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VAN REDACTIEZIJDE

Wat een festiviteiten hebben we achter de rug, Koningsdag, Bevrijdingsdag, twee kermissen, en
iedereen lijkt er weer ontzettend van te genieten. Zo zoetjes aan gaan de wat ouderen om ons heen
alweer op vakantie, trekken er op uit met de camper of boeken een reisje naar de zon.
Voor de jongeren is er eerst nog het eindexamen waar ze de afgelopen jaren en zeker de laatste
(vakantie) weken flink voor geblokt hebben, spannende tijden, ook voor de ouders en grootouders,
want je bent toch wel ontzettend opgelucht als die schooltas bij jou aan de vlaggenstok hangt.
Wij van de Heraut wensen iedereen veel succes. In de tussentijd is er ook nog volop vertier,
dauwtrappen, amusementtocht en het vaarfestijn, maar ook een fijne theater of muziekvoorstelling.
Het staat allemaal in deze Heraut. Geef je op en geniet want het mag weer, het voorjaar is nu op
volle toeren.
N.B. In verband met Hemelvaartsdag is de inleverdatum voor de kopij op dinsdag 24 mei 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:
		
scriba:
		

22 mei		
29 mei		
5 juni		
		
12 juni		

ds. H. Reedijk
1471 CB Kwadijk
W. Koole 		
1474 MX Oosthuizen

Kwadijk 36
0299 780482
IJsselmeerdijk 4
0299 403894

10.00 uur ds. B. Stobbelaar
Beets
10.00 uur dhr. C. van Lenten
Beets
10.00 uur ds. H. Reedijk
Oosthuizen
gezamenlijke viering met PG Koggenland
10.00 uur dhr. J. Talma
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
Ledenadministratie;
tel: 072 - 50 21 805 e-mail info@pg-koggenland.nl
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
15 mei 10.00 uur Avenhorn
ds. H .Reedijk
		
Gezamenlijke dienst met PGZO
22 mei 10.00 uur Ursem
ds.H.van Olst
22 mei 10.00 uur Beets
ds.B. Stobbelaar
26 mei GEEN DIENST Hemelvaartsdag
29 mei 10.00 uur Berkhout
ds. O.van Dongen
29 mei 10.00 uur Beets
dhr. K. van Lenten
Wezenzondag
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
mw. D.Schuijtemaker
dhr. J.Stens
dhr. E.Hinfelaar
mw.B.Conijn
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 21 T/M 27 MEI 2022
Zat. 21mei
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 22 mei
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
Woe. 25 mei
16.30u Viering door de week
Do. 25 mei
10.00u Hemelvaartsdag, Eucharistieviering met samenzang
Vrij. 27 mei
19.00u Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 28 MEI T/M 3 JUNI 2022
Zat. 28 mei
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 29 mei
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
Woe. 1juni
16.30u Viering door de week
Vrij. 3 juni
19.00u Stille aanbidding
Gedoopt:

Mila en Pepijn Bangert, H. Doopsel ontvangen op 8 mei
Ana Povebska, H. Doopsel ontvangen op 15 mei
Mats Koppes, H. Doopsel ontvangen op 1 juni

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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“Tel uw zegeningen”
Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 5 juni 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur
en existentiële vragen”.
Het is al weer de laatste viering van het seizoen 2021-2021 en in deze viering zal Alex van Heusden spreken over “Tel uw zegeningen”. Ook dit jaar werd onderbroken en beïnvloed door
corona, maar we hebben ook mooie en waardevolle bijeenkomsten kunnen houden.
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. Na de viering kunt u o.a. met de spreker en de bestuursleden
napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij hopen u op 5 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

EHBO Vereniging St. Veronica De Goorn e.o.
p/a Wieken 53, 1633 GV AVENHORN
www.ehbodegoorn.nl
Beste bewoners / donateurs,
Hartelijk dank voor de donaties, die we mochten ontvangen het
afgelopen jaar; ook dit jaar vragen wij u ons middels een donatie
te ondersteunen. Dit jaar willen we meer EHBO’ers gaan opleiden,
waarvoor we jullie van harte uitnodigen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jij bent de “Eerste Hulp” als je ziet dat je buurvrouw met een te zware tas sjouwt. En ook als je
collega een beker koffie omstoot en zijn toetsenbord onder de koffie zit.
Maar ben jij ook de “Eerste Hulp” als er iemand in je buurt flauwvalt, struikelt en een lelijke wond
aan zijn been heeft?
Volgend seizoen gaan er weer nieuwe cursussen van start:
-beginnerscursus EHBO incl. Kinder EHBO en reanimatie & AED (9 avonden / 4
zaterdagen(-cursus reanimatie + AED (2 avonden) (handig als je weet waar een AED
hangt, beter als je weet hoe je hem kunt gebruiken) Iedereen van 16 jaar of ouder kan zich
aanmelden voor een van bovenstaande cursussen; neem contact op met onze voorzitter
of ons secretaris.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wilt u ons steunen? U kunt uw gift of donatie overmaken op:
NL82 RABO 0307 6502 78 t.n.v. EHBO-vereniging St.Veronica te De Goorn
Alvast hartelijk dank! Voor informatie over onze vereniging of als u zicht wilt opgeven,
dan kunt u zich wenden tot:
Voorzitter:					Secretaris:
Arina Jonkman					Carla Tammer
Wieken 33					Molenhof 76
1633 GV AVENHORN				
1633 HV AVENHORN
0229-543750					0229-542281
arinajonkman@gmail.com			 ctammer@quicknet.nl
6

Drukte op het reizigersadviesspreekuur
Medewerkers van het reizigersadviesspreekuur van GGD Hollands Noorden stropen de mouwen
op. Na 2 jaar waarin het reizen bijna niet mogelijk was door de wereldwijde pandemie, zien zij
de reizigers weer volop terugkeren op de spreekuren in Alkmaar, Schagen, Hoorn en Den Helder.
Weer gezond op reis
De wereld gaat weer open. De zomervakantie is in zicht, en veel mensen hebben al vakantieplannen. Het is belangrijk om te weten welke gezondheidsrisico’s er op uw bestemming zijn en
welke extra vaccinaties u nodig heeft. GGD Hollands Noorden heeft een speciaal spreekuur voor
reizigers. Verpleegkundige Reizigersadvisering Rian Kruizenga vertelt: “Vooral voor (sub)tropische
landen en landen in Oost-Europa zijn er speciale gezondheidsadviezen, bijvoorbeeld over (voedsel)
hygiëne, maar ook over ziektes die je kunt krijgen. Malaria is natuurlijk een bekend voorbeeld,
maar zo zijn er nog veel meer ziektes die je liever niet op je vakantiebestemming op wil lopen!’
Haar collega Annika Vlaar vult aan: ‘De GGD kan helpen om goed voorbereid op reis te gaan, en
gezond weer terug te komen. Wij informeren je graag tijdens ons reizigersspreekuur. Je kunt dan
ook meteen terecht voor vaccinatie(s). Maar: wacht niet te lang met het maken van een afspraak!’
Maak op tijd een afspraak!
Dat veel mensen het reizen gemist hebben, merken de medewerkers van het Reizigersspreekuur.
Het is druk. Gaat u op vakantie naar een bestemming in Oost-Europa, of buiten Europa, maak dan
op tijd een afspraak. U kunt een afspraak inplannen via de website van de ggd: www.ggdhn.nl, via
https://www.ggdreisvaccinaties.nl of telefonisch op 088-0100530.

zaterdag 21 mei, 20.15 uur

Rock in de Kerk!
Al twee maal eerder stond
Rock in de Kerk! in de
Berkhouterkerk. Oude
tijden herleven met
swingende, tijdloze,
Engelstalige Rockmuziek.
Rock in de Kerk! is uitgegroeid tot een succesvolle,
rollende “rock” machine
die vraagt om meer. Muziek van The Doors, Queen, Gun’s
N’Roses, The Ventures tot aan Led Zeppelin en Elvis.
Entree:€ 20,00 Kaarten via
www.ticketkantoor.nl/shop/RidKBerkh19-3
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Nacht van het ‘koper’, Soul met Shirma en korting
Het blijft bijzonder om 100 jaar te zijn geworden.
Een feestelijke gebeurtenis die we graag met zoveel mogelijk
mensen willen vieren. Dus wees welkom tijdens onze muzikale
activiteiten.
BrassNight
In de vorige Heraut hebben we deze ‘nacht van het koper’ al
aangekondigd. Op 21 mei geven we samen met nog twee brassbands een concert in het dorpshuis van Grosthuizen.
We hebben Alkmaar Brass en Backum Brass uitgenodigd om samen met ons een feestelijk concert
te geven. Een mooie muziekavond, geheel in het teken van brassmuziek.
Het concert begint om 20.00 uur; je bent van harte welkom!
Entreekaarten à €10,- zijn verkrijgbaar via onze website: www.bbknk.nl en uiteraard kan je ook op
de avond zelf nog kaarten aan de deur verkrijgen. Leuk als je erbij bent!

Jubileumconcert
Een concert in het theater is uniek in de geschiedenis van Kunst naar Kracht. Voor ons jubileumconcert is dit een prachtige locatie waar we samen met
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Shirma Rouse
een fantastische muziekavond gaan beleven met “Brass & Soul”.

Deze muziekavond mag je eigenlijk niet missen! Een leuke avond uit met een unieke combinatie
van Brass- en Soulmuziek. Geen ‘traditioneel’ concert, maar een theaterconcert met medewerking
van een geweldige zangeres. Kaarten voor dit muziekspektakel op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg zijn te bestellen via de website van de schouwburg of via bovenstaande QR-code.
Uiteraard staat er ook een link op onze website: www.bbknk.nl
Het wordt een swingend feestje met Shirma en de brassband!
Korting
Als je jarig bent, dan deel je uit!
Brassband Kunst naar Kracht verspreid ter gelegenheid van ons jubileumjaar deze maand huis-aanhuis ons programmaboekje met daarin informatie over de brassband en een overzicht van al onze
jubileumactiviteiten in 2022. Zo blijf je op de hoogte van het wel en wee van de brassband.
Tevens zal dit boekje voorzien zijn van een gratis Brass Kortings Pass. Met deze pas krijg je kortingen bij diverse ondernemers in de regio. Normaal gesproken kost deze pas €10,- maar vanwege
onze ‘verjaardag’ delen we deze passen nu gratis uit. Hoe leuk is dat?! Meer info over de deelnemende ondernemers en de kortingen die zij aanbieden: www.bbknk.nl/korting.
Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

WSP Rozenstaete
Voor de meeste clubs is het einde seizoen en dat duurt dan tot september. Natuurlijk gaat niet
iedereen in deze periode met vakantie en wil toch graag mensen ontmoeten en met iets bezig zijn.
Dat is de reden voor deze bijdrage in de Heraut.
Al jaren is er op maandagmiddag in de grote zaal van de Rozenstaete Open Inloop. Dat betekent
dat u vrij kunt binnenlopen en meedoen aan de diverse spelletjes die dan gespeeld worden. Rummikub, klaverjassen en andere spelen zijn mogelijk. U betaalt € 1,50 bijdrage en krijgt daarvoor
ook nog koffie. Voor de goede orde: iedereen is welkom!
Open inloop heeft geen zomerstop, dus altijd leuk om even te ontspannen met gezellige mensen
van het dorp. De zaal is open vanaf 13.45 uur.

Bestuur WSP
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Zaterdag 21 mei opening nieuw kantoorpand RegioBank Niesten De Goorn.
Je hebt het vast al gemerkt, Dave Imming uit De Goorn is met pensioen gegaan en Patrick en Cara
Niesten uit Ursem hebben de RegioBank overgenomen.
Na een maand van verbouwen en verhuizen gaan wij samen met jullie proosten op de opening van
een mooi, nieuw kantoorpand.
Op zaterdag 21 mei tussen 11.00 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom.
Voor iedereen staat er wat te drinken met wat lekkers klaar en voor de kinderen zijn er diverse
spelletjes en een kleurwedstrijd.
Kun jij alle ijsjes vangen die naar beneden vallen? En wie haalt het meeste geld uit de wervelwindmachine?
Kom je ook? Wie weet ga je dan wel met een mooie prijs naar huis!

Pinokkio viert lentefeest!
Zaterdag 21 mei is het zo ver,
Pinokkio viert voor het eerst in
twee jaar weer een groot feest
voor alle geïnteresseerden uit
Avenhorn.
In verband met corona hebben
de feesten voor de buurt een
hele tijd stil gelegen, maar 21
mei van 10.00-12.00 uur houden we een groot feest met het
thema “Kleur” bij Pinokkio (de
Fuik 1 in Avenhorn). Iedereen
is welkom. Het is leuk als je verkleed komt en er zijn verschillende spelletjes en activiteiten
voor de kinderen te doen.
Tijdens het lentefeest is iedereen welkom. Wij kijken er erg
naar uit om tijdens deze dag
een lach op ieders gezicht te
kunnen toveren.
Kom je ook?
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Op een mooie dag in 1919 kwam er een fotograaf langs op De Goorn. Dit trok al snel veel bekijks
en zowaar, het werd een groepsfoto. Op de foto staan leden van bekende families, zoals Spruit,
Karsten, Hinke, Vriend, Schouten, Bakker, Smal, Ruiter, Kaptein en Leek. Hoe dan ook, het is
vooral even goed kijken om te zien waar we nu precies staan. We zien immers de kerk op de achtergrond, maar dat is niet de kerk die we tegenwoordig kennen. De huidige kerk stamt namelijk
uit 1929 en hier zien we dan ook de toren van de voorganger. Wel stond die vanzelfsprekend op
dezelfde plek als de huidige, wat helder maakt dat de fotograaf hier aan de noordkant van de kerk
stond. We kennen dit stuk van De Goorn tegenwoordig vooral van bijzondere gebouwen als de
Rosaschool en het klooster Mariaoord. Evenwel, die verrezen pas in de jaren 1930. Het straatbeeld
dat we hier zien is dan ook compleet veranderd. Anno 2022 zouden we hier links niet het gras in
zijn gestapt, maar zouden we de Dwingel oplopen. In de tussentijd heeft hier tevens de Jozefschool
gestaan. Gebouwd in 1921 en weer gesloopt in 1980. Dit dus om de Dwingel aan te leggen, maar
ook voor uitbreiding van het gezinsvervangend tehuis van het klooster. De Dwingel loopt over het
oude schoolplein van de Jozefschool. 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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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, vlakbij
het gemaal. Hier verzamelen we om 7.00u.
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.
(U kan ook kosteloos lid worden van onze vereniging, dan wordt je via onze app op de hoogte
gehouden van onze activiteiten.)
Aanmelden bij: Don Rinkel: 06-34429688.
Groeten,		
Cees Braas
		Jos Smal
		Nico Bakker
		Don Rinkel
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Kermis Zuidermeer
10,bv11 en 12 juni 2022
U leest het goed beste mensen…de kermis van de Zuidermeer komt er weer aan.
In het weekend van 10, 11 en 12 juni organiseert Stichting “De nieuwe toekomst” opnieuw
deze kermis voor de 20ste keer. Dit is mede te danken aan de vele vrijwilligers die elk jaar weer
paraat staan om hun handen uit hun mouwen te steken. Zuidermeer heeft namelijk geen dorpscafé
meer en dus wordt de gezellige kermis gehouden in een mooie feesttent. Dit jaar gaan wij de kermis vieren op een nieuwe locatie. U wordt verwacht naast Zuidermeerweg 23. Een nieuwe locatie om nieuwe onvergetelijke herinneringen te maken. U kunt de tent niet over het hoofd zien!!!
Een kermis kan niet zonder leuke attracties. Er is voor ieder wat wils. De kermisattracties gaan
elke dag om 15.00 uur open.
Het thema voor dit jaar is “Zuidermeer gaat blauw!” met als dresscode: De kleur BLAUW en
de letter B! Gezien de creaties van de afgelopen jaren is gebleken dat er veel creativiteit heerst in
Zuidermeer en de omliggende dorpen. Leef je uit!
We starten op vrijdagavond met een kermisborrel vanaf 21.00 uur met de band The Hits. Een
ervaren en enthousiaste band met een ruim repertoire! De entree voor deze avond is 35 euro en
de garderobe is inclusief. De avond duurt tot 01.00 uur en de leeftijd voor de vrijdagavond is vanaf
16 jaar en ouder. Neem je ID kaart dus mee!
Op zaterdagavond hebben wij opnieuw gekozen voor Qmusic drive in show. De DJ’s zullen
er een geweldige avond van maken! Een show vol spektakel! De zaterdagavond start om 22.00
uur! Dat wordt weer een gezellige avond waarbij de voetjes natuurlijk ook weer van de vloer gaan!
Entree vanaf 16 jaar. Alle 16 en 17 jarigen krijgen een ander bandje om en mogen geen alcohol
nuttigen. Neem je ID kaart dus mee!
Dan breekt de laatste dag van de kermis aan. Op deze hopelijk zonnige zondag gaan we rond
15.30 uur beginnen met een spel voor jong en oud. Dus kom deze middag naar de feesttent toe!!!
Op zondag sluiten we af met Paul Vlaar. Voor velen een bekende! Paul zal zorgen voor een spetterend einde van deze mooie kermis. We maken van deze laatste kermisdag een geweldig feest
waar nog dagen neeee…weken over gesproken zal worden. Ook voor de zondag geldt het alcohol
reglement. Zondag is de entree gratis.
Gewoon komen dus!
Tot 10, 11 en 12 juni!!!
Stichting “De nieuwe Toekomst”
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AnnePower CrazyBingo
Het Ronald McDonald 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.
Het team AnnePower is enorm dankbaar dat het gezin zo dichtbij elkaar kon blijven. Aangezien het Kinderfonds géén subsidie ontvangt, en volledig afhankelijk is van
sponsoren, doen wij mee met de sponsorwandeling: HomeWalk, 25-26 juni 2022.
Er ontstaan allerlei prachtige initiatieven.
Donderdag 2 juni 2022 organiseert een prachtige groep vrijwilligers in samenwerking met Sportcafé De Koggenhal: AnnePower CrazyBingo
AnnePower CrazyBingo
Donderdag 2 juni 2022
Aanvang 20.00 uur - zaal open 19.30
Sportcafé De Koggenhal – Dwingel 4
6 rondes CrazyBingo met geweldige prijzen voor € 20,00
Waaronder: één-Minuut-gratis-winkelen, Supboard, Flatscreen, Airfryer, VIP-arrangement bij Kwiek-Edo, Platenspeler, Dinerbonnen, Kappersbonnen en heel veel meer.
Graag zien we jullie 2 juni in Sportcafé De Koggenhal.
Uiteraard is het mogelijk om ons ook rechtstreeks te sponsoren. Dit kan digitaal via de site https://
homewalk.nl/teams/annepower-homewalk of contant bij onze teamleden.
Lieve groeten,
Team AnnePower
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Stichting Amusement Berkhou

Stichting Amusement Berkhout organiseert
‘vermaeckAmuse
en jolijt’ ment Berkhout organiseert
Stichting

"vermaeck en jolijt"

"vermaeck en jolijt"
Zondag 19 juni 2022 organiseren wij de
11e amusementtocht. Tijdens deze tocht
willen wij u Berkhout en omgeving op een
andere manier laten ontdekken.

Jeffro uit Texas

Zondag 19 juni 2022 organiseren wij de
11e amusementtocht. Tijdens deze tocht
willen wij u Berkhout en omgeving op een
andere manier laten ontdekken.

De tocht brengt u langs diverse locaties in
en om Berkhout en op iedere locatie krijgt
u een hapje en een drankje geserveerd. We
hebben ook dit jaar weer een mooie route
voor u uitgestippeld.
START
U start tussen 12.00 en 13.00 uur. De tocht
is zo’n 20 km. lang en u legt hem af per
fiets of brommer. Wie heel sportief is, kan
de route natuurlijk ook lopen.

AANMELDEN TOT ÉÉN JUNI
In verband met de organisatie en het
aantal hapjes is het noodzakelijk om u van
tevoren op te geven en de kosten vooruit
te betalen.
Uiterste opgave en betaaldatum voor
de amusementtocht is 1 juni. U krijgt uw
deelnameformulier met de vermelding
van de startplaats en de muntjes voor de
hapjes en drankjes toegestuurd.
Het formulier voor de puzzelopdrachten
krijgt u op de locatie van uw startplaats.

De tocht brengt u langs diverse locaties in
en om Berkhout en op iedere locatie krijgt
PRIJSPUZZEL
De uitslag van de puzzel en de prijsuitu een hapje en een drankje geserveerd. We
reiking zal omstreeks 17.30 uur zijn bij Café
de Ridder. Jong en oud kunnen meedoen.
hebben ook dit jaar weer een mooie route
Volwassenen betalen € 20,00 p.p.
en kinderen van 6 tot 15 jaar € 7,50.
voor u uitgestippeld.
Kinderen jonger dan 6 jaar doen gratis mee.
Op iedere locatie krijgt u een hapje en een
drankje.

Opgave kan alleen via email

info@amusementtochtberkhout.nl
START
Betaling onder vermelding van uw naam,
U start tussen 12.00
en 13.00 uur. De tocht
adres, woonplaats en aantal deelnemers
rekeningnummer
is zo’n 20 km. langop
en
u legt hem af per
NL72 RABO 0104019522
Stichting Amusement Berkhout.
fiets of brommer.t.n.v.
Wie
heel sportief is, kan
de route natuurlijk ook lopen.

Eten en drinken

PRIJSPUZZEL
De uitslag van de puzzel en de prijsuitreiking zal omstreeks 17.30 uur zijn bij Café
de Ridder. Jong en oud kunnen meedoen.
Volwassenen betalen € 20,00 p.p.
en kinderen van 6 tot 15 jaar € 7,50.
Kinderen jonger dan 6 jaar doen gratis mee.
Op iedere locatie krijgt u een hapje en een
drankje.

ONZE ARTIESTEN
Deze gezelschappen en solisten treden op
tijdens de amusementtocht 2022.

Dewi Mass: Een Indonesische zangeres
die al haar passie steekt in haar zang.
Lajumin: pop rock singer songwriter,
liedjes in akoestische versie. Beleid zichzelf
met gitaar.
B Flat: Blues band met drie gitaristen.
Jeffro: Straatzanger uit Texas, zingt al
30 jaar in Amsterdam op straat.
Ibu Sylla: Surinaamse balafinisten en
percussionist.

Jeffro uit Texas

Black Mail
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Afsluiter de Bloeband in de Ridder

Love street: Straatoptreden met gitaar,
banjo, contrabas en drums. Spelen vooral
muziek uit de jaren 60.
Olieplatform: Een groep jongens spelen
gypsy jazz en poppie acoustic impro.
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Als afsluiting speelt de Bloeband
in Café De Ridder

lie
m

Wij wensen u een sportieve,
smaakvolle en gezellige middag toe.

Ode Jazz dixieland band: Zij gaan

B
J

Jaap Koster, Dick de Haas, Alex & Elleke
Haagsma, Henk Roelofs, Cindy de Haan,
Dick Cupido, Eefje Haagsma en Dennis
Groot.
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het hele land door om iedereen te laten
genieten van hun dixieland en jazz muziek.

Ib

AANMELDEN TOT ÉÉN JUNI
feestmuziek.
Black
Country muziek.
In Mail:
verband
met de organisatie en het
Mizu: Spelen Jazzy liedjes, ballads en
chansons.
aantal hapjes is het noodzakelijk om u van
tevoren op te geven en de kosten vooruit
Rondneuzen en genieten
te betalen.
Uiterste opgave en betaaldatum voor
de amusementtocht is 1 juni. U krijgt uw
deelnameformulier met de vermelding
van de startplaats en de muntjes voor de
hapjes en drankjes toegestuurd.
Het formulier voor de puzzelopdrachten
krijgt u op de locatie van uw startplaats.
Robin Razz: Zanger met Amsterdamse
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Opgave kan alleen via email
info@amusementtochtberkhout.nl
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Betaling onder vermelding van uw naam,
adres, woonplaats en aantal deelnemers
op rekeningnummer
NL72 RABO 0104019522
t.n.v. Stichting Amusement Berkhout.
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Eten en drinken
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Boeken- en Platenmarkt
Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 wordt in Cultureel Centrum Berkhouter
Kerk weer een grote Boeken- en Platenmarkt gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er is een divers aanbod van binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur, atlassen, reisboeken,
kunstboeken, kookboeken, studieboeken, stripverhalen, kinderboeken, CD’s, DVD’s Elpee’s en
legpuzzels tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Encyclopedieen zijn niet interessant voor de markt,
die nemen we dus niet meer aan.
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan het onderhoudsfonds van de
Berkhouter Kerk. Eventueel kunt u spullen brengen bij Piet Koeman. Oosteinde 73. Of bellen
met Bertus van Veen, om de spullen eerder op te halen. 0229-551355 of 06- 44494627. De
spullen bij voorkeur aanleveren in bananendozen, en houd ze draagbaar aub. Wij zien u graag op
de markt.
Zie ook www.berkhouterkerk.nl

Aan alle toneelverenigingen van Koggenland e.o.
Stichting Watertheater Oudendijk heeft het plan opgevat om een Eenakterfestival te
organiseren in het voorjaar van 2023. Wij kiezen ervoor om hiervoor zoveel mogelijk de
toneelverenigingen van Koggenland te benaderen.
Om een en ander tijdig te kunnen organiseren en om deelname in jullie en ons jaarprogramma
te laten passen, vragen wij jullie om vóór 1 juli a.s. aan ons te laten weten of jullie wel of niet
geïnteresseerd zijn.
Hieronder een aantal aandachtspunten:
- Het Eenakterfestival vindt plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2023;
- Locatie: kerk van Oudendijk
- Er kunnen per avond maximaal vier toneelverenigingen deelnemen;
- Een eenakter mag maximaal 30 minuten duren, maar korter mag ook;
Informatie
Als jullie besluiten deel te nemen krijgen jullie van ons de nodige informatie, zoals bijv. de grootte
van het speelvlak en de mogelijkheden van licht en geluid.
Van júllie horen wij graag voor welke eenakter jullie hebben gekozen, een korte samenvatting van
de inhoud en hoeveel spelers er meedoen.
Tevens vragen wij jullie om een telefoonnummer en/of een emailadres van de contactpersoon van
jullie vereniging door te geven.
Wij zullen in februari 2023 een informatieavond organiseren om nader met elkaar kennis te maken
en voor eventuele wederzijdse vragen. Maar natuurlijk kunnen jullie altijd zo nodig tussentijds
contact met ons opnemen.
Wij hopen dat jullie net als wij enthousiast zijn om mee te doen en horen graag van jullie.
Marianne van Leijen,
Voorzittter Stichting Watertheater Oudendijk
E mariannevanleijen@hotmail.com
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De Kerkebuurt in de vijftiger jaren

De eerste woning is de pastorie. De tweede woning was de woning van de familie Kuijper (Kerkebuurt 180). De derde woning was de boerderij van dokter Dellemarre. Later werd deze boerderij
in gebruik genomen door de familie Kuijper als schuur.
Hij is gesloopt omstreeks 1973/1974.
Op de foto zien we Heertje Kuijper. Op de slee zitten Cees Bos en Hilda Kuijper.
De vrouw bij de Boerderij is Annie Bos-Kuijper.
Dit en meer ziet u op ‹HKBB.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.

Co Beemsterboer
06-44564158

UPDATE 3
KOLFSPORT LESSEN MAART-APRIL 2022
Beste lezers,
Onze kolfsportlessen zijn in de afgelopen periode goed
bezocht. 8 dames en heren zijn nu klaar om door te stromen naar onze speelavonden. Daar gaan ze, wat ze in de
lessen hebben geleerd in de praktijk brengen.
Eén kandidaat had op de speelavond al een hoogste score
van die avond te pakken. Dat is dan natuurlijk een mooie
opsteker.
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Ook kreeg Rob complimenten van de bestaande spelers dat de nieuwkomers goed zijn
voorbereid op het ‘echte’ werk. Er zitten zeker goede talenten tussen. De 8 nieuwkomers mogen nu 3 maanden gratis mee spelen op de gekozen kolfsportavond.
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!
In september-oktober gaan we weer kolfsportlessen organiseren. Berichtgeving hierover
volgt!!
WIE: 		
DAMES EN HEREN
WAT: 		
KOLFSPORT LESSEN
WAAR: 		
CAFE DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
WAAROM:
SPORT-SPEL-SPANNING-SOCIALE CONTACTEN
WANNEER:
september-oktober 2022 exate data volgt...
Info:

T 06-28993108 Ina T 0229-551875 Tine
M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
www.cafederidder.nl of www.kolfbond.nl
Sportieve groet, Ina Jong

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

Donderdagmiddag bij de KBO DE GOORN
Donderdagmiddag 14 april was weerman Jan Visser bij ons op bezoek, o.a.
bekend van radio Noord-Holland.

Via het grote beeldscherm in de zaal liet
hij het donderen, bliksemen, regenen,
hagelen, sneeuwen. We kregen uitleg over
de luchtlagen, de soorten wolken, halo’s, regenbogen en zelfs
de zon kwam tevoorschijn. Een leuke middag en grandioos
gebracht en uitgelegd door Jan Visser. Op 21 april is er weer de
bekende bingo geweest, georganiseerd door Ria en Paula met
mooie prijsjes voor de winnaars. Het ging er weer “bloedserieus
en spannend” aan toe en gelukkig konden de aanwezigen even
afkoelen tijdens een drankje in de pauze.
Donderdag 28 april weer de vertrouwde klaverjasmiddag. Dit
is normaal gesproken de finale van de rode draad die ongeveer 11 keer in het seizoen door ons
programma is ingepland. Helaas door de corona kon dit niet doorgaan en is er voor dit seizoen
geen totaal winnaar. Wij hopen dit volgend jaar weer volop te realiseren en dan het stof van de
wisseltrofee te kunnen afblazen en weer op te poetsen.
Wel is er weer een leuke middag van gemaakt en gezellig gekaart.
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De uitslag van de eerste tien deelnemers		
1
Hennie van Diepen
5271		
2
Elly Dekker		5121		
3
Ank Huisman		
5086		
4
Annie v/d Gulik		
5007		
5
Henny Horstman		
5001		
6
Truus de Moel		
4841		
7
Tiny Schouten		
4837		
8
Gretha Pronk		
4821		
9
Jo Groot			4775		
10
Riet de Lange		
4756 		
Agenda:
woensdag 18 mei: Fietsdag met start om 10.00 uur bij voormalige Rabobank

Johan van Loodam
Van deze plaats wensen wij alle KBO-leden en toekomstige leden een hele fijne vakantieperiode toe
en hopen op wat meer zon en minder koude noorderwind!!

Vrouwen van Nu afd. Avenhorn-Oudendijk
In plaats van de door onszelf verzorgde high tea/paasbrunch werd dit keer op 21 april een high tea gehouden
in De Grost. Vanessa en Martin hadden dit uitstekend voor
elkaar met heerlijke hapjes. Helaas moesten we hier ook
stemmen om te beslissen de vereniging eind december op
te heffen. Er hebben zich op de jaarvergadering geen nieuwe bestuursleden aangemeld.
In de Vijverstate hebben we nog wel het keezen en klaverjassen, dit start weer na de vakantie en hoopt ook te
blijven voortbestaan. Het bowlen was woensdag 3 mei
voor het laatst, de bowlingbaan in Spierdijk gaat dicht.
Woensdag 11 mei werd weer met een gezellige ploeg
gefietst. Deze fietsploeg hoopt ook door te gaan. Vrijdag
20 mei gaan we met een bus samen met dames uit Berkhout, Venhuizen en Hensbroek naar de Floriade in Almere. Ook na de zomerstop gaan we nog een mooi programma aanbieden. We wensen iedereen een fijne
zomer toe.


Namens het bestuur, Harmina ter Schure.
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Afsluiting seizoen van de
vrijdag bridgeclub
Op 29 april 2022 heeft de “vrijdagclub” van de bridgeclub Vijverstaete het seizoen afgesloten met
een etentje in restaurant De Lange
Muur te De Goorn.
Ook werd die middag afscheid genomen van dhr. Nico van der Zel,
als wedstrijdleider. Zeven jaar geleden heeft hij de club opgericht
en al die tijd heeft hij de club uitstekend geleid als wedstrijdleider.
Als dank daarvoor ontving hij een
oorkonde en een attentie. Tevens
werd door het oudste lid mevr.
Gerrie Overtoom, 95 jaar, aan Nico het volgende gedicht voorgedragen.
Onze Nico van der Zel
ja te horen kent iedereen hem wel
Deze man zag plotseling het licht
En daardoor werd de bridgeclub opgericht
Nico kreeg het druk druk druk
Naar een plekje zoeken, maar eindelijk had hij geluk
We konden in de Vijverstaete terecht
Dat was mazzel zogezegd
Met 40 leden zijn we aan de gang gegaan
Maar we konden de toeloop gewoon niet aan
En hebben er de vrijdagmiddag toen maar bijgedaan
Er hangt altijd een ontspannen sfeer
Met veel gelach, koffie en thee wat willen we nog meer
Nico is altijd bezig, nooit is hem iets te veel
Want wanneer we een keertje afzeggen, grijpt hij niet in wanhoop naar zijn keel
Maar pakt meteen de telefoon en zorgt weer voor een goed geheel
Nico bedient de p.c. altijd nauwkeurig
Voor ons soms bovenaan of diep treurig
Nico is een tijd heel ziek geweest heeft verschillende operaties ondergaan
Maar hij vocht zich er boven op, wel vermagerd, maar zie hem daar weer staan.
Is er iemand met ziek of zeer
Is Nico onmiddellijk in de weer
Dames en heren opgelet
Het wordt gelijk op de mail gezet
Altijd aandacht schenken, dat is je toevertrouwd
Een heel sociaal mens, zodat iedereen van je houdt
Toen gooide het coronavirus roet in het eten
Dat het zolang zou duren konden wij niet weten
Na twee jaar was dat virus zo goed als voorbij
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Maar toen kwam de dag dat je zei
“Het voorzitterschap kan ik niet meer aan alleen”
Gelukkig waren er anderen om je heen
Zij kunnen het van je overnemen
Zodat jij een beetje rust kan nemen
Maar hij ging zich er weer mee bemoeien, dat kon hij echt niet laten
Vera greep toen maar in en ging goed met hem praten
Maar wat de rust betreft, dat is al gauw gedaan
Want ze zijn verhuisd en naar de Vijverstaete gegaan
Een hoop drukte en gedoe
Maar je komt vast nog wel aan bridgen toe
Blijf nog lang lid van onze club
Dan drinken wij op je gezondheid een seven up.

Doortrappen! Veilig op de fiets tot je honderdste
Veiliger fietsen tot je honderdste. Dat is het voornaamste doel van Doortrappen. Een programma
voor ouderen waarin ze leren over, bewuster worden van en plezier beleven aan fietsen. Team
Sportservice gaat dit programma uitvoeren voor de West-Friese gemeenten. We gaan daarbij graag
met de fietsers in gesprek om te kijken hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen.
Veel ouderen fietsen. Het is gezond, houdt ze in beweging, sociaal actief en het vergroot bovendien
de mobiliteit en zelfredzaamheid. En met Doortrappen is het de bedoeling dat ze dat ook nog tot
in lengte van dagen kunnen blijven doen. Want een oudere fietser is ook een stuk kwetsbaarder.
Vijftig procent meer fietsongevallen
Projectcoördinator Paul Molenaar van Team Sportservice: ‘Het aantal senioren dat ernstig letsel
oploopt op de fiets is sinds 2000 met vijftig procent toegenomen. Door initiatieven als Doortrappen proberen we ouderen veiliger en zekerder te laten fietsen. Tips bij de aanschaf, je fiets laten
controleren, fietslessen of activiteiten zijn daar voorbeelden van. Onze bewegingsagoog Ramon Kolenberg krijgt hierin ook een grote rol. Hij zal veel bij activiteiten aanwezig zijn om de deelnemers
van goed advies te kunnen voorzien.´
Nieuwe activiteiten
Doortrappen wordt uitgevoerd door buurtsportcoaches van Team Sportservice in samenwerking
met lokale partners. Het is een programma dat gekoppeld kan worden aan bestaande en huidig
lopende projecten voor deze doelgroep. ‘En verder willen we met Doortrappen ook kijken welke
nieuwe activiteiten we kunnen opzetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een fietsdag.’
Over Doortrappen
Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
en wordt uitgevoerd door Twijnstra Gudde, bureau Ideate en met medewerking van partners als
VVN, VeiligheidNL, BOVAG, de Fietsersbond en provincie Noord-Holland.
Meer informatie over Doortrappen vind je op www.doortrappen.nl of bij Paul Molenaar via pmolenaar@teamsportservice.nl.
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Westfriese Lourdes Vliegreis 2022
“Een vakantie voor de ziel?” (Deelnemer Westfriese Lourdes
Vliegreis 2022, 28-apr t/m 3-mei).
Het wonder van Lourdes?
Wat is het toch, dat wonder van Lourdes, de verschijning van Maria
aan Bernadette?
Wat verwacht je er te vinden, vragen mensen me vooraf.
Ik ga er blanco in en ik zie het wel, ik ben vooral benieuwd.
Het programma is vol, maar is te doen.
Ze zeggen dat in Lourdes de hemel de aarde raakt, en dat wil ik natuurlijk zelf ervaren.
Het commerciële, die winkeltjes waar je van alles kunt kopen, ach, daar prik ik wel doorheen, ik
kan het de ondernemers niet kwalijk nemen dat ze een graantje willen meepikken.
Op het Heiligdom zelf is geen enkele commerciële uiting, en dat is fijn.
Alleen de vele pelgrims zijn er, in stilte bij de grot, of op weg naar een van de vele kerken om een
viering bij te wonen.
De Lichtprocessie brengt iedere avond duizenden mensen zingend en biddend op de been, hun
kaars brandend als een ode aan Maria. En natuurlijk blijft het voor ons niet bij één avond, deze
ontroering vraagt om meer.
Ontroering is er sowieso volop, tijdens de kruisweg of de vieringen, stille tranen om onverwerkt
verdriet, om de zwaarte van het verdriet, van de last, met elkaar te kunnen delen of neer te leggen
bij Maria, maar ook tranen van vreugde en dankbaarheid om teruggevonden geluk.
Ik zie talloze armen om schouders, zomaar bij mensen die elkaar soms nog maar nauwelijks
kennen. Heel veel jonge en niet meer zó jonge mensen geven hun armen, hun handen en voeten
om de zieken en gehandicapten te helpen en te ondersteunen waar ze maar kunnen.
Ik denk aan Jezus’ woorden: “Jullie zijn mijn handen, Ik kan het niet alleen.”
Het zijn wat mij betreft allemaal kleine en grotere wondertjes die je voelt en ziet gebeuren als je je
hart ervoor opent. En het zijn er zoveel…
Tijdens de handoplegging voelde ik heel intens dat ik als mens mag zijn zoals ik ben.
Ik zag Mariet groeien in haar rol als onze vrouwelijke pastoraal begeleider en wat was het fijn
dat zij en Cor na de handoplegging letterlijk om ons heen stonden, niet boven ons of voor ons,
maar tussen ons in, evenals Margreet, de dirigente van het Lourdeskoor, die met haar devotie en
ongelooflijke enthousiasme de pelgrims als een engel in vervoering wist te brengen.
De hemel raakte de aarde…
In Lourdes wordt niemand vergeten, wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten, er is hulp,
er is een luisterend oor voor ieder die dat nodig heeft, maar er mag ook stilte en ruimte zijn voor
meditatie of gebed.
Alles wat het leven de moeite waard maakt mag je in Lourdes met handenvol ontvangen.
Mag ik het wonder van Lourdes omschrijven als: Een vakantie voor de ziel?
Gré Gobes-Dekker
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Biljartkampioen de Rozenstaete
De Goorn – Zaterdagmiddag 7 mei werd er in de biljartzaal van De Rozenstaete, gestreden om het kampioenschap. Dat werd georganiseerd door Maarten Koning,
Hans Dekker en Dick Bos. Van elke club waren er 2 deelnemers uitgenodigd.
Van de maandag Cees Jonk en Ad Reus. Van de dinsdag Jan
Lindeboom en Jaap Bos. Van de woensdag Nico Schouten
en Wietse van de Ploeg. Van de donderdag Dick Zuidland
en Jan Colthof. Van de vrijdag Jan Bakker en Frank Blok.
Om 4 uur speelden Ad Reus en Dick Zuidland om de 3e en
e
4 plaats, die gewonnen werd door Dick Zuidland. Daarna speelden Jan Bakker en Wietse van de
Ploeg om de 1e en de 2e plaats, die eindigde in een remise. Heel spannend werd het met de herkansing en uiteindelijk Jan Bakker de spannende wedstrijd won en kampioen werd. Hij ontving van
wedstrijdleider Maarten Koning de wisselbeker en een slagersbon. Slagersbonnen waren er ook
voor de 2e en de 3e plaats en voor de organisatie. Iedereen een prettige zomervacantie toegewenst.


Groet Corrie Bos.

EHBO-vereniging Berkhout zet jubilarissen in het zonnetje.
Tijdens de jaarvergadering op 10 mei 2022 van de EHBO-vereniging Berkhout werden drie mensen in het zonnetje gezet.
Deze kleine vereniging heeft een stevige basis en trouwe leden. Belangrijk
is dat in een kleine gemeenschap bij een evenement een beroep gedaan kan
worden op mensen die elk jaar regelmatig een cursusavond volgen.
Op de bijgeleverde foto staan de jubilarissen, die
25 jaar lid zijn van de EHBO-vereniging Berkhout.
Simone Groot-Buis, Astrid Klaver en Gina Schets.
Hulde voor deze trouwe leden.
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2022

AGENDA 18-05 T/M 01-06

2022

Wo
18-05
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Wo
18-05
10.00 uur
Start bij de oude RABO-bank
KBO-Fietsdag
Wo t/m za
18-05 t/m 21-05 De Ridder Berkhout
Biljarten WK2020 toernooi
				
Finale zaterdag 21-05 vanaf 14.00
uur
Za
21-05
8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Za
21-05
10.00 uur
Oudendijk
OUD PAPIER
Za
21-05
10.00-12.00 uur Pinoccio Avenhorn
Lentefeest
Za
21-05
20.00 uur
Kerk Berkhout
Rock in de kerk
Za
21-05
20.00 uur
Dorpshuis Grosthuizen Brass Night Concert
Za
21-05
18.30-23.00 uur Brasserie De Grost
Anne Power Walking Dinner
Ma
23-05
14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag. Eigen bijdrage
€1,50
Di
24-05
17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do
26-05
7.00 uur
De Hulk
“Stoer an ut Roer”, dauwtrappen
Za
28-05
8.30 uur
De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Ma
30-05
14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag. Eigen bijdrage
€1,50
Woe 01-06
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum:
Tijd:
Plaats:
Activiteit:
Do
02-06
20.00 uur
Sportcafé de Koggenhal AnnePower CrazyBingo
Zo
12-06		
Berkhout ’t Wijdt, Oosteine.
Berkhout Beach
Vr t/m zo
17-06 t/m
Berkhout
Jubileumweek voetbalvereniging
		
26 -06		
Berkhout
Za
18-06
9.30-16.00 uur
Berkhouter Kerk
Wensmoeder Event
Zo
19-06
Start tussen 12.00 en 13.00 uur		 Amusementtocht Berkhout
Za
25-06
20.00 uur
Parkschouwburg
Jubileumconcert Kunst naar Kracht
met Shirma Rouse
Za
25-06
20.00 uur
Kerk Oudendijk
Voice Over XXL muziek/zang
Za
25-06
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Wo
29-06
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Vr
01-07
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering Rederijkerskamer
Elena
Za
09-07
13.00 uur
“Asveldje” Pieter
Regio Muziekfestival m.m.v.
			
Grootstraat
regionale HaFaBra orkesten
Za t/m 23-07 t/m		
Kerk Oudendijk
Foto-expositie en boekenbeurs
zo
14-08		
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familieberichten
Zoveel mensen
Zoveel lieve woorden
Zoveel kaarten en bloemen
Zoveel warmte
Bij het liefdevolle afscheid van

Riet Plasmeijer-Hoek
We zijn er stil van
Voor alles heel veel dank




Oranjevereniging De Goorn-Avenhorn
Hartelijk bedankt voor de leuke attentie.


Kinderen, kleinkinderen
En achterkleinkinderen
April 2022

Ria Pelsea

tenslotte
Welke jongen of gepensioneerde man zou ons willen helpen in de tuin tegen vergoeding.
M. de Jong, Bobeldijk 66
Tel. 0229-551547 of 06-10516370
Voor onze hond GEZOCHT logeeradres
Zou je het leuk vinden om zo nu en dan op onze hond te passen (Friese Stabij/Bull) En deze zomer 3 weken vanaf 24 juli. Tegen normale vergoeding. Onze hond is super lief met mensen, niet
gewend aan huisdieren.
06-14590277 prive.jenm@gmail.com
Te huur:
Een mooie witte houten trouwtoog met gaas (ideaal om bloemen in te steken) en met leuke zinken
potten die je aan de toog kunt hangen. En natuurlijk ook leuk voor andere feestelijke gelegenheden. En hij is makkelijk op te zetten.
Dus feestje? 
Bel 06-30580487
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Te koop:
Speciaal voor ouderen mensen.
- Een alarmknop die u via het Wuzzi Alarmsysteem kunt aansluiten en er snel hulp komt bij nood.
- Een optreksteun voor boven het bed (papegaai)
- Ringleidingsysteem voor slechthorenden mensen die zo met hun gehoorapparaat beter TV en
Radio kunnen luisteren.
- Trainingsapparaat die uw benen in beweging houd terwijl u rustig op een stoel zit en via een
stappenteller kunt u zien hoeveel stappen u zet.
06-30580487
Te koop:
Dakkoffer Thule Oceaan 100, inhoud 360 liter afmetingen 139x90x39 cm alsmede Thule dakkofferdragers, aangeschaft in 2012 in goede staat. Lengte van de dragers maximaal 108 en 102 cm.
Prijs n.o.t.k.

Info: 31651275313
Te koop:
Kuubzak openhaard hout, schoon afvalhout, niet verlijmd of geschilderd klein gezaagd. € 35,- /
zak. Bezorgen mogelijk in Avenhorn/De Goorn voor € 5,00.

C. Kluft, 06-10221496

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