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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 11 mei 2022 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail:
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda
of planner.
Website:
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
Geen woningsdag dit jaar maar een normale Koningsdag! Met redelijk weer dus we hopen dat
er veel verkocht is op de vrijmarkt en dat iedereen leuke activiteiten heeft kunnen doen met de
diverse Oranjeverenigingen.
Wij merken dat het einde van het seizoen voor de verenigingen nadert en er dus minder kopij
binnenkomt. Schroom niet en lever vooral ook andere leuke stukjes in!
Verder is nog steeds de plek voor een 4e redactielid bij ons beschikbaar, bij voorkeur uit AvenhornGrosthuizen-de Mijzen maar ieder ander uit ons verspreidingsgebied is natuurlijk welkom om een
keer een redactievergadering bij te wonen en te kijken of het wat is.

1

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

10.00 uur
8 mei		
				
15 mei		
10.00 uur
				
22 mei		
10.00 uur
29 mei		
10.00 uur

ds. H. Reedijk			
Beets
gezamenlijke viering met PG Koggenland
ds. H. Reedijk			
Avenhorn
gezamenlijke viering met PG Koggenland
ds. B. Stobbelaar			
Beets
dhr. C. van Lenten		
Beets
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Gemeente Zeevang en Oudendijk

Berkhout
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.
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de
scriba.
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
e-mail info@pg-koggenland.nl
Ledenadministratie;
tel: 072 - 50 21 805
Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
KERKDIENSTEN
datum
tijd
plaats
voorganger
08 mei
10.00 uur Beets
ds. H. Reedijk
Moederdag
15 mei
10.00 uur Avenhorn
ds. H .Reedijk
Gezamenlijke dienst met PGZO
22 mei
10.00 uur Ursem
ds.H.van Olst
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

organist
dhr. E.Hinfelaar
mw. D.Schuijtemaker
dhr. J.Stens

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 7 T/M 13 MEI 2022
Zat. 7 mei
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 8 mei
10.00u Eucharistieviering met samenzang.
			
60 jarig huwelijksjubileum Ge en Gre Zonneveld
Woe. 11 mei
16.30u Viering door de week
Vrij. 13 mei
19.00u Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 14 T/M 20 MEI 2022
Zat. 14 mei
16.30u. Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 15 mei
10.00u Eerste H.Communieviering
			
65 jarig huwelijksjubileum Piet en Tiny Ruiter-de Haan
Woe. 18 mei
16.30u Viering door de week
Vrij. 20 mei
19.00u Stille aanbidding
Gedoopt:

17 april: Dorus en Rene Knijn
18 april: Faye Tol
1 mei: Melina Spruijt

Overleden:

Maria Plasmeijer-Hoekstra, 86 jaar
Hannes Paauw, 23 jaar
Eefie Borst-deLange, 90 jaar
Truus Smal-v Diepen, 82 jaar

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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OPROEP OPROEP : UITZWAAIEN PASTOR NICO
Op Zondag 19 juni 2022 is helaas het uitzwaai moment van Pastor Nico in
Parochie De Goorn. Wat zullen we zijn bevlogenheid & inzet missen, maar
kijken vooral dankbaar terug op alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren.
Heeft u een foto(‘s), herinnering, anekdote of wil uw kind een tekening maken voor pastor Nico?
Mail deze naar onderstaand mailadres dan maken wij er een mooie presentatie van voor zondag 19 juni.
Wij zien er naar uit!
Mail dit naar uitzwaaienpastornico@gmail.com
Bedankt alvast !
Met vriendelijke groet
Parochieraad De Goorn

PUBLIEK WEER WELKOM BIJ DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei vindt op verschillende plaatsen in de gemeente de traditionele dodenherdenkingsbijeenkomst plaats. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom. In Berkhout,
Spierdijk, Obdam en Ursem organiseren de plaatselijke comités herdenkingsbijeenkomsten.
Vrijheid in verbondenheid
Het thema van de Nationale Herdenking is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. Daarmee verwijst
het landelijke comité naar de oorlog in Oekraïne, zo is te lezen op de website van het comité:
‘Onze vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van een ander’. In de aanloop naar 4 en
5 mei besteden de basisscholen in Koggenland aandacht aan het thema. Dat doen zij in samenwerking met de plaatselijke comités. De leerlingen maken tekeningen en andere kunstwerken rondom
het thema, die worden geëxposeerd in de kerken in Berkhout en Ursem, De Brink in Obdam en
De Mantel in Spierdijk.
Eerbetoon in de lucht
Indien mogelijk vliegt om 18.17 uur het 1077 Squadron van de Royal Airforces Association ‘De
Edambusters’ in formatie over het monument voor de Geallieerde Vliegers aan het Westeinde in
Berkhout. Om 18.18 uur vliegt de formatie over het monument in Spierdijk. Dit als eerbetoon aan
de piloten die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.
Wegafzetting
Tijdens de herdenking in Obdam, Ursem en Berkhout zijn er wegafzettingen van korte duur om
mensen veilig en in stilte langs de monumenten te laten lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Programma Dodenherdenking in gemeente Koggenland
Obdam, Sint Victorkerk om 18:45 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19.35 uur de stille tocht langs de monumenten in Obdam. Na
20:00 uur is er een informele samenkomst in Dorpshuis De Brink.
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Ursem, H. Bavokerk om 18:30 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19.20 uur de stille tocht langs de drie monumenten in Ursem.
Na de kranslegging om 20:00 uur op de G. Veldmanbrug is er een informele samenkomst in de
ontmoetingsruimte van de kerk met ook hier de werkstukken ter expositie.
Berkhout, Berkhouter Kerk om 19:00 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19:50 uur de kranslegging bij het monument voor de Kerk.
Na 20:00 uur is er een informele samenkomst in de Berkhouter Kerk.
Spierdijk, Gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius om 18:45 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met rond 19:55 de kranslegging bij het gedenkteken voor de kerk.
Na de kranslegging is er een informele samenkomst in De Mantel.

FEESTELIJKE OPENING VAN SPORT- EN ONTMOETINGSPLEK ‘PROEFTUIN PRINS’ TE
GROSTHUIZEN
Hierbij nodigen wij alle
bewoners van Grosthuizen en omstreken uit
voor de opening van
‘Proeftuin Prins’ op zaterdag 7 mei a.s. om
14:00 uur. Deze sporten
ontmoetingsplek
wordt dan officieel geopend door wethouder
Rosalien van Dolder, die
o.a. Sport en Recreatie
in haar portefeuille
heeft.
Mooi om te zien dat bewoners van Grosthuizen en omstreken de afgelopen tijd al aan hun conditie
werkten op de zo geheten Proeftuin Prins, een initiatief van Doe Team Sport & Spel Grosthuizen.
Afgelopen winter is op het voormalig trapveldje een sporttuin ingericht met o.a. een roeiapparaat,
crosstrainer en een uitgebreid calisthenics apparaat waarbij voornamelijk gebruik wordt gemaakt
van het eigen lichaamsgewicht. Ook is naast het voetbalveld een volleybalveld gerealiseerd.
Er staat een aantal activiteiten op het programma deze middag. Er wordt een dinerbon uitgereikt
die is verloot onder de donateurs aan de crowdfunding voor de sportkast. (Deze sportkast zal in
de loop van dit jaar nog gerealiseerd worden) Voor de kinderen zijn er deze middag een tweetal
springkussens. Proeftuin Prins beschikt over zowel een voet- als volleybalveld, waarop deze middag wordt gevoetbald en gevolleybald. Op de sporttuin kunt u ook zelf uw spieren versterken op
de verschillende apparaten. Tevens wordt deze middag een bootcampdemo gegeven.
Tijdens het programma kunt u onder het genot van een (aangeboden) kopje koffie, thee of limonade deze activiteiten aanschouwen.
We zien u graag op zaterdagmiddag 7 mei a.s.


Het Doe Team Sport & Spel Grosthuizen
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VOOR MOEDERS VERBODEN TE LEZEN!!!
Want dat is het leuke aan Moederdag: een geheimpje dat je
hebt omdat je een mooi cadeau voor haar hebt gekocht, een
ontzettend lekker ontbijt voor haar gaat verzorgen, haar een
dagje mee uit neemt óf een prachtig voorjaarsboeket voor
haar hebt samengesteld! Het kan allemaal. Zomaar. Maar
vooral omdat je je moeder zo waardeert en haar vreselijk lief
vindt.
Bij Sogges vind je vast iets van je gading: die precies goede vaas voor de vele tulpen die daar in
kunnen, dat leuke kleine handige tasje of een mooie schaal waar de croissants voor het ontbijt zo
goed op passen. Bedenk het en je vindt het bij ons! Natuurlijk pakken wij je cadeau heel mooi in.
Kom je snel langs??
BERICHT VOOR ALLE MOEDERS ÉN VADERS:
Op West 99 te Avenhorn staan we elke zaterdagochtend, tussen 09.00 en 12.00 uur, voor je
klaar om de spullen die je over hebt (na de voorjaarsopruiming) in ontvangst te nemen. Alle mooie
spullen zijn van harte welkom. Zorg ervoor dat alles heel en schoon wordt aangeleverd.
Het belangrijkste is dat wij én jij met deze tweede kans spullen het goede doel kunnen blijven
steunen.
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

HANDBALVERENIGING ST. GEORGE

Jij mag gratis meetrainen
in mei en juni!
(start 9 mei)

Groep 3/4:
Maandag 17.00-17.45 uur.
Sportveld St. George in Spierdijk.
Voor meer informatie:
Jorien Ruijter
0618023384
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VEILIG WONEN & WERKEN
IN HET BUITENGEBIED
ĂƚǁŝůůĞŶǁĞŝŶ<ŽŐŐĞŶůĂŶĚ͘/ŶŚĞƚŐĞŚĞůĞůĂŶĚŝƐĞĐŚƚĞƌƐƉƌĂŬĞǀĂŶƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ
ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚŝŶĚĞďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚĞŶ͘KŽŬďŝũŽŶƐ͘ĂĂƌŽŵǌŝũŶǁĞͲŝŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ
ŵĞƚDĞůĚDŝƐĚĂĂĚŶŽŶŝĞŵ͕ŚĞƚ>dKĞŶŚĞƚsͲgestart met het ‘Programma
Veilig Buitengebied’. Zo willen we gezamenlijk ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚĂĂŶƉĂŬŬĞŶĞŶĞĞŶ
ǀĞŝůŝŐĞůĞĞĨͲĞŶǁĞƌŬŽŵŐĞǀŝŶŐĐƌĞģƌĞŶǀŽŽƌŝĞĚĞƌĞĞŶ͘ŶĚĂƚǁŝůůĞŶǁĞƐĂŵĞŶŵĞƚ
ƵĚŽĞŶ͊

<ŽŵŶĂĂƌĚĞǀŽŽƌůŝĐŚƚŝŶŐƐďŝũĞĞŶŬŽŵƐƚŽǀĞƌĚƌƵŐƐƉƌŽĚƵĐƚŝĞŝŶŚĞƚďƵŝƚĞŶŐĞďŝĞĚ
ĞŶůĞĞƌĚĞƐŝŐŶĂůĞŶĠŶĚĞŐĞƵƌǀĂŶĚƌƵŐƐŚĞƌŬĞŶŶĞŶ͘ĞĞůŶĂŵĞŝƐŐƌĂƚŝƐ͘

10 mei 2022
19.30 uur – 21.30 uur
Dorpshuis De Oude School
Dorpsweg 70, Hensbroek

Aanmelden kan via www.nhdrugsalert.nl/events
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TUINDERSSCHUITEN VERENIGING

“ Stoer an ut Roer “
Wij “Stoer an ut Roer” organiseren op Hemelvaartsdag (26 Mei) een vaartocht
en een dauwtrap route, voor de vroege vogels onder ons.
Dit houdt in:
‘s Morgens vroeg vaar je op eigen gelegenheid naar het startpunt v/d wandeling.
Deze is nabij de parkeerplaats IJselmeerdijk, De Hulk.
Hier verzamelen we om 7.00 uur. Vandaar uit gaan we een rondje wandelen van + 3km >
dauwtrappen. Daarna gezellig bij praten en evt. gezamenlijk ontbijten.
(met eigen meegenomen versnaperingen).
Hopelijk kunnen we genieten van een mooie zonsopgang.
Bent u van plan om mee te varen laat het ons even weten op: stoeranutroer@gmail.com
Laat uw naam, adres en 06 nummer even achter. Of aanmelden bij: Don 06-34429688.
Groeten,		
Cees Braas
		Jos Smal
		Nico Bakker
		Don Rinkel
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Help de Pander aan
een motor!

PH-NLS

NATIONALE
LUCHTVAARTSCHOOL
HOLLAND

In een werkplaats in Berkhout wordt hard gewerkt aan de bouw van een
luchtwaardige reproductie van het vliegtuig dat een belangrijke rol heeft
gespeeld in de ontwikkeling van de lichte luchtvaart in ons land.
De Pander E anderhalfdekker is in de twintiger jaren ontworpen en
gebouwd door de gerenommeerde Haagse meubelfabriek Pander.
Wat maakt dit vliegtuig zo markant?
De sportvliegerij in ons land stelde in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw nog niet
veel voor. Er waren wat schuchtere pogingen gedaan met vliegscholen en vliegtuigproductie, maar die
liepen op niets uit. Totdat er twee dingen gebeurden die de privé vliegerij een geweldige stoot in de
goede richting gaven.
In 1926 kwam het tweepersoons Pander E sportvliegtuig op de markt en kort daarna is de Rotterdamsche Aeroclub (R.A.C) opgericht. Die twee tezamen maakte het vliegen voor de -gefortuneerdeaviateur mogelijk. De R.A.C. kocht twee Pander E’s en begon
vlieglessen te verzorgen. De lichte luchtvaart kwam ermee
letterlijk van de grond.

PROJECT

Er is van dit type vliegtuig geen enkel exemplaar bewaard gebleven en er zijn zelfs geen oorspronkelijke constructietekeningen en sterkteberekeningen meer beschikbaar. Dus wordt het hele toestel
gereconstrueerd aan de hand van zeer schaarse gegevens.
Dick Funcke is een aantal jaren geleden begonnen aan de voorbereidingen met veel onderzoek en
weinig concrete gegevens. Nu is het vliegtuig op papier gereconstrueerd. De bouw van het werkelijke
vliegtuig is al weer enkele jaren aan de gang. Met de hulp van
vliegtuigbouwkundige ingenieurs wordt tegelijkertijd de aanvraag van
het Bewijs van Luchtwaardigheid voorbereid.
Want de Pander gaat vliegen!
Als krachtbron zal in Tsjechië een nieuwe gecertificeerde vijfcilinder
stermotor worden besteld. Deze motor is echter veruit de duurste
investering. Voor dat doel is de fondsenwervingsactie
Help de Pander aan een motor, van start gegaan.
Met publieke bijdragen wordt het vliegtuig gecompleteerd.
Iedereen kan mee doen met donaties, groot en klein.
Voor donaties van 250 en 500 euro ligt een mooi bedankje klaar.
Meer weten? Vraag de informatiefolder aan op dick@funcke.com.
Of doneer meteen op ING rekening NL89INGB00018044 61 onder
vermelding van ‘Pander project’. Voeg ook uw huis- en emailadres toe.
Uw donatie brengt een stukje vergeten luchtvaartgeschiedenis weer tot leven!
Dank voor uw belangstelling en bijdrage!
Dick Funcke, Oosteinde 33, 1647AB Berkhout 0229-551971
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Een bekend kiekje van
Avenhorn. We kijken hier
naar het Hoog van 1948.
In deze tijd had de auto natuurlijk allang zijn intrede
gedaan, maar paard en wagen waren zeker nog niet
van het toneel verdwenen.
Niet verwonderlijk dus dat
we de paardenvijgen hier
op straat zien liggen. Het
Hoog is een oud stukje
Avenhorn. De naam ‚Het
Hoog‘ komt al voor in de
archieven van vóór 1600. De naam valt goed te verklaren. Immers, dit stukje Avenhorn ligt bovenop de West-Friese Omringdijk – vrij hoog dus. Links verkocht Hermen Beemster zijn auto‘s,
fietsen en elektra. Let ook op de witte hardstenen putten, op de straat vlak voor zijn winkel. Deze
zijn in 1843 geplaatst. Bij hoogwater konden hierin palen gezet worden. Door dit te combineren
met planken en zandzakken bleef de polder droog. In tegenstelling tot andere stukjes dijk kon de
straat van Het Hoog met alle bebouwing moeilijk verhoogd worden, daarom bood deze oplossing
soelaas. In de boerderij rechts woonde de familie Reijnders, de melkbussen staan nog aan de weg.
Later heeft deze stolp plaats moeten maken voor de ingang van Het Veer. 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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GEMEENTE ZET EXTRA STAP NAAR VERBETERING TROTTOIRS. WE NODIGEN U UIT OM DOOR
TE GEVEN WAAR DE KWALITEIT VAN HET TROTTOIR
ONVOLDOENDE IS.
WILT U ONS HELPEN?
De gemeente Koggenland vindt
het belangrijk dat trottoirs goed
onderhouden worden en toegankelijk zijn voor iedereen!
Dus ook voor inwoners die gebruik maken van een rollator, rolstoel, kinderwagen of scootmobiel. Daarom aan u de vraag om
ons te laten weten waar de kwaliteit van het trottoir onvoldoende is. U kunt dan denken aan: hinderlijke obstakels, overhangende takken of te smalle trottoirs.
Samen met een gespecialiseerd verkeersbureau Iv-Infra onderzoeken we waar we de trottoirs kunnen aanpassen of verbeteren. Uw
inbreng is waardevol. Reageren is mogelijk tot 18 mei a.s.
In de maand juni beoordelen we alle plekken en onvolkomenheden die u doorgeeft. Begin juli maken we via Koggennieuws en de
website de uitkomsten bekend.

Help ons de kwaliteit van de trottoirs te verbeteren en geef uw melding door.
Hoe geef ik mijn melding door?
1. Op www.koggenland.nl vindt u een button ‘’onderzoek trottoirs’’. Via een formulier kunt u aangeven op welke plekken u problemen ervaart met een trottoir.
U mag ook een plek doorgeven waar een trottoir zou moeten komen. Reageren
kan tot 18 mei a.s.
2. Via de QR-code kunt u ook direct 1 of meer plekken doorgeven.
3. Indien u problemen ervaart met het online doorgeven van uw melding, dan kunt u ons ook een
e-mail sturen: verkeer@koggenland.nl of bel: 0229- 548420.
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GROSTHUIZEN 128 IN 1934
Hier zien we Dirk Kamp en zijn vrouw Cornelia
Koeman.
De rentenierswoning is gebouwd omstreeks 1910
door ‹Ma van Arie Vet›, kasteleines in ‹Hotel Avenhorn› (eerder het Bruine Paard).
Het huis werd gekocht door de Brandassurantie
‹De Veenhoop› voor de secretaris Dirk Kamp. Hij
had geboerd in Scharwoude aan de Zesstedenweg,
richting Oudendijk (later voortgezet door Jan Schilder).
Dirk Kamp zit voor de erker met zijn vrouw Cornelia Koeman. Dirk Kamp was wethouder en ook
loco-burgemeester van de gemeente Avenhorn.
Hij was secretaris van Polder Beschoot en voorzitter van Het Nut.
Na Cornelia Koemans dood had hij huishoudsters;
juffrouw Swager, juffrouw Zeilemaker (in de oorlog
‹40-›45) en juffrouw Koomen.
Hij was dorpshistoricus en dorpsdichter.
Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.
Co Beemsterboer
06-44564158

GRENZENLOOS MOOIE AVOND IN EEN FULL HOUSE
Duo-concert Grenzenloos en Full House
Als sinds 2018 zijn er plannen voor een samenwerking tussen Grenzenloos en Full
House. Na enkele data die niet door konden gaan, kunnen we eindelijk de krachten
bundelen in een duo-concert. Op 21 mei 2022 gaan we voor een grenzenloos mooie
avond in een full house: de Pianokamer in Spierdijk.
Een samenwerking tussen de groepen komt
niet zomaar uit de lucht vallen. Bij Full House
zijn namelijk twee leden met een Grenzenloos-verleden. Martijn is enkele jaren de dirigent geweest en Jeroen heeft in het begin van
Grenzenloos mee gezongen. De groep Full
House wordt aangevuld met drie vrouwelijke
leden. Samen zingen zij verrassende a capella
nummers vanuit een divers repertoire.
Grenzenloos is een klein koor bestaande uit
zangers/zangeressen die uit de hele regio
West-Friesland komen.
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Tevens maakt een aantal koorleden ook deel uit van het combo, waardoor er naast a-capella nummers ook veel instrumentale begeleiding is voor een zo grenzenloos mogelijk repertoire. De muzikale leiding is in handen van dirigent Rens Boerke.
Naast een eigen setlist, hebben de groepen ook samen nummers ingestudeerd, die zij dolgraag aan
u laten horen! Datum: 21 mei 2022, 20.00 uur (aanvang 19.30 uur)
Adres: de Pianokamer – Spierdijkerweg 110, 1641 LW Spierdijk
Kaartjes a €12,50 per stuk zijn te bestellen via de mail: arjan@manuelhoeve.nl
Kijk voor meer informatie op www.fullhousevocals.nl en www.koorgrenzenloos.nl

SUCCESVOLLE ‘WANDELING’ HISTORISCHE VERENIGING HEMONY
Donderdagavond 21 Maart j.l. beleefden ruim 70 leden en bezoekers een
prachtige ‘virtuele wandeling’ door onze dorpen.
Na de koffie werd gestart bij Brasserie ‘De Grost’ waar we in oostelijke richting door Grosthuizen naar Scharwoude wandelden. Daarna via Oudendijk
naar Avenhorn en De Goorn en afsluitend weer door Grosthuizen terug naar
‘De Grost’.
Onze ‘gids’ Lourens Schuijtemaker leidde ons met prachtige historische foto’s
langs vaak verdwenen of deels nog aanwezige gebouwen, bruggen en wegen.
Omdat Lourens even werd weggeroepen door zijn oppas nam André de Reus,
met onmisbare hulp van het aanwezige publiek, het laatste deel voor zijn rekening. Alle wandelaars stonden even letterlijk en figuurlijk stil bij een huis waarvan niemand ook maar enig idee had
waar dat was. Later heeft Lourens ons uit de droom geholpen: Het huis stond aan De Goorn nr.
25 en was, volgens informatie vanuit Facebook, vroeger het huis en schuur van schildersbedrijf
Appelman.
Kortom, aanwezigen hebben bijzonder lekker ‘gewandeld’ binnen de gezellige sfeer in de zaal van
Brasserie ‘De Grost’. Voor herhaling vatbaar was de alomvattende mening.
Wilt u alsnog ‘instappen’? Bel voor een lidmaatschap (slechts € 7,50 per jaar) naar 0229 542471
of stuur een mail naar: bestuur@hvhemony.nl
U krijgt dan per omgaande ons nieuwe boekje in uw brievenbus.

GEMENGD KOOR EVERGREEN
Maartje Koning is 1 april voortvarend begonnen als dirigente/pianiste. Met
de nummers Desperado, Arcade, Lights and Shadows, Rolling in the Deep en
Slow Down zijn we gestart. Vind je dit leuk? Kom dan lekker bij ons zingen
op donderdagavond om 20:00 uur in de Groene Toren te Avenhorn. Meldt
u zich bij onze secretaris Annemiek van Ree Tel 0681184343. De muziekcommissie is al met voorbereidingen bezig om een leuk muziekprogramma
te maken voor een volgend concert. Ook zijn er plannen om begin september een inloopdag te
organiseren. U ziet, er wordt weer actief gereageerd op de periode na de langdurige Covidperiode.
In die periode hadden we ook veel plannen, maar konden het helaas niet uitvoeren. We hebben
ook een huiskamerpiano in de aanbieding. Het is een mooie Russische piano, waarvan we afscheid
willen nemen. Heeft u belangstelling? Tegen elk aannemelijk bod mag u deze piano ophalen.
Bestuur Gemengd Koor Evergreen
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te vertellen. Al met al heel wat vrouwen die hun mannetje stonden, gelukkig hebben we ook in
deze tijd nog steeds vrouwen die opkomen voor hun mening en recht.
Na afloop werd er door het bestuur aan alle aanwezigen een prachtige kaars, gemaakt door de
medewerkers van pand 12, uitgereikt. De dames die niet aanwezig waren kregen deze attentie
vanwege het 85 jarig bestaan van de afdeling aanwezig waren kregen deze attentie vanwege het
85 jarig bestaan van de afdeling thuis bezorgd. Ons komende uitje staat ook in het teken van het
jubileum, we zullen 18 mei met bijna alle leden gaan varen op de partyboot de Koperen Hoorn.
We hopen dat het zonnetje ons dan niet in de steek laat. Vrijdag 20 mei gaan wij met een aantal
dames met de bus naar de Floriade in Almere.
Namens het bestuur: Waltraud van der Woude.
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KVG DE GOORN
Onze gastspreker van de KVG avond van 19 april was Jos van Diepen.
Zij kwam uitleg geven over haar pleegkinderen.
Zij begon de avond met “Je bent er voor anderen”.
Ze is zelf moeder van zes kinderen en besloot met haar man dat ze meer
kinderen een warm nest kon bieden en zo heeft ze door de jaren heen veel
kinderen is huis gehad en de zorg ervan op zich genomen.
Ze vertelde over haar pleegdochter Robbin, die bij hun kwam wonen toen ze nog maar 17 maanden oud was. Ook had ze nog tijd om gedichten te maken, die te vinden zijn op www.mama-tantetjos.nl Ze heeft er ook nog een paar voor gedragen en de avond afgesloten met een mooi lied.
Heel jammer dat er weinig animo was, 4 bestuursleden en 8 leden.
Vanaf nu hebben we een zomerstop, allemaal een gezonde en gezellige zomer toe gewenst.
Onze volgende avond is met Kees Kaas op dinsdag 20 september we hopen u allen dan weer te
zien.
Het bestuur van het KVG

Grosthuizen – De Historische Vereniging Hemony hield op 21 april haar jaarvergadering. Heel veel
leden waren hierbij aanwezig. Er was geen bestuurs verandering, dus met luid applaus werden ze
herbenoemd. Na een korte pauze volgde de wandeling door de dorpen Grosthuizen, Scharwoude,
Oudendijk, Avenhorn en De Goorn. Lourens Schuijtemaker en voorzitter Andre de Reus konden
veel vertellen over de vroegere bewoners, ook vanuit de zaal kwamen er geregeld goede aanwijzigingen. Het was weer als van ouds een gezellige en leerzame bijeenkomst.
Groet Corrie Bos

HELP DE BUREN!
Joeri zoekt collega bemiddelaars
Joeri is sinds 3 jaar actief als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling van De Bemiddelingskamer. Naast
zijn vaste baan wilde hij zich inzetten voor een organisatie die maatschappelijk betrokken is. Joeri
is geïnteresseerd in zijn medemens, heeft een luisterend oor en is altijd actief geweest in de gemeente waar hij woont. Via een vriend is hij gewezen op Buurtbemiddeling.
Henk, zelf bemiddelaar en goede vriend van Joeri, vertelde hem dat je vooraf een professionele 3
daagse training krijgt aangeboden en wordt ingewerkt door een ervaren bemiddelaar. Daarnaast
worden er jaarlijks gratis trainingen en intervisies aangeboden.
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Henk vertelt: ”Doordat je je tijdens de gesprekken met de buren neutraal opstelt, geen oordeel
hebt en buren onderling begeleidt bij het bedenken van een oplossing, komen er vaak mooie en
langdurige afspraken uit. De overlast kan gaan over harde muziek, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen, stank en rommel. Het werk is boeiend, nuttig, afwisselend en ik kan
zelf mijn tijd indelen!”
Belangstelling
Door de groei van aanmeldingen is er ruimte ontstaan in het team. Ben je geïnteresseerd in communicatie, ga je een conflict niet uit de weg? Neem dan contact met ons op.
De Bemiddelingskamer; thuis in buurtbemiddeling www.debemiddelingskamer.nl
e-mailadres: info@debemiddelingskamer.nl

In Nederland eindigt ongeveer een
derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Vaak kunnen ouders en
verzorgers tot goede afspraken komen
over de omgang met de kinderen.
Maar twintig procent van de scheidingen verloopt moeizaam. Als mensen
gekwetst zijn, kan er snel wrok ontstaan. Ex-partners zien elkaar als de
vijand. En dan is het moeilijk om afspraken te maken over de omgang
met de gezamenlijke kinderen. Als
ouders geen afspraken kunnen maken
zonder ruzie, kunnen ze terecht bij MEE & de Wering voor de Begeleide Omgangsregeling.
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Ook BOR-vrijwilliger worden?
MEE & de Wering zoekt nog BOR-vrijwilligers in diverse gemeenten in West-Friesland. Heb jij een
hart voor kinderen en gun jij hun een goed contact met hun ouders? Jij begeleidt het kind tijdens
het bezoek aan een van de ouders/verzorgers. Het traject bestaat uit circa 12 bezoeken van maximaal 3 uur. Mail voor meer info naar bor@meewering.nl.
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AGENDA 04-05 T/M 18-05

Wo 04-05 18.30 uur
Avenhorn
Wo 04-05		
Versch. locaties Koggenland
Do 05-05			
Za 07-05 8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
Za 07-05 9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude
Za 07-05 14.00 uur
Trapveldje Grosthuizen
Wo 11-05 17.00 uur
Do 12-05 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete
Vr t/m za
13-05 t/m 21-05 De Ridder Berkhout
Za 14-05 8.30 uur
De Goorn tot
			
Concordia Berkhout
Wo 18-05 18.30 uur
Avenhorn
Wo 18-05 10.00 uur
Start bij de oude RABO-bank

2022
OUD PAPIER
Dodenherdnking
Bevrijdingsdag
OUD PAPIER
OUD PAPIER
Opening Proeftuin Prins.
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Muzikaal optreden Janina Greven
Biljarten WK2020 toernooi
OUD PAPIER
OUD PAPIER
KBO-Fietsdag

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum: Tijd:
Plaats:
Vr t/m za
13-05 t/m 21-05 De Ridder Berkhout
Za 21-05 20.00 uur
Kerk Berkhout
Za 21-05 20.00 uur
Dorpshuis Grosthuizen
Za 21-05 18.30-23.00 u. Brasserie De Grost
Za 21-05 Vanaf 14.00 u. De Ridder Berkhout
Do. 26-05 7.00 uur
De Hulk
				
Zo 12-06		
Berkhout ’t Wijdt, Oosteinde
				
Vr t/m zo
17-06 t/m
Berkhout
		
26 -06		
Zo 19-06 Start tussen 12.00 en 13.00 uur
Za 25-06 20.00 uur
Parkschouwburg Hoorn
				
Za 25-06 20.00 uur
Kerk Oudendijk
Za 25-06 20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				
Wo 29-06 20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				

Activiteit:
Biljarten WK2020 toernooi
Rock in de kerk
Brass Night Concert
Anne Power Walking Dinner
WK2020 Biljarten
Douwtrappen
Stoer an ut Roer
IJsclub Berkhout.
Berkhout Beach
Jubileumweek voetbalvereniging
Berkhout
Amusementtocht Berkhout
Jubileumconcert Kunst naar 		
Kracht met Shirma Rouse
Voice Over XXL muziek/zang
Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
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Vr 01-07 20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				
Za 09-07 13.00 uur
“Asveldje” Pieter Grootstraat
				
Za t/m zo
23-07 t/m
Kerk Oudendijk
		 14-08		

Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Regio Muziekfestival m.m.v.
regionale HaFaBra orkesten
Foto-expositie en
boekenbeurs

FAMILIEBERICHTEN
Verhuisd:
Na vele mooie jaren in Berkhout (Burg. Beststr.) en Beekweide te hebben gewoond ga ik verhuizen naar Castricum.
Het allerbeste en de harte groeten van
Thea Kuijl, Rusthof 2, 1901 PJ Castricum

Aan allen die mij verrast hebben door middel van kaarten, bloemen, bezoekjes en geschenken
na mijn beroerte (herseninfarct) zo ontzettend veel dank daarvoor, dat doet een mens goed.
Ik ben nog lang de oude niet, maar hoop doet leven!
Vriendelijke groet,
Pé, Maja en kinderen Stet

De vele belangstelling bij het overlijden van mijn lieve man

Nic Rood

heeft ons heel goed gedaan. De vele kaarten en bloemen helpen ons om zijn verlies te verwerken. Bedankt hiervoor.
Toos Rood-Koppes, kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Bedankt voor de bloemen,
Bedankt voor de vele kaarten,
Bedankt voor alle lieve woorden na het overlijden van onze

Arie Raap
Marrie
Jaap en Hedwig
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Hartelijk dank
Hartelijk dank voor de vele kaarten met beterschapswensen en opbeurende woorden, bloemen en andere attenties tijdens- en na de ziekenhuisopnames van Ans in het Dijklander ziekenhuis en VUmc in Amsterdam.
Het herstel gaat langzaam de goede kant op.
Ans en Jack Sjerps

TENSLOTTE
Voor onze hond GEZOCHT logeeradres
Zou je het leuk vinden om zo nu en dan op onze hond (Friese Stabij/Bull) te passen en deze zomer
3 weken, super lief met mensen, niet gewend aan huisdieren.
Tegen normale vergoeding.
privé.jenm@gmail.com
Te koop:
Witte hoge keukenkraan 25,00, afzuigkap en dubbele metalen gootsteen, beide t.e.a.b.
Hartelijk dank.
Tel. 06-16933076
Woonruimte gezocht voor een moeder en kind van 8 jaar.
06-16769614
06-40832076
Volkstuin in Berkhout te huur
Wilt u graag verse en gezonde groenten kweken en daarna ook eten?
Tuinvereniging De Kweker in Berkhout heeft nog 1 tuin te huur voor het kweken van groente,
bloemen, klein fruit enz. voor de inwoners van Berkhout en Bobeldijk.
De beschikbare tuin heeft een oppervlakte van ca. 102 m2. De tuin ligt achter de tennisbanen aan
de Slagterslaan en is direct beschikbaar. De huur bedraagt € 0,25 m2/jaar.
Heeft u belangstelling in een van de volkstuinen neem dan contact op met de secretaris, Jack
Sjerps, Slagterslaan 19, 1647 CA Berkhout, tel. 0229-551962 email: sjerps19448@gmail.com
Haardhout voor 555:
Af te halen droog haardhout uit eigen hakbosje, zolang de voorraad strekt, max 1m3 p.p. Stort s.v.p.
op GIRO 555, voor alle slachtoffers van menselijk c.q. natuurlijk geweld. (Richtprijs 10ct.liter)
Jan Voogt, Bobeldijk 17, mobiel 06-5309343.
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Ik zoek voor mijn verzameling en om de schaats geschiedenis te bewaren medailles van Toertochten. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan medailles van de Vijfdorpentocht, Westerkogge Toertocht en
de Veenhooptocht, maar ook andere medailles van schaatstoertochten hebben mijn belangstelling.
Indien u nog medailles hebt waar u niets mee doet dan hoop ik dat u contact opneemt via 0610818558 of Ysvogel@online.nl
Bij voorbaat dank.

Matthy van Klaveren

Te koop:
Scootmobiel Shoprider de Luxe. Donkerrood, incl. hoes en stokhouder, weinig gebruikt € 1500,00
(aanschafprijs was euro € 3450,00).
Tel. 0229-763683
Gevonden:
Op het trottoir aan het begin van de Julianastraat vanaf het West gezien heb ik een goudkleurige
schakelarmband voor heren gevonden.
Af te halen bij de fam. Schoenmaker, West 87A, Avenhorn.
Tel. 06-23001746, 0229-543609
Verloren:
Ik ben op 1e Paasdag tussen Molenhof en de kerk in De Goorn mijn zilveren armband verloren.
Heeft u hem gevonden?

Ria Meijer, tel. 0229-543190.

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