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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

59ste Jaargang no. 1431
8 maart 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 maart 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

Dankzij de onlangs versoepelde regels m.b.t. Corona kunnen we de knop in ons hoofd ook weer 
omzetten. “We mogen weer”. Dat is direct te merken aan de aanlevering van kopij. Wervingsacties 
om je aan te sluiten bij een koor, de Kolfsport of Jeu de Boules. Muziekoptreden in vele genres, een 
Fancy Fair, maar ook Kunst/expositie en Festivals.
Wat hebben wij het allemaal gemist.
Met het begin van de meteorologische lente (1 maart) en al af en toe een zonnetje komen de 
lentekriebels vanzelf. U vindt in deze Heraut naast alle serieuze informatie en leuke artikelen zeker 
iets om weer lekker bezig te zijn met iets positiefs. 
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, 
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

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

13 maart 10.00 uur ds. Hans Reedijk Avenhorn
2e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland 
20 maart 10.00 uur ds. Bart Stobbelaar Oudendijk
3e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland 
27 maart 10.00 uur ds. Chris Mataheru Ursem
4e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland 
  3 april 10.00 uur ds. Hans Reedijk Oudendijk
5e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland 
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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: 
       
13 mrt. 10.00 uur  Avenhorn   ds. H. Reedijk organist: mw. B.Conijn 
20 mrt. 10.00 uur  Oudendijk   ds. B. Stobbelaar  organist: dhr. J.Stens 
27 mrt. 10.00 uur  Ursem     ds. C.Mataheru  organist: mw. D.Schuijtemaker 
 
Bovenstaande diensten zijn gemeenschappelijke met PG Zeevang/Oudendijk en PG Koggenland

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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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 MAART 2022
Zat. 12 mrt. 16.30u.    Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 13 mrt. 10.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
Woe. 16 mrt. 16.30u    Viering door de week
Vrij. 18 mrt.  19.00u    Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 25 MAART 2022
Zat. 19 mrt. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 29 mrt. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
Woe. 23 mrt. 16.30u   Viering door de week
Vrij. 24 mrt. 19.00u   Stille aanbidding

  
Gedoopt:   6 maart jl. heeft Simon Cornelis Prins het H. Doopsel ontvangen.
                   3 april a.s. zal Lara Edam het H. Doopsel ontvangen. 
       
 
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 emailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl 
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OP ROET VIERT IN MAART TAIZE !
Op 19 maart a.s. houden we weer een Taize- viering, en zijn we op weg naar Pasen in april. Ook 
zien we reikhalzend uit naar het voorjaar, krokus- sneeuwklokjes in het veld. 

Tijd om de Taize te vieren :
Een viering van licht, stilte, samen zingen en ons laten inspireren
door het “woestijn”- gevoel ! 
Naar de Taize komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid door 
een gemeenschappelijk gebed, vooral met de momenten van stilte.  
We geven onze gedachten de vrijheid en staan stil bij de vragen die hier in de gebeden en in de 
lezing een invulling aan geven. Na afl oop drinken we samen een kopje koffi e 

Iedereen is welkom, zaterdag 19 maart parochiekerk De Goorn 67, kerk open 18.45 uur.
Bij binnenkomst graag stilte !

We hopen u weer te zien ( op 19 maart ) om samen te vieren, juist in deze bijzondere tijd. 
Op Roet blijft zoeken naar ontmoetingen, voor en met iedereen.
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BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING 
“ST. BARBARA” DE GOORN
p/a dhr. A.A. Kaizer
Serpeling 6
1633 DM  AVENHORN Telefoon: 0229 - 543507
opgericht d.d. 1-10-1946

Dat uw zorg onze zorg mag zijn

Uitnodiging aan onze leden tot het bijwonen van de ledenvergadering op woensdag 23 
maart 2022 om 20.00 uur in Zaal Dolleburg, de Goorn 70 in de Goorn.

Agenda

1. Opening.
2. Notulen vorige jaarvergadering.
3. Ingekomen post, met betrekking tot de jaarvergadering.
4. Sociaal Jaarverslag 2020 en 2021
5. Financieel Jaarverslag 2020 en 2021
6a.  Verslag Kascommissie 2020
       Cor Schouten en Nico Schouten
       Verslag Kascommissie 2021
       Nico Schouten en Koos Conijn
6b.  Benoeming kascommissie 2022
      Koos Conijn en nog niet bekend en een reserve
 
Pauze
 
7. Verkiezing Bestuursleden.
 Aftredend Ko Schouten is niet herkiesbaar (voorstel bestuur Bob Koning)
 Aftredend Siem Dekker is herkiesbaar
 Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de 
 onderstaande adressen of voor de vergadering van 19.30 tot 20.00 uur.
8.  Bestuursmededelingen.
9.  Rondvraag.
10.  Sluiting.

Namens het bestuur:

N.J.M. Schouten, voorzitter   W.M. Bakker, secretaris   J. Langenberg, penningmeester
Overdorpstraat 28,  Alver 6,  Buitenhof 5,
1648 KG  De Goorn                1633 DL  Avenhorn                 1648 JA  De Goorn 
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De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer 
aan. Tegenwoordig stemmen we voor de raads-
leden van gemeente Koggenland. Nog niet zo 
lang geleden was dit nog Wester-Koggenland, 
voor de fusie met Hensbroek-Obdam. Weer 
daarvoor hadden we hier onder andere ge-
meente Avenhorn, bestaande naast het dorp 
Avenhorn uit Grosthuizen en Scharwoude. De 
gemeente droeg dus de naam Avenhorn, waar 
de postcode van Grosthuizen nog steeds aan 
herinnert. Vergis u niet, Grosthuizen en Schar-
woude zijn net zozeer zelfstandige dorpen als 

Avenhorn. Evenwel, toen de gemeente Avenhorn in 1854 ontstond bij een fusie van de drie dor-
pen, zou het gemeentehuis in Grosthuizen komen. Daarom wilde Avenhorn de naam van de ge-
meente, als een soort compromis. Avenhorn leverde ook de burgemeester: Pieter Spaans. De voor-
malige burgemeester van Grosthuizen, Dirk Schuijtemaker, werd wethouder. Het mag helder zijn: 
Scharwoude had weinig in te brengen bij de invulling van de fusie. Te Grosthuizen vergaderde de 
gemeente Avenhorn nog vele jaren. In 1878 werd daarvoor een nieuw raadhuis gebouwd, naar het 
ontwerp van de Hoornse architect A.C. Bleijs. Dat is precies de plek waar deze foto is genomen. 
We zien hier links burgemeester Jan de Groot, met een stok. Hij werd in 1938 opgevolgd door E.J. 
Diepeveen. Naast Jan de Groot staat Dirk Kamp, de wethouder. De volgende in de rij is gemeente-
secretaris C. de Vries. Die kwam pas in 1923 op zijn plek, dus dat maakt dat deze foto ergens is 
genomen tussen 1923 en 1938. Vervolgens zien we van links naar rechts de raadsleden Jaap Laan, 
Gerrit Reijnders, Klaas Schouten, Tames van Diepen, onbekend en tot slot Klaas Koomen. In 1979 
ontstond de gemeente Wester-Koggenland, waarna het raadhuis te Grosthuizen niet langer nodig 
was. Het deed nog enkele jaren dienst als gemeentekantoor, maar daarna is het verkocht. 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.ansicht-
kaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony

Koggenland - In de maand februari is er heel veel water gevallen. De grote plassen bleven vaak lang 
staan, de oorzaak dat er meerdere afvoerputten te hoog stonden. De buitendienstmedewerkers van 
de Gemeente hadden hier een oplossing voor, ze werden verlaagd.
 Groet Corrie Bos
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HULP BIJ DE BELASTINGAANGIFTE 
Medemblik, 01 maart 2022 – De belastingaangifte mag weer ingevuld worden, maar hoe zat dat 
ook alweer met de DigiD, waar vind je de juiste informatie en hoe vul je de aangifte in? Kom naar 
het Informatiepunt Digitale Overheid en de Formulierenbrigade van VrijwilligersNH bij de West-
friese Bibliotheken in jouw gemeente. 
Op verschillende momenten in je leven krijg je te maken met nieuwe instanties. Je belastingaan-
gifte invullen, je toeslagen aanvragen, je verzekeringen beheren, je medisch dossier inzien en 
tegenwoordig je coronavaccinaties of toegangsbewijs opslaan: dat doe je allemaal online. Het is 
logisch dat je daar je weg in moet vinden. Bij welk loket moet je zijn? Hoe log je in met je DigiD? 
Hoe werkt de overheidsapp? Wat bedoelen ze met die vraag? Waarom krijg je een foutmelding bij 
het verzenden?

Bibliotheken in het hele land zijn aangewezen 
als Informatiepunten Digitale Overheid: een 
plek in de buurt waar je terecht kan voor per-
soonlijke hulp nu veel loketten vervangen zijn 
door een digitaal alternatief. Bibliotheekmede-
werkers kunnen vragen beantwoorden tot het 
moment dat er ingelogd moet worden met de 
DigiD-gegevens. De Formulierenbrigade kan 
zowel voor als achter de inlog helpen, bij priva-
cygevoelige informatie en aanvragen, en daar-
mee vormen zij een waardevolle combinatie 
met de Bibliotheek. VrijwilligersNH heeft in-
middels Formulierenbrigades in de bibliotheken 

Medemblik, Hoogkarspel, De Goorn, Hoorn en op het gemeentehuis Medemblik in Wognum. In 
de Bibliotheek Enkhuizen kun je op afspraak terecht bij de Sociaal Raadsvrouw van MEE & De 
Wering.
Het is niet nodig om een afspraak te maken (met uitzondering van de Sociaal Raadsvrouw in Me-
demblik) en je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Hulp is gratis en voor inwoners van de 
betreffende gemeente. Het Informatiepunt Digitale Overheid is er vooral om de weg te wijzen naar 
het juiste loket en algemene vragen te beantwoorden waarbij niet ingelogd wordt met DigiD. De 
Formulierenbrigade en de Sociaal Raadsvrouw kunnen ook meekijken naar vragen waarvoor je in 
moet loggen. Als je belastingaangifte te complex is word je doorverwezen naar de juiste instantie 
om je verder te helpen. 
Voor meer informatie en openingstijden van de Formulierenbrigade, zie: 
www.westfriesebibliotheken.nl/ido
www.formulierenbrigadewf.nl
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LEKKER EEN MIDDAGJE UIT BIJ DE OBBB
Op 10 maart komt het West-Fries Collectief een middag voor 
ons optreden. West-Friese humor voor iedereen die even wil 
lachen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, vrij entree met 
koffie en sapje toe, we willen dat iedereen, ook niet-leden, ge-
niet van deze middag. Komt u ook??? Op 10 maart naar café de 
Ridder om 14.00 uur daar bent u van harte welkom. 
Hartelijke groet Ouderen Bond Berkhout-Bobeldijk tel : 551488

KOLFVERENIGING RIDDER SINT JORIS (RSJ) SINDS 1925 
Kolfsport Spelers gezocht! Wie komt onze vereniging versterken? We heb-
ben nu 40 dames en 21 heren. We spelen op maandag- dinsdag- woensdag 
en donderdagavond.

UPDATE 1

* 5 gratis lessen 
* onder leiding van Rob 
* genoeg spelmateriaal
* op dit moment 5 aanmeldingen 
* nog 10 plaatsen over...

Kolfsport is een sport waarbij in-
zicht, concentratie en een competi-
tieve houding drijfveer zijn. 
Het doel van de sport is zoveel 
mogelijk punten te behalen. Met 
behulp van een zogenaamde hoc-
keystick; de kliek, probeert de spe-
ler 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 in-
spanning levert het ook ontspan-
ning op. Gezelligheid met mede-

spelers staan bij ons hoog in het vaandel!

Kom gewoon, je bent

want iedereen die komt is nieuw en iedereen die komt is geïnteresseerd, met andere woorden 
genoeg ingrediënten voor een geslaagde avond!
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WIE:   DAMES EN HEREN
WAT:   KOLFSPORT LESSEN
WAAR:   CAFE 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

opgave / info:  T 06-28993108 Ina  T 0229-551875 Tine   
          M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl   
          www.cafederidder.nl of www.kolfbond.nl 

PS. Op afspraak kun je met een groep vrienden, collega’s of familie ook komen kennis-
maken met onze sport.

KUNST IN DE KERK KOMT OOK NAAR BERKHOUT
Op zaterdag 12 en zondag 13 maart exposeren verschillende Noord-Hollandse 
kunstenaars in de Berkhouter Kerk.
Het initiatief voor deze expositie ontstond binnen een groep enthousiaste kun-
stenaars die wekelijks samenwerken in een werkgroep bij Creativiteitscen-
trum Atelier 6. Hieruit ontstond ook ‘Kunst in de Kerk’ waarbij naast de leden 
van A6 er ook een aantal kunstenaars van buiten de regio zich graag aansloten.
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Za.12 & Zo.13 maart
11.00-17.00 uur

BERKHOUT
Kerkebuurt 172  1647 ME

Loet van Veen Ton van Veen
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De exposanten blinken uit in een groot 
aantal bronzen, aluminium cement en 
giethars beelden en sculpturen. Daar-
naast worden schilderijen van 3 kun-
stenaressen getoond. Al met al zeer de
moeite waard om de kunst in de Kerk 
te bezoeken, Kerkebuurt 172 in Berk-
hout. Openingstijden zaterdag en 
zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Vrij 
toegankelijk. 

Deelnemers zijn:
Tilly Booi, Lida Hofstede, 
Loet van Veen, Kitty Meijering, 
Tiny van Veen, Jaap Kuin,
Rinaloes Kuin, Ton van Veen en 
Loes Wijbenga
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BIJEENKOMST VROUWEN VAN NU 
AFD. AVENHORN-OUDENDIJK,
Na lange tijd kwamen we weer bijeen op een donderdag-
middag in de Grost.
Penningmeester Tine Hoeksma verwelkomde de leden en 
meldde daarbij gelijk dat dit voor haar een ongewone taak 
was. De rest van het bestuur was ziek of herstellende.

Ze begon met de mededelingen. Op 17 maart is de jaarvergadering, tijdens deze vergadering zal uit 
de doeken gedaan worden “hoe nu verder met onze afdeling”. Ook de muziekochtenden bij mevr. 
Wil Boom gaan weer van start. Op 7 maart kunnen we weer keezen of klaverjassen.
Het bowlen begint weer op 1 maart.
Daarna kreeg mevr. Deutekom het woord. Zij vertegenwoordigde het Rundvee Museum te Aarts-
woud. Haar lezing begon met een tekening van een boer uit de prehistorie van ong. 4500 jaar ge-
leden. In de buurt van Hoogwoud was daar al een kleine nederzetting. Ongeveer in 1550 vestigde 
zich daar een boeren gemeenschap. Omdat er voor een boerderij in Aartswoud geen opvolger was 
ontstond er toen het plan om hier een Rundvee Museum te realiseren. In 2013 was dit zover, een 
boerderij met koeienrassen die met uitsterven bedreigd werden.
In de bijbehorende boerderij vestigden zich 10 mensen met een verstandelijke beperking die onder 
begeleiding behulpzaam konden zijn in het verzorgen van de dieren.
Verder werken hier nog 50 vrijwilligers. Dat een koe niet zomaar een koe is vertelde mevr. Deu-
tekom ons aan hand van de getoonde rassen. Dat zijn er 9 in totaal. Ook zijn er in het Rundvee 
Museum verschillende rassen  schapen- geiten- kippen-ganzen en eenden.
Het was een gezellige informatieve middag, gelukkig is het museum weer geopend, na een brand 
en een Coronatijd staan ze daar klaar om bezoekers te ontvangen.
De moeite waard om eens een kijkje te nemen.Voor meer info www.rundveemuseum.nl
Hopen we elkaar weer te zien tijdens de jaarvergadering op donderdag 17 maart.

 Met groet Margreet de Reus.

START COLLECTEWEEK REUMAFONDS
In de week van 21 tot en met 26 maart is de jaarlijkse 
collecteweek van  ReumaNederland . Ook dit jaar kunt 
U de collectant aan de deur verwachten. Ondanks de on-
zichtbaarheid van de ziekte, kampen meer dan 2 miljoen 
Nederlanders met de grote impact die reuma heeft op hun 
dagelijks leven. Met meer geld kan ReumaNederland 

onderzoek naar betere behandelingen financieren en ervoor zorgen dat mensen met reuma mee 
kunnen doen in  de maatschappij.

Geen contant geld?
Alle collectanten hebben een QR-code op hun legitimatiebewijs staan. Hiermee kunt U eenvoudig 
met uw smartphone een donatie aan de deur doen. Natuurlijk is het ook mogelijk om contant geld 
in de brievenbus te doneren. 
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Met opvallende driehoeksborden en signs langs de 
wegen worden inwoners van Koggenland uitgenodigd 
om op 19 maart mee te doen aan Heel Koggenland 
Schoon!.

KLAVERJASSERS           OPGELET !!!!!!
Op vrijdag 25 maart a.s. gaan Trudy en Guda het klaverjassen in De Ridder weer opstarten. Na al 
die maanden van corona afwezigheid mogen we weer beginnen.
Op Oudejaarsdag hebben wij afscheid genomen van Alex en Elleke en vanaf 1 januari zijn Matthias 
en Maud de nieuwe beheerders van De Ridder. Met hen hebben wij afgesproken dat wij vóór de 
vakantietijd nog twee keer gaan kaarten en wel op 25 maart en 29 april.
Wij hopen alle klaverjas liefhebbers weer als vanouds in de Ridder te mogen begroeten.
Zoals altijd inloop vanaf 19.00 uur en de kaarten worden geschud om 19.30 uur.
Wij hebben er na al die tijd weer zin in en dat geldt hopelijk voor alle liefhebbers.
Dus zeggen we : tot vrijdag 25 maart a.s.
 Hartelijke klaverjasgroeten van Trudy en Guda

BOEKENBEURS IN KERKJE OUDENDIJK
Oudendijk - Nog even en je kunt weer volop struinen naar net dat ene boek 
waar je al jarenlang naar op zoek bent. Of naar die elpee of het singletje dat nog 
ontbreekt aan je verzameling. Kom dus naar de boekenbeurs op zaterdag 26 
en zondag 27 maart in de kerk van Oudendijk aan de Dorpsweg 24.  Om de 
prijs hoef je het niet te laten, want de boeken en platen kosten maar twee euro 
(kinderboeken een euro) en bij afname van tien stuks betaal je slechts zestien 
euro. Bovendien is het gezellig en staat de koffi e met wat lekkers klaar. 

De kerk in Oudendijk opent beide dagen om 11 uur ’s ochtends en sluit om 16 uur. 
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FANCY FAIR 2022: ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 MAART
Jawel, het zit er weer aan te komen! Het 
weekend van 26 en 27 maart 2022, organi-
seert het Gilde weer haar jaarlijkse Fancy 
Fair. Het wordt dit jaar in de Gildehal ge-
vierd, de Gildehal wordt omgetoverd tot een 
grote feestlocatie!

Dit jaar doen we het helemaal anders dan 
andere jaren. Het wordt namelijk gevierd in 
de enige echt Gildehal in Avenhorn (Bui-
tenroede 8). De leiding van het Gilde heeft 
stinkend zijn best gedaan om een prachtig 
programma neer te zetten. 

De opbrengst van dit evenement zal geheel 
ten goede komen aan de jeugd van het Gil-
de. Mede hierdoor kunnen we het hele jaar 
onze activiteiten organiseren en kunnen we 
met hemelvaart weer gezellig met zijn allen 
op kamp.

We hopen u allemaal terug te zien tijdens de 
FANCY FAIR 26 en 27 maart in “DE GILDE-
HAL”!!!!

WIES EN DE LIEFDE IN ‘T BRAKENKERKJE
Obdam - Wies en de Liefde zaterdag 26 maart in ’t Brakenkerkje met in het voorpro-
gramma Obdammer Laniek Reedijk.

Onder de noemer ‘Victorie on Tour’ treedt Victorie buiten haar muren en heeft 
het een tour geboekt voor lokaal talent “Wies en de Liefde” op een aantal plekken 
in Noord-Holland waaronder ‘t Brakenkerkje. 
Een liedjesvoorstelling bezongen en bespeeld door Wies en haar mannen. 
Het album ZONDERDAGEN en de voorstelling beschrijven de complexiteit van 
de Liefde door de ogen van een levenslustige dertiger in een wereld waarbij haar 

eigen ontdekkingstocht soms taboedoorbrekend blijkt. Wies en de Liefde speelt een mix tussen 
lyrisch geschreven poëtische Nederlandstalige popmuziek gevoed door folk- en kleinkunst invloe-
den. Wies en de Liefde wordt geprezen door hun authenticiteit, haar pakkende liedjes en sterke 
teksten geeft haar het vermogen om het publiek in haar greep te houden. 
Het voorprogramma wordt verzorgd door Obdammer Laniek Reedijk.
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La Nique bestaat uit duo: Laniek Reedijk en Sem van Gennip en beoefenen het oudste en tevens 
het meest tijdloze aller genres; folk. Aanvang La Nique 20.30 uur, Wies en de Liefde 21.00 uur.
Voor meer informatie en reserveren zie onze website
www.brakenkerkje .nl

Het mag en het kan weer, het geven van een concert is weer mogelijk, op zondag 10 april 
aanstaande zal het orkest een koffieconcert geven. De aanvang zal 11.00 uur zijn. Een optreden 
van het groot orkest en leer- orkest staat in de planning. 
In de gymzaal van het dorpshuis Ridder St. Joris zal een veilige opstelling van orkest en 
publiek worden gecreëerd. 
Omdat de laatste twee jaar het niet mogelijk was een concert te geven, hopen wij dat de zaal goed 
gevuld zal zijn. Er wordt al druk gerepeteerd en leuke muziek zullen de aanwezigen horen. Er zijn 
natuurlijk ook weer wat verrassingen te verwachten. In de komende uitgaven van de Heraut zal u 
verder worden geïnformeerd.      

De muziekvereniging heeft op dit moment wel een dringende wens op het verlanglijstje staan, we 
zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste persoon, die bij onze harmonie het slagwerk voor 
zijn of haar rekening wil nemen.

Het is helaas moeilijk om binnen onze gemeente een slagwerker te vinden, weet u in de 
kennissenkring een slagwerker die wel een mogelijkheid ziet om bij ons muziek te komen maken, 
laat hem of haar contact opnemen.     
Bij het Groot Orkest is een vacature ontstaan voor een slagwerker. 

De muziek keuze is breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische 
klanken. De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs 
in onze repetitieruimte, de gymzaal van het Dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Buiten een drummer kunnen wij ook andere muziekmakers gebruiken.
Het leer/jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. Onze muziekvereniging heeft diverse 
instrumenten in eigen beheer. 

Oud ijzer en overige metalen ophalen blijft voor ons een speerpunt.
Bij de firma Koeman aan het Oosteinde  staat speciaal voor ons een container van de fa. Blokdijk. 
Kleine en grote partijen oud ijzer e.d. zijn zeer welkom !!
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.
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WAT EEN GOED NIEUWS! WE KUNNEN DIT JAAR 
WEER ÉCHT KONINGSDAG VIEREN!
Hebben jullie daar net zoveel zin in als wij? De Oran-
jevereniging Avenhorn/De Goorn kijkt er ontzettend 
naar uit om samen met jullie weer een mooie dag 
te beleven. We doen ons uiterste best om voor een 
ieder weer iets moois op het programma te zetten. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van:
de altijd gezellige vrijmarkt, de fietstocht, de wandeltocht, het klaverjassen, de kinderspellen en 
het welbekende steenwerpen! Steenwerpen voor volwassenen, maar dit jaar ook voor junioren!
Binnenkort volgt er meer informatie over Koningsdag 2022 in Avenhorn en De Goorn. Houd hier-
voor de Heraut en social media in de gaten!
Wilt u ons helpen om deze dag tot een groot succes te maken? 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de dag zelf (bijvoorbeeld assistentie op de vrijmarkt, 
bemanning voor tussenstops wandeltocht en fietstocht of gewoon sterke armen voor het opruimen 
van de kinderspellen en steenwerpmaterialen).
Ook zouden wij nieuwe mensen in ons gezellige bestuur willen verwelkomen. 
Interesse om eens een vergadering bij te wonen of om vrijwilliger te zijn op de dag zelf? 
Mail naar stichtingoranjefeesten@gmail.com of bel/app naar Kim Bol 0639573393.

 Hartelijke ‘oranje’groet van de Oranjevereniging Avenhorn/De Goorn

3 JULI 2022 HISTORISCH FESTIVAL HENSBROEK
Het negende Historisch Festival Hensbroek komt er aan!
Het bestuur van de Stichting Geen Heden Zonder Verleden is hard bezig om er weer een mooie 
dag van te maken. Er is weer van alles te bewonderen aan oude voertuigen, oude ambachten en 
andere attracties.
Heeft u een oude trekker, oldtimer, auto, tweewieler, stationaire motor of wilt u een oude ambacht 
of verzameling tonen? Of heeft u iets anders dat kan bijdragen aan ons historisch festival? Dan kunt 
u vanaf nu inschrijven als deelnemer via onze website:
www.geenhedenzonderverleden.nl
Meer informatie: inschrijvingen@geenhedenzonderverleden.nl of een telefoontje naar Gré 
Schrooder, 06-22345301.
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DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1910

Een wel zeer oude opname van het 
huis Kerkebuurt 148, hier nog zon-
der dakkapel.
Het huis was dat van metselaar Arie 
Langereis en zijn vrouw Trijntje 
Dammes; zij zullen ongetwijfeld op 
de foto te zien zijn.  Jan, hun zoon 
en ook metselaar, woonde er later. 
Nog later werd het de woning van 
diens schoonzoon Hit Kuyper.

Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en 
op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
 Co Beemsterboer
 06-44564158

VROUWEN VAN NU BERKHOUT/BOBELDIJK
Eindelijk was het dan zover, donderdagavond 10 februari was er gelukkig weer een ledenavond 
voor onze afdeling!
We werden verwelkomd door de nieuwe uitbaters van de Ridder, Mathias en Maud die ons heel 
goed geholpen hebben met de technische problemen die wij hadden. Heel erg  bedankt daarvoor!

Onze avond werd verzorgd door ons nieuwe 
bestuurslid Renie Lindenkamp. Zij wist aan de 
hand van allerlei kleding en materialen heel veel 
te vertellen over haar reizen naar Vietnam. Alle 
29 dames hebben vol aandacht geluisterd naar 
haar boeiende verhaal over de bijzondere ge-
woontes van de Vietnamezen en hun gastvrij-
heid. Renie bedankt voor je mooie verhaal!
Na de pauze was het tijd voor de jaarvergadering 
en de beurt aan het bestuur om de jaarverslagen 
te presenteren en de goedkeuring daar voor te 

krijgen. De kascommissie had zich  de week ervoor al over de financiën gebogen en deze werden 
weer goedgekeurd. Onze afdeling heeft de financiën goed op orde en heeft zelfs het komende feest 
ivm het 85 jarig bestaan op de begroting kunnen zetten. Dit betekent een leuk gratis uitje voor al 
onze leden. Het is alleen jammer dat onze club aardig geslonken is. Veel dames hebben opgezegd 
omdat ze met gezondheid of ouderdomsklachten te maken hebben. 
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Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van drie leden die overleden zijn. 
Wij zoeken dan ook hard naar nieuwe leden die onze club willen komen versterken. Gelukkig 
hebben zich alweer wat nieuwe dames aangemeld, wie volgt? 
Ons bestuurslid Margreet Leek zou die avond aftreden als bestuurslid maar was door ziekte helaas 
afwezig. Tine heeft een mooie bos bloemen bij haar thuis afgeleverd. Misschien kunnen we haar 
op de volgende ledenavond nog even echt in het zonnetje zetten. Margreet heeft het bestuur ja-
renlang versterkt. Onze volgende avond is op  donderdag 10 maart met een cabaretoptreden van 
Mevr. Kovac, we weten zeker dat dit een heerlijk avondje lachen wordt!
Onze avond begint dan weer gewoon om 20.00 uur.
Zin om een kijkje te nemen en de sfeer te proeven? Meld jezelf even aan via ons mailadres berk-
bobel@gmail.com 
 Namens de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk
 Waltraud van der Woude

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Klaverjassen
Het is ongelooflijk, maar het mag weer. Het programma van de KBO werd 
afgelopen donderdagmiddag 17 februari om 14.00 uur weer opgestart.
Wat fijn dat wij na vele, vele maanden ”niets doen” de leden deze middag 
weer kunnen begroeten en even lekker met elkaar kunnen kletsen. Je merkt 
dat iedereen er weer aan toe is om gezellig met elkaar weer iets te kunnen 
ondernemen.

De drankjes zijn weer aangevuld in de koelkast, het koffiezet apparaat gaat weer voluit en de 
vrijwilligsters staan te popelen om weer te kunnen helpen.
En dan deze middag, klaverjassen. Hoeveel leden hebben zin om weer een spelletje te kunnen 
kaarten? Nou dat viel voor een eerste keer best mee met negen bezette tafels. Het was in het begin 
nog even inkomen, maar al gauw werd er weer ”strijd” geleverd om de punten.
De optelronde om de KBO-beker gaat dit jaar niet meer door, omdat wij het klaverjasprogramma 
niet kunnen afwerken. Volgend jaar weer beter zullen we maar denken.
Wel noteren wij zoals gebruikelijk de uitslag van de eerste 10 deelnemers. Wat opvalt is dat er bij 
deze eerste tien uitslagen totaal geen mannen staan vermeld.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
  1 Jannie Pronk 5724  
  2 Riet de Lange 5209  Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
  3 Jo Groot 5115  Aanvang 14.00 uur. 
  4 Gre Kluft 4965  
  5 Loura Schilder 4860  Johan van Loodam     
  6 Guus blauwbroek 4770
  7 Tinie van Diepen 4752 
  8 Riet van Diepen 4745  
  9 Henny van diepen 4708    
10 Gre Mollee 4681
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’T MOET AARS
Piet Bruin was boer. ’t Was niet zo maar een boer, hai was een grôte boer. 
Niet dat hai zoveul koeien molk of een zoôt skeipe had,  nei, ’t was gewoôn een grôte man.
Piet was ok een beetje dwarsig.    Piet deed alles zo’n beetje op ‘t oud of.
Z’n  ja was ja, en z’n nei was nei, maar Piet zoi vaker nei as ja.
Hai molk ommendeboi de  twuntig koeien en had ok nag een koppeltje skeipe.
Twuntig koeie met de hand melke is vezelf teveul dat Piet had een melkmesien kocht.
Hai molk de koeie, zette de busse an doik en klaar was Piet.  Nou gaat de melkfebriek nei een toidje 
over op tankmelken.  Piet most er ok an gelouve.
D’r kwam een manje van de febriek om Piet alle voordêle van tankmelken op te noemen, maar 
Piet zoi: ’ Zuks kost een zoôt geld en ik kroig as belôning areve cent meer.  Zuks gaat weer op an 
stroomkosten en den  moet ik zelf dat ding nag skoôn make ok. Ik doen dat niet.’ 
Ze ware uitpraat.   Dat manje van de febriek kwam nag een keer met het zellefde verhaal.
’t Antwoord van Piet was niet aars as de eerste keer.
In oktober kwamme d’r twei manne van de febriek. De ien was de baas, en de aar de man die er 
al meer kere weest was.   De baas had een brief in een envelop en deer sting in dat de busseraaier 
met de kerst stoppe zou.    Hai riedelde dut verhaaltje ok of teugen Piet. 
Hai zai ok nag:   ‘U kunt uw melk nog wel in de bus leveren maar dan moet u de bussen naar het 
Verlaat brengen.’
Hai gaf de envelop an Piet omdat ’t den officieêler was. 
Piet  pakte hem an en zoi teugen de manne:
‘Ik zet dut hier neer, en deer bloift ie staan,’ en hai zette de brief op een richeltje in ‘t  hossie.
‘Ik hew gien auto, gien trekker, ‘t Verlaat is tien kilometer hier vedaan, dat ik ken de melk niet 
brenge,  je bloive me melk maar mooi hier ophale,’ en hai ging weer an ’t werk.
Toedat ’t kerst werd stopte de busseraaier, dat de busse van Piet bleve an de weg staan. 
Daags nei de kerst belde Piet met de baas van de febriek en zoi:
‘Ik wul een tank hewwe.’  Piet zou nooit zegge ik moet.
Maar met wulle bedoelde  Piet wel moete. 
‘Ik zal zorgen dat u vandaag nog een tank krijgt,’ zoi de baas. ’t Gesprek duurde gien minuut.
’s Middags kwamme twei manne van de febriek met een kartje achter de auto weer een tank op 
sting.  Ze rede de wurft op en gingen nei de boet. 
‘Waar moet de tank staan, meneer Bruin?’ vroege de manne.
‘Deer,’ zoi Piet en wees nei een hoek in de boet.   De manne zette de tank deer neer.
Ze liete er een zoôtje water  inloupe om hem gnap op ofskot te zetten.
An ’t end van de rit dede ze de stekker in ’t stopkontact en de tank deed wat ie doen most.
Piet stoetelde wat  in de boet en keek  wat of de manne dede.
‘We zijn klaar, meneer Bruin,’ zoiden de manne.  
‘Ik wul hem deer hewwe,’ zoi Piet, en hai wees nei een are hoek in de boet.
’We willen je groeten,’ zoiden de manne. Ze trokke hullie jas an, stapten in de auto en korte hullie 
padje in.
De tank heb altoid in de hoek staan weer de manne hem neer zet hewwe.

 Klaas Jan Bierman
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WOENSDAGAVOND GYMGROEP GROSTHUIZEN ZOEKT NIEUWE LEDEN.
Na alle beperkingen start deze gymgroep op de woensdagavond opnieuw. Deze 55+ ouderen 
gymgroep, voorheen van Gymnastiekvereniging Voorwaarts, wil blijven bewegen. Er is gelukkig 
een nieuwe leraar gevonden. 
Er is nog plaats voor nieuwe leden, dus heb je belangstelling, kom vrijblijvend eens op de woens-
dagavond om 19.30 uur in de gymzaal in Grosthuizen (naast de school) meedoen!
Graag tot ziens.

VOCAAL ENSEMBLE FRANK & ZIJ IS OP ZOEK NAAR VERSTERKING!
Frank & Zij is een vocaal ensemble dat bestaat uit twintig dames. Vanaf het 
begin van dit millennium laten wij onze stem horen. De thuisbasis is Spierdijk, 
waar we steeds op donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur in de Pianokamer 
samenkomen om te repeteren. Het repertoire bestaat uit hedendaagse populaire 
muziek, maar ook licht klassiek gaat Frank & Zij niet uit de weg. De algehele 

leiding is steeds in handen van Frank Hoebe, die bovendien verantwoordelijk is voor alle arrange-
menten en de begeleiding. 
We staan bekend om onze veelzijdigheid, originaliteit en muzikaliteit waarmee we ons publiek 
steeds weten te boeien. 
We hebben voor het komende jaar verschillende concerten op de agenda staan, waarvoor we 
mooie programma’s hebben samengesteld en waarvoor we druk aan het repeteren zijn. Op dit mo-
ment hebben we ruimte om onze alten- en sopranengroep uit te breiden. Ben je muzikaal en durf 
je de uitdaging aan om je stem bij ons te laten horen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen 
naar frankenzij@gmail.com.
We ontvangen je graag om een keer vrijblijvend te komen luisteren tijdens een repetitie. Voor meer 
informatie over Frank & Zij: www.frankenzij.nl.     

MIJN NAAM IS ANITA KATER.  
Vanaf september 2021 ben ik mijn eigen bedrijf 
gestart. Dit is begonnen tijdens mijn studie Oefen-
therapie Mensendieck. Mijn begeleider van mijn 
afstudeerstage had wekelijks twee groepen. Deze 
mensen sporten al jaren samen. Dus naast dat er hard getraind 
wordt, worden de kaken ook goed getraind. Het is elke week op-
nieuw gezellig. Mijn begeleider gaf aan dat zij hiermee wilde stop-
pen en had mij deze mooie kans aangeboden. Ik heb hier mijn ei-

gen draai aan gegeven en zodoende heb ik nu mijn bedrijf een naam gegeven; Souplesse in balans. 
Bij Souplesse in balans kunnen ouderen begeleid sporten. Er worden liggende, zittende en staande 
oefeningen gegeven. Er wordt gewerkt aan mobiliteit, kracht, balans en ontspanning. Deze trainin-
gen worden gegeven door Anita Kater (Oefentherapeut en Bewegingsagoog), bij stal Liza te Berk-
hout (Slagterslaan 31, 1647 CB). Deze vindt wekelijks op vrijdag van 10.15 tot 11.00 uur plaats. 
Vind je het leuk om te kijken of om mee te doen, neem dan gerust contact op. U kunt mij bellen 
op het nummer 06-25397759 of mailen naar Souplesse-in-balans@hotmail.com
Word lid en ontvang een Souplesse in balans sportshirt! 
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2022                AGENDA 09-03 T/M 23-03                2022

Woe 09-03 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 09-03 13.30 uur Meerzicht, Scharwoude Handwerken
Woe 09-03 19.30 uur Meerzicht, Scharwoude Groot dictee van Scharwoude. 
    Kosten deelname €5,-
Do 10-03 14.00 uur De Ridder Berkhout OBBB. West-Fries Collectief. 
    Vrij entree voor leden en niet-leden.
Do 10-03 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO-Klaverjassen
Vr 11-03 17.00 uur Berkhout Violenactie Gymver. Olympia
Za 12-03 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 12-03 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za/zo 12/13-03 12.00-17.00 uur Berkhouter Kerk Expositie van schilderijen en beel-

den.
Zo 13-03 10.30 uur en 11.00 uur Eetcafé Les Deux Ponts Oudendijk 

Beetskoogkadeloop
Ma 14-03 10.00 uur Meerzicht, Scharwoude Modeshow
Di 15-03 13.30 uur Meerzicht, Scharwoude Koersbal
Di 15-03 20.00 uur Meerzicht, Scharwoude Zangkoor
Woe 16-03 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 17-03 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO-Muzikale quiz
Za 19-03 8.30 uur De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Za 19-03 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 19-03  De Koperblazer Jubileum reünie (oud)leden 
    Brassband Kunst naar Kracht
Za 19-03  Koggenland Heel Koggenland schoon. 
    Opschoondag.
Ma t/m za 21 t/m 26-03  Collecteweek ReumaNederland
Ma 21-03 13.30 uur Meerzicht, Scharwoude Quiltvermaak
Di 22-03 13.30 uur Meerzicht, Scharwoude Koersbal
Woe 23-03 13.30 uur Meerzicht, Scharwoude Handwerken
Wo 23-03 20.00 uur Eetcafé 70 De Goorn Jaarvergadering St. Barbara
Woe 23-03 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:

Vr 25-03 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Za/zo 26/27-03  Gildehal Avenhorn Fancyfair Het Gilde
Za/zo  26/27-03 11.00-16.00 uur Kerk Oudendijk Boekenbeurs
Zo 27-03  Café d’Ontmoeting  Kunst naar Kracht
   De Goorn Beschermclub concert (exclusief 

voor leden beschermclub) 
Zo 27-03 14.30-17.00 uur De Goorn, Rozenstaete Lentemarkt handwerkclub 
    De Rozenstek
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Za 09-04  De Ridder Berkhout Presentatie jaarboek 2021 HKBB
Zo 10-04 11.00 uur De Ridder Berkhout  Koffieconcert De Volharding
Zo  24-04 15.00 uur Berkhouter Kerk Concert. Beatles krakers met Shin-

dig
Vr 29-04 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
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
Vr. t/m zo 17-06 t/m Berkhout Jubileumweek voetbalvereniging
  26 -06  Berkhout
Za 25-06 20.00 uur Parkschouwburg Jubileumconcert Kunst naar Kracht

TENSLOTTE

Omdat we gaan verhuizen en we niet alles mee kunnen nemen, houden we een garageverkoop 
samen met de buren in de Kerkebuurt 162, Berkhout van 10.00 tot 15.00 uur. 
U bent van harte welkom. Henk, Wil, Annie en Arie.

Te koop.
Hondenbench merk Ferplast kunststof voor in de auto voorzijde met 2 metalen schuifroosterdeur-
tjes br. 81 - d. 50 - h. 63 cm. 40,00 euro.
Metalen bench opvouwbaar met metalen bodemplaat br. 63 - d. 54 - h. 61 en 25 euro.
Kunststof hondenmand br. 53 - d. 34 cm. 10 euro.
Hondenfietsmand met draadkoepel 55 cm. voor op de lastdrager 25 euro.
 Telefoon 06-12495229

Verloren: Sleutels bij winkelwagens bij de LIDL.
 Kolblei 112, Avenhorn, tel. 06-23744296

Volkstuin in Berkhout te huur.
Wilt u graag verse- en gezonde groenten kweken en daarna ook eten? Tuinvereniging De Kweker 
in Berkhout heeft per L maaft 2022 nog 3 tuinen te huur voor het kweken van groente, bloemen, 
klein fruit enz. voor de inwoners van Berkhout en BobeÍdijk. De beschikbare tuinen hebben een 
oppervlakte van: ca. 157, 702 en 47 m2. De tuinen liggenachter de tennisbanen aan de Slagter-
slaan en zijn direct beschikbaar. Hebt u belangstelling in een van de volkstuinen neem dan contact 
op met de secretaris, Jack Sjerps, Slagterslaan 19, 1647 CA Berkhout, tel. 0229-551962,
e-mail sjerps19448@gmail.com.

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


