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VAN REDACTIEZIJDE
Ondanks het feit dat er geen ijs lag in de sloten en er ook geen sneeuw van enige betekenis viel
(tot nu toe), was er toch veel ijs-en sneeuwpret te beleven bij de Olympische Spelen. Wat is er
ontzettend goed gepresteerd door de Nederlanders.
Wij houden de voeten droog met de wedstrijden en evenementen die er georganiseerd worden.
Aan de planner is te zien dat er een aantal activiteiten op stapel staat en met de goede berichten
vanuit Den Haag, bestaat er goede hoop dat deze ook door kunnen gaan.
De vraag naar bestuursleden en leden bij verschillende verenigingen is groot. Misschien iets voor
U?
U leest er meer over in deze Heraut.
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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 activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Kerkdiensten: FYSIEK
						
27-feb
10.00 uur Berkhout
predikant: Ole van Dongen organist: J. Stens
06-mrt
10.00 uur Oudendijk
gez. dienst PGK/PGZO, 1ste zondag 40-dagentijd
			
predikant: Hans Reedijk organist: D. Schuijtemaker
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen		
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik		
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls		
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze 		

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

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact
op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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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 26 FEBR. T/M 4 MAART 2022
Zat. 26 febr.
16.30u.
Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 27 febr.
10.00u
Eucharistieviering m.m.v. het Dominicuskoor
Woe. 2 mrt
16.30u
Geen viering
19.00u
Aswoensdag viering
Vrij. 4 mrt.
19.00u
Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 5 T/M 11 MAART 2022
Zat. 5 mrt.
16.30u.
Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 6 mrt.
10.00u
Eucharistieviering m.m.v. Remember
Woe. 9 mrt.
16.30u
Viering door de week
Vrij. 11 mrt.
19.00u
Stille aanbidding 		
Overleden: Cecile v Tol-Sedleger, 81 jaar
Theo Stam, 88 jaar
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
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KERKEBUURT-SLAGTERSLAAN-OOSTEINDE OMSTREEKS 1920

Links ligt de Slagterslaan. Het statige pand rechts bestaat gelukkig nog. Tussen het Oosteinde en de
Kerkebuurt lag een brug waarvan we het betonnen hekwerk kunnen waarnemen. Het pand rechts
heeft adres Kerkebuurt 137. Het huis is bewoond is geweest door onder anderen Jan Kamp, die
ook midden in de Berkhouter gemeenschap stond. Hij maakte onder meer heel mooi houtsnijwerk
en won daarmee prijzen op de Floralia.
In het huisje links woonden Duitse Rosa en de familie Baas.
Op de achtergrond zien we de boerderij van Piet(?) Kollis.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

KOM OOK IN ACTIE VOOR JE GEZONDHEID EN DOE MEE
MET 30DAGENGEZONDER!
Na het succes van vorig jaar daagt GGD Hollands Noorden opnieuw alle inwoners van Noord-Holland Noord uit
om in maart mee te doen met de actie 30dagengezonder.
Denk aan 30 dagen op tijd naar bed, niet snoepen, vegetarisch eten, elke dag 10.000 stappen zetten of elke dag je
smartphone een uurtje uit. Iedereen, jong en oud, kan mee doen. Vorig jaar deden er bijna 7500
mensen mee, 90% van de deelnemers hield de uitdaging vol en heeft er positieve ervaringen aan
overgehouden.
Iedereen kan wel iets bedenken wat voor hem/haar gezonder is. Maar… weten is nog geen doen.
In de praktijk is het vaak lastig om te kiezen voor gezonder. Daarom helpt de GGD jou om samen
met veel anderen in maart in actie te komen voor je gezondheid.
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Samen is het nog leuker en het werkt. Belangrijk is dat je kiest voor een concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen volhoudt. Op de website www.30dagengezonder.nl vind je diverse ideeën
voor uitdagingen en kun je je aanmelden.
Verschillende bestuurders uit Hollands Kroon, Schagen, Den Helder, Hoorn, Koggenland, Dijk en
Waard, Castricum en Alkmaar vragen aandacht voor een gezonde leefstijl door zelf de uitdaging
aan te gaan. De wethouders en burgmeester dagen zichzelf uit om gezonder te snacken, meer
fruit te eten, frisdrank te vervangen door water, 10.000 stappen te zetten, meer te sporten of geen
alcohol te drinken.
Meld je aan met een uitdaging en wij ondersteunen je om het vol te houden
Iedereen kan zich tot en met 1 maart 2022 aanmelden via www.30dagengezonder.nl. Door je
aan te melden ontvang je de hele maand maart inspirerende tips en adviezen. Daarnaast helpen
de ervaringen van andere deelnemers je om vol te houden. Volg de actie ook op www.facebook.
com/30dagengezonder en maak kans op mooie en gezonde prijzen. Deelname is gratis.
Alleen of samen! Wie daag jij uit?
Meedoen kan individueel of in een groep. Samen een uitdaging aangaan werkt stimulerend en je
houdt elkaar scherp. Een schoolklas kiest bijvoorbeeld om elkaar elke dag een complimentje te
geven, een gezin spreekt af de hele maand samen te ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld tijdens
de lunch samen wandelen. Meld je aan via www.30dagengezonder.nl en ga de uitdaging aan!
Steeds meer GGD’en doen mee
De actie is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek. In 2022 wordt de actie ook uitgezet in
GGD Zaanstreek Waterland, GGD Hollands Noorden, GGD Kennemerland, GGD West Brabant
en GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ook wordt de actie dit jaar weer ondersteund door Groen
Kapitaal van de provincie Noord Holland.

DE VOLGENDE ACTIVITEITEN WORDEN GEHOUDEN IN
MEERZICHT TE SCHARWOUDE
Februari 2022:
15 februari Koersbal, aanvang: 13.30 uur
15 februari Zangkoor, aanvang: 20.00 uur
21 februari Quiltvermaak, aanvang: 13.30 uur
22 februari Koersbal, aanvang: 13.30 uur
23 februari Handwerken, aanvang: 13.30 uur
24 februari Bingo, aanvang: 13.30 uur, kosten deelname € 5,00 met gratis 1 consumptie
Maart 2022:
1 maart Koersbal, aanvang: 13.30 uur
1 maart Zangkoor, aanvang: 20.00 uur
8 maart Koersbal, aanvang: 13.30 uur
9 maart Handwerken, aanvang: 13.30 uur
9 maart Groot dictee van Scharwoude, aanvang: 19.30, kosten deelname €5,00
14 maart Modeshow aanvang: 10.00 uur
15 maart Koersbal, aanvang: 13.30 uur
15 maart Zangkoor, aanvang: 20.00 uur
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21 maart Quiltvermaak, aanvang: 13.30 uur
22 maart Koersbal, aanvang: 13.30 uur
23 maart Handwerken, aanvang: 13.30 uur
25 maart Bloemschikken, aanvang: 19.30 uur, kosten € 27,50
29 maart Koersbal, aanvang: 13.30 uur
29 maart Zangkoor, aanvang: 20.00 uur
31 maart Bingo aanvang: 13.30 uur, kosten deelname € 5,00 met gratis 1 consumptie

STEEK UW LICHT OP BIJ SOGGES!
Nu het zonnetje weer wat frequenter aan het schijnen is, begint het bij de mensen van Sogges weer te bruisen van de
creativiteit in hun hoofd. De ideetjes voor nieuwe thema’s
dit jaar worden zomaar weer geboren. We hopen u weer te
verrassen!
Om te beginnen gaan we dinsdag 1 maart van start met de
lampenweek. Alle lampen gaan we verkopen met 50% korting. Zoals u van ons gewend bent zijn
alle lampen gecontroleerd op hun functioneren. Er zijn lampen in allerlei soorten, maten en stijlen:
schemerlampen, hanglampen, staande lampen, wandlampen en plafonnieres. Steek uw licht op bij
Sogges en maak uw huis of veranda gezellig met een mooi lichtje. En dat allemaal voor de helft van
de prijs. De actie is van 1 t/m 5 maart.
Van 29 maart t/m 2 april zijn we 1 week hele dagen geopend: van 9 uur tot half 5. Die week organiseren we de lentemarkt. We gaan u hierover de komende tijd verder informeren maar u begrijpt
vast al dat we dan veel Paasartikelen en voorjaarsartikelen in het assortiment zullen hebben.
We zien u weer graag komen in de winkel!
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

Avenhorn – Vanaf mijn balkon ontdekte ik een ijverig persoon, die stap voor
stap bezig was bij het water van De
Naamsloot, om er troep uit te vissen.
Met alle respect voor die klus, probeerde ik dit vast te leggen. Het was
wel riskant in die drassige waterkant.
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Groet Corrie Bos.

“ONZEGBAAR MET ELKAAR VERBONDEN”
Juut
Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia
Stichting Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op
zondag 6 maart 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële
vragen”.
In deze viering zal Juut Meijer spreken over “onzegbare relaties tussen mensen, wereld en
God”. De Amerikaanse Catherine Keller combineert in haar werk op een originele manier inzichten uit de feministische - en procestheologie en uit het postmodernisme. Mensen, wereld en God
zijn volgens haar op onzegbare manieren met elkaar verwikkeld. Zij zijn verbonden in relaties die
steeds opnieuw mogelijkheden aanreiken voor wat onmogelijk lijkt.
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU,
godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA. Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus
gemeente in Amsterdam.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 6 maart te ontmoeten. U bent van harte
welkom. (Informatie over streaming van de viering kunt u vinden op de website.)
Tevens informeren wij u over 3 thema-middagen: Op woensdag 2, 9 en 23 maart van 13:30 –
15:30 uur houdt de historicus en journalist Jona Lendering drie lezingen over het ontstaan van de
Islam. U kunt zich hiervoor opgeven bij tim.zaal@kpnmail.nl / 0229-275229.

W
E

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Op 11 maart aanstaande komen we rond 17.00 uur met een grote groep
jeugdleden met de violen weer langs de deuren.

Steun
onze
vereniging, dit jaar
is het mogelijk om
met QR code te
betalen. En uiteraard contactloos.
Mocht u op 11 maart niet thuis zijn dan
kunnen de violen ook tot 19 maart a.s.
bij Tuincentrum Casa Flores, Westeinde
231, Berkhout en bij Hommel Hobby
Shop aan de Dirk Laanstraat 58, Berkhout
namens de vereniging worden gekocht.
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HET VOORJAAR BEGINT BIJ DE BEETSKOOGKADELOOP!
Op zondag 13 maart organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk onder auspiciën van Atletiekvereniging Hollandia de 36e Beetskoogkadeloop. Het startschot luidt om 10.30 uur voor de
jeugd voor de 10 en 6 km is de start om 11.00 u
Voorgaande edities van deze
prachtige polderloop konden
geen doorgang vinden vanwege
de coronacrisis. Nu met een opgehoopt elan en het voorjaar in aantocht hoopt de organisatie op grote deelname.
De start is voor het café en de route voert verder over de Slimdijk,
door Grosthuizen, op de schelpen
van het Buutschoterpad, over de
Dorpsweg en de weg langs de
Beetskoogkade.
De te lopen afstanden:
6 km met prijzen voor de eerste
3 lopers mannen en vrouwen
10 km prijzen in de categorieën mannen tot 44 jaar en 45 en ouder en vrouwen tot 44 jaar en 45
jaar en ouder.
Jeugd 6 tot 12 jaar 1 km.
Jeugd 12 t/m 16 jaar 2 km. Voor elke jeugdige loper is er een attentie.
Inschrijven tot 10.30 uur in het café. Voorinschrijving is mogelijk via de website van eetcafé Les
Deux Ponts https://www.lesdeuxponts.nl/nl/events/

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Hier weer een berichtje van het Gilde. Het is nog maar 32 nachtjes slapen tot
het jaarlijkse Fancy Fair weekend! Dit evenement is namelijk het weekend
van 26 en 27 maart 2022, zet deze datum alvast maar in uw agenda! Het
wordt dit jaar niet in d’ Ontmoeting gevierd maar in de Gildehal in Avenhorn!
Meer krijgt u hier nog over te horen. De opbrengst van dit evenement zal ten
goede komen aan de jeugd van het Gilde. Mede hierdoor kunnen we het hele
jaar onze activiteiten organiseren en kunnen we met Hemelvaart weer gezellig met zijn allen op
kamp.
Dit jaar doen we het helemaal anders dan andere jaren. Het wordt namelijk gevierd in de enige
echte Gildehal in Avenhorn (Buitenroede 8). De leiding van het Gilde doet stinkend zijn best
om een prachtig programma neer te zetten. Het prijzencomité is druk bezig met het verzamelen
van prachtige prijzen voor het Rad van Fortuin en de kinderbingo, het spellencomité houdt zich
bezig met het bouwen van nieuwe spellen en het nieuwe comité – Fourage – zorgt voor heerlijke
versnaperingen. Kortom het belooft een prachtig weekend te worden.
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Maar zonder uw hulp kunnen wij dit weekend niet realiseren daarom vragen wij jullie, of u thuis
nog mooie, bruikbare spullen heeft voor de prijzen van het rad van avontuur. Normaliter kwamen wij langs de deuren in Avenhorn en De Goorn om spullen op te halen. Dit jaar doen wij het
anders in verband met de Corona maatregelen. Wij vragen jullie of u de spullen vanaf maandag
14 februari tot en met vrijdag 25 februari, van 18.45u tot 20.15u wilt langsbrengen bij de
Gildehal.
Elk jaar wordt het Gilde gesponsord door verschillende bedrijven uit de omgeving ook dit jaar
vragen wij daar weer uw aandacht voor, bent u een startende onderneming uit de omgeving en
lijkt het u leuk om ons de sponsoren? Neem dan contact met ons op via het volgende email adres:
hetgildeavenhorn@outlook.com.
Liefs alle Gilde rakkers en leiding!
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Zin om bij onze gezellige vereniging te sporten, kom dan 2 lessen gratis uitproberen in de gymzaal
naast café ‘de Ridder’ in Berkhout.

Maandag
9.00- 10.00

Mindfulness-Poweryoga

Woensdag
09.45-10.45

Fit+ voor dames en heren vanaf ± 50 jaar

20.00-21.00
20.30-21.15

Aerobics/steps/bodyshape volwassenen
Wandelbootcamp volwassenen

Vrijdag
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.30

Recreatiegym groep 1 t/m 4
Freerunnen groep 5 t/m 8
Turnen groep 4 t/m 8

19.00-20.00
20.00-21.00

Sport en spel jeugd 11 tot 16 jaar
Sport en spel jeugd vanaf 16 jaar

Website www.olympiaberkhout.nl, stuur ons een mail: info@olympiaberkhout.nl of bel
Simone Buis 06-40415962 Like onze facebookpagina!

KOLFVERENIGING RIDDER SINT JORIS (RSJ) SINDS 1925
We zijn een vereniging met momenteel 61 dames en heren leden. Kolfsport is een sport waarbij inzicht, concentratie en een competitieve houding drijfveer zijn.
Het doel van de sport is zoveel mogelijk punten te behalen. Met behulp van
een zogenaamde hockeystick; de kliek, probeert de speler een bal van de
ene paal naar de andere paal te spelen in een baan van 17,5 bij 5 m.
Buiten de fysieke en mentale inspanning levert het ook ontspanning op. Gezelligheid met medespelers staan bij ons hoog in het vaandel!
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Kolfsport is een individuele sport, elke speelavond wordt er competitief gespeeld. Dit zorgt voor
een goede motivatie elke week, maar verplicht je tot niets wanneer je een keer niet kunt komen.
Deelname aan onderlinge of door de Bond georganiseerde toernooien is geheel vrijblijvend.
Je kunt gemakkelijk kennis komen maken met onze sport. We geven je 5 lessen inclusief oefen
materiaal. Als jij meer sociale contacten en een nieuwe sport wil beoefenen?
Dan ben je

Kom gewoon, want iedereen die komt is nieuw en iedereen die komt is geïnteresseerd, met
andere woorden genoeg ingrediënten voor een geslaagde avond!!
WIE: 		
DAMES EN HEREN
WAT: 		
KOLFSPORT LESSEN
WAAR: 		
CAFÉ DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
WAAROM:
SPORT-SPEL-SPANNING-SOCIALE CONTACTEN
WANNEER:
11-18 MAART 1-8-15 APRIL 2022 VAN 19.30 TOT PLM 22 UUR
info:
T 06-28993108 Ina T 0229-551875 Tine
M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
www.cafederidder.nl of www.kolfbond.nl
PS. kennismaken met onze sport is ook mogelijk op afspraak met een groep vrienden, collega’s
of familie.

KOLFSPORT
VERENIGING

ZOEKT NIEUWE LEDEN

WIL JIJ MEER SOCIALE CONTACTEN ?
WIL JIJ EEN NIEUWE SPORT BEOEFENEN ?
DAN BEN JE

KOLFSPORT VERENIGING RSJ BERKHOUT
WIJ GEVEN JE 5 GRATIS LESSEN
INCL. OEFEN MATERIAAL

WIE:
WAT:
WAAR:
WAAROM:
WANNEER:

DAMES EN HEREN
KOLFSPORT LESSEN
CAFE DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
SPORT-SPEL-SPANNING-SOCIALE CONTACTEN
11-18 MAART 1-8-15 APRIL 2022 VAN 19.30 TOT PLM 22.00 uur

INFO / OPGAVE
T. INA 06-28 99 31 08 / TINE 0229-55 18 75
M. KOLFVER.RSJBERKHOUT@HOTMAIL.NL
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DE OBBB OP GLAD IJS
Afgelopen donderdag 10 februari hebben we als ouderenbond
de draad weer opgepakt.
Voor het eerst na twee jaar hadden we weer een jaarvergadering, waar we de activiteiten van de laatste twee jaar doornamen.
Dit was ondanks de corona goed gelukt. Hoewel we niet bijeen
mochten komen, hebben alle leden hebben met Kerst en Pasen
een attentie gekregen in de vorm van een kerststukje en een zakje paaseitjes.
Ook hebben we toen het mocht nog een middag gehouden waar we elkaar weer eens konden
spreken.
In november heeft Olga Commandeur met ons nog even de spieren los gemaakt en ons tips gegeven om in conditie te blijven.
Dit is goed geweest, want na de jaarvergadering hadden wij als spreker Dirk Plugboer uit de Groot
Schermer te gast.
Wat deze man over schaatsen weet, niet te kort.
Hij heeft thuis 1000 paar schaatsen verzameld en daar vertelde hij over.
Echter voor hij mocht beginnen, keken we op de diverse telefoontjes eerst nog even naar de finish
van Irene Schouten op de 5000 meter waarop zij goud pakte.
Daarna begon Dirk met de uitleg van zijn uitgestalde spullen van botjes, blokjes, Friese doorlopers,
houten noren, enz. Hij wist bij elke schaats wel op leuke wijze iets te vertellen.
Sommige van deze schaatsen waren meer dan 100 jaar oud.
Ook verzamelde hij medailles van toertochten die de diverse ijsverenigingen uitreikten na de afloop van zo’n toertocht.
Zelf had hij in 1986 de Elfstedentocht gereden en het kruisje en de stempelkaart daarvan had hij
ook meegenomen.
Verder verzamelde hij boeken over de Elfstedentocht; hij had er 150 terwijl er veel minder tochten
zijn verreden.
Na de pauze had Dirk nog een blaadje vol met spreekwoorden die over het ijs gingen, zoals: ijs en
vis, je moet het pakken als het er is, een scheve schaats rijden, van een koude kermis thuiskomen
en nog veel meer.
De stemming in de zaal was erg gezellig en er werd goed geluisterd naar een uitleg over spellen die
vroeger op het ijs werden gespeeld, zoals een soort klootschieten met houten ballen.
Dirk had ook de oudste bal mee, die gemaakt was van slachtafval van walvissen uit de Rijp.
Zeer bijzonder en meer dan 100 jaar oud.
Dirk kon nog wel een uurtje verder maar we hebben hem zwierend en zwaaiend uitgelaten.
Cees Feld.
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Koggenland – In de hele gemeente waren de medewerkers van de buitendienst de wilgen bomen
aan het knotten. Een echt winters klusje, bomen die dicht op het water staan worden gesnoeid
als de sloten bevroren zijn om er goed bij te kunnen. Wie weet krijgen we nog een vorst periode
in februari.
Groet Corrie Bos.

Een schoolplein vol kinderen in De Goorn. Vanzelfsprekend is dit de Jozefschool. Deze in 1921 gebouwde school was de eerste katholieke lagere school van De Goorn, met aansluitend de woning
van de hoofdonderwijzer. Het geheel is ontworpen door de Amsterdamse architect Anton Joling
(ook bekend van de kerk van Anna Paulowna). Opdrachtgever voor de bouw was het kerkbestuur,
dat tegelijkertijd de oude parochiekerk liet vergroten met een nieuw priesterkoor. Op 27 oktober
1921 werden het nieuwe priesterkoor en de school ingewijd door de deken van Wognum. Dat
het tot 1921 duurde voor De Goorn een katholieke basisschool kreeg, valt goed te verklaren.
Misschien herinnert u zich nog de Pacificatie van 1917 van de geschiedenislessen. Dit politieke
compromis betekende niet alleen algemeen mannenkiesrecht, maar ook een einde aan de zogenaamde schoolstrijd. In de praktijk hield dit in dat christelijke scholen voortaan net zo veel subsidie zouden krijgen van het Rijk als openbare scholen. Aangezien er niet veel rijkdom was op De
Goorn, maakte deze wet eindelijk ruimte voor een eigen lagere school. Aldus geschiedde. Vele katholieke ouders waren gezegend met grote aantallen kinderen. Daardoor was er al snel meer plek
nodig. Het voorste gedeelte van de school is daarom in 1947 met een eerste verdieping verhoogd.
Trouwens, Drukkerij Klaassen heeft zojuist weer puik werk geleverd! Ons jaarboekje de Veenhoperkogge is vers van de pers en staat weer vol met prachtige verhalen over de geschiedenis van
onze dorpen. We zijn nu druk bezig om alles klaar te maken, zodat u hem binnen enkele weken
thuis kan verwachten. Nog geen lid van Hemony? Voor slechts € 7,50 per jaar krijgt u niet alleen
de Veenhoperkogge thuis, maar steunt u ons ook in onze strijd voor het koesteren van de historie
van onze dorpen. Lid worden is heel makkelijk via www.hvhemony.nl/contact/


Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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BOSKIPPE DOEN
Me vrouw is ziek. Griep. ’s Eives toedat we te bed ginge was er niks an de hand. Midde in de nacht
werd ze wakker, en toe was ‘t foute boel. Ik moet ok boskippe doen. D’r leit al een loissie met
boskippe. Makkelijker ken ’t oigelijk niet. Ik nei Deen. Ik wul een boskippekartje neme.
D’r moet een muntje in van ien euro of ien van voiftig cent. Ik hew allien een brieffie van voif. Ik
zucht. Binne ken ik dat wissele.
Afoin, nei wat gemedder en gestoetel loup ik kuin as een kip met ien pul met zo’n kar de winkel
in. ’t Is net of ik zuks alle dage doen! In die kar ken je den alles mooi in doen. As je wat niet vinde
kenne den leit je de kar gewôon effe staan. Den ken je rustig koike en zoeke. Dat leste beurt.
Op ‘t loissie stane appele en appelesiene. Ik wist niet dat er zoveul soorte appele en appelesiene
benne. Wat voor appele moet ik nou neme? Oh wacht, op ien appel zien ik een plakkertje, en op
de appele die ik thuis eet zitte ok van zukke plakkertjes, dat die zalle ‘t wel weze moete.
Nou nag appelesiene. D’r benne appelesiene in een netje, weer d’r een stuk of zes van in zitte,
en d’r benne ok losse. Welke zal ik neme? Toch de losse maar neme, ien voor ien uitzoeke want
’t moete vezelf wel goeie weze. Nou de melk. Da’s makkelijk. Ik kom bai ‘n groôt koelvak maar
gien liter melk te koik. Wel een zoôt toetjes en are liflaffies. Nag ers goed koike. Drie keer d’r langs
loupe, en ja hoor, onderan staan een paar karre met melk. Ik denk dat er ien soort is maar dat is
niet zo. Je hewwe magere melk, halfvolle en volle, en den ok nag van verskillende merke. Ik hew
altoid bai Campina werkt, dat ‘t wort een vol pak halfvolle melk van Campina, want je moete ok
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nag an de loin denke. Karremelk ien toet mem. Biskwietjes stane d’r ok op. Da’s goed voor je as
je wat losloivig benne. Weer vind ik nou die Maria biskwietjes? Allerhande soorte, maar niet die
ik hewwe wul. Ik leit me kar maar effe staan, den zoekt ’t wat makkelijker. An ’t end van de rit
koik ik op de onderste plank, en ja hoor, deer stane ze. De Maria en San Fransico biskwietjes hew
ik ok weer vonden. Weer is me kar ok alweer? In ’t are gankie staat me kar.
WC papier moet ok weer anvuld worre. Allemachtig wat een zoôt en wat een soorte. Goed dat
ik een stukkie van een rol van huis meenomen heb, aars was ik vast met ’t verkeerde opperdan
kommen. Ik doen de rolle WC pepier in me kar.
Hé, ‘n aar heb wat in me kar dein, broôd hew ik niet pakt, en ok luiers hew ik niet nôdig. Nôh, de
luiers ken ik zo weer terug legge want ik staan nag in dat vak. Broôd is vezelf weer op een are
plaas. Net dat ik op zoek gaan nei de bakker komt er een vrouwtje op me of en zoit teugen moin
dat ik met heur kar an de reed ben. ’t WC papier haal ik weer uit de kar en ik gaan op zoek naar
moin kar. Ik heb hem weer vonden, en deus is wel van moin.
Nou nag een stukkie vleis voor veneivend. Lekker, lappies. Inpakt en al. Allien in de pan, en klaar
is Klaas. Zo, nou nei de kassa. Alles op de lopende band zette, en betale. Weer fout. Ik staan
in een raai, weer je allien met PIN betale kenne, en ik hew m’n passie vezelf niet mee. Omdat ik
met zo’n verboefd hoofd bai de kassa staan wul ’t moidje van een are kassa me wel effe helpe en
ken ik gewoôn met geld betale. Afoin, as ik thuis kommen ben, alles oproôde. Gloik WC papier
weer op de rolhouwer doen want deer ware we an toe.
Wat donder, wat benne die rolle breid. Zuks hew ik weer, hew ik een paar keukerolle kocht in plaas
van WC papier. Afoin, voor noôd ken dat. ’t Is beter as een ouwe krant. Murge beter uitkoike. An
’t end van de middeg koke. Me vrouw is ok effe benede om anwoizings te geve. ‘t Vleis moet twei
uur zachies suddere, aars is ’t niet gaar. Dat gien vleis veneivend.
Huisman weze is niet zommaar wat.

Klaas Jan Bierman
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AGENDA 23-02 T/M 09-03

2022

Woe 23-02
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Woe 23-02
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude Handwerken
Do
24-02
Zaal open 13.45 uur De Goorn,Rozenstaete
KBO-Filmmiddag
Do
24-02
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude Bingo. Kosten deelname € 5,Za
26-02
8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Di
01-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude Koersbal
Di
01-03
20.00 uur
Meerzicht Scharwoude Zangkoor
Woe 02-03
17.00 uur		
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do
03-03
Zaal open 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO-Bingo
Za
05-03
8.30 uur
De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Di
08-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 09-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude Handwerken
Woe 09-03
19.30 uur
Meerzicht Scharwoude Groot dictee van Scharwoude.
				
Kosten deelname €5,Woe 09-03
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

17

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum Tijd
Plaats
Activiteit
Vr
11-03
17.00 uur
Berkhout
Violenactie Gymver. Olympia
Za
12-03
12.00-17.00 uur
Berkhouter Kerk
Expositie schilderijen en
				
beelden
Zo
13-03
12.00-17.00 uur
Berkhouter Kerk
Expositie schilderijen en
				
beelden
Zo
13-03
10.30 en 11.00 uur Les Deux Ponts Oudendijk 36ste Beetskoogkadeloop
Wo
23-03
20.00 uur
Eetcafé 70 De Goorn
Jaarvergadering St. Barbara
Za
26-03		
Gildehal Avenhorn
Fancyfair Het Gilde
Zo
27-03		
Gildehal Avenhorn
Fancyfair Het Gilde
Zo
27-03		
De Ontmoeting
Kunst naar Kracht
				
Beschermclub concert
				
(exclusief voor leden
				
beschermclub)
Za
09-04			
Voorjaarsconcert
				
De Volharding
Vr t/m za
13-05 t/m 21-05
De Ridder Berkhout
Biljarten WK2020 toernooi
Za
21-05
20.00 uur
Dorpshuis Grosthuizen
Brass Night Concert
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Een handdruk
Een brief of kaartje
Een woord of een gebaar
Hartelijk dank voor alle blijken van medeleven.
Na het overlijden van mijn man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Nico Windt
Els Windt-Besseling
Kinderen en kleinkinderen
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De deur los, de armen open
Wij willen u bedanken voor het meeleven met

Gre Zijp-Braas 1933 - 2021
tot het einde van haar leven.
Het meeleven van haar buurt en de gastvrijheid in de parochiekerk bij de uitvaart van Gre,
waren voor ons als een ‘warme deken’. Wij zijn DANKBAAR dat we haar leven mochten
meemaken.
Familie Zijp
Familie Braas
En de vele tantezeggers

TENSLOTTE
Te koop: Mooie kinderstoel, omzetbaar tot (kinder-) tafel plus stoel. Materiaal: hout. Kleur: wit.
In prima conditie € 12,50.
Tevens te koop: Kinder autostoel, conditie: gebruikt. € 7,50.
Beide items samen € 17,50.
Berkhout, tel. 0229-551887.
Te koop:
Dames romans, Bouquet, Dokter, Intiem enz. ca. 210 stuk € 35,00.
Tel. 0229-543152.
OPROEP
JC (Jongerencentrum De Kist) is al geruime
tijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Als er
geen nieuwe vrijwilligers gevonden worden,
komt het voortbestaan van De Kist in gevaar.
Wil je je aanmelden, neem dan contact op met Robin Vertelman
robin.vertelman@quicknet.nl
Gevonden
Op het trottoir aan het begin van de Julianastraat vanaf het West gezien heb ik een goudkleurige
schakelarmband voor heren gevonden.
Af te halen bij de fam. Schoenmaker, West 87A, Avenhorn.
Tel. 06-23001746, 0229-543609.
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Gevonden
Zondag 30 januari j.l. rood armbandje (touwdraad) gevonden met kruisje en medaille op het pad
van de kerk waar de fietsen staan.
Er zitten ook 10 muntjes aan. 
0229-542483
06-41875036
Gevonden:
Zondag 13 februari is er een portemonnee gevonden bij de Hulk. Als je weet wat er in zit, kun je
contact opnemen.
M. Loos, 06-18306829.
Te koop:
Dames mountainbike zilverkleurig. Merk Giant. Prijs € 70,00.


Tel. 0229-541427.

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