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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1440
12 juli 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 20 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
Vakantietijd, ook voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd al voorbij zijn, is het vaak een 
drukke tijd, vaker oppassen op de kleinkinderen of logeerpartijtjes bij opa en oma. Voor de mensen 
die werken is het vaak een drukke tijd omdat alles vóór de vakantie nog even afgehandeld moet 
worden, dan ga je toch met een geruster hart op vakantie. Met de perikelen rond de luchthaven 
Schiphol raak je nu al bijna gestrest maar in alle gevallen is vakantie voor ons allen een magisch 
woord. Even niets aan je hoofd en doen waar je zin in hebt, of dat nu op de Veluwe is in een tent 
of op een Grieks eiland aan de ouzo, fietsend, varend of met de auto geniet er maar volop van en 
kom lekker tot rust. Wij maken na dit nummer nog één Heraut tot de zomerstop in week 32. Dus 
als u nog dingen wilt melden of onder de aandacht brengen bij onze lezers kan dit dus nog tot 20 
juli aanstaande. Woensdag 17 augustus is de eerste aanleverdatum voor kopij na de zomerstop.
De redactie wenst u veel leesplezier.  
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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  E-mail: info@hospicehoorn.nl  www.hospicehoorn.nl                      
                                     
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER   PRINS MAURITSSTRAAT 4, 1462 JJ MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-682020  E-mail: 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.
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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

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

De patiënten die hun medicatie van apotheek Wognum bij ons ophalen kunnen deze 
vakantieweken hun medicijnen alleen in Wognum zelf afhalen:

Adres: Boogerd 4A in Wognum.

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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      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 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
10	juli		 10.00	uur	 Avenhorn	 ds.	H.	Reedijk	 mw.	A.Pronk
       Gezamenlijke dienst met PGZO
17 juli 10.00 uur Oosthuizen dhr. J.Talma mw. D.Schuijtemaker
      Gezamenlijke dienst met PGK
24 juli 10.00 uur Ursem ds. K.Goverts mw. A.Pronk
      Gezamenlijke dienst met PGZO
31 juli  10.00 uur Oosthuizen dhr. P.Verschoor     dhr. J.Stens 
   Gezamenlijke dienst met PGK
07 aug.  10.00 uur   Berkhout             dhr. T.Heijboer      dhr. J.Stens 
07 aug.  10.00 uur Beets ds. B. Stobbelaar     mw.D.Schuijtemaker
14	aug.		 10.00	uur			 Avenhorn													 ds.	O.Reitsma										 mw.	B.Conijn	
14 aug.  10.00 uur   Oosthuizen          dhr. K. van Lenten dhr. E. Hinfelaar
21 aug.  10.00 uur 		 Ursem																		 mevr.J.	de	Ruiter	 dhr.	J.Stens		
21 aug.  10.00 uur  Oosthuizen          mevr. I. Beemster dhr. T. Koelstra
28	aug.		 10.00	uur			 Berkhout														 ds.	H.	Reedijk		 mw.	D.Schuijtemaker
     Gezamenlijke dienst met PGZO
04 sept.  10.00 uur  Avenhorn             ds. M.Camarasa mw. B.Conijn



5

 
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.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt 
gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. 

Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 
HWK	Hulpverlening		p/a	Dampten	16,	1624	NR	Hoorn			telefoon	0229-27	16	84	

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 VAN 16 T/M 22 JULI 2022
Zat. 16 juli 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 17 juli           9.30u      Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 23 T/M 29 JULI 2022
Zat. 23 juli 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 24 juli   9.30u     Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang

Overleden: Frans Beuling, 76 jaar
																				Truus	Rood-v	Langen,	92	jaar
                    Jan Windt, 80 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. 
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Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

Weten wat jouw 
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  | 0229 - 27 17 77  | Lepelaar 3 |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam 
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

50 JAAR
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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

HET OOSTEINDE IN 1907

Tekst uit ‹Berkhout in oude ansichten› (1976):
Als	u	deze	foto	ziet	zijn	we	in	het	jaar	1907.	De	‹Ruyterherdenking›	in	1907,	naar	aanleiding	van	
de	geboortedag	van	Michiel	Adriaanz	De	Ruyter	op	24	maart	1607,		ging	ook	aan	Berkhout	niet	
ongemerkt voorbij. Piet Kistemaker en Jan Klok, twee uitermate vaardige ambachtslieden, waren 
de geestelijke vaders van dit schip ‹De Zeven Provincien›, dat, met als onderbouw een zestal grint-
bakken, aan deze herdenking op grootse wijze luister bijzette. U herkent natuurlijk de ligplaats ‘t 
Wijd, het breedste gedeelte van de Noordertocht.
Dit en meer ziet u op ‹HKBB.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.

Co Beemsterboer
06-44564158
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HET NIEUWE ROTARy JAAR IS GESTART
Rotary Club Koggenland heeft haar jubileum jaar afgetrapt met veel gezelligheid en nieu-
we plannen.
Het	nieuwe	Rotary	jaar,	wat	op	1	juli	begon,	wordt	een	bijzonder	jaar,	want	Rotary	Club	Koggen-
land	viert	dit	Rotary	jaar	haar	10	jarig	jubileum	en	Rotary	Nederland	haar	100	jarig	jubileum.	
Het	eerste	weekend	van	het	nieuwe	Rotary	jaar	begon	gelijk	goed	en	gezellig.	De	Club	ontving	16	
leden	van	haar	Rotary	Partner	Club	uit	Troisdorf/Duitsland.	Er	was	een	mooi	programma	gemaakt	
wat	zich	afspeelde	in	Hoorn,	de	Rijp,	Avenhorn	en	op	de	Floriade.
Tijdens de gezellige BBQ aan het water bij een van de leden thuis, ontbrak het niet aan gespreks-
stof. Het bestuur werd deze avond gewisseld. De nieuwe voorzitter benoemde nog een keer hoe 
bijzonder	het	wereldwijde	netwerk	van	Rotary	is.	Positieve	energie	brengen	en	positieve	energie	
krijgen op een clubavond, dat is de energie die de verbinding tussen de leden versterkt en de kata-
lysator om mooie initiatieven te initiëren of te ondersteunen…
De	Rotary	Club	Koggenland	heeft	ook	dit	jaar	weer	mooie	plannen.	
Op 13 juli is de aftrap van een nieuw initiatief in Cinema Oostereiland. De avond begint om 20.15. 
Op deze avond vindt de kick-off plaats van het project wat de biodiversiteit zal vergroten… Ben 
je	nieuwsgierig?	Als	je	meer	wilt	weten	over,	ons	nieuwe	initiatief,	de	Rotary,	wil	je	je	aanmelden	
voor de avond in Cinema Oostereiland, of denk je aan een lidmaatschap van onze club, stuur dan 
een Email naar info@rotarykoggenland.nl

Rotary Club Koggenland
Kernwaarden - 50:50 - man:vrouw / binding met regio Koggenland / West Friese nuchterheid / 
laagdrempelig / jong van geest / nationaal en internationaal actief / samenwerkend het verschil 
maken / Interesse in elkaar / zien, denken, doen mentaliteit / kennis delen / plezier

‘

AAN ALLE BEWONERS VAN KOGGENLAND
Help een Handje heeft een nieuw telefoonnummer voor de gehele Gemeente 
Koggenland en dat is: 0226-700231.
U wordt doorverbonden naar een keuzemenu, wat u duidelijk uitgelegd 
wordt. Bij keuze 1 of 2 is hulp bij vervoer van toepassing.
U krijgt iemand aan de lijn die u verder helpt met uw vervoervraag.

Bij keuze 3 en 4 kunt u de voorzitter of secretaris spreken.
Heeft u vervoer nodig naar de huisarts, tandarts, oogarts of moet u naar een poli in het ziekenhuis 
of iets dergelijks, bel dan bovenstaand nummer.
Onze service blijft hetzelfde. Maar we rijden in principe niet ‘s avonds en ook niet in het weekend. 
Meer informatie op: www. helpeenhandjeobdam.nl
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FOTO-ExPO SAMEN MET BOEKENBEURS
Het Oudendijk van toen in de kerk
Oudendijk – Hoe zagen het karakteristieke Oudendijk en 
zijn inwoners er pakweg zestig of honderd jaar geleden 
uit, of misschien nog wel langer terug? Theo Fokkema wil 
dat iedereen laten zien en is in het fotoverleden van het 
dorp op de Westfriese Omringdijk gedoken. Hij heeft circa 

vijftig foto’s van het Oudendijk van destijds verzameld en bewerkt.
De ruim veertig foto’s op A4 formaat en acht op het forse A3 formaat zijn de twee laatste week-
einden van juli (23/24 en 30/31) en de eerst twee weekeinden van augustus (6/7 en 13/14) te 
bekijken in het kerkje aan de Dorpweg 24.
Fokkema laat zien dat het Oudendijk van toen niet meer bestaat, maar nog wel voortleeft in de 
plekken die nu nog herkenbaar zijn. Een deel van foto’s kan getoond worden met welwillende 
toestemming van Historische Vereniging Hemony.
Tegelijkertijd	met	de	foto-expositie	(op	alle	genoemde	dagen	van	11	tot	15	uur)	is	er	een	boeken-
beurs in de kerk met een ruime sortering romans en thrillers.
De toegang is gratis.

Foto: Het begin van de Slimdijk met rechts nummer 1, in het midden café de Vriendschap, nu 
eetcafé	Les	Deux	Ponts.	Het	is	waarschijnlijk		een	zondag	of	een	feestdag,	want	de	mensen	staan	
op hun paasbest te poseren. 
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Gastouderopvang    
 Buitenschoolse opvang
 Kinderdagverblijf      
 Peuterspeelgroep

Kinderopvang nodig? 
Kies voor Berend Botje!

Ook bij 
jou in de 
buurt!

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL  
Onlangs werd me gevraagd “Wat doet 
Berkhout vocaal naast de repetities?”. 
Vanzelfsprekend elke 2 weken met 

elkaar gezellig instuderen van nieuwe liedjes, repeteren en voorbereiden voor optredens. 
Ja, regelmatig optredens!! Laatst in Zwaag ook nog samen gezongen met het koor Swae-
gh Zingt, dat was een leuke ervaring. Ook een optreden gehad in Venhuizen bij een 60-ja-
rig huwelijk, dat doen we dus ook!! Men kan ons inhuren voor een optreden bij een bepaal-
de gelegenheid. Inmiddels ligt het achter ons, op 9 juli hebben we meegedaan met een 
meezingfestival in Monnickendam. 1 Oktober treden we op in Enkhuizen, het volgende festival. 
Natuurlijk  wordt eind dit jaar weer een Kerstconcert verzorgd. Zo zijn we volop bezig en genieten 
we daar super van.
We starten na 9 juli weer in september en Noteer in uw agenda: 
Repetities	op	7	en	21	september	in	de	Ridder	in	Berkhout,	aanvang	20.00	uur.
Kom vrijblijvend eens meezingen en wie weet ontdekt u een nieuwe hobby!!
Kom ik nog even terug op het Kerstconcert: 
2 Jaar hebben we géén Concert kunnen geven, de animo is super bij ons en regelmatig komen er 
vragen of er dit jaar wéér een concert komt. Nou, daar gaan we voor.
Wilt u zeker zijn van een plaats en daarnaast Berkhout Vocaal financieel steunen voor € 50,- reser-
veren wij voor u direct 2 plaatsen.
Wilt u een optreden regelen voor een gelegenheid, bel voor info voor reservering of optredens onze 
voorzitter Sieta: 06 8353 2727 of onze secretaris Marianne: 06 1890 1974

WIL JE GRAAG ACCORDEON LEREN SPELEN? 
OF WIL JE HET SPELEN OP JE ACCORDEON WEER 
OPPAKKEN. 

DAN IS DIT JE KANS!

Op donderdag 8 september starten 10 probeerlessen bij 
Accordeonvereninging Con Zelo te Hoogwoud

op donderdag van 17.30 uur tot 18.00 uur 
Als het accordeonspel al geen geheimen meer voor je heeft, geef je dan op voor 

het A- of B-orkest
Meld je aan bij Elly Helder 0229-581693

zij geeft je alle informatie 
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Wij zoeken een 
vrijwilliger m/v.

 Werkzaamheden:
Kleine technische klusje bij 

de bewoners.
Grote problemen bewoners 

helpen verwijzen juiste 
instantie.

 Meer info? 
Bel dan even met 
de voorzitter van 

bestuur Vijverstate 
telefoon 06 36314099
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NIEUWS UIT DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN
Gezocht Enthousiaste Voorlezers
De Westfriese bibliotheken zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die willen voorlezen, gedurende drie maan-
den,	maximaal	een	half	uur	per	week	aan	peuters	op	de	
kinderopvang. Dit is in het kader van BoekStart in de kin-
deropvang.

Het leesbevorderingsprogramma BoekStart in de kinderopvang heeft als doel kinderen in de leeftijd 
0-4 jaar via de kinderopvang met voorlezen en boeken in aanraking te brengen.
Wij zijn ook op zoek naar voorleesvrijwilligers die in de Bibliotheek willen voorlezen. De wens is 
om op alle bibliotheeklocaties op een vaste dag een voorleesmoment te hebben voor jonge kinde-
ren.

In welke gemeenten hebben we nu voorlezers no-
dig: Enkhuizen, Medemblik (Medemblik, Wervershoof, 
Wognum, Midwoud, Opperdoes) Koggenland (Obdam & 
De Goorn), Stede Broec (Bovenkarspel), Opmeer
Wij bieden je:
Een goede voorbereiding in de vorm van een workshop. 
Deze workshop vindt plaats op dinsdag 27 september. 
Ondersteuning bij het zoeken van geschikte prenten-
boeken en contact met een ongetwijfeld leuke club van 
vrijwilligers.
Dus ben je:
Enthousiast en wil je graag iets betekenen voor de Biblio-
theek? Wil je meewerken aan het bevorderen van het 

leesplezier van jonge kinderen? Meld je dan aan en versterk ons voorleesteam!
Kun je zelf niet? Misschien weet je wel iemand in je kennissenkring die hier belangstelling voor 
heeft. Geef het dan alsjeblieft door.
Als je je wilt aanmelden of als je nog vragen hebt, neem contact op met:
Jessica Dip T 0228 743943 op maandag, dinsdag en woensdag of 
via jdip@westfriesebibliotheken.nl
Kijk voor een compleet overzicht van activiteiten op de website van de Westfriese Bibliotheken: 
www.westfriesebibliotheken.nl/agenda

De zomer is begonnen. Mega concerten worden hier en daar gehouden, mu-
ziek in de tuinen in Spierdijk, Zwaagdijk en Wervershoof enz. Gezelligheid 
troef dus na een periode waar niets cultureels kon door die vervelende Covid-
periode. Tevens kunnen we de komende periode genieten van veel sporteve-
nementen zoals De Tour de France, EK voetbal van onze dames en ook start 
binnenkort het Eredivisie voetbal weer.
Wij gaan er even uit met zomerreces. Kunnen we onze stembanden even rust 
gunnen en na de vakantie weer heerlijk aan de slag gaan. Maartje Koning, 

onze dirigente, is zeer enthousiast aan de gang en dat werkt zeer aanstekelijk. Wij willen je dat 
niet onthouden.
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Vandaar dat we een inloopmiddag gaan houden op zondag 2 oktober. Noteer dat in je agenda, want 
dan kan je proeven hoe Maartje ons begeleidt. Natuurlijk hoef je niet te wachten tot de inloopmid-
dag van 2 oktober, je kan ook al begin september op donderdagavond langskomen om 20:00 uur 
in de Groene Toren te Avenhorn. Je bent van harte welkom en de koffie staat klaar.    

Bestuur Gemengd Koor Evergreen

We kijken hier naar het Scharwoude van 1957. Het huis links is tegenwoordig nog goed herken-
baar	als	we	vanaf	de	rotonde	het	dorp	inrijden.	Rechts	achter	de	bomen	zien	we	het	stolpje	van	
Klaas Spoelder. Ooit heeft hier een jaagvaart gelopen, waar menig schuit gevaren heeft. Deze werd 
aangelegd in de zeventiende eeuw. Toen kon men zo met het openbaar vervoer van die tijd van 
Hoorn naar Amsterdam en terug. Dit ging dan met een trekschuit in het water en een paard of 
man voorttrekkend vanaf het weggetje ernaast. Zo‘n trekkende man noemde men een jager. Door 
de opkomst van de auto was de glorietijd van de schuit voorbij. Voortaan kon men de bus nemen 
tussen Hoorn en Amsterdam. Evenwel, daarvoor moest eerst een knappe weg aangelegd worden. 
Daarom werd de jaagvaart in 1957 dichtgegooid met zand. Dat is precies wat we hier op de foto 
kunnen aanschouwen: een oplettend oog ziet een zanderige zooi, in plaats van wuivend water. Het 
ooit zo mooie bruggetje verdween. Sindsdien rijden er auto‘s over deze jaagvaart en herkennen we 
dit stukje asfalt als de rotonde van de N247. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis 
van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanra-
der voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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BEDANK JE FAVORIETE VRIJWILLIGER OF VRIJWILLIGERSORGANISATIE
Hoorn, 6 juli 2022 - Bedankt vrijwilligers! Zeg jij het wel eens? We kunnen onze vrijwil-
ligers niet genoeg bedanken, want vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze maatschappij. 
Zonder vrijwilligers zouden verenigingen, stichtingen en clubs niet kunnen bestaan en 
veel werkzaamheden niet kunnen plaatsvinden. Vrijwilligerspunt Westfriesland heeft 
daarom nu ook de website www.bedanktvrijwilligers.nl, waar je eenvoudig met een kort 
filmpje jouw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie persoonlijk kunt bedanken.  

Ingewikkeld? Zeker niet! 
In een paar eenvoudige stappen, staat jouw bedankje op be-
danktvrijwilligers.nl: 
Maak een filmpje voor jouw vrijwilliger(s) met je telefoon, ga 
naar de website, vul je gegevens en die van de vrijwilliger in 
en na akkoord staat je filmpje online om bekeken én gedeeld 
te worden. Zo kunnen nog meer mensen geënthousiasmeerd 
worden óók een bedankje te plaatsen! Want, iedere vrijwilliger 
verdient het om in het zonnetje gezet te worden! 

Laat je inspireren
Inspiratie nodig? Op bedanktvrijwilligers.nl staat al een aantal 
filmpjes. Zo bedankt voorzitter Mark Waterman van EHBO Ste-

de Broec persoonlijk alle vrijwilligers voor hun inzet. Zet Jorick Winthorst uit Enkhuizen alle vrij-
willigers van Gymnastiekvereniging VEK-WIK in het zonnetje en bedankt het Bakkerijmuseum in 
Medemblik niet alleen alle vrijwilligers, maar wordt ook verteld wat de vrijwilligers allemaal doen 
in het museum. Dus ken jij een vrijwilliger die een bedankje verdient? Die echt het verschil maakt 
binnen jouw maatschappelijke organisatie? Of een organisatie die zo goed werk verricht, dat dat 
wel eens publiekelijk gezegd mag worden? 
Bedank die dan met een kort filmpje via www.bedanktvrijwilligers.nl 



16

Nu ook verse vleeswaren, 
wereldberoemde gehaktballen en worsten, 

salades en maaltijden
van slagerij Daan Ruijter uit Obdam

SPAR TIJMS
URSEM 072-5021751

AMMERDORFFERSTRAAT 3
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur zaterdag: 8.00 tot 18.00 uur
     zondag: 11.00 tot 18.00 uur

Gewijzigde openingstijden:
Vanaf zaterdag 2 april hanteren wij de volgende 
openingstijden:
MA t/m ZA 08.00-20.00 uur
ZO 09.00-18.00 uur

Nieuw bij SPAR TIJMS: uit eigen keuken: 
belegde broodjes, verse salades en heerlijke verse pizza

SPAR TIJMS
Ammerdorfferstraat 3 tijms@despar.info
1645 SH Ursem tel. 072-5021751

 
WIJ  ZIJN VERHUISD 

VAN DWINGEL 5 
NAAR DWINGEL 13.  

 
 

JE  KUNT DUS NU 
NAAST DE 

VERZEKERINGEN EN
HYPOTHEEK 

OOK BIJ  ONS 
TERECHT 

VOOR AL JE  BANKZAKEN! 

Dwingel 13
1648 JM De Goorn

 
info@niesten.nu
www.niesten.nu

0229-54 2764
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 Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

KWIEKE DAG.
Wat hebben we er naar uitgekeken de ”Kwieke Dag”, georganiseerd door de 
dames van twee elftallen van voetbalvereniging Kwiek voor de gasten van De 
Zonnebloem.
Zaterdag 25 Juni was het dan zover, vele ouderen werden opgehaald door de 

Zonnebloem-vrijwilligers en naar de prachtige locatie van v.v. Kwiek gebracht, daar werden we 
ontvangen door de blije leden van 2 dameselftallen.
Nadat iedereen was gearriveerd en z’n plekje had gevonden heette Liesbeth Dekker namens De 
Zonnebloem een ieder van harte welkom onder het genot van een kopje koffie met appelgebak 
en slagroom. Na de koffie nam Camilla Schoenmaker het woord, het was de bedoeling dat er 2 
spelletjes voor de lunch en 2 spelletjes na de lunch gespeeld werden en daarna nog een potje bingo, 
iedereen kreeg een gekleurd briefje en dat werden je maatjes, dit is een goed idee en voorkomt dat 
men altijd met dezelfde personen zit en geeft weer andere gespreksstof.
De volgende spelletjes werden gespeeld: Jenga, dat vereist ruimtelijk inzicht; Ballen gooien is 
ook niet mis; Tekenen, wat is dit?; en dan wat is er in de bestuurskamer aan de hand, de mensen 
komen allemaal lachend terug? Ja dat was muziek-bingo allemaal liedjes uit de oude doos en die 
kennen wij wel, zoals: Geef mij maar Amsterdam, Kleine Greetje uit de polder, Buona Sera  en nog 
vele andere, super! Na de lunch en de 2 overgebleven spelletjes werd het tijd voor het advocaatje 
met slagroom, heerlijk.
Toen werd het tijd voor de Bingo; Camilla is ondertussen een volleerd leidster geworden. De ove-
rige dames liepen tussen de mensen die wel een beetje hulp konden gebruiken. 

Het mooie van dit spel was 
dat iedereen prijs  had, ge-
weldig  en dan komt er een 
einde aan deze heerlijke dag. 
Nog even de foto samen, ge-
lukkig kon dat buiten, de 
zon was erbij gekomen.
Iedereen bedankt voor jullie 
moeite en inzet om dit alle-
maal voor elkaar te krijgen.
Nog een kleine hint voor de 
mensen	 uit	 Rozenstaete	 en	
Vijverstate, kijk op het me-

dedelingen bord, dat voorkomt teleurstellingen, onze Zonnebloemafdeling hangt daar altijd de 
informatie op van haar activiteiten en hoe u zich kan opgeven.
Dit verslag is van Mary Korver, deelneemster aan deze dag.

N.B.:  Liesbeth heeft namens het bestuur van de afdeling De Goorn/Avenhorn na afloop de dames 
en 1 heer van v.v. Kwiek bedankt voor de organisatie en hun inzet waarbij een aardigheidje werd 
overhandigd. Super bedankt dames, onze gasten hebben enorm genoten en laten weten zich nu al 
op een volgende keer te verheugen.
Foto ingezonden door: Camila.
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Blok gevelreiniging

Blok uithakken en voegen

Blok impregneren

Blok algemene reiniging en 

onderhoud

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

SCHADE ?
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EHBO HELDEN VAN GROEP 8 VAN DE GEERT HOLLE SCHOOL IN BERKHOUT
Na twee jaar Corona was het eindelijk weer mogelijk om de jaarlijkse lessen voor 
EHBO te starten.
De eerste les, begint met het verlenen van hulp, waarbij je leert dat je niet iemand 
kan beter maken, maar dat je bij een slachtoffer blijft, deze geruststelt en zorgt 

dat er niet meer slachtoffers vallen. Je leert je zintuigen gebruiken, ruiken, horen en zien en dat de 
meeste ongevallen in je eigen buurt zijn.

Een wondje aan je vinger, schoonma-
ken, pleister plakken en een vingerver-
band aan leggen.
De rautekgreep, stabiele zij ligging, 
bloedingen, drukverband, zwachtel 
aanbrengen.
Wat doe je als iemand flauw valt, zijn 
voet verstuikt, zijn voet verbrand, zich 
verslikt, of bewusteloos raakt. Alles 
kwam aan de orde.

Deze	lessen	werden	gegeven	door	Jacques	Hooft	en	Dirk	Rus,	de	instructeurs	van	de	EHBO	ver-
eniging Berkhout. 
De lessen werden afgesloten met een aantal schriftelijke vragen en een praktijkdeel. Iedereen is nu 
in het bezit van het diploma EHBO held. 

SOGGES OP DE DIJK
We hebben een filiaal(tje)!!!
Op het Oudelandsdijkje 1 in Hensbroek tref je, tijdens een 
wandeling of fietstocht, een prachtige ‘pipowagen’ aan waar-
in allerlei spullen uitgestald en te koop staan. Het is een se-
lectie uit het Sogges-assortiment en de opbrengsten zijn uiter-
aard ook voor Bake for Life.
Betalen	met	een	QR-code	is	mogelijk.	

Behalve dat je er leuke, kleine spullen kunt vinden (makkelijk mee te nemen in rug- of fietstas), 
kun je er ook even lekker zitten en uitkijken over het water van de ringvaart.
En dat alles onder het genot van een kopje koffie, thee (óók verse muntthee!) of water.
Heerlijk toch om even tot rust te komen, te snuffelen tussen de spulletjes en te genieten van een 
prachtig uitzicht over de polder? Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd!
Oudelandsdijkje 1 ligt vlak bij de brug die van de Dorpsweg naar de Korteweg en/of Oostdijk gaat. 

In de winkel in Avenhorn hebben we in juli een nieuwe actie: 2 schalen halen, de duurste betalen. 
Het is nu echt de tijd voor het makkelijke eten dus hoe handig is het om in jouw ovenschaal ’s 
morgens alvast iets lekkers voor te bereiden en ’s avonds deze alleen nog maar in de warme oven 
te hoeven schuiven? Het assortiment is nog veel groter: fruitschalen, groenteschalen, vleesschalen, 
bonbonschaaltjes, tapasschaaltjes, notenschaaltjes, olijvenschaaltjes en natuurlijk taartschalen.
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Auto- en bergingsbedrijf
Schoenmaker & Zonen B.V.

Voor de berging zijn wij 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Kathoek 10 - 1633 GB Avenhorn
   0229-541380

 •  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
 •  Bedrijfs- en personenvoertuigen 
 •  Reparatie en onderhoud 
 •  Takel en berging 
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Op West 99 te Avenhorn staan we elke zaterdagoch-
tend (ook in de vakantieperiode!!), tussen 09.00 en 
12.00 uur, voor je klaar om de spullen die je over hebt in 
ontvangst te nemen. Alle mooie spullen zijn van harte 
welkom. Zorg ervoor dat alles heel en schoon wordt aan-
geleverd.
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. We zijn ook te vinden 
op Facebook en Instagram!

Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

Koggenland – Er werd de afgelopen week aandacht besteed aan de parkeerstroken. 
Een medewerker van Hoek uit Ursem was in opdracht van de gemeente, het vuil aan het verwij-
deren van de parkeerplaatsen waar op dat tijdstip geen auto stond geparkeerd. 
Het verschil was goed te zien.
 Groet Corrie Bos.
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VEEL LEUKE ACTIVITEITEN OP EN OM DE BOERDERIJ DEZE ZOMER
De zomer actie Boeren en Tuinders pakken uit wordt ook dit jaar weer georganiseerd op veel 
bedrijven in West-Friesland. Kijk op www.boerenentuinderspakkenuit.nl voor meer informatie.
Ondanks dat boeren en tuinders met hun bedrijf steeds meer in de knel komen te zitten door de 
regels van Den Haag worden er weer vele leuke activiteiten georganiseerd. De agrariërs willen u 
graag ontvangen en niet alleen om hun verhaal te vertellen maar ook hun trots, hun bedrijf, hun 
passie aan u te laten zien. U te laten genieten van de rust en de ruimte op het platteland, te laten 
genieten van de geuren, van de stilte, van die lieve koe en van de vele samen die ons voedsel 
kent. Hier onder staan de uitjes die u kunt doen. Op de site vindt u de beschrijving en vele datums 
waarop deze uitjes zijn. 

De activiteiten begin-
nen 10 juli.
Dagelijks kunt u fiets 
langs vele kraampjes. 
En zijn 2 fietsroutes in 
West-Friesland.

Vanaf 10 juli zijn vele 
leuke	uitjes	in	het	Rund-
veemuseum in Aarts-
woud.

Elke woensdag en zaterdag bent u welkom op de boerderij de Meeuw in Schellinkhout voor het 
halen van een boerderij diploma.
Elke	woensdag	kunt	u	Koeien	ophalen	bij	Boer	Arie	in	Nibbixwoud
Elke woensdag kunt u het Blote Biene pad en Pannepad lopen in Aartswoud te starten bij de fami-
lie Nieuwboer waar u uitleg krijgt over het bedrijf.
Vanaf	16	juli	Koe	schilderen	op	verschillende	boerderijen	onder	leiding	van	Ruud	Spil
Vanaf 29 juli kunt u weer mee varen met de historische vaartocht die ook over de overhaal gaat. 
Hierbij wordt de geschiedenis van het gebied verteld.

Vanaf 1 augustus zijn er vele workshops bij boerin Elles in Wognum. Chips maken, bloemschikken,
en pompoen uithollen.
1 augustus Landbouw tentoonstelling Opmeer.
28 augustus rondleiding in een perentuin met lekkers in Wijdenes.
Komt allen kijken op de diverse bedrijven want het platteland wordt u aangeboden door de agra-
rische sector en vooral in West-Friesland is het aanbod van heel veel verschillend landschap heel 
groot. 
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Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 
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ZOMER-DRIVE
De hele zomer kan er, voor wie dat wil, gebridged worden tijdens de zo-
mer-drive die begint op de donderdagavond om 19.45 uur. Gezien de opkomst 
zijn er toch veel mensen die dit ook in de zomer willen doen.
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.

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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ANGSTEN?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam
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DE SPORTIEVE SENIOREN VAN DE DINSDAGMORGEN 
Iedere	dinsdagmorgen	traint	op	het	ARO-complex	(achter	het	Victoria	
O voetbalterrein) aan de Stationsweg in Obdam een groeiende groep 
sportieve dames en heren. Wij investeren in onze gezonde oudere dag 
door aan onze conditie en aan ons evenwicht te werken. Ieder met een 
eigen doel voor ogen: Ik wil graag met bepakking blijven fietsen. Mijn 

vriendin van 72 wil graag blijven kamperen. Weer een ander wil graag rechtop blijven lopen en de 
elektrische fiets verlangt ook de nodige balans van ons.

En dit is nu juist waar we de dinsdagmorgen aan werken, behoud van spierkracht en balans. Ieder 
op zijn eigen niveau en doel.  Heerlijk in de buitenlucht sportief wandelen en oefeningen doen.

Nu zijn we een seniorengroep en trainen op een seniorentijd (dinsdagmorgen half tien) en nu 
passen we ook nog onze vakantieperiode erop aan, namelijk vanaf 6 september tot en met 4 
oktober. Meer seniorenachtiger kunnen we het niet verzinnen. De hele zomer trainen we dus door 
en op 6 september is onze laatste training en op 11 oktober starten we weer met veel plezier ons 
tweede jaar. Vakantie in een echte seniorenperiode.

U bent dan ook van harte welkom om vóór deze seniorenvakantie kennis met ons te maken en 
een paar proeflessen te volgen. Misschien voelt u zich ook wel zo’n Sportieve Senior en gaat u zich 
veiliger voelen op de elektrische fiets, want ook daar speelt balans een grote rol. 
Na afloop drinken we gezellig koffie in ons Atletic Home en hoort u de mooiste senioren 
vakantieverhalen en belevenissen.

Een sportieve groet van 2 senioren

2022                AGENDA 13-07 T/M 27-07                2022

Woe	 13-07	 18.30	uur	 Avenhorn	 OUD	PAPIER
Za	 16-07	 		8.30	uur	 Berkhout/Bobeldijk	 OUD	PAPIER
Za	 16-07	 10.00	uur	 Oudendijk	 OUD	PAPIER
Ma		 18-07	 14.00	uur	 Rozenstaete	 Spelletjesmiddag.	
    Eigen bijdrage €1,50
Woe 20-07 17.00 uur Laatste voor vakantie SLUITING INLEVEREN 
    KOPIJ
Za	 23-07	 		8.30	uur	 De	Goorn		 OUD	PAPIER
Za	t/m	zo	23-07	t/m	 11.00-15.00	 Kerk	Oudendijk	 Foto-expositie	en	boekenbeurs
  14-08
Ma		 25-07	 14.00	uur	 Rozenstaete	 Spelletjesmiddag.	
    Eigen bijdrage €1,50
Woe	 27-07	 18.30	uur	 Avenhorn	 OUD	PAPIER
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De Mobiele Bankservice 
Soms lukt het niet om je dagelijkse bankzaken zelf te regelen of om 
daarvoor naar ons te komen. Om je goed te helpen, hebben we de 
Mobiele Bankservice. 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 722 6600. 
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2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Za en
zo	 23-07	t/m		 11.00-15.00	 Foto-expositie	en	boekenbeurs	 Kerk	Oudendijk
 14-08 
Zo 28-08 10.00-16.00  Dorpsbos Buitenroede Avenhorn Kofferbakmarkt
Za t/m zo 03/09 t/m-11/09 Berkhout Tennisvelden De Berk Berkenslag toernooi
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00  Berkhouter Kerk  Boeken-en platenmarkt
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk  Keezen 
Vr/za 28/29-10  Zaal Dolleburg  Voorstelling Toneelver-
     eniging Nieuw Leven.

FAMILIEBERICHT

Donderdag 23 juni 2022: 50 jaar getrouwd.
Wij zouden er geen ruchtbaarheid aan geven.
Maar daar dachten onze kinderen anders over!

Dus vonden wij tot onze verrassing op die dag een op gepaste wijze versierde voortuin (in-
clusief	een	maxi	trouwfoto),	vlaggen	bij	de	buren	en	ontvingen	wij	heel	veel	felicitatiekaar-
ten overal vandaan!
Ontzettend bedankt iedereen.
De zaterdag erna hebben wij ons feest op een sportieve manier gevierd met kinderen en 
kleinkinderen bij Samcity!
 Loek & Narda van Lochem

TENSLOTTE

Help: Wie wil mijn 2 honden (Eng. Springer Spaniel) een fijne oude dag bezorgen?
Ik ga verhuizen naar een appartement en daar kunnen ze niet heen. Het zijn echt ‘buiten’ honden 
en superlief!!!
Venu is net 13 jaar geworden en Isis is 7 jaar. Kwamen bij ons nooit in het woonhuis. Waren buiten 
of in de kennel en ‘s nachts in het hondenverblijf. Dus ze zijn ruimte gewend.
Misschien bij U op de boerderij?? 
Interesse? Bel 0229-541427 (als ik de telefoon niet kan opnemen, graag inspreken)
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Ma. gesloten, di/wo op afspraak, do/vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

25 jaar een begrip in Westfriesland!
Vraag maar aan uw buren.

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

* Peronda * Magica Ceramica
* Inca Tiles * Terratinta Ceramiche
* Colorker. * Emil Ceramca.

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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Wilt u van de zomer gaan fietsen met honden, dan hebben wij een zo goed als nieuwe fietsmand 
met korf, grootste model, voor achter op de fiets.
Vraagprijs 25 euro.

Telefoon 06-12495229
Gratis af te halen 45 ronde gewassen grindtegels.
Diameter 40 cm.
 0229-551825

T.k. Fietsendrager Twinny Load voor 2 gewone fietsen. t.e.a.b.
 0229-551886

Te koop: Nieuwe aardappelen, eerstelingen. Een zak van 3,5 kilo voor 5 euro of een kist van 25 
kilo voor 35 euro.
Een kist kan ook gratis thuisbezorgd worden binnen het verspreidingsgebied van de Heraut.

 Janneke Braas, Grosthuizen 47
 06-38286116

TENSLOTTE
‘Tenslottes’ 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 20 juli 2022 vóór 17.00 uur via de 
e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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KLEURPLAAT


