in de noordgevel is op de foto te zien. 
Het huis is in 1891 gebouwd en op de foto dus maar net 22 jaar oud. Inmiddels is dit meer dan 
130 jaar geworden. 
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In de woning staat nog steeds de broodoven uit 1942, waarvan Bakker Mol zei: “Ik wou dat ik 
hem nooit gezien had, wat een rotding”. Het duurde namelijk nogal lang voordat deze oven warm 
was en Bakker Mol moest daarom extra vroeg zijn bed uit.
Het hoge dak rechts is van de timmerwerkplaats van Groot.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer, 06-44564158

G-BOWLEN IN SPIERDIJK – DOE JIJ OOK (WEER) MEE?
Vanaf maandag 28 februari organiseert Sportraad Koggen-
land weer G-bowlen voor mensen met een beperking. On-
der begeleiding van een bewegingsagoog wordt 10 weken 
lang, iedere maandagavond, gebowld op de bowlingbaan 
in Spierdijk. Met slechts drie personen op één baan, heeft 
iedere deelnemer gegarandeerd veel gooiplezier.

Buurtsportcoach Wouter Snoek: ‘De bowlclinic die afgelopen najaar werd georganiseerd, bleek 
zo’n succes te zijn dat wij hier graag een vervolg aan willen geven. Ook nu is het doel weer om 
iedereen die wel wilt sporten, maar een beetje begeleiding nodig heeft deze kans te bieden. Wij 
hopen natuurlijk weer op net zoveel enthousiaste deelnemers als tijdens de clinic.’

Aanmelden
Er kan vanaf 28 februari t/m 9 mei 
iedere maandagavond van 19.00 - 
20.00 uur worden gebowld (met uit-
zondering van 1e Paasdag). De kos-
ten voor het programma zijn € 95,-. 
Hierin zit 10 keer bowlen en dit is 
inclusief één drankje per avond. Ben 
of ken jij iemand die mee wilt doen 
of wil je graag meer informatie? 

Neem dan contact op met 
buurtsportcoach Wouter Snoek via 
bsc@sportraadkoggenland.nl 
of 06-30915013.
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KLUSSEN GEZOCHT VOOR NLDOET
Hoorn, 25 januari 2022 - Op vrijdag 11 maart doet 
Vrijwilligerspunt Westfriesland mee aan de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Maar liefst 
540 enthousiaste leerlingen van het Oscar Romeo en 
Copernicus SG zullen zich dan inzetten voor maat-
schappelijke organisaties in West-Friesland. Handjes 

genoeg dus, maar we kunnen nog vrijwilligersklussen gebruiken! Heeft jouw maat-
schappelijke organisatie nog klussen liggen? Meld je klus dan aan bij Vrijwilligerspunt 
via mas@vrijwilligerspunt.com! 

Muurtje schilderen, schoonmaken, tuintje voorjaar-klaar maken, bloembakken vullen, onder-
houdswerkzaamheden… in en om jouw stichting, vereniging, zorginstelling of club liggen vast en 
zeker klusjes waar je maar niet aan toe komt. Dan is nu het moment om die klussen te laten oppak-
ken, want de leerlingen draaien daar hun hand niet voor om. En voor de leerlingen een uitgelezen 
mogelijkheid om een maatschappelijke stage te doen en kennis te maken met vrijwilligerswerk. 

Ook handjes nodig?
Organisaties die vorig jaar hebben meegedaan waren super geholpen, zoals de Sint Jozefschool in 
Blokker: “Er is enorm veel gedaan vandaag: geschilderd, insectenhuisjes zijn in elkaar gezet, er 
is geveegd, grasgemaaid, basketbalnetten zijn opgehangen, geweldig. Alles is super goed geregeld 
door Vrijwilligerspunt. Het was echt een geslaagde dag!” 

Ook extra handjes nodig? Meld je klus aan via mas@vrijwilligerspunt.com of bel 0229-216499 
voor meer informatie. 

PROOST! 
In ons jubileumjaar willen we graag met jou proosten op onze 100ste verjaar-
dag. Wat past daar beter bij dan een eigen uniek biertje?! Brassband Kunst 
naar Kracht heeft de gelegenheid aangepakt om voor het 100-jarig jubileum 
twee speciaalbieren te laten brouwen. Volledig met eigen etiket en eigen 
smaak!

  

In samenwerking met brouwerij de Lepelaer in Oudesluis is de receptuur exact naar onze wens 
samengesteld: een mooi vol blond bier dat lekker zacht smaakt en een tripel bier dat tevens mak-
kelijk wegdrinkt, maar wel de echte “tripel-body” meekrijgt.
Leden van de band hebben meegeholpen bij het bottelen en het etiketteren van de fl essen; een 
unieke samenwerking tussen brouwer en muziekvereniging.
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Het blond bier heeft de naam “Kunst” gekregen en de tripel de naam “Kracht” vanwege de stevige 
body van dit heerlijke bier. Je kunt beide bieren bestellen via onze webshop. Losse fl esjes, of diverse 
pakketten. Klik op de QR-code voor je bestelling.  

Zoals een Westfries het zou zeggen:
“As je mooi anzit, ken je van Kunst nei Kracht!”

Jubileumactiviteiten:

Zaterdag 19 maart Reünie voor (oud) leden Kunst naar Kracht - Verenigingsgebouw
Zondag 27 maart Beschermclub concert (excl. voor leden beschermclub) - zaal D’ Ontmoeting
Zaterdag 21 mei Brass Night m.m.v. diverse brassbands - Dorpshuis Grosthuizen
Zaterdag 25 juni Jubileumconcert m.m.v. artiest - Parkschouwburg Hoorn  
Zaterdag 09 juli Regio Muziek Festival m.m.v. regionale HaFaBra orkesten - De Goorn
Zaterdag 19 nov.  Play inn m.m.v. Yamaha artiesten - Cultuurkoepel Heiloo
Zaterdag 17 dec. Kerstconcert - Rk kerk De Goorn

De brassband heeft nog een aantal andere muzikale activiteiten gepland staan, maar bovenstaan-
de worden door Kunst naar Kracht zélf georganiseerd. Zie de agenda op onze website voor een 
totaaloverzicht.

Op zaterdag 19 maart houden wij onze reünie voor (oud)leden van Kunst naar Kracht. In de vo-
rige Heraut hebben we hiervoor al een oproep gedaan. Heb je deze gemist, dan hierbij nogmaals: 
ben je vroeger lid geweest van de fanfare, drumband of brassband? Of ken je iemand die dat is 
geweest? Meld je dan aan via www.bbknk.nl voor een hernieuwde kennismaking met je collega 
oud-muzikanten.

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou. We hebben er zin in!

OPROEP: VRIJWILLIGERS GEZOCHT KONINGSDAG 2022
Op 27 april 2022 zal onze koning alweer 55 jaar oud worden. 
Dat laten we natuurlijk niet zonder festiviteiten voorbij gaan. Het 
Oranjecomite Berkhout/Bobeldijk is al druk in de weer met de 
organisatie van deze dag. 

Het concept-programma ziet er als volgt uit:
We starten met het hijsen van de vlag bij Café De Ridder. Daarna kunnen kinderen en particulieren 
een kleedjesmarkt opbouwen bij speeltuin De Bruggevaart. Tijdens de markt verzorgt het Oranje-
comite leuke spelletjes. ’s Middags is er een puzzelfi etstocht vanaf De Ridder.

Wij zouden het erg fi jn vinden als u wilt helpen bij de spelletjes of langs de route van de fi etstocht. 
U kunt zich opgeven via dit mailadres: oranjevereniging.berkhout@gmail.com. Laat even weten 
waar u graag zou willen helpen en op welk tijdstip u beschikbaar bent.
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INNAMEPUNT VAN SOGGES IS WEER GEOPEND!
De echte korte winterdagen zijn voorbij hetgeen voor ons be-
tekent dat we op West 99 te Avenhorn de deuren weer geo-
pend hebben voor het aanleveren van spullen die een tweede 
kans verdienen. U kunt daar op de zaterdagen terecht tussen 
09.00 en 12.00 uur om uw spullen af te leveren. We worden 
ontzettend blij van speelgoed, voorjaars- en zomerartikelen. 
Maar u begrijpt: alle mooie spullen zijn van harte welkom. 

Belangrijkste is dat we het goede doel kunnen blijven steunen.
Zorgt u ervoor dat alles heel en schoon wordt aangeleverd?

De winkel is in januari, na de lockdown, alweer heropend en dan merken we aan de bezoekers 
hoe fijn het gevonden wordt om even lekker rond te neuzen tussen de schappen. Op zoek naar dat 
ene unieke stuk dat nog ontbreekt aan het servies, op de veranda, de vensterbank of in de keuken. 
Binnenkort is het weer Valentijnsdag dus hoe leuk is het om een mooie vaas bij ons te vinden en 
daar een prachtige bos bloemen in te doen? Of denk eens aan een leuk sieraad! De vitrine in de 
winkel is heel gevarieerd ingericht: er is echt voor elk wat wils. 
We hopen u op beide locaties snel weer te mogen begroeten!

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

VERVOLG BERICHTEN OMTRENT WK2020 BILJART TOERNOOI
Tijdens het schrijven van de vorige berichten gingen we er optimistisch van uit dat er in maart 
wel weer ruime openingstijden binnen de horeca zouden gelden. Dat behoort natuurlijk nog 
steeds tot de mogelijkheden, maar als organisatie heb je liever zekerheid. Zeker met het oog op de 
voorbereiding en de inschrijftermijn en dus hebben we in goed overleg met Matthias en Maud van 
De Ridder besloten om wat ruimer in de tijd te gaan zitten.
We gaan nu voor de verlengde week van vrijdag 13 mei tot en met zaterdag 21 mei.
Met de recente versoepelingen in gedachten hopen we dan ook na 22.00 uur aanwezig te mogen 
zijn.
We schreven eerder over poules gedurende de doordeweekse avonden, maar dat is niet helemaal 
juist. Iedere deelnemer speelt eerst 4 wedstrijden tegen iemand van gelijke sterkte, waarbij het 
gemiddelde maatgevend zal zijn. De 12 of 16 spelers met de hoogste score, afhankelijk van het 
aantal deelnemers, nemen het in de finale op zaterdag tegen elkaar op. De beste 4 biljarters 
ontvangen een passende trofee als aandenken.
Weet U het nog? Op zaterdag 21 mei blijven we vanaf 14.00 uur in De Ridder, om rond etenstijd 
van een kop soep en belegd broodje te gaan genieten, voor spelers en toeschouwers geheel gratis..
We laten in een volgende Heraut weten wanneer de inschrijving geopend wordt, er komt dus nog 
een vervolg......

Namens het OBT (Organisatie Biljart Team)
Peter Kroon
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Een mooie kijk op Avenhorn vanaf 
de Beemsterdijk. Op de voorgrond 
pronkt het Troontje majestueus. 
De grazende schapen hebben nog 
geen weet van het winterse 
schaatsenrijden. De naam van het 
Troontje gaat ver terug. De 
vroegste vermelding van het 
Troontje die ik heb kunnen 
vinden, stamt uit 1603. Dus nog 
voor de inpoldering van de 
Beemster. Toch is het zeer 
aannemelijk dat de naam vele 
malen ouder is. Ik heb namelijk 

eveneens een Grosthuizenaar gevonden die eind vijftiende eeuw een stuk land bezat genaamd ‘De 
Troen’ (de ‘oe’ werd in die tijd uitgesproken als ‘oo’). Helaas stond daar geen locatie bij, waardoor 
het niet zeker is of dit ook echt het Troontje betrof. Wel is het zeker dat het Troontje niet op 
zichzelf stond. Ten oosten van het Troontje lag een perceel, dat ook de naam De Troon droeg (nu 
volgebouwd stukje Kathoek). De percelen ten zuiden daarvan, ingesloten tussen de Slimdijk en de 
Ringvaart, werden evenzeer troonlanden genoemd. De precieze achtergrond van de benaming 
‘troon’ zal nooit een zekerheid worden, maar er is wel een aannemelijke verklaring. Toen de 
Beemster nog een meer was, ging er geleidelijk steeds meer land verloren. Het meer breidde zich 
namelijk geleidelijk uit. De Troonlanden waren de laatste weides die nog boven het Beemsterwater 
uitstaken. Een ‘troon’ was immers ook een soort verhevenheid: de laatste weides ‘tronend’ boven 
het water. Het Troontje was ooit in handen van de stad Hoorn. De burgemeesters van Hoorn 
hadden het opgekocht vanwege de aanleg van de Beemster. Zo konden ze immers zorgen dat de 
Beemsterbrug goed aangelegd kon worden en dat niets de overtoom van Avenhorn zou hinderen. 
Daarmee kon Hoorn verzekeren dat de stadsmarkt goed bereikbaar bleef voor de boeren met hun 
kaas. 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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BESTE BUREN, MAG HET WAT MINDER? 
Geluidsoverlast is landelijk gezien de meest 
gehoorde burenklacht. Voor de gemeente 
Koggenland staan tuingerelateerde klachten 
op nummer één. De Bemiddelingskamer 
adviseert u het gesprek met uw buren tijdig 
aan te gaan. Wacht liever niet totdat u erg 
geïrriteerd of boos bent geworden. Meer 
dan eens zijn de buren niet op de hoogte 
van het veroorzaken van de overlast en de 
impact daarvan op uw woongenot. 

Wilt u gratis advies over de wijze waarop u het best overlast aan de buren kunt melden? Neem dan 
contact op met Buurtbemiddeling Koggenland via Stichting De Bemiddelingskamer, 06-39 
406 697 of info@debemiddelingskamer.nl U kunt ook een gratis bemiddeling aanvragen. 
Buurtbemiddeling Koggenland is landelijk erkend en PLUS-gecertificeerd. Het wordt gefinancierd 
door de Gemeente Koggenland. De geschetste situatie over geluidsoverlast is gebaseerd op 
ervaringen uit de praktijk en niet terug te herleiden naar een specifieke burenklacht. 

Het Recreatieschap Westfriesland gaat in recreatiegebied De Hulk aan de slag. Doel van 
de werkzaamheden is een opwaardering van dit gebied aan het Markermeer. De kwali-
teitsimpuls is een project uit het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland.
Rond De Hulk zijn er verschillende ontwikkelingen gaande zoals de versterking van de Marker-
meerdijk, de aanleg van het stadsstrand in Hoorn en de aanleg van een fiets-wandelpad tussen 
Hoorn en Amsterdam. Het Recreatieschap Westfriesland (dat het binnendijkse gebied De Hulk in 
eigendom heeft, beheert en onderhoudt) ziet hier de mogelijkheid om zaken te combineren waar-
door het hele gebied aantrekkelijker wordt. Verbeteringen ziet het Recreatieschap door verder te 
bouwen op de kernwaarden die het gebied heeft. 

Versterking van de Markermeerdijk biedt kansen
De opwaardering van De Hulk is mede mogelijk omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier de dijk langs het Markermeer versterkt. De provincie Noord-Holland zag hier de ge-
legenheid om de Markermeerkust en het achterland een extra impuls te geven door het gebied 
anders in te richten of extra mogelijkheden voor natuur en recreatie te creëren. 
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Onder het motto ‘Een dijk van een kust’ werkt de provincie Noord-Holland in het Ambitiepro-
gramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Amsterdam-Hoorn (APRK) nauw samen met gemeenten, 
natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en recreatieschappen waaronder het Recreatieschap Westfries-
land. Uitgangspunt daarbij is dat het cultuurhistorische en landschappelijk belangrijke karakter van 
de dijk wordt versterkt. 
De opwaardering van De Hulk, één van de 33 projecten uit het APRK, is mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de provincie Noord-Holland.

Kernwaarden
De Hulk is een gebied van 58 hectare groot en bestaat uit een binnen- en buitendijks deel. Er zijn 
wandel- en fietspaden, er is een kano-overstapplaats en een hondenlosloopgebied en op het zuide-
lijke deel graast vee, voornamelijk schapen.
De ligging van het gebied aan het Markermeer en de goede bereikbaarheid zijn twee grote plus-
punten. In het gebied zijn de oude kavel- en slootstructuren nog goed te zien. Gewassen werden 
vroeger per skuit - Westfries voor ‘schuit’ - van het land gehaald. Tel er de groene uitstraling van 
volwassen bomen en struiken, de afwisseling van water en land en het gevoel van ruimte bij op; 
alles bij elkaar een aantrekkelijk natuurinclusief recreatiegebied voor de bewoners van Koggenland 
en Hoorn en voor recreanten en toeristen uit de regio. 
Het Recreatieschap Westfriesland ziet volop kansen om De Hulk nóg aantrekkelijker te maken. 

Daarom gaat het Recreatieschap:
* Een bootinlaat aanleggen voor het te water laten van kleine vaartuigen;
* De natuurwaarde/biodiversiteit verhogen door het aanplanten van vegetatie en aanpassing 
 van beheer;
* Zorgen voor natuurvriendelijke oevers;
* Wandelpaden en een brug aanleggen in De Hulk binnendijks. 
 Met een vlonderpad door het rietgebied kunnen recreanten meer van de natuur genieten;
* Een vispaaiplaats maken die aansluit op de visvriendelijke waterinlaat bij het gemaal 
 Westerkogge.

Ook wordt binnen- en buitendijks land op elkaar aangesloten. Dat zorgt voor een toekomstige ver-
binding naar het buitendijkse gebied, het fiets-wandelpad Amsterdam – Hoorn en het stadsstrand 
in Hoorn. De plannen hiervoor moeten nog concreet worden uitgewerkt.

In een digitale kaart op de website van het Recreatieschap Westfriesland laten foto’s, kaarten en 
teksten zien wat het Recreatieschap gaat doen (www.recreatieschapwestfriesland.nl/natuur-en re-
creatieplan/kwaliteitsimpuls De Hulk).

De werkzaamheden starten in het binnendijkse gebied zodra de vergunningsaanvraag is afgerond 
en de aanbesteding is afgerond. Dit zal waarschijnlijk na het recreatieseizoen 2022 zijn. Zo beperkt 
het Recreatieschap ook de overlast voor recreanten en beschermt het de natuur. 

Via de website van het Recreatieschap Westfriesland is de voortgang van de werkzaamheden te 
volgen. 
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KLASSIEK IN DE KERK, HARPISTE  
JOSEFIEN DE WAELE

Obdam, in ’t Brakenkerkje treedt voor u op, de jonge harpiste  Josefien De Waele. Zij brengt  in dit 
recital een gevarieerd programma waarin de verschillende karakters van de harp aan bod komen.
Josefien begon op negenjarige leeftijd met haar harpstudies bij Annelies Boodts en heeft sindsdien 
een indrukwekkend parcours afgelegd. Vanaf jonge leeftijd nam ze deel aan verscheidene nationale 
en internationale muziekconcours, waar ze veelvuldig in de prijzen viel.
In 2015 is ze gaan studeren aan het ‘Conservatorium van Amsterdam’ om haar harpspel verder te 
ontwikkelen. Op haar indrukwekkende palmares staan concerten in het Concertgebouw Amster-
dam, het Royal Opera House Muscat, het Grand Auditorium Philharmonie Luxembourg, het Ate-
neul Român Boekarest, het Teatro Nuovo Giovanni Udine en de Congresshalle van Saarbrücken
Laat je verbazen en meeslepen door dit lokaal muzikaal talent. Het optreden is zondag 27 februari, 
aanvang 11.00 uur, vanaf 10.30 uur bent u welkom, entree € 5,00.
Voor verdere informatie en andere evenementen neemt u een kijkje op onze website: www.bra-
kenkerkje.nl 

 

 

OBDAMSE SNERTWANDELING
Uitwaaien in de polder rond Obdam
Beste wandelaars,
Afhankelijk van de regels van de overheid en toestemming van de gemeente, 
zijn we bezig met de jaarlijkse Snertwandeling op 13 februari, de 2e zondag 
van de maand. Op zondag 13 februari organiseert Stichting ‘t Brakenkerkje 
uit Obdam de jaarlijkse  SNERTWANDELING . Er worden 3 routes uitgezet:

* 20 kilometer,  start 09.00/9.30 uur
*   5 kilometer,  start 10.00/10.30 uur
* 10 kilometer,  start 10.00/10.30 uur

Deelname kost Euro 6,00. Aanmelden graag via de website en betalen aan de start. 
U krijgt hiervoor een route beschrijving en ook weer, afhankelijk van de regels,  gratis een kop 
snert, wij serveren hier roggebrood met spek bij!
Deze gezellige dag zorgt voor veel aanloop, dus zorg ervoor dat u op tijd start. Het kerkje is open 
vanaf 8.45 uur. De 3 routes kunt u inzien of printen op onze website onder Programma Snertwan-
deling 2022 www.brakenkerkje.nl.
Honden mogen helaas niet mee vanwege mogelijke schapen op de routes. De kinderen die meel-
open,  krijgen een mooie medaille als aandenken.
Voor verdere informatie en andere evenementen neemt u een kijkje op onze website: 
www.brakenkerkje.nl 
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SAVE THE DATE

MUZIEK IN SPIERDIJK   

Na 2 jaar hebben wij heel goede hoop dat wij weer een editie van Muziek in Spierdijk mogen 
organiseren.  

Net als de laatste keer zal het dit jaar plaatsvinden in tuinen op Zuid Spierdijk. Naast een aantal 
oude bekenden hebben we ook nieuwe tuineigenaren bereid gevonden hun tuin te laten zien. 

Zoals bij velen al bekend, is een vast onderdeel van Muziek in Spierdijk “Het Open Podium”. De 
kans om te laten zien wat jouw muzikale talenten zijn. Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, 
stuur een mail naar openpodiumspierdijk@yahoo.com.
Ervaring leert dat er veel animo is voor het open podium en dat er helaas maar beperkt ruimte is. 
Dus aarzel niet en geef je op. Vol is helaas vol.

Via diverse kanalen, waaronder onze facebookpagina, zullen wij jullie op de hoogte houden van dit 
evenement. Houd in ieder geval zondag 26 juni 2022 vrij want dan kan er hopelijk weer genoten 
worden van vele diverse optredens.

Wij kunnen niet wachten om iedereen weer te zien.

Namens de organisatie van Muziek in Spierdijk.
Cok Snoek, Margret Snoek, Theo Koning

Irma Feld, Bas Knijn, Karin Eggers

LEREN ZEILEN IN SCHARDAM?
Lijkt zeilen je een leuke sport? Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Dan is zeilen bij 
Watersportvereniging Schardam zeker iets voor jou! Het plezier in het zeilen 
staat voorop bij alle instructeurs. De lessen beginnen met één speciale les 
in het Koggenbad waar we leren omslaan, de zwemvesten testen en spelle-
tjes doen. Na de meivakantie beginnen de “echte” lessen in Schardam. Het 
seizoen bestaat uit 10 lessen met daarnaast nog allemaal leuke activiteiten. 
Enthousiast geworden? 

Mail naar jeugdzeilen@wsvschardam.nl of bel of app met 0681690763.
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RUNNERSWORLD-POLDERLOOP KOMT IN ZICHT!
Houd je van hardlopen of wandelen? Reserveer dan 6 
maart in je agenda voor de Runnersworld-Polderloop van 
atletiekvereniging ARO’88 in Obdam.

De Runnersworld-Polderloop  van ARO’88 is leuk voor 
jong en oud, voor ervaren en beginnende hardlopers (al of 

niet lid van een loopgroep/atletiekvereniging) en voor wandelaars. Je kunt kiezen voor de wandel-
tocht (10 km), of voor een van de hardloopafstanden (t/m 15 jaar 1 of 3 km, anderen 5 of 10 km). 
Heerlijk sportief bezig zijn in de buitenlucht, de elementen trotseren, met daarbij een heleboel 
gezelligheid, tijdens het lopen of na afloop. 
Alle deelnemers, zowel hardlopers als wandelaars, gaan met een leuke herinnering naar huis; voor 
de snelste hardlopers in elke categorie zijn er mooie prijzen te winnen. Doe je met drie of meer 
personen uit één gezin mee aan een van de hardloopwedstrijden? Dan kun je meedingen naar een 
lekkere taart, die tijdens de prijsuitreiking wordt verloot.
Inschrijving, start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover 
het station. 

Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:   tussen 9.00u en 10.30u.

Inschrijven voor de hardloopwedstrijden is mogelijk via www.inschrijven.nl, maar ook ter plekke 
op de dag zelf (met contante betaling;  pinbetaling niet mogelijk).
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar €3, vanaf 16 jaar €7. Onder de voorinschrijvers verloten we 
een aantal mooie planten. Wandelaars kunnen alleen op de dag zelf inschrijven en betalen €6 (incl. 
koffie/thee bij rustpunt halverwege). Kinderen t/m 12 jaar wandelen gratis mee.
Raadpleeg voor verdere informatie, ook evt. wijzigingen onze site www.aro88.nl
Wil je gaan hardlopen of ben je er net mee begonnen, maar nog geen lid van een vereniging? Kom 
gerust een paar keer vrijblijvend meetrainen met onze loopgroep de Duurdouwers op het sport-
complex in Obdam. Je merkt dan, dat een training veel meer inhoudt, dan zomaar rondjes lopen. 
Met allerlei gerichte oefeningen werken we aan een goede houding, spiergebruik en evenwicht; je 
verbetert daarmee je looptechniek én vermindert de kans op blessures. En, ook van belang: trainen 
in een groep is veel gezelliger dan alleen!

Trainingstijden volwassenen: dinsdag- en/of donderdagavond 19.30u– 20.45u. Zie voor onze an-
dere activiteiten en alle verdere informatie, ook over de jeugdgroep, onze site  www.aro88.nl
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KOGGENLANDERS IN DE PEN
WAANZIN
Ik woon in Berkhout en regelmatig zie ik schooljeugd fietsen naar Hoorn uit de omliggende dorpen 
met een E-bike.
Maar wat een waanzin om kinderen een E-bike te geven! Natuurlijk uitgezonderd bij lichamelijke 
klachten of als je heel ver weg woont.
Het is toch algemeen bekend dat bewegen goed voor je is. En als je samen fietst gaat het nog sneller 
en heb je afleiding. Vele generaties gingen al voor, zelfs nog zonder versnelling. Daar is niemand 
slechter van geworden; alleen maar fitter én sterker!
Dan is er ook nog het gevaar dat jeugd met gewone fietsen aan iemand gaat hangen met een E-bike, 
levensgevaarlijk op de drukke wegen.
En nog een voordeel met een gewone fiets; beter voor het milieu!

2022                AGENDA 09-02 T/M 23-02                2022

Woe 09-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 10-02 Zaal open 13.45  De Goorn,Rozenstaete KBO-Vronie Spil
Za 12-02 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 12-02 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Woe 16-02 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 17-02 Zaal open 13.45  De Goorn,Rozenstaete KBO-Klaverjassen
Za 19-02 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 19-02 8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
   Vanaf Concordia 
Za 19-02 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 23-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Vr 11-03  De Ridder Berkhout Uitgesteld
   Biljarten WK2020 toernooi
Ma t/m vr 14 t/m 19-03 De Ridder Berkhout Uitgesteld
   Biljarten WK2020 toernooi
Za 19-03  Verenigingsgebouw Reünie (oud)leden Kunst 
    naar Kracht
Wo 23-03 20.00 uur Eetcafé 70 De Goorn Jaarvergadering St. Barbara
Zo 27-03 14.00 uur D’Ontmoeting Kunst naar Kracht 
   Beschermclub concert (exclusief voor leden beschermclub) 
Za 09-04  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



18

FAMILIEBERICHT

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de vele kaarten, lieve woorden, de prachtige 
bloemen en alle warmte die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader, opa en zoon,

 Jan Belkom

Wil Belkom-Karskens
kinderen, kleinkinderen

Alie Belkom-Abbekerk

TENSLOTTE

Zondag 30 januari j.l. rood armbandje (touwdraad) gevonden met kruisje en medaille op het park 
van de kerk waar de fietsen staan.

0229-542483
06-41875036

Te koop:
Een tuinhakselaar, versnippert hout en planten € 40,00.

Tel. 0229-551542

Verloren:
Ik ben mijn parelketting verloren vermoedelijk bij de Vijverhof in De Goorn/Avenhorn.
Het zilveren slotje zit aan de korte kant van de grootste parel op het slotje zit een heel kleine parel.
De emotionele waarde is veel groter dan de waarde van de ketting.
Ik heet Janneke en mijn telefoonnummer is 06-26212901

Gratis op te halen:
Ruime 2 zitsbank donkerblauw + klein geel bloemmotief.
Voor inlichtingen Marianne Bloedjes, Avenhorn.
Na 5 uur bovenwoning.

Tel. 06-51800554

Te koop:
Neuswiel voor caravan + 20 mtr. kabel met stekker en contrastekker voor caravan, samen € 25,00.
 Tel. 0229-551542.

2 PK Yamaha BB motor is een opknapper € 25,00.
 Tel. 0229-551542
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‘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 16 februari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


