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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1439
28 juni 2022

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806
Yvonne Louwes  Westeinde 238 1647 MK Berkhout 0229-553025

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 6 juli 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: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Zakelijke advertenties:  E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE

De vakantie nadert, sommigen zijn al geweest of gaan binnenkort.
We hopen dat iedereen veilig weg kan deze zomer. Het zonnetje in Nederland is op het moment 
van schrijven in ieder geval al lekker warm. 

Weet u dat u de Heraut ook kunt lezen op uw vakantieadres als u internet heeft. Ga naar onze site 
en vlak na de dag dat we uitkomen staat de Heraut digitaal op: dorpsbladheraut.nl.
Wij willen er na deze editie nog 2 leuke uitgaves van maken dus stuur u kopij nog even in!

In de automatische antwoordbevestiging die u ontvangt als u ons een mail stuurt zullen vanaf 
morgen de nieuwe inleverdata te zien zijn voor het tweede half jaar.



2

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 naar
Stichting Help een Handje, telefoon 0226-700231.

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

ZOMERVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT 

In verband met de zomervakantie zijn er gewijzigde 
openingstijden van Huisartsenpraktijk Berkhout van 

maandag 18 juli t/m vrijdag 5 augustus:
 
Op maandag, woensdag en donderdag is er geen arts 
aanwezig, de assistente kan voor spoedgevallen met dr. Coppes in Avenhorn overleggen.
Op dinsdag en donderdag is de praktijk gesloten en kunt u voor spoedgevallen contact 
opnemen met dr. Coppes in Avenhorn.

Huisartsenpraktijk Avenhorn: Kolblei 18 - tel.: 0229-541225

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 8 augustus is de praktijk weer normaal geopend!
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In verband met de zomervakantie is de Huisartspraktijk Spierdijk gesloten van:

8 t/m 26 augustus 2022 

Voor spoedgevallen (tijdens praktijkuren) neemt waar: 

Huisartsenpraktijk Ursem, Past. van Haasterstraat 20
tel. 072-  5021401

Voor spoedgevallenbuiten praktijkuren neemt waar:

de  Centrale Huisartsen Post te Hoorn
adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d.

parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis )
tel.  (0229)  29  78  00

Wij wensen u een hele fijne zomer!
Team Spierdijk

     

   
                      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
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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 activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? 
Meldt u zich dan aan via de website. 

KERKDIENSTEN   
datum  tijd plaats     voorganger organist
03 juli  10.00 uur Oudendijk    ds. H. Reedijk  dhr. T.Koelstra
                             Gezamenlijke dienst met PGK       
                             Na afloop van de dienst is er een Zomer BBQ 1
10 juli 10.00 uur  Avenhorn          ds. H. Reedijk  mw. A.Pronk 
                             Gezamenlijke dienst met PGZO                        
17 juli  10.00 uur Oosthuizen       ds. J.Talma  mw. D.Schuijtemaker
  Gezamenlijke dienst met PGK
   
Pastoraat 
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072 - 50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten of behoefte heeft aan een 
telefoongesprek, neemt u dan contact op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.

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 VOORHET WEEKEND VAN 2 T/M 8 JULI 2022
Zat.2 juli 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.3 juli   9.30u   Eucharistieviering met samenzan

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 9 T/M 15 JULI 2022
Zat.9 juli 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.10 juli   9.30u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicus   
                  
LET OP; VANAF 1 JULI BEGINT DE VIERING OP ZONDAG OM 9.30U
                DE WOENSDAGMIDDAG VIERING EN DE STILLE AANBIDDING OP VRIJDAG
              KOMEN TE VERVALLEN. ( t/m augustus)   
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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

“EEN VROUWENHAND EN EEN PAARDENTAND STAAN NOOIT STIL”. 
KOM KIJKEN WAT NIJVERE HANDEN KUNNEN MAKEN OP ZONDAG 3 JULI BIJ DE TExTIELDAG 
VAN MUSEUMBOERDERIJ WEST-FRISIA IN HOOGWOUD. 

Op zondag 3 juli van 11.00 – 16.00 uur staat museumboerderij 
West-Frisia in het teken van textiel. De laatste bewoner van de boer-
derij, Adriaan Donker, was een groot verzamelaar van mooi en bij-
zonder textiel. Daar is in de museumboerderij veel van te zien. 
Vroeger waren voornamelijk de vrouwen op allerhande manieren 
bezig  met textiel.
Lang geleden werd dan ook gezegd dat een vrouwenhand, net als 
een paardentand nooit stil staat. Vandaag de dag ligt die hand wel 
eens stil, maar veel vrouwen en ook mannen zijn  graag bezig met 
het maken van mooie dingen en met nieuwe handwerktechnieken.

Op de Textieldag laten zo’n twintig deelnemers hun vaardigheden 
zien.

Oud (dierbaar) textiel wordt omgetoverd in iets heel mooi nieuws. Verder zijn er prachtige bor-
duurtechnieken te bekijken en er worden mandala’s en andere mooie dingen gehaakt.
U kunt ook zien hoe je op verschillende manieren kunt weven en iemand laat u zien hoe een 
visserstrui helemaal zonder naden wordt gebreid. U kunt het textiel van vroeger bewonderen met 
onder andere ondergoed zoals dat rond 1900 werd gedragen, baaien onderrokken en meer. 
En dit is nog maar een kleine greep uit alles wat er te kijk is.
Alle deelnemers vertellen u graag over het al het moois dat ze maken en de technieken die ze 
gebruiken. Er is ook allerhande textiel te koop zowel van nu als van vroeger.

Kortom: kom kijken en laat u inspireren door al het moois dat nijvere handen kunnen maken.
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Museumboerderij West-Frisia is te vinden op de Koningspade 31 in Hoogwoud.
De entree is € 4,00. Dat is op deze dag inclusief het bezoek van de museumboerderij en kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toegang. 

Als u meer wilt weten over ons museum en alles wat wij te bieden hebben, kijk dan op: www.
museumboerderijwestfrisia.nl . Wij zijn ook te volgen op facebook: 
museumboerderij West-Frisia en op instagram: museumboerderij_west_frisia

FEEST IN THEATER, VAARTOCHT EN FEEST OP HET PLEIN
Heeft u ook zo genoten van ons jubileumconcert op 25 juni 
jl? De muzikanten en de dirigent van de brassband hebben 
zeker genoten van deze geweldige Brass & Soul muziekavond 
met Shirma Rouse. Wat was het een feest in het theater!

Speciaal voor deze gelegenheid was er een combo samenge-
steld bestaande uit: Leon Gouda - drums, Wessel van Deur-
sen - gitaar, Randy Klouwer - basgitaar en Hubert-Jan Hor-
rocks - toetsen. Samen met de brassband begeleidden zij op 
professionele wijze Shirma Rouse tijdens haar zangnummers.
Het was in één woord ge-wel-dig! 

De muzikanten en dirigent waren voor deze speciale gelegenheid in gala outfit gekleed. De aan-
kondiging van de muziek verliep o.a. via een aantal filmpjes wat van tevoren was opgenomen. Dit 
was door een oud lid van de brassband, Bart Bolluijt gefilmd en bewerkt.
Shirma kondigde op geheel eigen wijze haar nummers aan.

De combinatie van brassband en Soul was een goede keuze! Het was voor het publiek nagenoeg 
onmogelijk om stil te blijven zitten; het swingde de pan uit! 
Het was een fantastische muziekavond waar nog lang over zal worden nagepraat!

Vaartocht
Voor diegenen die tijdens de gemeenschapsveiling een plaats hebben gekocht voor de muzikale 
vaartocht neemt de brassband op zondag 3 juli met een aantal muzikanten plaats in een polder-
schuit. De gasten nemen vervolgens plaats in een andere schuit en zo zullen ze achter- of naast 
elkaar door de slootjes en ringvaart in de omgeving van De Goorn/Avenhorn varen. 
Het wordt een gezellige vaartocht geheel muzikaal begeleid door een ensemble van de brassband.

Dus als je in de tuin zat en je hoort muziek vanaf het water……? Grote kans dat de muziek bij je 
langs vaart met in haar kielzog een aantal vrolijke gasten.

Feest op het plein
Het volgende feestje staat ook alweer voor de deur: op zaterdag 9 juli houden we een regio mu-
ziekfestival met collega muziekverenigingen uit de directe omgeving.
Vanaf 13.00 uur zal het muziekfeest losbarsten op het pleintje naast ons verenigingsgebouw aan 
de Pieter Grootstraat in De Goorn. Op dit “asveldje” zullen diverse orkesten tot ± 17.00 uur van 
zich laten horen tijdens dit muziekfestival.
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Deelnemende orkesten:
- Slagwerkgroep muziekvereniging Ursem
- Muziekvereniging Accordando Spierdijk
- Hoornse brassband
- Muziekvereniging Erato Spanbroek
- New Brass & Rhythm

Op het ‘festivalterrein’ is catering aanwezig, dus met een hapje en een drankje kun je kijken en 
luisteren naar bovengenoemde orkesten. We rekenen op mooi weer en op jouw komst!

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

HISTORISCH FESTIVAL HENSBROEK, EEN DAGJE UIT VOOR HET HELE GEZIN!
3 juli 2022 is het alweer de negende keer dat er in Hensbroek een Historisch Festival wordt ge-
houden. 
Om de twee jaar wordt in Hensbroek een Historisch Festival georganiseerd. De voorgaande fes-
tivals waren een groot succes. En dat is niet verwonderlijk, want er is altijd heel veel te zien, en 
voor het hele gezin!
Ook dit keer is er weer een grote opkomst van meer dan 400 deelnemers met meer dan 500 items: 
oude voertuigen, trekkers, oldtimers, stationaire motoren, stoommachines, enz. En er zullen weer 
vele ambachten te bewonderen zijn, bijvoorbeeld touwdraaien, houtdraaien en spinnen. En voor 
de kinderen veel vermaak: pony rijden, een kraantje die je zelf kan besturen, je laten schminken, 
een goochelaar, en nog veel meer. Ook zijn er tal van kraampjes en is er de grote tent waar u heer-
lijke drankjes en versnaperingen kunt consumeren.
Heel speciaal is de showring: gedurende de hele dag zijn er demonstraties met voertuigen en vee 
waar onze spreekstalmeester de trotse deelnemers de hemd van het lijf zal vragen over hun item.
Tot slot wordt de dag afgesloten met een optreden van de Noord-Hollandse band De Woudrukkers!
Datum: zondag 3 juli.
Waar: terrein aan de Mensonidesweg in Hensbroek, parkeren is gratis.
Entree: €10,- (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Informatie: www.geenhedenzonderverleden.nl of volg ons op Facebook of Instagram
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KOM MET DE OLDTIMER NAAR OLDTIMERDAG MEDEMBLIK!
Zondag 24 juli wordt het weer ouderwets genieten tijdens de Oldtimerdag in het histo-
rische centrum van Medemblik. De organisatie (Stichting Evenementen Medemblik) is 
ontzettend blij dat deze gezellige dag weer mag plaatsvinden. Er worden veel oldtimers 
verwacht, er is livemuziek op diverse terrassen en ook de winkels zijn geopend. 

Vanaf 9.30 uur arriveren 
de eerste deelnemers om 
mee te doen aan de tradi-
tionele rondrit. Deze aan-
komst is een echte hap-
pening en erg leuk om te 
bekijken. Na een mooie 
route van ongeveer 35 
kilometer komt de bonte 
verzameling auto’s rond 
12.00 uur weer aan op 
de Nieuwstraat. Als toe-
schouwer is het een bele-
venis om te kijken hoe al 
deze oldtimers langsrij-
den.  
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Wanneer iedereen geparkeerd is, kan het publiek heerlijk rondkuieren en het gepoetste blik be-
kijken, een praatje maken met de trotse eigenaren of inspiratie op doen voor een eigen auto uit 
vervlogen tijden. Rond 13.30 uur voegen ook de historische tweewielers zich bij de automobielen. 
Voor de tweewielers is een aparte opstelruimte gereserveerd. 

Gratis show
Als bezoeker bent u van harte welkom op de Oldtimerdag. Niet het grootste evenement op dit 
gebied, maar wel de meest sfeervolle! Met veel gezelligheid en muziek. De dag duurt tot 17.00 
uur, de toegang is geheel gratis en er is voldoende parkeergelegenheid.

Deelnemers gezocht!
Bent u ook de trotse eigenaar van een oldtimer? Kom dan vooral met uw auto! Via het formulier 
op www.stemmedemblik.nl/oldtimer kunt u zich gratis aanmelden. 

Op zondag 28 augustus 
2022 van 10.00-16.00 uur 
organiseert de Rotary Club 
Koggenland wederom de 
kofferbakmarkt in het 
Dorpsbos aan de Buiten-
roede in Avenhorn.

De opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting ‘Het vergeten kind’. Deze stichting helpt kinderen 
in Nederland die in moeilijke situaties verkeren. De Rotary Club Koggenland wil met de kofferbak-
markt iedereen een leuke dag bezorgen en tegelijkertijd dit mooie doel steunen. 
Voor de organisatie zijn veel handen nodig. Vind je het leuk om als vrijwilliger op de dag mee 
te helpen, stuur dan een e-mail naar info@rotarykoggenland.nl. We kunnen je hulp heel goed 
gebruiken!
Wat kun je verwachten tijdens de Rotary Kofferbakmarkt? 
Een markt waar iedereen wel iets kan vinden waar hij of zij blij van wordt. Het bezoeken van de 
markt is gratis. Struin lekker tussen alle tweedehands spullen, wissel gezellig met vrienden, buren 
en familie vakantieverhalen uit, zoek wat lekkers uit op het horecaplein en bij de foodtrucks. 
Voor de kinderen zijn er diverse leuke activiteiten. De brandweer zal ook aanwezig zijn om een 
demonstratie te geven.
Verder is een OPEN PODIUM waar opgetreden gaat worden. We hebben al wat mooi optredens 
staan voor die dag. Wil jij ook het publiek vermaken met; zang, dans of muziek, we zien en horen 
je graag. Iedereen is welkom! Meld je op 28 augustus bij de Rotary-stand, voor jouw plek op het 
podium. 
Heb je spullen waar je afscheid van wilt nemen, kom dan vooral naar de kofferbakmarkt. 
Kosten voor deelname aan de kofferbakmarkt zijn:
- € 15,00 voor een auto (personenauto of caddy) 
- € 17,50 voor een busje  
- € 5,- voor een kleine aanhanger  
- € 7,50 voor een grote aanhanger 
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Er is ook de mogelijkheid om een kraam te huren. 
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Deze kan worden gereserveerd door een e-mail te sturen naar info@rotarykoggenland.nl. 
De kosten voor het huren van een marktkraam bedragen € 30,-
Deelnemende voertuigen zijn vanaf 8.00 uur welkom op het kofferbakmarkt terrein en kunnen om 
16.00 uur het terrein weer verlaten. Tussentijds vertrek is om veiligheidsredenen niet mogelijk. 
Voor het laatste nieuws over de kofferbakmarkt: volg Rotary Koggenland op facebook 
We zien je graag op zondag 28 augustus in het Dorpsbos!

Rotary Club Koggenland

In 1893 was het goed droog en lang ook. Dit had grote gevolgen voor de Oudendijker boeren 
met land in de Beetskoog. De dijk was namelijk gemaakt van veen en als er iets niet goed tegen 
droogte kan, dan is het wel veen. Door de droogte kromp de dijk. Dit was tot daar aan toe, maar 
toen het plotsklaps veel ging regenen, kon de dijk dit niet aan. Gelukkig werd niet de hele polder 
getroffen, maar alleen de Schardammerkoog. Deze prentkaart geeft ons een mooie indruk van de 
watermassa. ‚Koog‘ betekende trouwens ‚buitendijks land‘. De Beetskoog heet dan ook zo, omdat 
het oorspronkelijk buitendijks lag – buiten de Oudendijk. De woeste veengronden van de Beets-
koog werden vanuit Grosthuizen en Oudendijk ontgonnen tot cultuurgronden. Dit door het veen 
te ontwateren middels het graven van slootjes en dergelijke. Door de drooglegging ging het veen 
oxideren, waardoor het maaiveld daalde – tot zeeniveau. Daardoor werd het moeilijk om het land 
droog te houden. Halverwege de veertiende eeuw werd de Beetskoog omdijkt. Het duurde niet 
lang of er ontstond bewoning op die nieuwe dijk. Het dorp Beets was geboren. Kijk op www.hvhe-
mony.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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HALLO TONEELLIEFHEBBERS,
ook wij zijn weer begonnen met de toneelrepetities. Op vrijdag 28 oktober en 
zaterdag 29 oktober willen we het vrolijke en spannende stuk “Waar verstop-
pen we het lijk” ten tonele brengen in zaal Dolleburg.

Pension eigenaresse Mirjam runt een klein pension aan zee. Te samen met Sjors, die graag mede-ei-
genaar wil worden. Het is in het begin van het seizoen en er zijn nog niet veel gasten. Dan komt 
ineens Ferdinand op de proppen, die voor een weekje een onderduikadresje zoekt. En wat er dan 
gebeurd……………… 
Nieuwsgierig geworden? Zet dan die datums alvast in je agenda. TOI – TOI – TOI allemaal.

WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.
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TROTSE WINNAARS VAN EERSTE PINKSTER- KOLFSPORT TOERNOOI 
2022.
De speelavonden na de pinkster hebben we de voorronde gespeeld van dit 
toernooi.  De hoogste score was voor Ruud Weernink met 95 punten en 
verrassende tweede was Tiny Meijer met 94 punten. Rob Blom wist met 91 
punten ook boven de 90 punten te scoren. 

Met dit toernooi waren 2 spelers aan elkaar gekoppeld. Het was dus ook spannend wat je maatje 
had gescoord.
Vrijdagavond waren alle spelers bij elkaar en werd er door elke speler nog 5 klappen gedaan. De 
punten per koppel werden bij elkaar opgeteld en zo zagen we welk koppel genoeg had presteert 
om bij de eerste 3 te eindigen.

Klaas Vos en Ina Jong stonden nadat beide hadden gespeeld bovenaan met 235 punten. In de 
laatste partij wist Hein van Beusichem net een punt meer te slaan. Zo eindigde Hein met zijn kolf-
maatje Marrie Raap op de 3de plaats met 236 punten. 
De finale partij van Tiny Meijer met 21 punten was niet genoeg. Ton Mes had wel een mooie finale 
partij van 47 punten. 
Zo werden Tiny Meijer en Dave van Diepen 2de met 242 punten. 

Dé winnaars van dit toer-
nooi zijn Ton Mes en José 
Wijte met 245 punten!!

De wedstrijdleiding en 
markeurs werden bedankt 
voor hun fantastische in-
zet. Maud en Matthias ook 
jullie bedankt voor de gast-
vrijheid.
Alle spelers gingen (ook 
na een gezellige nazit) met 
een mooie prijs naar huis 
en zo gaan we hopelijk 
een zonnige zomer tege-

moet.  De één gaat op vakantie en de ander geniet lekker van onze eigen omgeving.
De thuisblijvers kunnen op 2 avonden per week spelen.

Alle lezers wensen we ook een fijne zomer toe…

Sportieve groet,
Ina Jong
T. Ina 06-28993108 / Tine 0229-551875
E. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
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ALVAST NOTEREN !!
Ook het Noord Hollands Dagblad van 13 juni jl. gelezen hoe Ruud Weern-
ink sajet ballen maakt? 
Ben je nu nieuwsgierig en zou je deze kolfsport- ballen ook eens willen 
proberen? 

Wij starten, ook mede door GROOT SUCCES in maart- april, met nieuwe 
kolfsport lessen onder leiding van Rob in september.

Je kunt je nu al opgeven: 

WIE:   DAMES EN HEREN
WAT:   KOLFSPORT LESSEN
WAAR:   CAFE DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
WAAROM:  SPORT – SPEL – SPANNING - SOCIALE CONTACTEN
WANNEER:  2-16-23-30 september en 7 oktober 2022 van 13.30 - 16.30 uur

info / opgave: 
t. Ina 06-28 99 31 08 / Tine 0229-55 18 75
m. kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

MET DE OBBB NAAR DE MIDDEN BEEMSTER
Donderdag 9 juni zijn we naar het Betje Wolff en het Agrarisch 
museum Westerhem geweest.
Dit bezoek was 3 jaar terug al gepland maar door de corona 
steeds uitgesteld.
Met 2 aparte groepen werden de rondleidingen begonnen.
De groep die in het Westerhem museum begon had eigenlijk 
een primeur, want de week erop zou een expositie starten over 

de Beemster molens. Er was veel aandacht aan besteed en aan de hand van filmpjes en de vele 
panelen werd alles goed toegelicht. Wij kwamen veel spullen tegen uit onze vroegere jeugd en zo 
werden er weer vele herinneringen opgehaald.
Na ruim een uur kwam de groep die in het Museum Betje Wolff was gestart terug bij de andere 
groep.
Onder het genot  van een kopje koffie of thee met een koek werd een korte pauze gehouden.
Na nog een uitleg van de gids over de stolp waarin het Westerhem museum is gehuisvest, wisselde 
de beide groepen van accommodatie.
Bij het Betje Wolff museum werden we ontvangen door de gastvrouw, zij wist ons veel te vertellen 
over het leven van Betje Wolff en haar vriendin Aagje Deken.
Dit deed zij buiten in het zonnetje, dat ons deze middag goed gezind was.
Na haar uitleg gingen wij naar binnen om de vele kamers te bezichtigen.
Ook de fraaie tuin was de moeite waard om er een rondje te lopen.
Al met al weer een prachtige middag voor de leden van de OBBB, waar we met plezier op terug 
kijken.

Cees Feld
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De Goorn – Bij de meeste verenigingen is de zomervakantie begonnen, zo ook bij de biljartclubs in 
De Rozenstaete. Dit is een mooie gelegenheid om de biljartlakens te vernieuwen. Deze klus wordt 
om de 2 jaar heel nauwkeurig verricht door de firma Meilink uit De Goorn. In de zomer kunnen 
alle 5 clubs vrij biljarten op de voor hun besproken uren, om door te oefenen tot een nog beter 
spel te komen.

Groet Corrie Bos.

DOE TEAM DORPSHUIS GROSTHUIZEN
Het  dorpshuis in Grosthuizen heeft nog ruimte om verschillende activiteiten in de foyer plaats te 
laten vinden. Eens in de 4-6 weken wordt er door het Doe-team een koffieochtend georganiseerd.  
Maar er staan ook een  biljart- en pooltafel, met toebehoren, wat het team geregeld heeft. Ook zijn 
er  twee dartborden opgehangen, klaar voor gebruik. Daar wordt wel gebruik van gemaakt, maar 
dat kan beter. Corona was daar debat aan, maar het kan weer!
Dus als je wilt biljarten, poolen of darten kan je via onderstaand emailadres opgeven wanneer je 
dat zou willen. Ook kan  je een biljartclub oprichten als je niet weet waar je dat zou kunnen doen. 
Hier dus.  Ben je op zoek naar ruimte om bijv. een workshop te geven, te vergaderen of andere 
club op te richten kan dat hier. Zoek je als vereniging een andere plek om samen te zijn? De foyer 
van het dorpshuis is daar een geschikte plek voor.  Voor het  nieuwe verenigingsjaar wellicht een 
optie om te bekijken. 
Voor gebruik van de sportzaal moet er contact opgenomen worden met de gemeente. 
Na overleg kan er ook gebruik gemaakt worden van de barvoorziening.
Laat via  onderstaand mailadres weten wat je interesse is. 
We horen graag van u via:   biljartdorpshuis@gmail.com 

Groeten Renate, Vanessa, Guda en Ella
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HET STATION ‹AVENHORN› IN SCHARWOUDE IN DE TWINTIGER JAREN.

Treinen stoppen er al sinds 1 november 1940 niet meer, maar het Rijksmonument in Scharwoude 
staat er nog zeer goed bij. Het bijzonder mooie stationsgebouw ‹Avenhorn› (dat staat op de gevel) 
werd op 20 mei 1884 geopend, gelijktijdig met de ingebruikname van de lijn Zaandam-Hoorn. Het 
station in Scharwoude heeft de naam ‹Avenhorn› waarschijnlijk gekregen, omdat het station in 
de toenmalige gemeente Avenhorn werd gebouwd, en het station meerdere plaatsen moest gaan 
bedienen.
Ten noorden van het stationsgebouw stond bovendien nog een klein gebouwtje dat geheel in de-
zelfde stijl was opgetrokken als het station, inclusief trapgevels en ijzeren gevelornamenten. Deze 
goederenloods en de perrons zijn sinds de sluiting in 1940 verdwenen.
Dit en meer ziet u op ‹hvhemony.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.
 Co Beemsterboer
 06-44564158

NIEUWS VAN BRIDGECLUB KOMPAS.
Speellocatie Golfbaan Spierdijk

ZOMER-DRIVE
De hele zomer kan er, voor wie dat wil gebridged worden tijdens de zomer-dri-
ve die begint op de donderdagavond om 19.45 uur. Opgeven kan via de www.
bckompas.nl zomerdrive of op de avond zelf, zorg er dan voor dat je er een half 
uur voor aanvang bent zodat de indeling geregeld kan worden.
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BRIDGECURSUS VOOR BEGINNERS.              
De meeste kaartspelen zijn in een paar avonden te leren. Bij bridge is dit niet het geval. Het is 
een spel waar ontzettend veel in zit en waar men niet gauw op uitgekeken raakt. Bridge is een 
partnershipspel. U speelt samen met een partner tegen andere partners. Het kan op een club in 
competitieverband maar ook thuis gespeeld worden.
 
In deze cursus leert u de fijne kneepjes van dit boeiende spel.
Het scherpt de geest en u ontmoet veel nieuwe mensen waar uit niet zelden hechte vriendschap-
pen ontstaan.

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op de woensdagavond. De kosten voor de cursus zijn 
€ 80,-- exclusief het lesboek voor beginners € 13,95.
Locatie: Golfbaan Spierdijk, Wogmeer 86a, 1643 NH Spierdijk. 
Startdatum: september 2022.
Aanvang lessen: 19:00 uur.
Heeft u interesse. U kunt een email sturen naar: info@bckompas.nl
Deelnemers worden gratis lid van bridgeclub Kompas voor het seizoen 2022-2023.
Na de cursus krijgt u de mogelijkheid om met begeleiding van ervaren bridgers uw kennis te oe-
fenen.

VERVOLG CURSUS 
Op de beginners bridgecursus hebben jullie de basisvaardigheden van het spel geleerd. Jullie ken-
nen de spelregels, weten waar het in het bieden om draait en hebben kennisgenomen van de af- en 
tegenspeltechniek.
 
Bij het spelen op de club zullen jullie gemerkt hebben dat er nog meer is dan alleen die basisvaar-
digheden. Jullie weten het belang van de manche, maar het bieden zal bij willekeurig geschudde 
spellen nog niet altijd even soepel verlopen. En hebben jullie een goed contract bereikt dan is het 
maken van de benodigde slagen ook nog een flinke puzzel. De ideale weg naar een hoger spelpeil 
is spelen op de club voor het opdoen van ervaring en routine in combinatie met verder onderricht.
Bridgeclub Kompas heeft het plan om bij voldoende belangstelling een vervolgcursus te organi-
seren. Hierin zal aandacht worden besteed aan de verfijning van het biedsysteem en af-en tegen-
speltechniek. Er is meer dan derde man doet wat ie kan, snijden en natuurlijk het speelplan. Jullie 
weten al dat je na de uitkomst altijd een speelplan moet maken, dat is belangrijk. Maar over de 
uitvoering ervan valt nog veel te leren.

De kosten zijn € 80,- bij een minimaal aantal deelnemers van 12 cursisten. 
Exclusief het vervolgboekje van €13.95. De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op de woens-
dagavond. Voor aanmelding kunt u een email sturen naar: info@bckompas.nl
Startdatum: september 2022.
Aanvang lessen: 19:00 uur.

Met vriendelijke groet, Dick Vlaar
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2022                AGENDA 29-06 T/M 13-07                2022 

Wo 29-06 20.00 uur De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering 
    Rederijkerskamer Elena
Woe 29-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Vr 01-07 20.00 uur De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering 
    Rederijkerskamer Elena
Za 02-07 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 02-07 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Ma  04-07 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Woe 06-07 17.00 uur                                       SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 09-07 13.00 uur “Asveldje” Pieter  Regio Muziekfestival m.m.v. 
   Grootstraat. De Goorn regionale HaFaBra orkesten
Za 09-07 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Ma  11-07 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Woe 13-07 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Za en 23-07 t/m   Kerk Oudendijk Foto-expositie en boekenbeurs 
zo 14-08  
Zo 28-08 10.00-16.00 uur Dorpsbos Buitenroede Kofferbakmarkt 
   Avenhorn
Za t/m zo 03/09 t/m- Berkhout Tennisvelden  Berkenslag toernooi 
  11/09  De Berk 
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt 
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen 
Vr/za 28/29-10  Zaal Dolleburg Voorstelling Toneelvereniging Nieuw 

Leven.
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FAMILIEBERICHTEN

Wij willen iedereen bedanken voor de bezoekjes, de mooie kaarten en bloemen tijdens zijn 
ziekte en bij het afscheid van mijn man en onze papa en opa

Aart den Ouden

Het heeft ons gesteund in deze moeilijke periode.
Ria den Ouden-Jaring

kinderen en kleinkinderen

Lieve mensen,
Ontzettend bedankt voor alle kaartjes, berichtjes, bloemen, kadootjes en bezoekjes tijdens het 
verblijf van Henk in het Isala ziekenhuis in Zwolle en na thuiskomst tijdens zijn herstel. 
Wij voelden ons ontzettend gesteund tijdens deze hele periode.

 Henk Roelofs en Lydia Leeuw
  Frens Roelofs
Berkhout, juni 2022

Dankbetuiging
Hartelijk dank, ook namens onze kinderen, aan de vele mensen, die op welke wijze dan ook, 
ons 60 jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. 
Het was geweldig.
 Gé en Gré Zonneveld-Groen

Avenhorn, juni 2022

Op zaterdag 11 juni is onze oudste zus Alie op 91-jarige leeftijd in haar woonplaats Olds 
overleden.
Alie was 23 jaar en zocht het avontuur door in 1954 vanuit Avenhorn naar Canada te emigre-
ren. Ze trouwde er met, de vanuit Brabant geëmigreerde, Jan van Brunschot, kreeg een mooi 
gezin, bouwde daar haar leven op, maar ze bleef enorm geïnteresseerd in het nieuws uit haar 
geboortestreek.
Haar familie hield haar al die jaren op de hoogte, stuurde brieven met de kerkberichten, het 
nieuws uit de plaatselijke krant en belde haar regelmatig.
Na een huwelijk van 66 jaar moet Jan nu verder zonder Alie, en ook wij zullen haar erg mis-
sen.
 Familie Koning
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TENSLOTTES

Vrijwilliger(s) gezocht
In verband met het stoppen van de huidige vrijwilligers is brassband 
‘Kunst naar Kracht’ voor de schoonmaak van ons verenigingsge-
bouw ‘de Koperblazer’ op zoek naar vrijwilliger(s) die minimaal 2x 
per week (à ± 2 uur) het gebouw willen schoonmaken.

Het gebouw bestaat uit een entree met toiletgroep, bar, repetitiezaal 
en bestuurskamer. Tijdstippen voor deze werkzaamheden zijn naar 
eigen inzciht in te delen: rekening houdend met de gebruikers van 
het gebouw. Zo wordt er op dit moment op de woensdag- en zater-
dagochtend schoongemaakt.

Uiteraard hoeven deze werkzaamheden niet geheel gratis te worden uitgevoerd. Er is een beperkte 
vrijwilligersbijdrage beschikbaar die per kwartaal wordt uitbetaald.

Geïnteresseerd? Reageer dan via: secretaris.knk@gmail.com

Te koop:
Herenfiets Gazelle (50 euro) 
Damesfiets Avenue (als nieuw 100 euro)
Bij aankoop: contante betaling.

Inlichtingen: 0229-542045
De Tocht 8, Avenhorn

Aanhangers in diverse afmetingen te leen. 
Open of dichte bak, enkele as of dubbele as.
Vergoeding in overleg.

Vragen? Bel: Wino 06-53739805

Ik mocht j.l. zaterdag, 11 juni een dagje bij supermarkt Albert Heijn in Avenhorn aanwezig zijn 
voor een kleinschalig goed doel in Zuid Afrika. Het betreft de TJOMMIE FOUNDATION wij rich-
ten ons op de AIDS patiënten en kinderen die opgroeien in de townships en stellen ze in de gel-
genheid om zicht op een betere toekomst te krijgen. Sinds 2005 ben ik bij dit project betrokken 
en door het jaar heen bedenk ik allerlei acties om geld in te zamelen voor dit GOEDE DOEL, het 
geld dat ik dan zelf aan dokter Hugo Tempelman en z’n vrouw Liesje ga overhandigen. Elk jaar 
bezoek ik hen en overhandig in chequevorm het bedrag dat ik in een jaar bij elkaar heb gekregen.
Via dit berichtje zou ik dan ook graag willen vermelden dat de opbrnegst van j.l. zaterdag het 
prachtige bedrag heeft opgebracht van 505,40!! Een heel mooi bedrag dat ik, tezamen met de 
verdere donaties, bij mijn eerstkomende bezoek weer aan hen zal overhandigen.
Nogmaals heel veel dank aan alle gulle gevers en hopelijk tot volgend jaar. 

Met vriendelijke groet, Anneke Wisman-Meester
Tel. nr. 06-13859361

Indien u iets wilt doneren kunt u mij bellen voor het rekeningnummer.



21

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslottes’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties 
dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut de Goorn. 
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 6 juli vóór 17.00 uur via de E-mail of 
in de brievenbus ingeleverd zijn.


