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VAN REDACTIEZIJDE

Wat een explosie aan prachtige kleuren, bloesem en voorjaarsbloemen. Door het heerlijke
voorjaarsweer waar we de afgelopen weken van mogen genieten, ziet de wereld er heel vrolijk
uit en lokt het om fijn naar buiten te gaan voor een mooie wandeltocht. In deze Heraut is er weer
keuze genoeg in diverse afstanden, misschien alvast trainen voor een vierdaagse in Alkmaar of
Nijmegen, of gewoon een extra rondje met de hond. De lammetjes springen al weer vrolijk in
de wei, ik tel er nu al meer dan 35 kijkend vanuit mijn kamerraam. Ook start de kermis in de
Goorn op zaterdag 9 april 2022 weer als vanouds! Naast al dit moois is er ook nog veel in de
wereld gaande dat onze aandacht behoeft. Hulp gevraagd en geboden, voor ontwikkelingslanden,
vluchtelingenopvang maar ook de zorg voor het welzijn van onze ouderen. U leest hier van alles
over in deze Heraut.
N.B. In verband met de Paasdagen is de inleverdatum van de kopij dinsdag 12 april 2022!
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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
6e zondag in de Veertigdagentijd – Gezamenlijke viering met PG
Koggenland
14 april
19.30 uur
ds. H. Reedijk
Beets
WitteDonderdag – 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
7 april
8.30 uur
PAASONTBIJT
Beets
aanmelden:l – 06 50594761 – 0229 403894 Gezamenlijke met PG Koggenland
10.00 uur
ds. H. Reedijk
Beets
24 april

10.00 uur

dhr. T. Heijboer

Oudendijk

1 mei

10.00 uur

dhr. J. Talma

Oudendijk
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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:
10 apr.
10.00 uur

Berkhout

ds. H. van Olst

organist: mw. D.Schuijtemaker

Witte Donderdag viering van brood en wijn
14 apr.
19.30 uur Beets
ds. H.Reedijk

organist: dhr. E.Hinfelaar

Goede Vrijdag
15 apr.
19.30 uur

Avenhorn

ds. H.Reedijk

organist: mw. D.Schuijtemaker

Paasmorgen
17 apr.
10.00 uur

Beets

ds. H.Reedijk

organist: dhr. E.Hinfelaar

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.
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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 9 T/M 15 APRIL 2022
Zat. 9 apr.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 10 apr.
10.00u. Palmzondag, Woord,Gebed- en Communieviering
m.m.v het Dominicuskoor
Woe. 13 apr.
16.30u. Viering door de week
Don. 14 apr.
9.15u. Witte Donderdag, Viering voor de basisschoolkinderen
19.00u. Witte Donderdag viering, m.m.v Vrienden van het Gregoriaans
Vrij. 15 apr
15.00u. Kruisweg
19.00u. Goede Vrijdag viering, U mag een bloem (en) meenemen
voor de kruisverering
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 t/m 22 APRIL 2022
Zat. 16 apr.
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
21.00u Paaswake, Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Zon. 17 apr.
10.00u. Eerste Paasdag, Woord-, Gebed en Communieviering
m.m.v RiKoDeGo
Ma. 18 apr.
10.00u. Tweede Paasdag, Eucharistieviering met samenzang
Woe. 20 apr.
16.30u. Viering door de week
Vrij. 22 apr.
19.00u. Stille aanbidding
20 maart: Joep van de Weerd
3 april: Lara Edam
Overleden: Nic Rood, 85 jaar
Gedoopt:

Een en ander kunt u lezen in het kastje naast 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 ikoontjes 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.
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
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STEUN VASTENAKTIE EN GEEF DE ALLERARMSTEN EEN TOEKOMST.

2022
Zoals u in de vorige Zes-Een heeft kunnen lezen gaan we ook dit jaar voor “Bake for Life” aktie
voeren. Marleen Pater en een schoonzus van haar gaan in de regio naar de vieringen die in het
teken staan van de Vastenaktie om daar nog iets te vertellen over de stichting.
Bij ons zal er op zondag 3 april aandacht zijn voor de Vastenaktie en de week daarna kunt u dan
het vastenzakje in de brievenbus verwachten.
We hopen natuurlijk dat er weer heel veel zakjes terugkomen en dat we dan op witte donderdag
tijdens de viering de mand gevuld naar voren kunnen brengen.
Dit jaar zit er in ieder zakje een infokaart over Bake for Life met dank aan de stichting.
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de gegevens die op de kaart staan en rechtstreeks doneren aan de vastenaktie.
Het rekeningnummer is: NL21 INGB 0000005850 t.n.v. Vastenaktie
Mocht u iets willen geven, vermeld dan ons projectnummer dan komt het zeker ten
goede van ons project. Dit is 401845
Ook hebben we een eigen QR code.
De opbrengst vanuit de parochies wordt aangevuld met 50% van de landelijke
opbrengst.
Dus als u bijvoorbeeld € 5,- geeft wordt dat € 7.50 voor “Bake for Life”.
Namens de vastenaktie, hartelijke dank
Els van der Hulst

GOED NIEUWS VAN DE EHBO VERENIGING BERKHOUT
Ondanks de moeilijke tijd die we nu achter ons hebben zijn er 3 kandidaten
geslaagd voor het EHBO diploma. De 4e kon geen examen doen door ziekte maar
gaat binnen kort examen doen bij een bevriende vereniging.
Deze opleiding was deels middels E-learning en deels middels fysieke les.
Zowel de kandidaten als de instructeur hebben dit als een prettige combinatie ervaren. Als u hier
ook interesse voor heeft kunt u zich opgeven bij onze EHBO vereniging.
Er is ook minder goed nieuws. Het blijkt dat na deze corona periode niet iedereen zijn reanimatie
vervolgcursus komt volgen. Dit is jammer want dit betekent minder mensen die kunnen reanimeren
dus minder overlevingskans voor iemand met een fibrillerend hart. Kom dus alsnog de bijscholing
doen zodat u de overleving kans voor uw naasten vergroot!
Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk ook welkom.
Ook hier kunt u zich voor opgeven bij onze EHBO vereniging Berkhout.
Na de cursus kunt u zich aanmelden bij Hartslagnu.nl en kunt u ingeval van nood opgeroepen
worden. Hier worden levens mee gered!
EHBO-vereniging Berkhout
ehboberkhout@gmail.com
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MEIVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT
In verband met de meivakantie zijn er gewijzigde openingstijden van de Huisartsenpraktijk Berkhout van
maandag 25 april t/m vrijdag 29 april:
Op maandag kan de assistente voor spoedgevallen met
dr. Coppes in Avenhorn overleggen.
Op dinsdag is de praktijk geopend voor spoedgevallen.
Op woensdag is de praktijk gesloten vanwege Koningsdag, voor spoedgevallen kunt u deze
dag contact opnemen met De Centrale Huisartsenpost in Hoorn (zie hieronder).
Op donderdag is de praktijk gesloten en neemt dr. Coppes in Avenhorn waar voor spoedgevallen.
Op vrijdag kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpraktijk in Ursem.
Uw bestelde medicatie kunt u op donderdag en vrijdag bij Apotheek Wognum ophalen. Adres:
Boogerd 4A. Tel.: 0229-579290.
Huisartsenpraktijk Avenhorn: Kolblei 18 - tel. 0229-541225
Huisartsenpraktijk Ursem: Pastoor van Haasterstraat 20 - tel: 072-5021401
Voor spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar:
Centrale Huisartsenpost te Hoorn
Adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis)
tel. (0229) 29 78 00
Op maandag 2 mei is de praktijk weer normaal geopend!

BEDANKT!
Afgelopen jaren zijn onze cliënten en collega’s ontzettend vaak verrast door de prachtige initiatieven
van het dorp. Tijdens de hoogtepunten van de corona-pandemie hebben zij genoten van de kleine lichtpuntjes die geboden werden. Zo hebben er
meerdere muzikanten opgetreden voor onze cliënten, er zijn cadeautjes voor medewerkers en
cliënten langsgebracht en saamhorigheid in Nederland is nog nooit zo groot geweest. Daar willen
wij jullie ontzettend voor bedanken!
Zorg ook thuis
Na deze intensieve periode pakken wij de reguliere zorg weer op en gaan verder met alle activiteiten. Wist u dat wij ook zorg leveren bij de mensen thuis? De medewerkers van onze wijkzorgteams staan voor u klaar met de professionele verzorging, verpleging of begeleiding die u nodig
heeft. Gewoon, in uw eigen huis. Voor langere tijd, of kortdurend, bijvoorbeeld bij herstel van een
operatie.
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Werken in de zorg: vacatures
Wij zijn momenteel op zoek naar nieuwe collega’s voor onze wijkzorgteams. Ook in deze omgeving. Wil je meer informatie over onze zorg of bij ons werken? Ga dan naar onze website www.
werkenbijwlgroep.nl. We helpen je graag!

KOLFVERENIGING RSJ BERKHOUT
vrijdagavond 25 maart 2022
Clubkampioenen 2022 Mieke van Loon en Ruud Weernink kregen
de Wisselbeker uitgereikt door voorzitter van de vereniging.
Há, wat waren het toch weer gezellige dagen deze clubkampioenschappen van 2022!
Om 19.30 uur was er een mooie finalelijst in onze handen en dat beloofde, gezien met de punten uit de voorronde, een spannende finale te worden.
Gina Schets met 141 punten maakte een mooie partij van 44 punten en zette zo de toon! De drie
hoogst geplaatste dames moesten het nog wel waarmaken. Wil Vet als 3e geplaatst maakte een redelijke partij van 35 punten. Moest later wel nog een barrage spelen met Gina Schol en José Wijte.
De drie dames streden met 183 punten voor de 3e plaats. Deze wist Wil te winnen!
Lies als 2e geplaatst begon met 1 en een 3. Daarna een 10, maar de vierde klap was een poedel,
oftewel 0. De laatste klap was een 10. Dat was allemaal niet genoeg om de 2e plaats vast te houden
en Lies zakte naar de 7e plaats. Mieke als eerst geplaatste begon goed met 2x een 12. Daarna een
poedel, 8 en een 3. Met een een eindtotaal van 199 punten werd Mieke van Loon net als 3 jaar
terug Clubkampioen! Vermeldenswaardig is ook dat Francien Schouten als nieuwkomer bij de
vereniging een finale plaats had veroverd!
Bij de heren was het zeker spannend, zo niet nóg spannender. Rob Blom, Hein van Beusichem en
Ruud Weernink stonden als hoogst genoteerd. Voor deze mannen in de baan kwamen, hadden
Willem Jong en Nico Praat een mooie partij neergezet van ieder 52 punten. Hein begon met een
poedel, wist evenwel een 3e plaats te bemachtigen. Rob sloeg 2 x een 4, 9, 12 en tenslotte nog een
poedel. Dat was heel jammer, want zo werd het voor Rob een 6e plaats. Ruud daarentegen, gaf de
heren Willem en Nico een goed antwoord met een 9-9-12-12 en een 11. Zo werd Ruud Weernink
Clubkampioen!
De eindstand:
1
Mieke van
2
Gina
3
Wil
3
Gina
3
José
6
Maja
7
Lies
8
Luus
9
Vera van der
10 Anja de
11 Francien
12 Marjo

Loon
Schets
Vet
Schol
Wijte
Bisschop
Hart
Berga
Zel
Lange
Schouten
Stroet

35
44
35
42
42
42
27
31
36
18
27
9

199
185
183
183
183
181
177
170
167
165
163
147

1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12

Ruud
Willem
Hein van
Nico
Nico
Rob
Cees
Louis
Cees
Koos
Dick
Cees de

Weernink
Jong
Beusichem
Praat
Graftdijk
Blom
Wonder
Laan
Bijman
Conijn
Klaij
Boer

53
52
42
52
47
32
47
41
36
42
22
23

224
216
214
212
211
206
204
204
196
191
186
185
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Ons toernooi was zeer geslaagd! 46 leden deden mee en de
sfeer in café de Ridder was uitstekend en de verzorging,
met de nieuwe uitbaters Maud en Matthias, was prima!
Dank hiervoor.....
Sportieve groet,
Ina Jong
T. Ina 06-28993108 / Tine 0229-551875
E. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

BESTE JEU DE BOULE LIEFEBBERS,
We zoeken nog een groot aantal deelnemers voor de Jeu de Boule.
Kom in grote getale elke week, wat mogelijk het behoud van onze
Jeu de Boule baan kan betekenen.
Dus een ieder is van harte welkom om ook een balletje mee te
gooien.
Vanaf 23 maart 2022 spelen we elke woensdag op de baan voor
de Berkenhof, we beginnen om 10.00 uur met de Jeu de Boule.
Er wordt zowel in teamverband als individueel gespeeld, dus veel gekkigheid en vooral veel plezier.
Spelmateriaal is voldoende aanwezig.
Ook is er de mogelijkheid om les te krijgen.
KOMT ALLEN!!!
KOMT ALLEN!!!
KOMT ALLEN!!!
Veel plezier toegewenst!!

Beste Jeu de Boule liefhebbers,

HALLO LIEVE
GILDERAKKERS
We zoeken nog een groot
aantal
deelnemers voor de Jeu de B
Dit jaar hebben we het helemaal anders gedaan dan andere jaren.
Namelijk de Fancy Fair in de Gildehal in plaats van de kroeg. Er is
onwijs hard gewerkt door alle leiding om dit voor elkaar te krijgen.
Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Wat was het een gezellige boel
in het weekend van 26 & 27 maart bij de Fancy Fair van ‘t Gilde.
Wij hebben een prachtig weekend gehad en ontzettend genoten!

Kom in grote getale elke week, wat mogelijk het behoud van
Jeu de Boule baan kan betekenen.

DusBingo
een ieder is van harte welkom om ook een balletje mee t
duurde zaterdagavond even voordat de eerste bingokaarten vol waren, maar uiteindelijk haden. Het
den de kinderen prijs. De zaal is nog nooit zo gevuld geweest met kids, de prijzen werden met veel
plezier binnengesleept. Na de bingo hebben we nog even gezellig gedanst met een aantal kinderen.

Vanaf
23 maart 2022 spelen we elke woensdag op de baan vo
Spellenmiddag en playbackshow
Zondagmiddag om 14.00u startte de spellenmiddag. Dit jaar waren er meerdere nieuwe spellen te
Berkenhof
, wede kids
beginnen
om
10.00
uur met
Jeuookde
vinden. Zo konden
zich prachtig laten
schminken
en heerlijke
cakejes de
versieren,
stondBoule.
er een kaas en muis spel en stokkenvangen. Verder deden alle leden mee met de playbackshow.
Helikopter, Meidengroep, Pasapas en nog veel meer gezellige nummers kwamen voorbij. De uiteindelijke winnaars (de jongste leden van de vrijdag 1) maakten er een feest van op het podium en
in de zaal met het lied ‘Pasapas’.

Er wordt zowel in teamverband als individueel gespeeld, dus
gekkigheid en vooral veel plezier.
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Deze groep stoere jongens en meiden won een slagroomtaart voor op de groepsavond en een
gezellig uitje.
Rad van Avontuur
Ook ’s avonds was het weer een gezellige en drukke boel, vele jaren is het niet zo druk en gezellig
geweest. Veel sponsoren, oud leden, vrienden, familie en zoveel meer mensen kwamen een kijkje
nemen hoe de leiding alle gesponsorde spullen presenteerde en uitreikte aan de winnaars. Zoals
ieder jaar bleef het Rad van Avontuur tot in de laatste uurtjes draaien.
Namens Het Gilde willen wij onze sponsors hartelijk bedanken voor het aanbieden van de leuke,
grappige en bruikbare prijzen die wij dit weekend mochten verloten. Ook de ouders, kinderen,
jongeren.. Iedereen die we dit weekend hebben gezien: BEDANKT! Mede door jullie hulp kunnen
wij aanstaand seizoen met onze leden op Gildekamp en kunnen wij diverse activiteiten organiseren, zoals Pasen, de openingsactiviteit en de verkoop van de appelbeignets. Ook kunnen wij weer
nieuw spelmateriaal aanschaffen.
Groetjes de leiding van Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde,
Check onze Facebook pagina en website voor info en foto’s.
www.hetgildeavenhorn.nl

VRIJWILLIGERSMARKT VAN VRIJWILLIGERSPUNT
WESTFRIESLAND DRUK BEZOCHT
Hoorn, 26 maart 2022 – Het was gezellig druk vandaag tijdens de Vrijwilligersmarkt van Vrijwilligerspunt Westfriesland in Sportcentrum Hoorn. Zo’n 250
bezoekers bezochten vandaag de vrijwilligersmarkt
waar 50 maatschappelijke organisaties uit West-Friesland zich presenteerden. Niet alleen werden er door diverse organisaties al enthousiaste
vrijwilligers geworven. Er werd ook volop genetwerkt tussen organisaties onderling. De
bezoekers gingen met inspiratie en soms zelfs met een leuke en passende vrijwilligersklus weer de deur uit.
Enthousiaste vrijwilligers
Veel bezoekers kwamen vooral om inspiratie op te doen,
zoals Jan uit Hoorn: “Ik ben
al budgetmaatje voor Stichting
Netwerk en MEE & de Wering,
maar dat is op dit moment
rustig, dus ik zoek nog leuk
vrijwilligerswerk voor erbij.”
Anderen kwamen doelgericht,
zoals Peter uit Westwoud: “Er
zijn drie organisaties waar ik
speciaal voor kom, waaronder Kleinschalig Wonen Westwoud.
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Ik werk graag met mensen en door deze vrijwilligersmarkt kan ik in één bezoek meer over deze
drie organisaties te weten komen.”
Ook de marktkraam van Vrijwilligerspunt werd goed bezocht. Klaas Jan: “We hebben veel mensen
kunnen attenderen op onze vacaturebank waar ruim 350 vacatures op staan. Ook hebben diverse
mensen zich bij ons aangemeld om als vrijwilliger de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Bijvoorbeeld een Russisch sprekende man, die ondanks zijn sterke band met Rusland, Oekraïnse vluchtelingen wil helpen. Er was zelfs een vrouw uit Medemblik die speciaal naar de markt is gekomen
om zich aan te melden. Hartverwarmend! Mooi om vandaag weer te zien dat zoveel mensen zich
willen inzetten voor een ander. Het was weer een succesvolle editie!”

KAARTVERKOOP JUBILEUMCONCERT GESTART
Concert beschermclub
Op zondag 27 maart werd voor de leden van de beschermclub het “BC-concert” gehouden in zaal D’ Ontmoeting. Het
eerste concert van Kunst naar Kracht in dit jubileumjaar. Wat
hebben we hier naar uitgekeken!
Op de lessenaar stond o.a. het muziekstuk “A Century of
Art”, wat speciaal ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan
is gecomponeerd. Tijdens dit concert was de wereldpremière
van dit muziekstuk wat gecomponeerd is door Robert Vos.
Robert is een bekende muzikant en dirigent in de brassbandwereld. Hij speelt zelf bij de Marinierskapel.
Tevens is hij actief als arrangeur en componist. In 2020 won hij de jury- en publieksprijs bij de
internationale brassband componisten wedstrijd. We zijn dan ook ontzettend trots op dit muziekwerk wat nog jarenlang gespeeld kan worden ter herinnering aan onze vereniging en het 100-jarig
jubileum.
Jubileumconcert
Op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg geeft de brassband
een geweldig concert met onze special guest Shirma Rouse.
Met Brass & Soul muziek is stilzitten niet aan de orde!
Zoals in de vorige Heraut aangekondigd is de kaartverkoop
van ons jubileumconcert per 4 april gestart.
Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via de
website van de Parkschouwburg of via
deze QR code.
Uiteraard staat er ook een link op onze
website: www.bbknk.nl
Wees er snel bij; dit concert van de eeuw wil je niet missen!
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Jubileumbier
Heb je ons jubileumbier al geproefd? Brassband Kunst naar Kracht heeft twee speciaalbieren te
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 onze website.
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!

DE KATHOEK OMSTREEKS 1920

Rechts het huis van Jan Oudt en Annie Kroonenburg, met daarnaast hun wagenmakerij.
Links het huis waar Jaap Groot (Jaap ‘Kip’) woonde met in het rechterdeel Beuling. Helemaal links
het mooie hek van de gebroeders Brandewee. Ter hoogte van de dame op de fiets is het rechtsaf
naar Oudendijk.
Het huis links is Kathoek 17 en wordt sinds 1980 bewoond door de familie Van Dorp.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158
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GGD HOLLANDS NOORDEN ORGANISEERT DE ONLINE
BIJEENKOMST: LEKKER SLAPEN!
Je kind liefdevol helpen met slapen. Voor alle opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 12
jaar die meer willen weten over slapen.
Sigrid Pillen (kinderneuroloog en kinderslaapexpert) en
Roos Rodenburg (orthopedagoog) nemen je mee naar de
slaapwereld van kinderen. Kinderen van 1,5 tot 12 jaar hebben nog veel slaap nodig. Een goede
nachtrust is belangrijk voor hun ontwikkeling én humeur. Wat is handig om te weten als ouder en
waarmee kun je je kind liefdevol helpen om te genieten van een nachtrust.
Tijdens deze praktische online bijeenkomsten komen onder andere onderstaande punten aan bod:
* Wat is slaap: wat moet je weten om je kind te helpen met slapen?
* Wat is gezond slaapgedrag?
* Wat heeft je kind nodig om goed te kunnen slapen?
* Hoe ga je om met nachtangsten en nachtmerries?
* Wanneer is er sprake van een slaapstoornis?
* Waar vraag je om hulp als de slaapproblemen aanhouden?
Daarnaast krijg je tips en adviezen en kun je vragen stellen via de chat!
Datum, tijd, locatie, kosten, trainer en aanmelden
Datum:
Dinsdagavond 19 april 2022
Tijd:
20.00 -21.15 uur
Kosten:
Kosteloos
Spreker:
Sigrid Pillen (kinderneuroloog en kinderslaapexpert) en Roos Rodenburg (orthopedagoog bij de GGD Hollands Noorden)
Aanmelden:
Deelnemers kunnen zich aanmelden via: www.ggdhn.nl/cursussen
Vragen over opvoeden?
Als je naar aanleiding van deze online bijeenkomst vragen hebt kun je bellen met GGD HN, telefoon 088-01 00 550 voor het maken van een (online) afspraak met de jeugdgezondheidszorg.
Mailen kan ook via positiefopvoeden@ggdhollandsnoorden.nl. Meer informatie over opvoeden is
te vinden op de website: www.positiefopvoeden.nl regio Noord-Holland-Noord en www.ggdhollandsnoorden.nl.

GEZOCHT MENSEN DIE GRAAG WILLEN ZINGEN!!!!
Nu de corona maatregelen eindelijk flink versoepeld zijn en we daardoor weer op de vertrouwde manier kunnen zingen: Zouden we graag
er een aantal leden bij hebben.
We zoeken m.n. hoge sopranen en alten en mannen zijn ook van harte
welkom.
Mogen wij ons aan u voorstellen? Wij van Back in Time zijn een groep
koorzangers, die bestaat uit zowel mannen als vrouwen. Hierbij maken we nog onderscheid tussen
bassen, tenoren, alten en sopranen.
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Bij de alten en sopranen is er tevens
nog onderscheid tussen een eerste en
tweede stem. Zoals de naam al doet
vermoeden zingen wij zowel liederen
van wat langer geleden – “Happiness”
(The Pointer Sisters), “Africa” (Toto)
en “Hit the road Jack” (Ray Charles),
Stil in mij (Van Dik Hout) tot nieuwe
nummers zoals Before I Go (Guy Sebastian), Send my love (Adele) en nog
veel meer. We zingen dus zowel Nederlandstalig als Engels. We hebben
een uitstekende dirigent Frank Hoebe
(in deze omgeving wel bekend) en repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot circa 21.45 uur,
met een pauze van een kwartier voor een kop koffie of thee in de Pianokamer te Spierdijk.
Na afloop is er gelegenheid tot een nazit om even met elkaar te kunnen praten onder het genot van
een drankje (niet gratis). Eénmaal per maand begeleidt ons combo – bestaande uit 6 leden - ons
koor en zij begeleiden ons ook bij Optredens en de Generale daaraan voorafgaand. De sfeer in ons
koor is goed en gezellig, maar daar komt u alleen achter als u besluit om het eens te proberen. We
nodigen u dan ook uit om na een bericht op info@popkoorbackintime.com , een keer te komen
meezingen in ons koor en te proeven van de gezellige sfeer die bij ons heerst. Waarbij we hopen
dat u daarna steeds mee wilt zingen.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Anneke Coenradie

DE GOORN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
De hertelling levert CDA raadslid
Koggenland Ed Dekker 16 stemmen
en een voorkeurszetel op. De
schoonvader van Ed Dekker, Gerard
Roemer is als enigste toeschouwer bij
de hertelling. Hij heeft het hokje voor
100 procent rood gemaakt. Dat zijn
schoonzoon nu alsnog in de raad
komt, stemt Gerard Roemer tevreden.
Ik ben blij dat er nu toch nog
gerechtigheid is volgens Gerard.
Volgens Ed is er wel goed geteld, maar
zijn de uitslagen niet correct
opgeschreven.
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UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” AVENHORN
Uitvaartverzorgster
Mw. Dieuw Schuijtemaker
Voorzitter
Dhr. Dave Imming
Secretaris
Mw. Arja Pronk
Penningmeester
Dhr. Geert Dolfing

T: 06-23720633
T: 06-38114407
T: 0229-540366
T: 0229-541562

Aankondiging van de te houden ‘JAARVERGADERING - 2022’
Woensdag 20 april in ‘De Grost’ te Grosthuizen. Aanvang 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering worden de in 2019, 2020 en 2021 overleden personen gememoreerd.
Familieleden van de overledenen worden hierbij bijzonder welkom geheten.
Bestuursleden en dragers ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
Gezien het openbare karakter worden ook belangstellenden uitgenodigd om deze Jaarvergadering
bij te wonen.
U bent van harte welkom!

KVG DE GOORN
Onze gastspreker van deze KVG-avond: was Dr. M. Mooij,
betrokken bij Centrum Oosterwal, in Alkmaar.
Hij kwam uitleg geven over de behandeling van spataderen en de ziekten die
door spataderen kunnen ontstaan.
Spataderen zijn lekkende aderen waarbij de bloedstroom terugloopt (lekkage )
Flebologie heeft betrekking op het diagnosticeren en behandelen van aderen
die niet goed functioneren (zoals spataderen) en de eventuele huidziekten die hier het gevolg van
zijn.
* De oorzaak van spataderen is meestal erfelijk bepaald.
* Komt ook voor o.a. bij zwangerschap, en bij veel staand werk, bij overgewicht en trombose.
Enkele behandelmethodes zijn: het strippen. wordt nog weinig toegepast.
Tegenwoordig gaat men: laseren. Bij deze behandeling wordt de spatader van binnenuit dicht
gebrand door middel van laserlicht.
De VNUS Closure Fast is een endoveneuze behandeling, wat inhoudt dat de spatader van binnenuit wordt dicht gebrand door middel van hoogfrequente stroom.
Clarivein methode Aan het eind van de katheter zit een snel ronddraaiende draad, die de binnenkant van de spatader beschadigt. Tegelijkertijd wordt een irriterende vloeistof ingespoten (polidocanol) die de ader verder beschadigt. Het gevolg is dat de ader krimpt en afsluit. De spatader
wordt vervolgens op termijn door het lichaam opgeruimd.
Nabehandeling :Goed af te binden! Dit om een goede druk te behouden. Daartoe dienen ook de
kousen die gebruikt kunnen worden Actief (in rustige) beweging, te blijven om goede doorbloeding te behouden.
De ingrepen zijn kort, duren +/- 30 minuten, er is een nabehandeling en men hoeft maar kort in
een kous te lopen.
De ingrepen niet noodzakelijk, worden onder cosmetische ingrepen geplaatst waardoor deze niet
altijd door verzekeringen worden vergoed.
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Er was veel informatie maar met de beelden die erbij werden getoond kwam het duidelijk over.
Onze volgende avond is op 19 april en start om 19.45 uur.
Dan ontvangen wij: Jos van Diepen die vertelt over haar pleegkinderen
Afgewisseld met gedichtjes en zang.
Het bestuur van het KVG de Goorn/Avenhorn.

Een fraaie foto van
Oudendijk. We staan hier op de splitsing van de Oudendijk, met voor ons
de Slimdijk en links
van ons de twee
bruggen. De boom
links heette heel
toepasselijk
de
Draaiboom.
Men moest immers
een kant op draaien, langs de boom.
Nog geen spoor te
bekennen van het
aardige asfaltlaagje van tegenwoordig. Wel zien we een smal strookje straatwerk. Zo kon in ieder
geval een paard wel knap lopen. Het prachtige pand voor ons is natuurlijk de voorganger van
eetcafé Les Deux Ponts. Het café heeft een lange geschiedenis. Vroeger droeg het café zowel de
naam‚ De Vriendschap‘ als ‚Zeekant‘. Logisch, want het werd lang uitgebaat door Jacob Zeekant.
Helaas brandde het gebouw dat we hier op de foto zien in 1933 af. Er werd direct een nieuw pand
neergezet, dat sinds de jaren 1960 de naam Les Deux Ponts draagt. De meeste van ons hebben
daar wel eens een drankje of een hapje genuttigd toen de familie Geel er de scepter zwaaide.
Sinds 2019 heeft het café een nieuwe eigenaar. We hebben er vertrouwen in dat deze veel moois
kan toevoegen aan de historie van dit karakteristieke stukje Oudendijk! Kijk op www.hvhemony.
nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.
Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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VROUWEN VAN NU BERKHOUT BOBELDIJK
In ons vorige stukje is een foutje geslopen. De avond over
krachtige vrouwen gegeven door Yvonne Kroon zal zijn op
14 april en niet op 14 maart. Het gaat deze avond over
heldinnen die zich door niemand laten tegenhouden en
hun eigen keuzes maken. De avond zal plaatsvinden in de
Ridder in Berkhout en om 20.00 uur beginnen.
Deze avond willen wij ook stilstaan bij ons 85-jarig jubileum en onze leden een presentje geven
met een uitnodiging voor het boottripje op 18 mei aanstaande.
Namens het bestuur
Waltraud van der Woude

De Goorn – Vorige week was er een bijeenkomst geregeld in samenwerking met de Gemeente in de kerk van De Goorn voor vluchtingenhulp. Daar was heel veel belangstelling voor.
Er kwamen meerdere sprekers en daarna kreeg
iedereen de gelegenheid om voor de microfoon
vragen te stellen. Die werden door de juiste personen beantwoord.
Groet Corrie Bos.
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Na twee jaar onderbreking vanwege de corona kon de collecte voor ReumaNederland in Oudendijk
eindelijk weer plaatsvinden. In totaal is er €331,96 bijeengebracht. Een mooi resultaat. Maar
mocht U ons gemist hebben en wilt U toch nog een bijdrage leveren, dan kunt U een bedrag
overmaken naar ReumaNederland in Amsterdam op rekening NL02RABO 0357674812 met
vermelding van Oudendijk 11453.
Alle gevers heel hartelijk bedankt voor hun bijdrage.
Annelies Braas
Birgit van der Leij
Kees vaan Lenten

OPBRENGST COLLECTE STICHTING REUMA NEDERLAND IN DE GOORN
Bij deze willen wij namens de Stichting Reuma Nederland de collectanten, die weer langs de
deuren gingen en de bewoners die met hun gift bijgedragen hebben aan het welslagen van de
jaarlijkse collecte, hartelijk danken, voor hun inzet! Dit jaar een collecte die gelopen werd met
mooi voorjaarsweer!
De 32 collectanten hebben, tijdens de collecteweek in de Goorn gezamenlijk het bedrag van
€ 1433.34 opgehaald, waarvan € 104.50 per QR code.
Dit is een mooi bedrag voor de vele reumapatienten die hiermede weer geholpen kunnen
worden.
Mocht U de collectant gemist hebben, en alsnog een bijdrage willen geven, dan kunt U dat storten
op rekeningnummer: NL02RABO0 35.76.74.812 t.n.v.de Stichting Reuma Nederland
Amsterdam.
Het collecte-comité De Goorn:
Anita Donk en Wil Spekken.
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BOWLING SPIERDIJK GAAT HALF MEI SLUITEN
Na bijna 42 jaar Bowling Spierdijk en 182 jaar familiebedrijf komt er (onverwacht snel) een einde
aan het voortbestaan van ons prachtige bedrijf. We zullen onze medewerkers, (vaste) gasten én de
gezelligheid heel erg gaan missen. Maar ook zijn we heel trots op wat we bereikt hebben én kijken
we uit naar een nieuwe toekomst!
Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken die een bezoek heeft gebracht aan Café Duijn
Bowling Spierdijk! Zonder jullie konden wij niet zo lang voortbestaan. BEDANKT!
Gerard en Hélène

35

VAN DE ORANJEVERENIGING AVENHORN/DE GOORN:
Nog even en dan is het eindelijk weer zover, Koningsdag 2022 !
Ons programma:
10.00 -12.00 uur Vrijmarkt
Koggenhal terrein + parkeerplaats
Dwingel
10.00-11.00 uur
Optreden “Flippelien en Emmalien Sportcafé Koggenhal
en het geheim van het gevonden boek.”
(voor kinderen tot ca 6 jaar, aanmelden niet nodig, gratis)
13.15-13.30 uur
Start wandel (puzzel)tocht (ca 5 km) Koggenhal terrein
Start fietstocht (28 km en 40 km)
(gratis)
13.30-17.00 uur
Klaverjassen (inschrijving 13.00 uur) Rozenstaete
(vooraf aanmelden, €3,50)
15.00-17.00 uur
Kinderspelen
Koggenhal
(aanmelden niet nodig, gratis)
15.30-17.30 uur

Steenwerpen voor volwassenen en junioren va 11 jaar Koggenhal terrein
(vooraf aanmelden, volwassen €10,- per team, junioren gratis)

Vanaf 15.00 uur speelt het trio “Ongeremd” bij het Koggenhal terrein, vanaf 19.30 uur komt de
Amsterdamse zanger Mokumse Danny in het Sportcafé.
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.
Wij hebben er zin in!
Hartelijke “oranje” groet van de Oranjevereniging Avenhorn/De Goorn

KONINGSDAG BERKHOUT
Voor Koningsdag heeft Oranjecomité Berkhout een
gezellig programma. De Feestdag start in Berkhout met het hijsen van de vlag bij De Ridder Sint
Joris. Dat wordt muzikaal begeleid door muziekvereniging Volharding tussen 9.45 en 10.00 uur.
Van 12.00 tot 14.00 uur is er een kleedjesmarkt bij
de speeltuin op de Bruggevaart. Daar zijn ook kinderspelletjes, muziek en koffie met wat lekkers.
Daarna start een fietstocht met keuze voor een lange of korte afstand.
We sluiten af met een toost op de koning rond 17.00 uur bij VV Berkhout.
We zien uit naar een mooie en gezellige dag en zien u graag in Berkhout.
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WE WILLEN ONS WEER GRAAG LATEN HOREN!
Na twee jaar corona mogen we weer repeteren.
Omdat het nu nog te vroeg is om met beide orkesten van accordeonvereniging Con Zelo een volledig voorjaarsconcert te organiseren hebben we een muzikaal alternatief bedacht.
Op zaterdag 9 april wordt een concert verzorgd door het ensemble van Con Zelo en het accodeonkwintet Vijfkwarts. Zowel in het ensemble als in het kwintet zult u bekende Con Zelo gezichten
zien.
Beide groepen hebben een aantrekkelijk programma voorbereid.
Komt u kijken en luisteren op zaterdag 9 april om 20.00 uur in de NH kerk te Hoogwoud. Omdat
in de kerk een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is moet u reserveren via 0229-581693 of via
helderellyt20@gmail.com

WEGENS SUCCES NOG EEN
BOEKENBEURS IN KERK OUDENDIJK
De boekenbeurs in het kerkje van Oudendijk, in het laatste weekeinde
van maart, is een succes geworden. Daarom heeft de organisatie besloten ook in het weekeinde van zaterdag 9 en 10 april (11 tot 16 uur)
een boekenbeurs/markt te houden.
Bovendien is er een flinke, verse, aanvoer van boeken, zodat ook mensen die al langs zijn geweest, een nieuwe kans krijgen om net dat
boek/die boeken te vinden waarnaar ze op zoek waren.
De boeken zijn weer prachtig geprijsd: één euro per stuk en voor
twaalf (12!) boeken betaal je slechts een tientje.
Pinnen is mogelijk.
De opbrengst van de boekenbeurs is bestemd voor het onderhoud en de exploitatie van het kerkgebouw.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24: 9 en 10 april van 11.00 tot 16.00 uur.

DYLAN 80 OP 1 MEI IN OUDENDIJK
De legendarische Bob Dylan is vorig jaar 80 geworden.
Daarom toert onder de naam Dylan 80 een groep muzikanten door Nederland. Op zondag 1 mei spelen en zingen ze in het kerkje van Oudendijk.
Dylan 80 brengt bekende en minder bekende songs van
deze wereldberoemde singer-songwriter uit de VS. Naast onbekende nummers uit zijn beginperiode als troubadour spelen ze natuurlijk ook bekende songs als All along the watchtower, Forever
Young en Like a Rolling Stone.
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Robbert Smit (gitaar, zang), Willlem Schoone (gitaar,
basgitaar, mondharmonica, zang), Victor Posch (piano, sax, dwarsfluit, zang) en Nout Ingenhousz (drums,
zang) vormen Dylan 80. Het programma duurt twee
keer drie kwartier.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24. Zaal open: 14.30 uur.
Aanvang: 15 uur. Kaarten 15 euro pp.

Fotografie: Jessica Heetebrij

“MAKE A CHANGE”
EEN UNIEK CONCERT IN DE BERNARD HAITINKZAAL VAN HET CONSERVATORIUM TE
AMSTERDAM
Pop wordt Klassiek – Klassiek wordt Pop
Op zondagmiddag
15 mei 2022 zal in
de Bernard Haitinkzaal van het
Conservatorium
van Amsterdam
het afstudeerproject van Bodien
Koopman
uit
Spierdijk plaatsvinden.
Met medewerking
van het projectkoor ’Inspirations’ en Martijn
Bos achter de
piano zal zij een
uitgebreid concert
verzorgen waarin de combinatie van klassieke muziek en popmuziek centraal staat.
Het concert, genaamd ’Make a Change’ bestaat uit een uitgebreid instrumentaal en koor programma. Dit programma is door Bodien gecomponeerd, gearrangeerd en samengesteld.
Zo heeft zij o.a. een klassiek koorstuk gemaakt van rock ’n roll klassieker Paradise by the dashboard light.
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“Make a Change” beloofd een prachtige gevarieerde voorstelling te worden waaraan met veel
enthousiasme wordt gewerkt!
Voor wie dit unieke concert wil meemaken en zin heeft in een mooie middag uit zijn er kaarten
voor deze voorstelling te verkrijgen bij hans-blom@xs4all.nl
Tevens wordt vervoer per bus geregeld, waarmee u voor een aanvullend bedrag van € 10 uit en
thuis wordt gebracht. De aanvangstijd van het concert is 15.00 uur. De bus vertrekt om 13.45 uur
vanaf De Dwingel 2 te De Goorn (tegenover Chinees restaurant De Lange Muur).
Samengevat:
Datum en aanvangstijd concert Make a Change:
Plaats:
Entreeprijs concert:
Kosten vervoer bus De Goorn-Amsterdam v.v.:
Vertrektijd bus uit De Goorn:
Verwachtte tijd terugkomst in De Goorn
Kaarten bestellen bij: hans-blom@xs4all.nl

15 mei om 15.00 uur
Conservatorium, Oosterdokskade 151
te Amsterdam
€ 15,€ 10,00
13.45 uur
circa 18.30 uur

ANNEPOWER HOMEWALK
U heeft vast al van ons gehoord of gezien. De knalroze posters met
een roze ananas, een artikel in het NHD of de posts op onze Facebook
en Instagrampagina. Voor degenen die ons al heel goed kennen: sla de
volgende alinea over, en ga gelijk door voor de leuke nieuwtjes! Voor
degenen die nog niet (goed) weten wat ons initiatief inhoud, volgt
hieronder een korte uitleg.
De HomeWalk is een initiatief van het Ronald McDonald Kinderfonds (Verder in dit artikel aangeduid met het Kinderfonds). Het Kinderfonds zorgt ervoor dat gezinnen met een kind in een (academisch)
ziekenhuis dicht bij elkaar kunnen zijn. Het Kinderfonds is een onafhankelijke, niet-gesubsidieerde
stichting. Een sterk netwerk van vrijwilligers, donateurs en sponsoren brengt ouders dicht bij hun
zieke kind in Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen.
De HomeWalk is een sponsorwandeltocht. Mensen die het Kinderfonds een warm hart toedragen
schrijven zich in met een team van maximaal 10 wandelaars en een aantal begeleiders. Dit team
wandelt in het weekend van 25/26 juni 2022 in estafettevorm 120km in 24 uur. Er word gewandeld in minimaal 2-tallen. Vooraf aan dit evenement haalt het team zoveel mogelijk sponsorgeld op.
Ons team heet AnnePower HomeWalk. Anne heeft de afgelopen 2 jaar immense kracht en
doorzettingsvermogen laten zien. 10 maart 2020 kwam zij, toen zij naar school fietste, onder het
achterwiel van een lijnbus terecht. Levensgevaarlijk gewond is zij naar het AMC gebracht. Tegen
alle verwachtingen in overleeft ze. Na bijna 3 maanden ziekenhuis en 15 operaties gaat zij klinisch
revalideren in Beetsterzwaag, Friesland. Waar zij uiteindelijk 4,5 maand verblijft.
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Haar ouders, Wouter en Leonie, zijn al die tijd dicht bij haar omdat zij, zowel in Amsterdam als
in Beetsterzwaag, in een Ronald McDonaldhuis kunnen verblijven. Anne laat in het ziekenhuis al
zien dat zij er alles aan zal doen om te herstellen. Aan haar ziekenhuisbed ontstaat daarom al snel
de term ‘AnnePower’. En die kracht laat ze nog steeds zien. In mei 2020 kreeg ze te horen dat ze
nooit meer zou kunnen lopen. Ze heeft keihard getraind en geoefend. Met als resultaat dat Anne
afgelopen week als teamlid is bijgeschreven, en ze zal als begeleider een stukje meelopen tijdens
de HomeWalk!
Het team AnnePower is enorm dankbaar dat het gezin zo dichtbij elkaar kon blijven. Hierdoor
is het mogelijk geweest om Anne, maar ook elkaar, maximaal te ondersteunen. Aangezien het
Kinderfonds géén subsidie ontvangt, en volledig afhankelijk is van sponsoren, doen wij mee met
de HomeWalk.
Uiteraard is het mogelijk om ons rechtstreeks te sponsoren. Dit kan digitaal via de site https://
homewalk.nl/teams/annepower-homewalk . Contant bij onze teamleden. Maar we hebben ook
nog veel leukere initiatieven:
- Koop 1 (of meerdere) van onze goodies: de gehaakte ananas-sleutelhanger,
voetenbadbruistabletten in ananasvorm (5stuks) (Pepermunt, lavendel of rozengeur),
lichtpuntjes (6 stuks) (Waxinelichtjes). Te bestellen bij onze teamleden of via
AnnePowerHomeWalk@gmail.com
- Breng je statiegeld bij 1 van onze teamleden.
- Op Koningsdag staan we in Hoorn op de vrijmarkt met mooie spullen én onze goodies.
- Kom voor een gezellig avondje uit naar ons AnnePower WalkingDinner op 21 mei in
Brasserie de Grost te Grosthuizen! Een geheel verzorgde avond van 18.30-23.00. Eten,
drinken en muziek. Voor maar €85 (waarvan €30 rechtstreeks naar het Kinderfonds gaat)
Reserveren voor deze avond gaat via mail: AnnePowerHomeWalk@gmail.com
Of loop een keer gezellig een trainingsronde met ons mee! Kun je gelijk al je vragen stellen.
Lieve groeten,
Leonie, Bianca, Arina, Bas, Brigit, Debby, Dirk, Inqrid, Janneke, Jenny, Judith,
Marijke, Marleen, Michelle, Mireille, Nanda, Nellemieke, Patricia en natuurlijk: ANNE!
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2022
Woe
Do
Za
Za
Za

AGENDA 06-04 T/M 20-04

Di
Do

18.30 uur
Avenhorn
Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete
8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude
14.30 uur
De Ridder Berkhout
(Zaal open 14.00 uur)
9/10-04 11.00-16.00 uur Kerk Oudendijk
10-04
11.00 uur
De Ridder Berkhout
(Zaal open 10.15 uur)
12-04
17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
14-04
Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete

Za
Za
Woe
Woe

16-04
16-04
20-04
20-04

Za/zo
Zo

06-04
07-04
09-04
09-04
09-04

8.30 uur
10.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

2022
OUD PAPIER
KBO-Klaverjassen
OUD PAPIER
OUD PAPIER
Presentatie jaarboek
2021 HKBB
Boekenbeurs
Koffieconcert
De Volharding

KBO-Weerman
Jan Visser
De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Oudendijk
OUD PAPIER
Avenhorn
OUD PAPIER
De Grost, Grosthuizen
Jaarvergadering
“De Laatste Eer”,
Avenhorn

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag
Do

Datum: Tijd:
21-04
20.00 uur

Do

21-04

Wo
27-04
Vr
29-04
Zo
01-05
Vr t/m za
Za
21-05
Za
21-05
Za
Zo

21-05
12-06

Vr t/m zo
Zo
Za
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19-06
25-06

Plaats:
Activiteit:
Brasserie De Grost, Historische Vereniging Hemony.
Grosthuizen
Virtuele wandeling langs 5 dorpen.
Leden gratis, niet-leden €5,19.30 uur
Brasserie De Grost, Historische Vereniging Hemony.
Grosthuizen
Terugblik afgelopen twee jaar. Alleen
voor leden.
Koningsdag
19.30 uur
De Ridder Berkhout Klaverjassen
15.00 uur
Kerk Oudendijk
Dylan 80 muziek/zang
13-05 t/m 21-05 De Ridder Berkhout Biljarten WK2020 toernooi
20.00 uur
Kerk Berkhout
Rock in de kerk
20.00 uur
Dorpshuis
Brass Night Concert
Grosthuizen
18.30-23.00 uur Brasserie De Grost Annepowerwalkingdiner
Berkhout ’t Wijdt,
Berkhout Beach
Oosteinde.
17-06 t/m
Berkhout
Jubileumweek
26 -06
voetbalvereniging Berkhout
Amusementtocht Berkhout
20.00 uur
Parkschouwburg
Jubileumconcert Kunst naar Kracht
met Shirma Rouse

Za
Za/zo

25-06
20.00 uur
25/26-06 20.00 uur

Vr

01-07

20.00 uur

Za

09-07

13.00 uur

Za t/m zo 23-07 t/m 14-08

Kerk Oudendijk
De Grost,
Grosthuizen
De Grost,
Grosthuizen
“Asveldje”
Pieter Grootstraat
Kerk Oudendijk

Voice Over XXL muziek/zang
Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Regio Muziekfestival m.m.v. regionale
HaFaBra orkesten
Foto-expositie en boekenbeurs

TENSLOTTE
Tegen advertentiekosten “bijna” gratis roeibootje met spanen.
Tel. 0229-542483 of 06-41875036
Te huur:
Ruime tussenwoning met vier slaapkamers in de ‘Oude Nieuwbouw’ van de Goorn. Beschikbaar
per 01-05-2022 voorkeur voor meerjarige verhuur. Prijs € 1000,00 excl. per maand.
Meer info: 06-55528443
Gezocht:
Wandel- en hondentrainmaatje.
In Avenhorn woont een vriendelijke meneer van 55 jaar met N.A.H. Sinds 11 maanden heeft hij
een lieve grote hond opgevangen uit Griekenland. De hond moet nog veel leren, wie wil er helpen
om de hond verder te trainen. Wil je meer weten, neem dan contact op met Marloes Mast, thuisondersteuner 06-10735464.
Te koop:
Kinderhelm, 4-9 jaar oud, zwart € 10,00
Kinderzitje voor motor of scooter, zwart, € 10,00
Harley Davidson sportster originele uitlaat € 50,00
Helm met intercom headset in doos € 25,00
Harley Davidson spaarpot varken € 10,00
Elektrische step voor volwassenen, ± 45 km per uur, zwart, opknapper € 40,00
Leren jas, zwart, maat S voor bijvoorbeeld Solex, rond kniehoogte lang.
Voor meer informatie Suzanne, Oosteinde Berkhout, tel. 06-50170495
Oproep:
Wie heeft begin februari 2022 bij de kerk (DE GROENE TOREN) de vlag meegenomen met het opschrift (ACTIE KERKBALANS). Graag terug bezorgen bij Kantbeugel 9, kan ook in de brievenbus.
Garageverkoop:
Grote opruiming van servies, winkelinterieur, lampen, kleding, boeken enz. Zondag 10 april 2022
van 10.00 tot 16.00 uur. De Hulp 11 ‘naast’ 1622 DZ Hoorn. U bent van harte welkom.
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Gevonden:
Wie mist zijn blauwe reiger?
Waarschijnlijk door de storm aan komen drijven op de Kerkebuurt.
Tel. 06-30873470
‘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 dinsdag 12 april vóór 17.00 uur via de E-mail of
in de brievenbus ingeleverd zijn.

Dinsdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
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09.00 – 21.00 uur
09.00 – 17.30 uur
09.00 – 17.30 uur
09.00 – 13.00 uur

De Goorn 72A, 1648 JS De Goorn
info@hetkappershuys.nl
06 15 94 06 97
www.het-kappers-huys.nl
Bel, of
maak
online je
afspraak

