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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 30 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.
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Tenslottes en familieberichten:
Zakelijke advertenties:
Verspreidings-coördinator:
Rabobank West-Friesland:

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

VAN REDACTIEZIJDE
Weer terug naar normaal, weten we nog hoe dat is? Elkaar weer normaal
begroeten met een handdruk, 3 zoenen of een knuffel bijvoorbeeld.
Of moeten we er weer aan wennen dat (nieuwe) normaal?
Blijven we afstand houden omdat dat normaal is of vanwege de angst
toch (nog of weer) ziek te worden.
Ik hoop voor iedereen dat het snel weer normaal is en dat we gaan
genieten van de leuke dingen die in deze Heraut staan!
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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

Verbouwing Huisartsenpraktijk De Goorn
Van maandag 4 t/m vrijdag 15 april zullen we binnen Gezondheidscentrum De Goorn de ruimte
van de oude apotheek en doktersassistenten gaan verbouwen. Het Gezondheidscentrum en de
Huisartsenpraktijk zullen geopend blijven, maar er zal helaas wel sprake zijn van enige (geluid)
overlast. De balie van de huisartsenpraktijk zal in deze periode ook gesloten zijn, voor vragen
kunt u ons het beste telefonisch bereiken via 0229-542808 of via een bericht in uw patiënten
portaal. Komt u voor het bloedprikken tussen 8:30-9:30 of andere dringende vragen dan kunt u
zich melden bij de administratie, rechts van de balie en wachtkamer.
We hopen u eind april weer te mogen verwelkomen in een prachtig verbouwde huisartsenpraktijk.
De extra gecreëerde ruimte hopen we zo snel mogelijk te kunnen benutten voor nieuwe inwoners
van De Goorn die zich vanaf dat moment weer kunnen aanmelden.


Team Huisartsenpraktijk De Goorn
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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:
27 mrt. 10.00 uur
03 apr. 10.00 uur

Ursem
Oudendijk

ds. C.Mataheru organist: mw. D. Schuijtemaker
ds. H.Reedijk
organist: dhr. J. Stens

Bovenstaande diensten zijn gemeenschappelijke met PG Zeevang/Oudendijk en PG Koggenland
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.

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
27 maart
10.00 uur
ds. Chris Mataheru
Ursem
4e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland
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3 april
10.00 uur
ds. Hans Reedijk
Oudendijk
5e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland
10 april		 10.00 uur ds. Henk van Olst
Berkhout
6e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG Koggenland
14 april		 19.30 uur ds. H. Reedijk
Beets
Witte Donderdag – Viering van Brood en Wijn – Gezamenlijke viering met PG Koggenland
15 april
19.30 uur
ds. H. Reedijk
Avenhorn
Goede Vrijdag – Gezamenlijke viering met PG Koggenland

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 MAART T/M 1 APRIL 2022
Zat. 26 mrt.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering.
Zon. 27 mrt.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor.
Woe. 30 mrt.
16.30u Viering door de week.
Vrij. 1 apr.
19.00u Stille aanbidding.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 APRIL 2022
Zat. 2 apr.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering.
Zon. 3 apr.
10.00u Eucharistieviering m.m.v Remember.
Woe. 6 apr.
16.30u Viering door de week.		
Vrij. 8 apr.
19.00u Stille aanbidding.
Gedoopt: Zondag 20 maart jl. heeft Joep van der Gulik het H. Doopsel ontvangen.
Overleden: Joop Huisman, 87 jaar
Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief
of op de website: www.parochiedegoorn.nl
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met icoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.
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.
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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

KAARSENACTIE
WEL BETAALD MAAR GEEN KAARS?
Als u vorig jaar geld heeft overgemaakt voor een kaars maar deze nog niet
heeft ontvangen, dan komt dat omdat wij uw adres niet weten.
Bij een bankbetaling wordt geen adres vermeld.
Wilt u daarom uw adres doorgeven aan Ria Meijer, Molenhof 23, 1633 HN
Avenhorn, telefoon 0229-543190 of e-mail stichtingkerkdegoorn@outlook.
com dan zorgen wij ervoor dat u zo snel mogelijk alsnog de bestelde kaars ontvangt.
Ria Meijer,
Stichting Vrienden van de Parochie

- Zonder actie wordt artrose volksziekte #1ReumaNederland na twee jaar weer met
collectebus langs de deuren
In de week van 21 tot en met 26 maart kunnen de vrijwilligers van ReumaNederland eindelijk weer langs de deuren met de collectebus. De collecteweek van ReumaNederland viel twee jaar op rij in het water
door de coronasituatie. Dit jaar staat de collecteweek in het teken van de strijd tegen artrose, de
meest voorkomende vorm van reuma. Artrose treft zeker 1,5 miljoen Nederlanders en dit aantal
stijgt snel. Artrose is nog niet te genezen. Daarom is geld nodig voor meer onderzoek naar behandelingen die artrose genezen.
Tijd voor een offensief tegen artrose
Jan Willem Förch, directeur ReumaNederland: “Als we niets doen, is artrose straks volksziekte
nummer 1 in Nederland. Mensen denken onterecht dat artrose simpelweg slijtage van je gewrichten is en een aandoening die er gewoon bij hoort als je ouder wordt. Er is te weinig aandacht voor
de ziekte artrose die mensen die middenin het leven staan letterlijk en figuurlijk afremt in alles wat
ze willen en kunnen. De impact die artrose heeft op het leven van zoveel Nederlanders kunnen
we niet accepteren. Daarom strijdt ReumaNederland voor een behandeling die artrose geneest”.
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Jubileumjaar vol (muzikale) activiteiten
Weerzien
Op zaterdag 19 maart hielden wij onze reünie voor (oud)leden van
Kunst naar Kracht. Hoe leuk was het weerzien met collega muzikanten waarvan sommigen zelfs nog in de jaren 70 bij de band hadden
gespeeld.
Geweldig om na al die jaren weer eens samen te zijn en herinneringen op te halen over het wel
en wee van de vereniging. Herinneringen over de periode als fanfare, de omzetting naar brassband
in 1972. De drumband, het jeugdorkest, de dirigenten en de vele concerten en concoursen. Ook
onze schoolbezoeken om kinderen enthousiast te maken voor muziek en de vele muzieklessen.
Aanvankelijk bij een aantal leden thuis, later door professionele muziekdocenten in ons eigen
verenigingsgebouw.
Zo kwamen -onder het genot van een hapje en een drankje- vele jaren Kunst naar Kracht voorbij.
Wat was het leuk om elkaar weer te zien en bij te praten!
Jubileumbier
Heb je ons jubileumbier al geproefd? Brassband Kunst naar Kracht heeft twee
speciaalbieren laten brouwen. Volledig met eigen etiket en eigen smaak!
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 op www.bbknk.nl. Losse flesjes, of diverse pakketten. Of
klik op de QR-code voor je bestelling.
Beschermclub concert
Komende zaterdag 27 maart wordt exclusief voor onze leden van de beschermclub het jaarlijkse
“BC-concert” gegeven. Speciaal voor dit jubileumjaar wordt dit concert gegeven in zaal D’ Ontmoeting. In een informele sfeer krijgen de beschermclubleden een mooi programma voorgeschoteld. Met als hoogtepunt de wereldpremière van het muziekstuk wat speciaal voor Kunst naar
Kracht is gecomponeerd t.g.v. het 100-jarig bestaan.
Kaartverkoop jubileumconcert
Ons jubileumconcert op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg beloofd een geweldig evenement
te worden! Als special guest hebben wij Shirma Rouse gevraagd om samen met ons een swingend
concert te geven. Het wordt een fantastische muziekavond met Brass & Soul waarbij stilzitten niet
aan de orde is.
Kaarten à € 25,- zijn vanaf 4 april te bestellen via de website van de Parkschouwburg.
Leden van de beschermclub hebben als VIP nu al de mogelijkheid om kaarten te bestellen, maar
vanaf 4 april wordt de verkoop voor al het overige publiek geopend. Wacht dan niet te lang en
bestel snel je kaarten!
Kalender:
Zondag 27 maart Beschermclub concert (excl. voor leden beschermclub) - zaal D’ Ontmoeting
Zaterdag 21 mei Brass Night m.m.v. diverse brassbands - Dorpshuis Grosthuizen
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Zaterdag 25 juni
Zaterdag 09 juli
Zaterdag 19 nov.
Zaterdag 17 dec.

Jubileumconcert met Shirma Rouse - Parkschouwburg Hoorn
Regio Muziek Festival m.m.v. regionale HaFaBra orkesten - De Goorn
Play inn m.m.v. Yamaha artiesten - Cultuurkoepel Heiloo
Kerstconcert - Rk kerk De Goorn

De brassband heeft nog een aantal andere muzikale activiteiten gepland staan, maar bovenstaande worden door Kunst naar Kracht zélf georganiseerd. Zie de agenda op onze website voor een
totaaloverzicht.
Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

Op zoek naar vrijwilligerswerk?
Kom naar de Vrijwilligersmarkt!
Hoorn, 10 maart 2022 - Wil je vrijwilligerswerk doen,
maar weet je niet wat de mogelijkheden zijn? Heb je
behoefte aan (meer) sociale contacten? Vind je het
leuk om samen activiteiten te doen en je tegelijkertijd in te zetten voor een ander? Kom dan zaterdag 26 maart naar de Vrijwilligersmarkt
van Vrijwilligerspunt Westfriesland in Sportcentrum Hoorn en laat je inspireren! Toegang is gratis.
Inloophuis Pisa, Bakkerijmuseum Medemblik, Oogvereniging Noord-Holland, De Huiskamer
Enkhuizen, Bijenteeltvereniging West-Friesland, WilgaerdenLeekerweideGroep, Stichting Ayúdame…; slechts een greep uit de ruim 40 maatschappelijke organisaties uit West-Friesland die zich
tijdens de Vrijwilligersmarkt presenteren. Al deze organisaties kunnen enthousiaste vrijwilligers
gebruiken en vertellen graag over wat ze jou als vrijwilliger kunnen bieden. Loop op je gemak langs
de marktkramen, drink een kopje koffie of thee, maak een praatje en ontdek de vele verschillende
mogelijkheden van vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerspunt helpt
Weet je nog niet wat je leuk vindt en hoe je jouw talenten kunt inzetten? Ook Vrijwilligerspunt
Westfriesland staat met een marktkraam op de Vrijwilligersmarkt. Een medewerker kan direct
samen met jou op zoek gaan naar vrijwilligerswerk dat je plezier geeft én bij je past! Heb je vragen
over vrijwilligerswerk, laaggeletterdheid, (taal)trainingen en workshops? Ook daarvoor kun je bij
Vrijwilligerspunt terecht!
Doe es gewoon vrijwillig en kom naar de Vrijwilligersmarkt!
Wanneer: zaterdag 26 maart, 10.00 – 14.00 uur
Waar: Sportcentrum Hoorn, Holenweg 14a, Hoorn
Parkeren en toegang gratis.
Voor meer informatie en een overzicht van de deelnemende maatschappelijke organisaties, ga naar
www.vrijwilligerspunt.com/vrijwilligersmarkt
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Doe
es gewoon
es

vrijwillig
Kom naar de
Vrijwilligersmar
kt

Laat je inspireren door ruim 40
organisaties uit West-Friesland

Zaterdag 26 maart
10.00 - 14.00 uur
Sportcentrum Hoorn
Toegang gratis
Kijk voor alle informatie over de markt op:
www.vrijwilligerspunt.com/vrijwilligersmarkt
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Jouw gft & etensresten zetten de tuin in bloei Click &
Collect Compost bij HVC in Middenmeer en Purmerend
De lente komt er aan. Tijd om weer lekker buiten in de tuin een
kop koffie te drinken en genieten van de eerste bloemen die beginnen te bloeien. Verwen je tuin extra door de aarde te verrijken
met een bijzondere grondstof: compost! Deze grondstof maakt
HVC van jouw ingeleverde gft & etensresten. Kippenbotjes, klokhuizen en aardappelschillen vormen namelijk de basis voor compost. Om je te bedanken voor het
scheiden van jouw gft & etensresten bieden HVC en de gemeenten op zaterdag 26 maart gratis
compost aan.

persbericht.

Gratis compost
Net als vorig jaar biedt HVC op de locaties in Middenmeer en Purmerend de mogelijkheid om
op
een coronaproof
Alkmaar,
7 maartmanier
2022 gratis compost af te halen. Na aanmelding kunnen inwoners compost
ophalen. Dat kan via de speciale drive-through, maar dit jaar is het ook weer mogelijk om zelf
compost in bakken of zakken te scheppen.
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kan via de speciale drive-through, maar dit jaar is het ook weer mogelijk om zelf compost in
Meer informatie
zakken te scheppen.
De compostactie van HVC vindt plaats op zaterdag 26 maart bij de locaties in Middenmeer (Koggerandweg
1) en Purmerend
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20 kilo compost uit een volle gft-bak
Iedere volle gft-bak van 140 liter staat gelijk aan ruim 20 kilo compost. Door compost te verm
tuinaarde verbetert de structuur van de grond en zorgt dat de grond regenwater goed kan op
Bovendien activeert compost het leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor plante
gaat compost bodemziekten tegen.

Meer informatie
De compostactie van HVC vindt plaats op zaterdag 26 maart bij de locaties in Middenmeer
(Koggerandweg 1) en Purmerend (Netwerk 60-62). Inwoners mogen op afspraak gratis com
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halen. LET OP: Het is verplicht om een aanhanger af te dekken met een zeil of net. Hierop s

De Goorn – Handwerkclub De Rozenstek, die dit jaar 40 jaar geleden is opgericht, houdt op 27
maart haar Lentemarkt in De Rozenstaete. De laatste 2 jaar konden we geen markt organiseren,
zodat onze voorraad mooie spullen , flink is gegroeid. Ons oudste lid wordt dit jaar honderd en
heeft vanwege slecht zicht te kennen gegeven, dat zij met haken gaat stoppen. De markt gaat open
om 14.30 uur tot 17.00 uur. Er is ook een gezellige koffie hoek, om bij te praten.
Groet Corrie Bos.


IJsclubs Avenhorn en De Goorn worden één!
Beste schaats-fan,
Inderdaad, schaats-fan! Dat is wel de beste benaming voor iedereen die schaatsen in het algemeen
en onze beide ijsverenigingen van De Goorn en Avenhorn in het bijzonder, een warm hart toedragen.
Want bij IJsclub Avenhorn en IJsclub De Goorn zijn nu en in het verleden heel veel mensen betrokken geweest. Zoals jeugdschaatsers, tourschaatsers, trainers, leden , bestuursleden, vrijwilligers
sponsors, donateurs, oud-(bestuurs)leden etc.
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De Goorn en Avenhorn, met ooit twee burgemeesters, twee banken, twee keer twee kroegen en
nog veel meer dingen keer twee of meer, zijn zo langzamerhand in elkaar vergroeid geraakt en eigenlijk in veel opzichten al ÉÉN. Zo ook nu en daarom willen wij u via deze weg laten weten dat
wij per 1 juli 2022 samen gaan en officieel één gezicht gaan krijgen.
Wij zijn wij nu ongeveer 1,5 jaar met elkaar in gesprek, waarbij ongeveer een jaar geleden de
intenties naar elkaar uitgesproken zijn dit te gaan doen. Het laatste jaar hebben we, ondanks alle
beperkingen, de uiteindelijke samenvoeging uitgewerkt en is er eind december door de besturen
een definitieve goedkeuring gegeven.
Een mooi moment om te vieren dat het gelukt is en een toast uit te brengen op de toekomst van de
nieuwe ijsclub. Maar ook om een keer iedereen, maar dan ook iedereen de gelegenheid te geven
te bedanken voor zijn/haar inzet in het verleden, heden maar natuurlijk ook voor de toekomst.
Want ondanks dat natuurijs steeds schaarser wordt, het moment dat het er ijs ligt is een prachtig
fenomeen. Maar ook op de IJsbaan De Westfries waar nog steeds heel veel jeugdschaatsers en
tourschaatser plezier beleven aan deze traditionele sport.
Uitnodiging
Wij willen alle leden, oud-leden, oud-bestuursleden, sponsors, vrijwilligers, verenigingen en iedereen die voor ons iets betekent of betekend heeft, uitnodigen voor het officiële gedeelte met
receptie. Deze vindt plaats bij Eetcafé 70 / zaal Dolleburg op vrijdag 1 april van 19.30 tot
21.00 uur. Wij willen iedereen van harte welkom heten om samen met ons het glas te heffen op
de toekomst.
Laat even weten of u komt zodat we hiermee rekening kunnen houden met de catering. U kunt
hiervoor een van de onderstaande mailadressen gebruiken.
IJsclub Avenhorn en IJsclub De Goorn
info@ijsclub-de-goorn.nl
info@ijsclubavenhorn.nl

Lente! Lente! Lentemarkt bij Sogges!!
Winter is het amper geweest, herfst des te meer. Na die
stormachtige periode zijn we allemaal dringend toe aan het
voorjaar.
Dat treft, want de lente gaat weer helemaal los: sneeuwklokjes, krokussen en narcissen schieten de grond uit. En zie de
(paas)hazen eens rennen!
Tijdens de lentemarkt hele dagen geopend!
Ook bij Sogges hebben we de lente in onze bol en zijn we
van 29 maart t/m 2 april, 1 week hele dagen geopend: van
9 uur tot half 5. Die week organiseren we de lentemarkt.
Pasen is, naast de christelijke betekenis, ook het feest van
de vrolijke kleuren en de uitbundige versieringen. Er zijn
landen waar paaseieren echte kunstwerkjes zijn.
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We hebben voor u een heleboel verschillende paaseieren verzameld en daarbij zal de winkel vol
staan met hazen, haantjes en kipjes.
Ook uw veranda, tuin of balkon kunt u gezellig aankleden. We hebben een mooi aanbod aan
bloempotten, kleden, spullen voor de buitenkeuken etc.
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

Zomerkleding- en speelgoedbeurs
Komt u op zaterdag 2 april ook naar de Zomerkleding- en speelgoedbeurs in
Obdam? Op de beurs vindt u een groot aanbod van baby-kinder-dames-herenkleding in alle soorten en maten, evenals schoenen, boeken, speelgoed
en grote babyartikelen, zoals bijvoorbeeld kinderwagen, autostoeltje, logeerbedje, etc….
Wat: Zomerkleding- en speelgoedbeurs
Wanneer: Zaterdag 2 april 2022
Waar: Sporthal De Stap, Stationsweg 6, Obdam
Tijd: 14.00–16.00 uur
Inschrijven en Inschrijfavonden
Als je spullen wilt verkopen op de beurs, kun je gebruik maken van één van onderstaande mogelijkheden:
1. Een afspraak maken met onderstaande personen om jouw spullen in te laten schrijven. Wacht niet te lang met het maken van een afspraak, het kan druk zijn.
Karla: 0226-452079 (Obdam)
Annet: 0226–451874 (Hensbroek)
Linda: 0229-726901 (Wogmeer)
Laura: 06-22882302 (Ursem)
Ellie: 06-23390500 (Heerhugowaard)
2. We organiseren twee inschrijfavonden. Op 23 maart en 31 maart kun je jouw spullen
laten inschrijven tussen 19.00-20.00 uur bij Groen Kinderopvang aan de Overweg 11
in Obdam. Deze lever je op de ochtend van de beurs zelf in tussen 8.30-9.00 uur bij de
sporthal.
3. Ook kun je zelf jouw spullen inschrijven. Hiervoor kun je prijskaartjes, materialen en
een uitleg halen op één van de inschrijfavonden. Deze lever je op de ochtend van de
beurs zelf in tussen 8.30-9.00 uur bij de sporthal. Wil je hier meer informatie over, mail
dan naar kledingbeursobdam@gmail.com.
De artikelen die we tijdens de beurs niet verkopen, gaan naar Roemenië. Speelgoed en grote babyartikelen kunt u retour krijgen, tegen een kleine vergoeding per artikel.
We zijn ook te vinden op Facebook.
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“Het ondenkbare denkbaar maken”
Geeske Hovingh preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 3 april 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 Geeske Hovingh spreken over “Het ondenkbare denkbaar maken”. Staan
wij open voor onze medemens? Wat betekent helpen, toelaten, in deze tijd? Ervaringen in het
Wereldhuis.
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 3 april te ontmoeten. U bent van harte
welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

The Lasses in de Pianokamer:
een middag in Schotland
Twee stemmen die elkaar perfect aanvullen, beeldschone nummers uit de
folk & americana, dan zit je bij The Lasses goed. Sophie ter Schure en Margot
Merah staan regelmatig op de grotere podia: Paradiso in Amsterdam, Tivoli in
Utrecht, en zelfs op NPO1 waren ze te zien, bij het muziekprogramma Vrije
Geluiden. Maar ze spelen misschien wel het liefst op de kleinere podia waar je praktisch onversterkt kunt zingen, zoals bij onze eigen Pianokamer!
Na een aantal tours door Schotland zijn The Lasses nu bezig
met het maken van een theaterprogramma met vooral Schotse nummers. Bij dit concert in De Pianokamer zullen ze een
aantal van die nummers zingen en natuurlijk vertellen ze ook
mooie verhalen over de liedjes én over hun tours. The Lasses
begeleiden zichzelf op gitaar en ukelele, bodhrán (Ierse percussie) en shrutibox (een kleine versie van een harmonium).
Zondag 3 april
Spierdijkerweg 112, Spierdijk
Aanvang 14.30 uur
Entree 15 euro reserveren kan op nummer 0229 563430
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Op zondag 10 april aanstaande, zal het orkest van onze muziekvereniging een
koffieconcert geven. Aanvang 11.00 uur.
In de gymzaal van het dorpshuis Ridder St. Joris zal een gezellige en covid veilige opstelling
voor het orkest en publiek worden gecreëerd.
De zaal zal 10.15 uur voor het publiek worden geopend. De toegang is gratis. U kunt langs de
bar gaan om een kopje koffie, thee of iets anders en eventueel iets lekkers te kopen en dan naar
de gymzaal gaan.
Voor én na de pauze zullen goed in het gehoor liggende nummers worden gespeeld. Het laatste
nummer zal omstreeks 13.15 uur klinken, zodat er nog een flinke zondagswandeling achteraan
kan worden gepland.
Door allerlei omstandigheden is bij ons het ledenaantal helaas aan het minderen, maar Berkhout
en Bobeldijk worden steeds groter.
Er wordt flink aan nieuwbouw gewerkt. Waarschijnlijk komen er ook nieuwe muzikanten in
Berkhout en omstreken wonen. Jullie zijn altijd welkom om eens bij ons te komen luisteren en
eventueel ook mee te spelen. Wij hebben instrumenten in eigen beheer. Het maakt eigenlijk niet
uit wat je speelt, alle muzikanten, beginnend en ervaren zijn van harte welkom. In het leerorkest
zitten inmiddels ook een aantal beginnende ouderen !!
De muziekkeuze is breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische
klanken.
De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs in
onze repetitieruimte, de gymzaal van het Dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Het leer/jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur.
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 of een repetitie bezoeken.
Het verzamelen van oud ijzer en overige metalen blijft voor ons een speerpunt. Bladmuziek,
reparatie en aanschaf instrumenten kunnen zo worden bekostigd.
Bij de firma Koeman aan het Oosteinde staat voor ons een container van de fa. Blokdijk. Grote
stukken of geen vervoer, bel 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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Volharding
Koffieconcert

10 april – 11.00 uur
Berkhout – Ridder St Joris
Gratis entree
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Lezing:
Hoe houden Koggenlanders droge voeten?

woensdag 20 april 2022
Inloop 19:30 start presentatie 20:00 uur
NH Kerk, Kerkpad 4, Ursem
Het programma duurt tot circa 21:30 uur daarna sluiten we af met een borrel.
Vrijwillige eigen bijdrage zal gaan naar het Hervormde kerkje in Ursem.

Jan Wijn en Britt Koppes van het hoogheemraadschap nemen ons mee in een lezing over
het thema dat iedereen aangaat. Hoe houden we droge voeten? En hoe klimaatbestendig
is Koggenland?
Op 20 April 2022 organiseert Rotary Koggenland in samenwerking met HHNK een lezing over
dit onderwerp in het kerkje van Ursem. Britt Koppes en Jan Wijn zijn klimaat adviseur voor het
hoogheemraadschap. In deze lezing nemen Jan en Britt ons mee in de volgende onderwerpen voor
Koggenland:
* Wateroverlast
* Droogte
* Hitte
* Overstromingen
Hierin komt ook naar voren wat de overheid hieraan doet om dit op te lossen/ tegen te gaan en
wat wij zelf hieraan kunnen doen.
Meer informatie is te vinden op WWW.ROTARY.NL/KOGGENLAND
Aanmelden kan vanaf nu via INFO@ROTARYKOGGENLAND.NL
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‘Wandelt’ u mee?
De historische vereniging Hemony nodigt u uit om op donderdagavond 21 april a.s. mee te gaan
op een ‘virtuele wandeling’ door onze dorpen Scharwoude, Grosthuizen, Oudendijk, Avenhorn
en De Goorn.
Om 20.00 uur wordt u ‘aan de start’ verwacht in de zaal van ‘Brasserie De Grost’, Grosthuizen 80,
1633 EP AVENHORN/ GROSTHUIZEN
U doet actief mee, want aan de hand van een groot aantal historische foto’s loopt u als het ware
door onze dorpen heen. U herkent ongetwijfeld de afbeeldingen en weet beslist ook nog wel een
en ander over een getoonde foto te vertellen. Kortom het wordt een gezellig onderonsje. Noteer
deze avond in uw agenda. Wij rekenen op u!
Voor leden van onze vereniging is de toegang gratis.
Bent u nog geen lid en wilt u toch graag komen? Voor slechts € 5,00 entree kunt u meegenieten
en, voor slecht € 2,50 extra, gelijk lid worden inclusief ons nieuwe jaarboekje ‘Veenhoperkogge’
nr. 26.
Om 19.30 uur, voorafgaande aan de ‘wandeling’ zal het bestuur van onze vereniging aan u, als
lid, verantwoording afleggen over de afgelopen 2 jaar waarin wij, door corona, helaas elkaar niet
hebben kunnen ontmoeten.
Tot 21 april a.s. om 19.30 of 20.00 uur.

Alvast een voorproefje?
We wandelen door het Avenhorn van rond 1920. Rechts bij de Akerboom kunnen we de Walingsdijk op.”
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Van de Oranjevereniging Avenhorn/
De Goorn:
Nog even en dan is het eindelijk weer zover,
Koningsdag 2022!
Om weer een onvergetelijke Koningsdag te kunnen organiseren, zullen wij weer gaan collecteren. In de week
van 19 tot 22 april kunt u een collectant van de Oranjevereniging aan de deur verwachten. We zoeken overigens nog collectanten, wilt u helpen collecteren? Mail naar Angela Mak: angelamak2020@outlook.com
Tijdens Koningsdag zal bij het gemeentehuis de vlag gehesen worden. Dit zal om 9.30 u gebeuren
onder muzikale begeleiding van de Brassband ‘Kunst naar Kracht’.
De hele verdere Koningsdag zullen we traditiegetrouw rondom de Koggenhal vieren. Uiteraard
is er ook dit jaar weer een gezellige vrijmarkt, officieel van 10.00-12.00 uur, maar voor een goed
plekje mag je altijd eerder komen.
Clown:
“Flippelien en Emmalien en het geheim van het gevonden boek.”
Het optreden van de clown Flippelien en haar zus Emmalien is van 10:00-11:00 in het Sportcafé
van de Koggenhal. Dit is leuk voor de kinderen tot +/- 6 jaar.
Entree is GRATIS!.
Wandel/fietstocht:
Dit jaar organiseren wij ook weer een wandel -en fietstocht met stops onderweg voor de nodige
versnaperingen.
De wandeltocht is 5 km, hier zit een puzzeltocht in verwerkt. Leuk voor het hele gezin!
Er is een fietstocht uitgezet die op 2 manieren te fietsen is, lang (40 km) of kort (28 km) met een
lekkere tussenstop.
De fiets/wandelroutes zijn op Koningsdag bij het plein voor de Koggenhal op te halen tussen
13:30-14:00. Deelname is voor jong en oud GRATIS!
Klaverjasdrive:
Zoals andere jaren zullen we ook dit jaar weer gaan klaverjassen! De klaverjasdrive vindt plaatst
in de middag. Exacte tijd en plaats volgen nog. Inleg is 3,50 euro en er zijn weer mooie prijzen te
winnen.
Kinderspelen:
Vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur zijn er in de Koggenhal allerlei leuke spellen te spelen voor kinderen, denk aan een stormbaan, oudhollandse spelletjes, twister xl, bouwen met grote legoblokken,
tafelvoetbal, schminken en nog veel meer. Ook is er een popcornmachine en limonade.
Alle kinderen krijgen een stempelkaart en mogen zelf de activiteiten langs. Bij de meeste spellen
is begeleiding aanwezig voor uitleg van het spel, maar de kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eigen ouders.
Deelname is GRATIS!
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Steenwerpen:
Ook dit jaar organiseren we weer het ondertussen welbekende steenwerpen! De “gouden wisselkei” staat al 3 jaar op de plank bij team “Keigaaf”! Welk team volgt hen op?
Iedereen kan steenwerpen! Probeer met een kei (steen) de dobbelsteen van een paaltje te gooien;
met een leuke groep mensen en onder het genot van een drankje een fantastische bezigheid!
Schrijf je team (7 personen) vanaf nu in! Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per team. Het steenwerpen vindt plaatst van 15:30-17:30.
Dit jaar organiseren we ook steenwerpen voor junioren, ca. 11 tot 16 jaar. Wil je meedoen met het
juniorentoernooi? Schrijf je in, dit hoeft niet met een compleet team. Voor de junioren stellen we
de teams samen met alle aanmeldingen die er binnenkomen. Deelname voor junioren is GRATIS!
Attentie voor mensen thuis:
Net als voorgaande jaren willen we voor mensen die niet kunnen deelnemen aan de festiviteiten in
onze dorpen, een attentie organiseren. Denk hierbij aan zieken of hun mantelzorgers.
Kent u iemand die op Koningsdag een extra attentie kan gebruiken? Meld hem of haar bij ons aan!
De aanmelding sluit op 20 april 2022.
Wij kijken uit naar een geweldige Koningsdag en hopen op een grote opkomst van jong en oud.
Hieronder verschillende aanmeld/inschrijfformulieren voor Koningsdag 2022.
Hartelijke “oranje” groet van de Oranjevereniging Avenhorn/De Goorn
AANMELDING ATTENTIE VOOR MENSEN THUIS:
Naam:...................................................................................................................................................................................................................................
Adres:...................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:.....................................................................................................................................................................................
Telefoon:............................................................................................................................................................................................................................
Lever bovenstaande aanmelding in bij Edith Brugman Rikkers, Kantbeugel 1-B, 1648 HW De
Goorn of mail naar edith.rikkers@gmail.com
INSCHRIJFFORMULIER KLAVERJASDRIVE of KEEZEN:
Naam:...................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................................................................................................................................................
Om in te schrijven kun je mailen naar st.oranjefeesten.klaverjas.keezen@gmail.com of bovenstaand inschrijfformulier inleveren bij Paula Reerink, Pieter Grootstraat 12, De Goorn
INSCHRIJFFORMULIER STEENWERPEN (volwassenen):
Naam Team:....................................................................................................................................................................................................................
Naam Captain:..............................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer:.......................................................................................................................................................................................................
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Namen teamleden:
1................................................................................................................................................................................................................................................
2................................................................................................................................................................................................................................................
3................................................................................................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................................................................................................................
6................................................................................................................................................................................................................................................
7................................................................................................................................................................................................................................................
Steenwerpen volwassenen aanmelden via st.oranjefeesten.steenwerpen@gmail.com of onderstaand formulier inleveren bij Rian Schuitemaker, Veldbeemd 20 in De Goorn.
Steenwerpen junioren aanmelden via st.oranjefeesten.steenwerpen@gmail.com
(naam en leeftijd aangeven).

WKK 2020 biljarttoernooi gaat nu echt de inschrijving openen
Na de volledige heropening van de horeca en de zekerheid dat we niet meer in lockdown zullen
belanden, durven we de inschrijving voor ons WKK 2020 biljarttoernooi aan te kondigen.
Vanaf maandag 16 tot en met zaterdag 21 mei kunnen de ballen in De Ridder Berkhout weer gaan
rollen. Bij groot aantal deelnemers starten we op vrijdag 13 mei.
Hoewel het toernooi sinds het begin in 2000 bedoeld was voor deelnemers uit Koggenland,
kunnen ook niet ingezeten leden van Koggenlandse clubs inschrijven..
Er kan ingeschreven worden vanaf maandag 28 maart en de digitale brievenbus sluit op zondag
1 mei. Vermeld u wel graag het gemiddelde, zodat de programma indelers enig beeld van de
krachtsverhoudingen hebben. Er mag 1 verhindering worden opgegeven.
De 10 euro inschrijfgeld graag contant voldoen op de eerste speelavond.
Het e-mailadres voor inschrijving is : bilwkk2020@gmail.com
Toeschouwers zijn vanzelfsprekend altijd welkom om de matadoren aan het werk te zien.
Tot ziens tijdens ons toernooi, zonder QR-rcode en zonder mondkapje, maar met een blij gezicht
omdat het na twee jaar dan eindelijk gaat gebeuren.



Namens het OBT,
Peter Kroon
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Het Oosteinde omstreeks 1906

Links zien we gedeeltelijk cafe ‘De Hoop’ van Van der Pijl. Daarna zien we het huis van de familie
Sas (Oosteinde 32). Hier is Gerard Sas geboren, die jaren met een rijdende winkel door Berkhout
heeft gereden.
Midden op de weg zien we een hondenkar. In allerlei beroepen waar een last te vervoeren was,
werden trekhonden gebruikt door: postbezorgers, marskramers, eierhandelaren, krantenbezorgers,
melkboeren, noem maar op. Sommige honden schijnen zelfs trekschuiten getrokken te hebben.
In verband met het dierenwelzijn werd op 1 september 1911 de Trekhondenwet ingevoerd, en
verdween de hondenkar uit het straatbeeld.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

Donderdagmiddag bij de KBO DE GOORN
Wat fijn dat de donderdagmiddag weer KBO-middag is in de Rozenstaete.
Na een voorzichtige start op 17 februari j.l. met klaverjassen is het een week
later filmmiddag met een zeer grote toeloop. Er moest hier en daar wat stoelen
verschoven worden om goed zicht te krijgen op het witte doek en daar zullen
wij in de toekomst rekening meehouden, zodat iedereen de film goed kan
volgen.
Vervolgens een week later de bingo met een andere opzet. Minder rondes op
één kaart en wat minder prijzen maar hoger in waarde. Deze opzet is even wennen als je het oude
systeem altijd gespeeld hebt. Het was een gezellige middag en goed georganiseerd.
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Donderdag 10 maart weer de vertrouwde klaverjasmiddag en ondanks het mooie weer een volle
zaal met leden die er weer zin in hebben om strijd te leveren met de kaarten die zij hebben
gekregen.
Sommige hadden de eerste ronde veel punten, die zij vervolgens de volgende ronde weer zagen
verminderen. Ja, zo is het spelletje!!
Wat opviel was dat er vorige keer geen mannen bij de
eerste tien waren geëindigd.
Deze keer gelijk dan maar op de eerste en tweede
plaats. Volhouden mannen!
Al deze dagen heeft het team die het natje en het
droogje verzorgt, weer hun best gedaan.

De uitslag van de eerste tien deelnemers		
1
Cees Jonk		
5570		
2
Ben Hoogenstein		
5545		
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.
3
Gré Mollee		
5404		
Aanvang 14.00 uur.
4
Tiny Schouten		
5363		
5
Mart Smits		
5362		
Agenda:
6
Hennie van Diepen
5355		
24 maart; Thema Vleermuizen (griezelen!!)
7
Jopie Blank		
5283		
31 maart; Jaarvergadering + gezellig
							 nakletsen
8
Riet de Lange		
5267		
07 april; Klaverjassen
9
Wil Groot		5152				
10
Leny Reinders		
5054 		
Johan van Loodam
				

Ransuil,
Gespot op dinsdag 8 maart langs de weg in Scharwoude.
Bij tuincentrum Kees en Marja Braas .
Laat zich goed zien.


Nico Danenberg
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Ledenwerfactie van de OBBB.
Op 10 maart jongstleden heeft de OBBB een gezellige middag
gehouden in de Ridder voor haar leden en eventuele nieuwe
aspirant leden.
De aanwezige leden en aspirant leden konden voor niets een
paar uurtjes de beslommeringen van alle dag vergeten en een
middagje lekker lachen en meezingen met het Westfries Collectief.
We startten met een lekker kopje thee of koffie en een welkom van de voorzitter met een uitleg
over het doel van de middag.
Dit doel is om aspirant leden te laten zien wat wij voor onze leden doen en nog gaan doen dit
seizoen.
Hierna kwam conferencier Rene Steens aan het woord om zijn Westfriese sketches aan ons te
vertellen. Dit wist hij leuk te brengen en er werd volop gelachen om zijn verhalen in het Westfries
van soms wel 60 jaar oud. Deze werden vroeger door Kees Stet senior vertolkt.
Tevens hebben we heerlijke ouderwetse liedjes gezongen, die door Jan Dijk waren geschreven.
Na de pauze waarin de aanwezigen een glaasje fris en een bitterbal kregen aangeboden, nam Rene
het woord weer en werd er nog een klein uurtje genoten van de sketches en liedjes.
Al met al een gezellige middag, waarop enkele aspirant leden gelijk lid zijn geworden.
Leuke middag gemist? U kunt alsnog lid worden van de OBBB.
We organiseren eenmaal per maand een middag, meestal op een donderdag, waarop we een bepaald thema hebben of een excursie.
Ook hebben we jaarlijks in september een uitje met de bus en natuurlijk tussen Sinterklaas en de
Kerst onze Santa Claus Brunch op een zondag in de Ridder.
Opgeven kan bij Dirk Koning tel: 02295-1732 of Cees Feld tel: 06-57336502.
Cees Feld.

Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk
Donderdagavond 10 maart hadden wij weer een ledenavond in de vertrouwde Ridder waar wij
twee nieuwe dames mochten verwelkomen.
De avond werd geopend met enkele huishoudelijke mededelingen door Renie van Aartrijk, onze
voorzitster Tine Weernink moest helaas verstek laten gaan door ziekte.
Deze avond werd verzorgd door de comédienne Nicole Kovacs die optrad als de toiletjuffrouw
Marie-Louise Assendelft Lapier van Wijk.
Deze dame wist ons met haar Amsterdamse accent en ettelijke versprekingen en humor behoorlijk
te laten lachen. Nicole betrok het publiek voortdurend in haar dialogen en dat maakte het allemaal
zeer persoonlijk.
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Ook werden er nog lintjes door prinses Beatrix uitgedeeld, helaas waren een aantal dames door
omstandigheden (ziekte) niet aanwezig. Mevrouw Bregman, ons oudste lid en tevens erelid werd
door haar schoondochter Gina in het zonnetje gezet.
In de pauze gingen de aanmeldingslijsten voor het jubileum uitje op 18 mei en de trip naar de
Floriade op 20 mei rond. Veel dames hebben zich al aangemeld.
Na de pauze kwam Nicole in een
strakke aerobic outfit op en moesten
we bewegen, ook dit leverde weer
genoeg hilariteit op.
We kijken terug op een hele gezellige,
ontspannen avond waar al het leed
van de afgelopen tijd even niet aan de
orde was.
De volgend avond op 14 maart mogen
wij Ivonne Kroon verwelkomen die
ons gaat vertellen over “Krachtige
Vrouwen”. We zijn benieuwd.
U weet het: binnenrollen op een van
onze avonden kan altijd, wilt u zich
liever eerst aanmelden dan kan dat via
berkbobel@gmail.com
Hartelijke groet namens het bestuur, Waltraud van der Woude

Kolfvereniging Ridder Sint Joris (RSJ) sinds 1925
Gelukkig na 2 jaar konden we dinsdag 15 maart weer een ledenvergadering
houden. Dat ging over de jaren 2020 en 2021. Gelukkig hebben we geen
opzeggingen gehad. Iedereen bleef zich verbonden voelen met de vereniging. De verslagen waren wel anders dan anders. Geen wedstrijduitslagen,
wel afbeeldingen van attenties die we naar onze leden hebben gestuurd.
Een kleurrijk verslag dus. Nogmaals kregen we complimenten voor de vele
attenties die de leden hebben ontvangen tijdens de pandemie jaren.
4 jubilarissen werden in het zonnetje
gezet: van 2021 waren
dat Riet Lakeman
25 jaar lid, Gerda Koning 40 jaar lid en in
2022 Mieke van Loon
25 jaar lid. Zij werden
door ondergetekende
toegesproken. Riet en
Mieke kregen een verzilverd bordje en bloemen.
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Gerda kreeg een oorkonde, cadeaubon en bloemen. Allen waren blij verrast!!
Dick Klaij mocht als bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Kolf Bond aan de dames een
speldje en een bos bloemen overhandigen. Gerda kreeg bovendien nog een boekje met historische
gegevens over de Kolfsport.
De oplettende lezer denkt nu je vergeet er één… Rob Blom deed een woordje voor mijn persoontje
omdat ik in 2021 25 jaar lid was van onze vereniging. Ook ik was blij met deze aandacht en kreeg
een verzilverd bordje, speldje van de KNKB en bloemen.
De avond sloten we af met een gezellige BINGO dit keer onder leiding van Rob. Er waren namelijk
toch nog wel wat afzeggingen ivm. met corona.
UPDATE 2
Kolfsport Spelers gezocht! We spelen op maandag- dinsdag- woensdag en donderdagavond.
* de eerste 2 lessen zijn erg gezellig en goed verlopen
* nog 3 gratis lessen
* onder leiding van Rob
* genoeg spelmateriaal
* op dit moment 12 aanmeldingen
* nog 7 plaatsen over… Je kunt als je dat wilt er als nog bij komen…
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!
Kom gewoon, want iedereen die komt is nieuw en iedereen die komt is geïnteresseerd, met
andere woorden genoeg ingrediënten voor een geslaagde avond!
WIE: 		
WAT: 		
WAAR: 		
WAAROM:
WANNEER:

DAMES EN HEREN
KOLFSPORT LESSEN
CAFE DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
SPORT-SPEL-SPANNING-SOCIALE CONTACTEN
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
Met sportieve groet, Ina Jong

PS. Op afspraak kun je met een groep vrienden, collega’s of familie ook komen kennismaken met onze sport.
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Er is maar een ding mooier dan zingen ……. en dat is zingen
Deze gevleugelde woorden zijn van Ella Fitzgerald en zo’n zin zegt genoeg.
Er is gebleken dat zingen ontzettend veel positieve effecten oplevert. Zingen
geeft energie, het ontspant, bevordert de concentratie en doet zorgen even
vergeten.
Zingen in een koor met elkaar levert ook nog eens verbinding op. Je werkt
samen toe naar een resultaat in de vorm van een mooi concert.
Maar klassieke muziek zingen is moeilijk en zwaar hoor je om je heen. En
inderdaad, het zijn geen dijenkletsers maar daarom juist een enorme uitdaging om het repertoire
goed te laten klinken. En wat zijn we dan trots als dat lukt.
Waarom nou dit hele verhaal? Omdat wij ons afvragen waar jullie blijven, de enthousiaste zangers
en zangeressen uit Koggenland en omgeving.
Sopranen, alten, tenoren en bassen, jullie zijn allemaal van harte welkom bij ons KoggeKlassiek.
Sterker nog, we zitten eigenlijk gewoon op jullie te wachten.
We zijn ons aan het voorbereiden op een prachtig concert, waarschijnlijk einde van dit jaar. Je kunt
dus nog zo instappen en mee repeteren op de woensdagavond.
We zingen koorwerken uit de opera Carmen, uit de komische opera’s van Gilbert en Sullivan en
de hele cyclus Bavarian Mountains van Elgar. En het sluitstuk van die uitvoering verklap ik nog
niet, kom maar luisteren.
Dus hou je van zingen en ben je wel eens toe aan een nieuwe uitdaging, zing dan mee met ons en
kom je oriënteren op de woensdagavond in Het Groene Kerkje in Avenhorn om 20.00 uur.
Namens ons hele koor, je bent van harte welkom.
Joke Blom.

Opa Japie
Jan en Alie hewwe ‘t huis verbouwd in ‘n kangeroe-weuning, want Jan ze vader ken niet meer op
z’n oigen weune.
Opa Japie ken ‘t niet meer goed zien.
Zoin hande bubbere puur en hai loupt moeilekig.
Al moet ie an de bône, den rolt de halft over tafel.
Melk drinke da’s ok ‘n ramp: d’r bedaart ‘n zoôt op de grond.
Deur z’n gebubber benne d’r al ‘n verskaaiene borde en bekers stikvallen, dat hai kroigt op slot ‘n
houten bak voor z’n eten en ‘n plestieken beker voor z’n drinken.
Kloine Japie, ‘n joôje van vier jaar, eet zonder slab.
Opa Japie heb ‘r wel ien en nag wel ‘n grôterd.
Opa Japie maakt ‘n zoôt geluid met eten.
Jan en Alie prate of dat opa maar an ‘n amparte tafel in de kamer ete moet.
Hai kroigt baitaaie ‘n sneer as ie wat op de grond valle leit of dat z’n beker weer omlazert.
Kloine Japie heb wel zien dat opa somwoilen huilt as ie alliendig an z’n tafeltje zit.
Kloine Japie ken ‘t best met opa rooie.
Ze doene veul spelletjes met mekaar en nei ‘t middegeten zitte opa en kloine Japie met mekaar in
de leuningstoel.
Opa koikt in ‘n boekie nei de plaatjes en deer verzint ie ‘n verhaaltje bai.
Al begint opa Japie te gapen, gaat kloine Japie vedder met ‘t verhaal, tot hai ok begint te gapen.
En zô legge de Japie’s baaiegaar in de zurg ‘n tokkie te doen.
‘t Boekie is op de grond vallen.
27

Op ‘n eivend nei ‘t eten is kloine Japie met ‘n paar stukkies hout in de weer.
‘Wat maak je deer mejoôn?’ vraagt z’n vader.
‘Ik maak ‘n paar houten bakkies en die benne voor jolle om uit te eten as jòlle oud benne.’
Jan en Alie hewwe die nacht slecht sleipen.
De are dag staat ‘t houten bakkie niet meer op tafel en eet opa Japie weer an de keuketafel van ‘n
gewoôn bord.
Klaas Jan Bierman
Avenhorn

BURENRUZIE? VOORKOM ESCALATIE VIA BUURTBEMIDDELING
Nederland is een dichtbevolkt land. Het is daarom onvermijdelijk dat buren wel eens last van elkaar hebben. Soms vinden buren het moeilijk elkaar aan te spreken op gedrag. Buurtbemiddeling
Koggenland helpt conflicten tussen buren op te lossen.

Een burenruzie kan onschuldig beginnen met een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Lukt
het niet om zelf in gesprek te komen met uw buren? Dan kunt u buurtbemiddeling via Stichting
De Bemiddelingskamer inschakelen. Buurtbemiddeling is een methode die in Nederland met succes wordt toegepast.
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Onder begeleiding van getrainde, onafhankelijke en vrijwillige bemiddelaars uit de eigen gemeente
of de randgemeente komen u en uw buren weer met elkaar in gesprek. Samen kunt u tot afspraken
komen die voor u en uw buren aanvaardbaar zijn. Wederzijds begrip en het benoemen van het
gezamenlijk belang is belangrijk voor beide buren. U kunt bellen voor een bemiddeling of voor
advies. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over geluid, de tuin, roddelen en pesten, verbouwen,
huisdieren of parkeerproblemen. Buurtbemiddeling is gratis en wordt uitgevoerd door Stichting
De Bemiddelingskamer, expert in bemiddelen bij burenconflicten in Opmeer, Koggenland, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard (MET). Gemeenten en Woningcorporaties zijn financiers van buurtbemiddeling.
Via www.debemiddelingskamer.nl leest u meer over onze werkwijze. Voor buurtbemiddeling Koggenland kunt u ons mailen via info@debemiddelingskamer.nl of bellen naar 06-39 40 66 97.
Heeft u zelf interesse om bemiddelaar te worden? Neem dan contact met ons op of bezoek onze
website voor meer informatie.

LOTGENOTENCONTACT BIEDT STEUN VOOR
NAASTEN VAN MENSEN MET DEMENTIE
Lotgenotencontact is bedoeld ter ondersteuning
van de naaste omgeving van mensen met dementie. Naarmate het ziekteproces vordert,
gaat de persoon van wie men houdt achteruit en
de zorg kan zwaar worden. Gevoelens van eenzaamheid, het ontbreken van steun, vragen en
onzekerheden kunnen de naasten van iemand
met dementie flink bezighouden. Het helpt om
dit met lotgenoten te delen. Daarvoor is er het
Lotgenotencontact, georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling West-Friesland in samenwerking met Geriant West-Friesland.
Meerdere groepen
De verschillende Lotgenotengroepen komen maandelijks bij elkaar in Hoorn, Obdam, Grootebroek
en Oosterblokker. Deelnemers kunnen in een vertrouwde omgeving en onder begeleiding van
deskundige gespreksleiders ervaringen en gevoelens delen met anderen, die in een soortgelijke en
herkenbare situatie verkeren. Dit biedt ondersteuning en troost. Ook krijgen zij informatie over
dementie. Minstens zo belangrijk is dat deelnemers de zorgen thuis even achter zich kunnen laten.
Impact corona
De twee jaar corona zijn voor de naasten van mensen met dementie extra zwaar geweest. In de
eerste periode viel de dagbesteding weg en soms werd ook de zorg minder. Bovendien kon de mantelzorger zelf de deur niet uit om de zorgen even achter zich te laten. Ook de Lotgenotengroepen
konden niet bij elkaar komen en dat was volgens veel deelnemers een groot gemis.
Weer van start
De Lotgenotengroepen zijn weer van start gegaan en nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
Om ervaringen te delen, het hart te luchten en om er even uit te zijn. Deelname is gratis.
Voor aanmelding of meer informatie kan contact worden opgenomen met Johanna van Reenen
j.reenenvan@alzheimervrijwilligers.nl of 06-272 773 49. Op de website is ook meer informatie te
vinden: www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland/lotgenotencontact.
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2022

AGENDA 23-03 T/M 06-04

2022

Woe
23-03
18.30 uur
Avenhorn
Woe
23-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude
Wo
23-03
20.00 uur
Eetcafé 70 De Goorn
				
Do
24-03
Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete
				
Vr
25-03
19.30 uur
Meerzicht Scharwoude
				
Vr
25-03
19.30 uur
De Ridder Berkhout
Za
26-03
8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
Za/zo 26/27-03		
Gildehal Avenhorn
Za/zo 26/27-03 11.00-16.00 uur
Kerk Oudendijk
Zo
27-03
14.00 uur
Café d’Ontmoeting
			
De Goorn

OUD PAPIER
Handwerken
Jaarvergadering
St. Barbara
KBO-Presentatie over
vleermuizen
Bloemschikken.
Kosten €27,50
Klaverjassen
OUD PAPIER
Fancyfair Het Gilde
Boekenbeurs
Kunst naar Kracht
Beschermclub concert
(exclusief voor leden
beschermclub)
Zo
27-03
14.30–17.00 uur
De Goorn, Rozenstaete
Lentemarkt handwerkclub De Rozenstek
Ma
28 maart tot 1 mei
Start inschrijving WKK2020 (tot 1 mei)
			
e-mail: bilwkk2020@gmail.com
Di
29-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude
Koersbal
Di
29-03
20.00 uur
Meerzicht Scharwoude
Zangkoor
Woe 30-03
17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do
31-03
Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete
KBO-Creatieve middag
Do
31-03
13.30 uur
Meerzicht Scharwoude
Bingo. Kosten €5,Vr
01-04
19.30-21.00 uur
Eetcafé 70/zaal Dollenburg Receptie ijsclub Avenhorn
en De Goorn
Za
02-04
8.30 uur
De Goorn tot
OUD PAPIER
			
Concordia Berkhout
Woe
06-04
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag
Za

Datum:
Tijd:
09-04		

Plaats:
De Ridder Berkhout

Zo
10-04
11.00 uur
De Ridder Berkhout
		
Zaal open 10.15 uur		
Do
21-04
20.00 uur
Brasserie De Grost,
			
Grosthuizen
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Activiteit:
Presentatie jaarboek 2021
HKBB
Koffieconcert
De Volharding
Historische Vereniging
Hemony. Virtuele wandeling
langs 5 dorpen.
Leden gratis, niet-leden €5,-

Do
21-04
19.30 uur
			

Brasserie De Grost,
Grosthuizen

Historische Vereniging
Hemony. Terugblik afgelopen
twee jaar. Alleen voor leden.
Wo
27-04			
Koningsdag
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
		
26 -06		
voetbalvereniging Berkhout
Za
25-06
20.00 uur
Parkschouwburg
Jubileumconcert Kunst naar
Kracht met Shirma Rouse
Za
09-07
13.00 uur
“Asveldje”
Regio Muziekfestival m.m.v.
			
Pieter Grootstraat
regionale HaFaBra orkesten

Familieberichten
Man en vrow al 50 jaar, of is het 12 1/2 jaar? Want we zijn een echt schrikkelpaar.
Het leven samen is heel bijzonder, zo veel dingen delen met elkaar.
Een mooie herinnering kwam er bij met de verrassing van familie, dierbare vrienden, de buren
met hun vlaggen en het huis versierd. Dan de vele bekenden en minder bekenden, die vaak
heel persoonlijk waren gemaakt.
Onze dank aan ieder die daarmee deze dag bijzonder hebben gemaakt.


Els Eijling en Fred Koning, Trilgras 15, De Goorn

50 jaar getrouwd
Blij verrast waren we door de vele kaarten en bloemen die we hebben ontvangen.
Lieve mensen, allemaal heel hartelijk bedankt.


Nico en Marion Schouten
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Tenslotte
Cordaid Mensen in Nood
Op maandag 12 en dinsdag 13 april kunt u weer huishoudtextiel, kleding en schoeisel inleveren
bij L. Dikstaal, West 15, Avenhorn en J. van Diepen, Grosthuizen 125. Schoenen graag per paar
aaneengebonden. Uw hulp blijft altijd nodig voor hen die het minder hebben dan wij. We hopen
op een grote inbreng. Alvast hartelijk dank daarvoor.
Els van Diepen-Gerdes, tel. 0229-54213.
Omdat we gaan verhuizen en we niet alles mee kunnen nemen houden we een Garageverkoop samen met de buren.
Op zondag 27 maart in de Kerkebuurt 162, Berkhout van 10.00 tot 15.00 uur.
U bent van harte welkom.
Henk, Wil, Annie en Arie
Al vakantieplannen?
Te huur in de Achterhoek op een kleinschalig park de Lindehoeve in Laren, Gelderland onze vakantiebungalow, vlakbij bossen en kastelen. Plaatsen in de buurt zijn Lochem, Markelo, Deventer,
Zutphen op steenworp afstand zijn er 3 horecagelegenheden in fietsdorp Laren.
Voor informatie Annet Wever-Koning
0229-542745 of 06-20034172
Verloren:
Bril in zwarte Pearl koker.
Route: langs benzinestation De Goorn, fietstunnel LA langs Braken richting Berkhout - LA langs de
Burg. - Zo - Spierdijkerweg, Overdorpstraat in De Goorn.

Gevonden? 06-13573502
Garageverkoop.
Grote opruiming van servies, winkelinterieur, lampen, kleding, boeken enz.
Zondag 10 april 2022 van 10.00 tot 16.00 uur De Hulk ‘ naast’ Hoorn.
U bent van harte welkom.
Te koop:
Herenfiets, vraagprijs € 100,00.
Pastoor Lemeerstraat 26
Tel. 06-43427146)
‘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 30 maart vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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