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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1442
23 augustus 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 31 augustus 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

Zo weer terug van de zomerstop. We hopen dat iedereen een lekkere tijd heeft gehad, in ieder 
geval mooi weer, vakantie of niet. De kopij is ook gelukkig gestaag binnengekomen. Al mag het 
altijd meer zijn natuurlijk!
Op naar een mooie nazomer/herfst met leuke evenementen op de agenda. 
Voor de komende tijd zijn er de kofferbakmarkt, spelletjesmiddagen en 
een tennistoermooi.
En ook daarna komt er nog veel leuks aan, zie de agenda en planner 
achterin de Heraut.
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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

     

   
                      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. 
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KERKDIENSTEN
datum     tijd plaats voorganger organist
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

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 27 AUG.T/M 2 SEPT. 2022
Zat. 27 aug. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering.
Zon. 28 aug.          9.30u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 3 T/M 9 SEPTEMBER 2022
Zat. 3 sept. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering.
Zon. 4 sept.   9.30u		 Woord-,	Gebed-	en	Communieviering	m.m.v	Remember.
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Overleden:  Jan Windt, 80 jaar
                     Tiny Groskamp – Beekveld, 88 jaar
                     Tini Potveer- Blom, 85 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje naast de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief
of op de website: www.parochiedegoorn.nl
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.
Kennisgeven van geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaatsvindt, 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 het e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

VORMSEL 2023
Aan alle ouders van kinderen uit groep 7, 
Beste ouders, 
Wanneer uw kind gaat beginnen aan groep 8 van de basisschool komt naast 
de keuze  voor de middelbare school wellicht ook de keuze of uw kind zich 
laat vormen? 
Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een wikken en wegen wat 

te doen. In deze tijd waar alles flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de kerk daar 
soms niet meer tussen te passen. Maar vooral als beginnend puber, kan het geloof je helpen je 
staande te houden in een veeleisende wereld, waar van alles met jou en je omgeving gebeurt…. 
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier onder meer op in te spelen. 
Wij werken als Vormselwerkgroep met het Vormselproject: “In vuur en Vlam”. Een eigentijds en 
modern project vol actie en met een werkboek welke de kinderen zeker zal aanspreken. 
Kinderen uit groep 8 van de Droomgaard, Grosthuizer school, Geert Holle school, Sint Bernadette 
en Jozef en Maria school, Ursem, Bavo en Langereis school of een andere school voor (speciaal) 
basisonderwijs, kunnen worden gevormd mits zij de hele voorbereiding hebben meegedaan. Daar-
naast rekenen we op de hulp van u als ouders. 
In november 2022 staat de voorstelviering gepland en de Vormselviering zal in februari/ maart 
2023 plaatsvinden. Op dit moment hopen wij dat de voorbereidingen vanaf september 2022 star-
ten 
Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren 01-09-2022 bij één van de werkgroep leden of in 
de brievenbus van de kerk. 

Met vriendelijke groet, Voorbereidingsgroep Vormen, 
Patricia Bakker, Miriam Booi, Carolien Timmer, Jacqueline van Kampen, 

Danielle Kunst en Saartje de Wit 
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VORMSEL 2023 AANMELDINGSFORMULIER 

Ja, mijn/onze zoon/dochter doet mee met de vormsel voorbereidingen. 
De kosten bedragen € 20.00 .

Voornamen: ..................................................................................................................................................................................................................

Roepnaam:.....................................................................................................................................................................................................................

Achternaam: ................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................................................................................................................................................................................

Adres:.................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: .........................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ..................................................................................................................................................................................................................

Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond, deze zullen niet op social media worden ver-

spreid. 

Datum van doop: .....................................................................................................................................................................................................

Parochie: .........................................................................................................................................................................................................................

te:…………………………………………………………………………

Handtekening:…………………………………………………………………………

Graag uiterlijk inleveren 01-09-2022
Bij voorkeur mailen naar vormseldegoorn@hotmail.com. Of bij een van de werkgroep leden, in de 
brievenbus of bij de kerk van de Goorn, Spierdijk of Ursem. 
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EHBO VERENIGING ST. VERONICA DE GOORN E.O. 
p/a	Wieken	53		1633	GV		AVENHORN						
website: www.ehbodegoorn.nl

De laatste maanden heeft onze EHBO vereniging niet stil gezeten; de oefen-
avonden waren weliswaar voorbij, maar we waren actief op meerdere evene-
ment.

 
Zo waren we onder andere bij:
*	 Koningsdag	2022
*	 Een	turnwedstrijd,	welke	gehouden	werd	in	de	sporthal	

De Goorn
*	 Bark	jeugd-voetaltoernooi	bij	RK	EDO (3dagen)
*	 Muziekfestival	van	onze	Brassband	Kunst	naar	Kracht
*	 Huttendorp	Avenhorn-De	Goorn

En er komen nog:
*	 Kofferbakmarkt	eind	augustus
*	 Kermis	Oudendijk	

Gelukkig is dit allemaal weer moge-
lijk, na een aantal jaren geen bijstand hebben kunnen verlenen door de 
Covid-virus, waardoor er veel evenementen niet gehouden mochten wor-
den.
Ook	dit	jaar	doen	wij	met	met	de	RABOBANK-clubsupport-actie.	We	zou-
den het waarderen als u ook op onze vereniging stemt !!! Want zonder 
jullie hulp, kunnen wij ook onze hulp niet uitvoeren!! Alvast dank.

BETER NEDERLANDS LEREN? KOM NAAR TAALPUNT 

KOGGENLAND
De Goorn, 25 juli 2022 – Ben je nieuw in Nederland, 
val je onder de oude inburgeringswet (2015-2021) 
en wil je beter leren lezen, schrijven, rekenen? Of 
wil je handiger worden met de mobiele telefoon of 

computer? Lijkt het je leuk om vrijwilligerswerk te doen, of mee te doen met een ac-
tiviteit zodat je meer in contact komt met anderen én de Nederlandse taal leert? Bij 
Taalpunt Koggenland word je geholpen bij het vinden van taalaanbod dat bij jou past. 

De	zeven	gemeenten	van	West-Friesland	zetten	met	het	pilot	project	‘Taalboost’	extra	in	op	taalver-
sterking.	Hiermee	kun	je,	als	je	onder	de	oude	inburgeringswet	valt,	extra	hulp	krijgen	om	je	voor	
te	bereiden	voor	je	inburgeringsexamen.	Dit	gebeurt	onder	coördinatie	van	Taalhuis	Westfriesland,	
onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, in samenwerking met de taalaanbieders en maat-
schappelijke organisaties in de regio.
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In alle Westfriese gemeenten vind je een Taalpunt, dus er is er altijd eentje bij jou in de buurt. De 
Taalpunten hebben als doel het taalniveau van de inburgeraars die onder de oude wet vallen, te 
verbeteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van taalmaatjes kan er geoefend worden met het 
spreken van de Nederlandse taal. Meer mensen ontmoeten? Dat kan door te gaan sporten bij een 
sportvereniging, een leuke hobby te vinden, of als vrijwilliger te gaan werken bij een maatschap-
pelijke organisatie. Ben jij bijna klaar met je inburgeringscursus en wil je doorleren? Taalpunt helpt 
met de doorverwijzing naar een passende taalopleiding. De wens van de deelnemer staat hierbij 
altijd centraal: Wat wil je leren, waarom en wat heb je nodig? Het Taalpunt helpt! 
 
Taalpunt Koggenland
Taalpunt Koggenland is door de Stichting Westfriese Bibliotheken gehuisvest in de bibliotheek 
aan	de	Dwingel	3	A	in	De	Goorn.	Mariska	Woudenberg,	coördinator	Taalhuis	Westfriesland	van	
Vrijwilligerspunt Westfriesland: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. 
Met het Taalpunt bieden we deze inburgeraars in Koggenland hulp bij het leren van de Nederland-
se taal.” 

Bij het Taalpunt wordt samen met de deelnemer gekeken naar wat hij/zij wil bereiken en welk 
aanbod daar het beste bij past. Zo kan samen een taaltraject op maat worden gevonden. Mariska: 
“Iedere behoefte is anders, dus het is belangrijk dat we kijken naar wat de deelnemer zelf wil leren 
of doen. Het Taalpunt is goed op de hoogte van het aanbod in de regio en kan daarom iedereen 
doorverwijzen. Ken je, of ben je iemand die de Nederlandse taal beter onder de knie wil krijgen? 
Kom dan langs bij Taalpunt Koggenland!”

Locatie Bibliotheek De Goorn is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 – 17.30 uur. 
Op woensdag van 10.00 – 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 – 14.00 uur. Voor vragen over de 
Taalpunten bel 0229-216499 of mail taalhuis@vrijwilligerspunt.com of kijk op www.taalpunt.com

LAPPEN 10-DAAGSE BIJ SOGGES IN AVENHORN!!
Het is alweer augustus en dat betekent……………. 
Lappen 10-daagse in Avenhorn!!
De enorm grote lappendag in Hoorn is alweer voorbij en wij 
doen het nog eens dunnetjes over. Maar liefst 10 dagen lang! 
Dit jaar vanaf dinsdag 23 augustus t/m zaterdag 3 sep-
tember. 
Aan het einde van de zomer zijn we er echt aan toe: oprui-

men van overtollig goed en tijd om weer te gaan denken aan hobby’s die in huis gebeuren in plaats 
van buitenshuis.

U kunt, tussen 09.00 en 13.00 uur, heerlijk komen snuffelen bij onze volgeladen kar die bij de 
winkel staat. Ook dit jaar heel veel verschillende lappen, kussens, kussenhoesjes, tafelkleden, wol, 
knopen, garen en band. Alles tegen heel schappelijke prijzen te verkrijgen.
Als u toe bent aan het maken van een nieuwe, frisse kussenhoes of een gordijntje op maat, zult u 
zeker een passende stof aantreffen.
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De winkel, met mooie 
kringloop spullen en 
kadootjes is op deze da-
gen uiteraard gewoon 
geopend. We nodigen u 
van harte uit om bij ons 
te komen ‘lappen’!

De gehele opbrengst van 
Sogges is voor het goede 

doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
De 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

BOBELDIJK OMSTREEKS 1920

Ter hoogte van Bobeldijk 46 komen wij bakker Beets tegen. We zien hem hier naast zijn paard 
staan. Zijn twee zoons zitten op de bok.
In de nacht van 5 op 6 april 1927 is het pand van bakker Beets totaal verbrand. Direct hierna vond 
de herbouw plaats. Dit en meer ziet u op ‹HKBB.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.

Co Beemsterboer
06-44564158
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FIETSROUTES VOOR SENIOREN DOOR WEST-FRIESLAND
Houd u van fietsen of wilt u meer in beweging komen deze zomer? 
Dat kan! 
Binnen het programma Doortrappen worden in augustus en september in 
West-Friesland rustige fietsroutes georganiseerd door Team Sportservice. 
Bent u er ook bij?
 

Fietsroutes
De routes zijn ongeveer een 20 kilometer lang 
en gezelligheid staat voorop. Bewegingsagoog 
Ramon	Kolenberg	zal	de	groep	fietsers	begelei-
den. Hij geeft daarbij praktische tips over de 
houding, fiets-afstelling en veiligheid. Ook zet 
hij in op samen afspraken maken tijdens het 
fietsen over bijvoorbeeld afslaan, stoppen en in-
halen.	 Ramon:	 ‘Deelnemers	 kunnen	 bij	 een	
rustpunt een kopje koffie of theedrinken en we 
gaan ook in gesprek hoe we veilig kunnen blij-
ven fietsen.’

Startlocaties
Dinsdagmiddag 23 en 30 augustus 15:00 uur
Parkeerplaats voetbalvereniging Zuidermeer 
Overtoom 59 Zuidermeer  

Woensdagmiddag 24 en 31 augustus 15:00 uur  
Parkeerplaat IJsbaan de Westfries   
Westfriese Parkweg Hoorn  
  
Vrijdagmiddag 26 augustus en 2 september 15:00 uur 
IJsbaan Hoogkarspel 
Sluisweg 6 
1616	RT	Hoogkarspel 

Meer informatie en aanmelden
Meedoen met de fietsroute is op eigen risico. De kosten zijn 5 euro per persoon per keer, inclusief 
koffie/thee. Graag contant te voldoen op de locatie.
Bent	u	er	ook	bij?	Aanmelden	kan	bij	Ramon	via:	rkolenberg@teamsportservice.nl 
of 06 – 1310 7434  
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TORNEREMO A CANTARE
Vindt u dat nou ook zo mooi klinken, dat Italiaans? Het betekent gewoon dat 
we weer gaan zingen, maar het “bekt”zo lekker in die taal.
Dus als u het hier mee eens bent, kom dan woensdag 24 augustus naar de 
Groene Toren, met ons meezingen! Dan starten we nl. om 20.00 uur weer 
met de repetities. Bassen, tenoren, alten en sopranen, iedereen is welkom. 
Zing rustig een maand lang mee en besluit dan of je blijft bij KoggeKlassiek.En 

behalve Italiaans zingen we ook liederen en operastukken in het Engels, Frans en Duits. 
En als je nu besluit om per 24 aug. met ons mee te zingen, dan mag je op zaterdag 1 oktober mee-
doen met de vrolijke  zangworkshop die wij hebben gewonnen. We gaan dan een ochtend zingen 
met dhr. Louis Buskens, docent aan de conservatoria van Groningen en Tilburg en dirigent van het 
Brabants koor. Succes gegarandeerd!
Mocht je nog behoefte hebben aan meer informatie, kijk dan op onze website 
www.koggeklassiek.nl
Graag tot 24 augustus op Het West 19 in Avenhorn.
 Joke Blom, secretariaat.

NIEUWS VAN DE WESTFRIESE MODELSPOORCLUB
Eindelijk hebben we kunnen deelnemen aan enkele beurzen in het land  te weten Dordrecht en 
Rosmalen.	Maar	ook	was	het	weer	een	heerlijke	dag	vertoeven	bij	het	evenement	‘Geen	Heden	
Zonder Verleden in Hensbroek’.
Nu wordt het tijd voor de eigen activiteiten. Op zaterdag 27 augustus houden we weer een open 
huis in ons clubgebouw.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u onze werkzaamheden bewonderen. Ook voor 
de kleine treinenfanaat is er weer de 
mogelijkheid om zelf treinen te besturen. Ons clubgebouw kunt u vinden aan de achterzijde van 
basisschool De Kelderswerf in Obdam. Weerestraat 70.
Aan de linkerzijde van de school is het Lange Land wandelpad en vlak voor de brug kunt U rechtsaf 
naar ons clubgebouw. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.
Ook zijn we volop bezig met de organisatie van onze modelspoor- en modelbouw beurs in De 
Koggenhal.
Eindelijk mogen we weer en het belooft weer een mooie beurs te worden met naast de modeltrei-
nen ook aandacht voor andere modelbouw.
Mocht u ook iets aan modelbouw willen doen en wilt u dat graag met een breed publiek delen, laat 
het dan svp weten via info@dewmc.nl

De beurs wordt gehouden op 23 oktober en wij houden u op de hoogte via de verschillende media.
Volg ons ook op www.dewmc.nl of op facebook DeWMC
 Harry Feld
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ROTARy KOFFERBAKMARKT: ZONDAG 28 AUGUSTUS 

2022 
Rotary	 Koggenland	 organiseert	 op	 zondag	 28	 augustus	
van 10.00-16.00 uur de jaarlijkse kofferbakmarkt in het 
dorpsbos aan de Buitenroede in Avenhorn. De opbrengst 
gaat dit jaar naar Stichting Het Vergeten Kind. 
Er wordt groot uitgepakt met een loterij waar vele mooie 

prijzen te winnen zijn, gesponsord door lokale ondernemers. Wij zijn hen hier zeer dankbaar voor! 
Je koopt al een lot voor € 2,50.
Wat	kun	je	verwachten	tijdens	de	Rotary	Kofferbakmarkt?	‘Gewoon’	een	ouderwets	gezellige	en	
sfeervolle markt op de laatste zondag van de zomervakantie. Tevens een prima gelegenheid om 
met vrienden, buren en familie de vakantieverhalen uit te wisselen op het horecaplein. Er is mu-
ziek, er zijn vele ‘marktkooplieden’ en er zijn hapjes en drankjes, meer heb je toch niet nodig? 
Er zal lekkere patat worden gebakken en er zijn broodjes hamburger verkrijgbaar. Ook hiermee 
steun je ons goede doel! De kinderen kunnen zich ondertussen vermaken op het springkussen en 
met de kinderspelletjes en de brandweer is aanwezig met een spectaculaire demo. 

Kortom:	ruim	je	zolder,	garage,	schuur	of	huis	op	en	kom	met	je	spullen	naar	de	Rotary	Kofferbak-
markt of loop langs de aangeboden spullen om te zien of er wat voor je tussen zit! Mocht je een 
kraam	willen	huren*	kun	je	je	aanmelden	via info@rotarykoggenland.nl
Prijzen voor deelname aan de kofferbakmarkt zijn € 15,00 voor een auto / € 17,50 voor een busje 
/ €	5,-	voor	een	aanhanger	klein	/	€	7,50	aanhanger	groot.	*Huur	marktkraam	€	35,- (voor	ver-
enigingen € 15,-). Voor bezoekers van de markt is de toegang gratis!
Deelnemende voertuigen zijn vanaf 8.00-9.30 uur welkom op het kofferbakmarkt terrein. Alle 
details zijn te vinden op https://kofferbakmarktkoggenland.nl
Volg	Rotary	Koggenland	op	facebook	(ook	voor	de	laatste	info	m.b.t.	de	kofferbakmarkt): https://
www.facebook.com/rotarykoggenland/
We hopen je te ontmoeten op zondag 28 augustus!
Hartelijke	groet,	Rotaryclub	Koggenland
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NIEUWE LEDEN KOLFSPORTVERENIGING BERKHOUT
Na onze eerste succesvolle kolfsportlessen (mrt-april 8 nieuwe leden) dit 
jaar, starten we in september nogmaals met 5 gratis kolfsportlessen. Ook 
voor deze lessen hebben we al aanmeldingen. 
Als jij één van onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, geef je dan 
ook op...

	 Wil jij graag de kolfsport leren spelen?
	 Of heb je balgevoel en wil je een nieuwe sport leren kennen?
	 Lijkt het je leuk met een groep onze sport te beoefenen?
	 Ben je van mening dat leeftijd geen rol speelt?
	 Vind jij ook dat alles te leren is?

DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU !

Waarom deelnemen aan Kolfsportlessen? 

	 Lessen zijn gratis
	 Je leert een nieuwe sport
	 Bepaalt zelf je speelfrequentie
	 We hebben vervolgcursussen om je spel te ontwikkelen
	 Je krijgt sociale contacten met medespelers

MELD JE OOK AAN !
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	TOT	PLM		16.30	uur

INFO: T 06- 28 99 31 08 Ina / 0229- 55 18 75 Tine
M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl www.kolfbond.nl

POPKOOR BACK IN TIME ZOEKT STEMMERS:
U leest het goed: we zoeken buiten stemmen deze 
keer ook stemmers die hun stem willen uitbrengen 
op ons koor, dat in Spierdijk repeteert. De stemperio-
de	RaboClubSupport	is	dit	jaar	van	5	t/m	27	septem-
ber. Wij hopen dat u op ons popkoor wilt stemmen. 
Wij zijn een koor vanaf circa 50 jaar en bestaan uit  
ca. 40 leden en we zingen meestal 4 stemmig. 
Daarbuiten hebben we nog het verschil bij de alten 

en sopranen tussen een hoge alt/sopraan en een lage alt/sopraan. Bij sommige liedjes zingen we 
dus nog 6 stemmig! We hebben veel plezier in het samen zingen. 
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Buiten dat plezier, maken we ons sterk om de liederen goed ten gehore te brengen en oefenen dan 
ook hard voor elk concert dat we geven. Gelukkig hebben we een prima dirigent Frank Hoebe, die 
uitstekende arrangementen kan maken voor ons. Om weer eens nieuwe partituren (liederen) te 
kunnen aanschaffen, daar de bodem van onze kas na 
twee jaren van Corona en daardoor géén optredens, te zien is hebben wij uw stem hard nodig! 
Dus beste mensen uit de regio Koggenland: Wilt u a.u.b. op ons stemmen? Wij zijn u bij voorbaat 
zeer erkentelijk!

 
Met vriendelijke groet, Anneke Coenradie (secretaris).

Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een verstoorde relatie of conflict hebben en 
hier samen niet meer uitkomen. De overlast kan o.a. gaan over geluid, huisdieren, 
tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen en verschil in dagritme.  

Bemiddelaars die actief zijn bij De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, betrokken, 
communicatief en professioneel getraind. Met veel passie ondersteunen zij buren om 
de onderlinge communicatie te verbeteren.  

In het najaar start er een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als 
één van onze nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact met ons op! 
 
Quote bemiddelaar Stef: “Het is ontzetten mooi en dankbaar werk. Je leert er veel van en krijgt 
professionele trainingen en ondersteuning via intervisie. Het is flexibel (dus je kunt aangeven nu 
even niet, tijdens een drukke periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!”  

 
Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd 
door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op: 
www.debemiddelingskamer.nl  06 – 24 368 153  info@debemiddelingskamer.nl  
BEMIDDELAAR WORDEN, IETS VOOR JOU?

Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een verstoorde relatie of con-
flict hebben en hier samen niet meer uitkomen. De overlast kan o.a. 
gaan over geluid, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, peste-
rijen en verschil in dagritme.
Bemiddelaars die actief zijn bij De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, 
betrokken, communicatief en professioneel getraind. 
Met veel passie ondersteunen zij buren om de onderlinge communi-

catie te verbeteren.
In het najaar start er een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als één van onze 
nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact met ons op!
Quote bemiddelaar Stef: “Het is ontzetten mooi en dankbaar werk. Je leert er veel van en krijgt 
professionele	trainingen	en	ondersteuning	via	intervisie.	Het	is	flexibel	(dus	je	kunt	aangeven	nu	
even niet, tijdens een drukke periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!” Buurtbemiddeling is 
gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd door De Bemiddelingskamer. Tips 
en informatie zijn te vinden op:
www.debemiddelingskamer.nl 06 – 24 368 153 info@debemiddelingskamer.nl

BRIDGERS GEZOCHT
De bridgeclub Vijverstate te Avenhorn zoekt nieuwe leden.
Onze club is voor beginners en gevorderden en wij bridgen op 
maandag- en vrijdagmiddag, aanvang 13:10 uur. Locatie: “De 
Vijverstate” Avenhorn.
Wij starten dit seizoen op maandag 5 en vrijdag 9 september 
2022 en eindigen eind april 2023. Het seizoen wordt afgeslo-
ten met een gezellig etentje.
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Onze	accommodatie	heeft	maximaal	11	tafels	ter	beschikking	en	we	kunnen	nog	nieuwe	spelers	
gebruiken. Iedereen is welkom op één of beide middagen. Dus als u mensen kent die beschikbaar 
zijn als lid of invaller laat het ons dan weten.        
Als uw partner niet kan spelen zoekt de wedstrijdleider voor u een invaller, als u zelf een vervanger 
weet overlegt u dit met de wedstrijdleider.  Als er geen invaller beschikbaar is wordt u gebeld dat 
u niet hoeft te komen.

Voor aanmelden of vragen kunt u zich wenden tot:
voor de maandag Carl Bekker 0229 541650 voor de vrijdag Cees Feld, tel. 06 57336502
De contributie bedraagt € 42,- per jaar.

KBO  DE GOORN       HERINNERING DAGTOCHT
Eindelijk na twee jaar mag en kan het weer om een dagtocht te organiseren. Vol-
gens onze jaaragenda doen wij dit altijd in het voorjaar, maar nu heeft het bestuur 
besloten er voor 2022 een reisje in het najaar van te maken.
Wij gaan op donderdag 22 september 2022 naar Maarsbergen met een bezoek 
aan een kaasmakerij/museum en glasblazen.

In	een	luxe	touringcar	brengen	wij	een	bezoek	aan	een	par-
tyboerderij, daar wordt u ontvangen met koffie/thee en ge-
sorteerd gebak.   
Vervolgens een korte film over het maken van kaas en boter. 
Tijdens de film krijgt u 2 soorten kaas te proeven. Daarna 
kunt u een bezoek brengen aan het Kaas en Botermuseum.  
Vervolgens staat er een broodjeslunch klaar met een kroket 
en vooraf een kop soep. 
Verder een middag vullend programma met glas-entertainer 

Willem Buyse die u meeneemt in de wereld van glasblazen. Hij geeft op een ludieke manier uitleg 
over het blazen van glas, vertelt over de geschiedenis en geeft een show, waarbij enkele gasten zelf 
kunnen blazen. 
Na deze leuke en informatieve demonstratie kunt u nog genieten van een lekkere consumptie (1 
consumptie Hollandse bar) bij de prijs inbegrepen.  
Voor deze dagtocht zijn nog enkele plaatsen vrij  
Dagschema
-		 09.00	uur	vertrek	bij	de	Rozenstaete
-  Thuiskomst: ongeveer 17.00 uur
-  De kosten voor deze geheel verzorgde KBO-dagtocht is € 50,-

U kunt zich nog opgeven, bij
Ria	Stet		 	 	 Telefoon:	0229-551787	of	06-12758124
Johan van Loodam  Telefoon: 0229-541820 of 06-46663894
De	betaling	via	bankrekening:	NL	08	RABO	0307	6124	22	met	vermelding	dagtocht	KBO	22	
september 2022. 
Na ontvangen betaling bent u officieel aangemeld voor deze dagtocht.
 Met vriendelijke groet, Johan van Loodam
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Hallo toneelliefhebbers, wij hopen dat iedereen heeft geno-
ten van een mooie zomerperiode, september dient zich bijna 
aan dus de scholen en verenigingen gaan weer van start, zo 
ook jullie toneelvereniging. Eind oktober, op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 oktober willen wij weer een spectaculaire uit-
voering geven in zaal Dolleburg. We spelen het vrolijke en 
spannende stuk “Waar verstoppen we het lijk”. Wij hebben 
er in ieder geval heel veel zin in en wij hopen jullie onze 
trouwe toneelbezoekers ook. 

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

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

KWF NEEMT NA RUIM 70 JAAR AFSCHEID VAN DE 

COLLECTEBUS 
Collectanten in Gemeente Koggenland, komen weer bij u 
langs	de	deuren	met	QR-code (4	tm	10	september).
 
 

KWF kiest als eerste goed doel in Nederland voor een volledig digitale huis-aan-huis 
collecte. Daarmee wordt na 70 jaar de collectebus vervangen door een collectebord met 
iDEAL QR-code. Ook in gemeente Koggenland gaan de vrijwilligers in de eerste week 
van september op pad met de nieuwe collecteborden.

Klaar voor de toekomst
Bas Lammers, vrijwilliger van het KWF-collecteteam in Koggenland legt uit: “Steeds minder men-
sen	hebben	contant	geld	 in	huis.	Met	de	QR-code	kunnen	ze	 toch	gemakkelijk	doneren.”	Ook	
wordt het storten van contant geld bij de banken duurder en op steeds minder plekken mogelijk. 
“Met deze innovatie maken we de collecte klaar voor de toekomst”, zegt Bas.
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QR-code in opmars 
De coronapandemie heeft het digitaal betaalverkeer een enorme boost gegeven, blijkt uit onder-
zoek	van	Currence,	eigenaar	van	iDEAL.	Na	een	explosieve	stijging	in	2020	bleef	het	scannen	en	
betalen	met	iDEAL	QR-codes	in	2021	in	opmars,	met	een	toename	van	ruim	50%	ten	opzichte	
van 2020. KWF: “Door over te gaan naar volledig digitaal sluiten we aan bij de trends in betalen.” 

Voordelen voor de collectant én de gever 
Net	als	een	donatie	in	de	collectebus	is	doneren	via	QR	eenmalig,	veilig	en	anoniem.	Er	worden	
geen	gegevens	bewaard.	Collectanten	hoeven	niet	meer	met	geld	over	straat;	elke	QR-gift	staat	me-
teen	op	de	rekening	van	KWF.	Met	een	persoonlijke	QR-code	kunnen	collectanten	op	elk	moment	
online zien hoeveel zij al hebben opgehaald. 

Al jaren in Koggenland
Al in 1950, het eerste jaar na de oprichting, startte KWF met de huis-aan-huis collecte. In 700 
gemeenten werd toen bijna een half miljoen gulden opgehaald. Vanaf het prille begin gebeurde dat 
met een collectebus. 
In Koggenland wordt ook al jaren voor KWF gecollecteerd. Vandaag de dag zijn er 232 vrijwilligers 
actief, weet Bas. “Jaarlijks halen we €13.500,- op. Hartverwarmend dat zoveel Koggenlanders 
een verschil willen maken voor mensen met kanker. Dat blijft belangrijk. En elke euro komt goed 
terecht.” 

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel mogelijk geld op te halen? Het collecteteam in geheel Koggenland is 
nog	op	zoek	naar	collectanten	die	met	het	collectebord	met	QR-code	langs	de	deuren	willen	gaan?	
Helpt u ons mee? Meld je aan via kwf.nl/collecteermee of kwfkoggenland@gmail.com.

Een mooie kiek van de kerk van Berkhout, trots naar de hemel 
reikend. Prachtig, met alle ruimte eromheen. Dus nog zonder de 
rode rakkers buigend over de straat (dan hebben we het natuurlijk 
over die bijzondere lantarenpalen). Op deze plaats stond al eeu-
wenlang een kerk, oorspronkelijk gewijd aan de heilige Sint Joris, 
totdat in 1572 het protestantisme langskwam. Het huidige kerkge-
bouw is gebouwd in de jaren 1880. De Protestantse Gemeente 
Koggenland houdt er nog steeds dienst, maar omdat er tussen de 
verschillende kerken gerouleerd wordt, is er in Berkhout niet alle 
zondagen dienst. Er vallen dan ook veel andere zaken te beleven. 
Komend weekend is er bijvoorbeeld een boeken- en platenmarkt 
(kijk eens op www.berkhouterkerk.nl). Eigenlijk is Berkhout na-
tuurlijk niet ons werkgebied, want wij van Historische Vereniging 
Hemony nemen in strikte zin alleen de dorpen Avenhorn, De 
Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude voor onze reke-
ning. Berkhout behoort tot de Historische Kring Berckhout Bobel 

Dyck (kijk vooral eens op www.hkbb.nl), die eveneens ieder jaar een fantastisch jaarboek uit-
brengt. Evenwel, mooi materiaal laten we natuurlijk niet verloren gaan en dus hebben we ook een 
paar mooie plaatjes van Berkhout in ons digitale archief zitten, waaronder dus deze. 
Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van onze dorpen.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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BUURTBUS 409, ONMISBARE SCHAKEL IN HET OPENBAAR VERVOER EN OP ZOEK NAAR 

VRIJWILLIGERS !
Vereniging	Buurtbus	Koggenland	 (VBK)	 rijdt	 onder	de	vlag	van	Connexxion	met	 een	bus	voor	
maximaal	8	passagiers	van	station	Obdam	via	Hensbroek,	Ursem,	Rustenburg,	Heerhugowaard-’t	
Kruis, Heerhugowaard-Middenwaard naar station Heerhugowaard. En vandaar via genoemde rou-
te weer terug naar Obdam. Van maandag t/m vrijdag rijdt de bus van 07.00 uur tot 18.30 uur. 
Per dag worden zo’n 22 ritten gemaakt. Op zaterdag rijdt de bus van 12.00 tot 16.30 uur.  

De vereniging is in 2014 opgericht. De bus wordt in 3 dagdelen bestuurd door uitsluitend vrijwil-
ligers, op dit moment zijn het er zo’n 30. De dagdelen (of diensten) lopen van 07.00 uur tot 10.30 
uur 3,5 uur, waarin een pauze van 30 minuten), van 10.30 uur tot 14.30 uur (4 uur, waarvan 2 
keer een half uur pauze) en van 14.30 uur tot 18.30 uur (ook weer 4 uur, waarvan een half uur 
pauze).	Een	chauffeur	rijdt	maximaal	1	dienst	per	dag.	Al	naar	gelang	de	wensen	van	de	chauffeurs	
mogen zij 1, 2 of 3 diensten per week of per 14 dagen rijden. Maar ook andere rijfrequenties zijn 
bespreekbaar, net zo als de dagen, waarop kandidaat-chauffeurs zouden willen rijden. 

Het bestaande corps chauffeurs functioneert al geruime tijd en vindt het een leuke, afwisselende 
hobby en vrijetijdsbesteding. Maar het corps heeft versterking nodig! Ook dames vinden het leuk: 
bij diverse buurtbusverenigingen rijden verscheidene dames. Onze vereniging heeft slechts één 
vrouw als chauffeur en zij ziet graag vrouwelijke collega’s binnenkomen. 

In de corona tijd moesten alle buurtbussen hun diensten staken. In 2019 vervoerde de VBK, ook 
wel Koggenhopper genoemd, ruim 13.000 passagiers op jaarbasis. Vanaf de oprichting in 2014 is 
het aantal passagiers gestaag gegroeid en de laatste cijfers laten zien dat de groei er na de coro-
na-periode weer flink in zit. 

Lijkt het U leuk om ook als vrijwilliger op de bus te rijden, stuur dan een mailtje naar info@
koggenhopper.nl Wij informeren U dan graag over details als koffievergoedingen, kerstpakketten, 
jaarlijkse feestelijke bijeenkomsten etc. Ook krijgt u dan informatie over de procedure hoe u tot 
ons chauffeurskorps kunt toetreden.

Buurtbus 409 is betrouwbaar en zorgt voor veilig vervoer in onze eigen regio!!!!
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LIEVE MENSEN,

De HomeWalk die wij op 25-26 juni hebben gelopen is een ontzettend mooi 
en	dankbaar	avontuur	geweest.	Rond	half	11	waren	wij	bij	de	startlocatie	in	
Rotterdam	om	de	laatste	voorbereidingen	te	treffen.	Exact	om	12	uur	gingen	
wij als allereerste team over de startlijn. Na ons volgden nog 33 wandelteams, 
19 hardloopteams en 33 wielrenteam. Een heel grootse happening dus!

De	 route	 leidde	ons	door	Rotterdam	via	het	Kasteel	 (Sparta)	naar	Gouda,	Alphen	 aan	de	Rijn,	
Leiden,	Den	Haag	weer	terug	naar	Rotterdam.	Onderweg	hebben	we	prachtige	stukken	van	Ne-
derland gezien. Elke 4 uur wisselden we van wandelaars, maar we hebben de meeste tijd met 
minimaal 4 wandelaars tegelijk gelopen. Onderweg wachtte onze fantastische begeleiders ons op 
met wat lekkers en gekkigheid. Dat was heeeeel fijn. Want als je moe bent, en het is midden in 
de nacht, of ‘s morgens heel vroeg (en je hebt NIET geslapen) dan doet het je erg goed als er op 
je gewacht wordt door een verkleedpartijtje met bellenblaaspistolen. Een momentje van rust in 
onze gepimpte trailer was fijn, maar had niet voor iedereen het gewenste resultaat. De planning en 
organisatie van de begeleiders was dik voor elkaar. Er zijn maar 3 blaren geteld. En niemand had 
spierpijn, mede dankzij de massages tussendoor.

24 uur zijn we gezamenlijk onderweg geweest over een route van 125km. Gezamenlijk liepen we 
665km! Elk teamlid (wandelaar) heeft tussen de 50 en 80km gelopen! En onze begeleiders hebben 
de laatste 3km meegelopen. Inclusief Anne, onze PowerGirl. En ondertussen liep de financiële 
teller ook nog door, omdat er nog steeds gesponsord werd. 
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Toen we de finishlijn overgingen, stond onze teller op €39.708,50. Na ons topweekend zijn er nog 
meer	donaties	geweest; €40.062,50!!!!	Dat	zijn	667	overnachtingen	in	een	RonaldMcDonaldhuis,	
667 nachtzoentjes voor een kind in een academisch ziekenhuis. Wat een enorm bedrag! Hier zijn 
we meer dan trots op.

We hebben met zijn allen gelachen, maar ook gehuild. Vooral tranen van geluk! We hebben een 
fantastische prestatie neergezet. Maar dat hadden we nooit kunnen doen zonder de ondersteuning 
en donaties van enorm veel mensen. Waaronder u/jij! Enorm bedankt voor jullie bijdragen, lieve 
berichtjes, hulp bij acties, emotionele ondersteuning, ........ We zullen dit nooit vergeten.

Lieve groeten van Team AnnePower,

Anne, Leonie, Marijke, Bianca, Patricia, Arina, Bas, Brigit, Debby, Anne J., Dirk, Inqrid, Janneke, 
Jenny, Marleen, Menno, Michelle, Mireille, Nanda en Nellemieke

THEETUIN MIDDAG VAN DE ZONNEBLOEM
Al verschillende jaren organiseert de Zonnebloem afd. De Goorn een aantal ge-
zellige 
middagen voor de gasten in de prachtige tuin van een van de vrijwilligers. 
Ook dit jaar was dat weer het geval. 
De eerste middag was het bloedje heet, de tweede middag hadden we de hele 
middag regen en de derde middag was het zoals je zou wensen. 
Maar niet getreurd, alle middagen gingen door en de gasten die er waren hebben 

weer erg genoten. Een van de gasten had voor de eerste middag bedankt maar had heerlijk genoten 
van de regenmiddag. 
Tijdens de bloedhete middag zaten we gezellig en koel onder de grote walnotenboom die ons 
voldoende schaduw leverde. 
De regenmiddag beleefden we op het terras onder de veranda die ons allemaal droog hield.

Omdat wij niet een rondje door de mooie tuin 
konden lopen had Ada de bloemen bij ons ge-
bracht in een aantal verschillende vaasjes. De gas-
ten mochten raden welke bloemen er in de vaas-
jes stonden. Dat viel nog niet voor iedereen mee. 
Toch waren er enkele gasten ( en vrijwilligers) die 
deskundig bleken te zijn. Onder de gasten werden 
een 3 tal potjes eigengemaakte jam verloot, uiter-
aard van fruit uit de eigen tuin.
Na  een heerlijke verwen middag gingen we tegen 
17.00 u weer huiswaarts nadat we onze gastheer 
en gastvrouw bedankt hadden voor deze prachti-
ge uurtjes.

Namens een vrijwilliger.
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2022                AGENDA 24-08 T/M 07-09                2022 

Woe 24-08 18.30 uur Avenhorn	 OUD	PAPIER
Za	 27-08	 8.30	uur	 Berkhout/Bobeldijk	 OUD	PAPIER
Za	 27-08	 9.00	uur	 Grosthuizen/Scharwoude	 OUD	PAPIER
Zo 28-08 10.00-16.00 uur Dorpsbos Buitenroede Kofferbakmarkt
   Avenhorn
Ma		 29-08	 14.00	uur	 Rozenstaete	 Spelletjesmiddag.	
    Eigen bijdrage €1,50
Woe 31-08 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za	 03-09	 8.30	uur	 De	Goorn		 OUD	PAPIER
Za t/m zo 03/09 t/m-11/09 Berkhout Tennisvelden Berkenslag toernooi
   De Berk
Ma		 05-09	 14.00	uur	 Rozenstaete	 Spelletjesmiddag.	
    Eigen bijdrage €1,50
Woe	 07-09	 18.30	uur	 Avenhorn	 OUD	PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo t/m za 04 t/m 10-09 Gemeente Koggenland KWF Digitale huis-aan-
    huis collecteweek
Do	 22-09	 Vertrek	9.00	uur	 Rozenstaete	De	Goorn	 KBO	Najaars	dagtocht
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Zo 23-10  Koggenhal De Goorn Modelspoor- en 
    modelbouwbeurs WMC
Vr/za 28/29-10 20.00 uur Zaal Dolleburg Voorstelling 
    Toneelvereniging 
    Nieuw Leven.
Za 12-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Vr	 25-11	 	 De	Ridder	Berkhout	 Toneelvoorstelling	
    Kunst naar Kracht 
    Bobeldijk
Za	 26-11	 	 De	Ridder	Berkhout	 Toneelvoorstelling	
    Kunst naar Kracht 
    Bobeldijk
Zo	 27-11	 	 De	Ridder	Berkhout	 Toneelvoorstelling	
    Kunst naar Kracht 
    Bobeldijk
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FAMILIEBERICHT

Lieve mensen, 
Via deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle felicitaties, die voor ons en de 
kinderen onze 50-jarig huwelijksdag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

	 Ko	en	Lia	Roet

TENSLOTTES

Schoonmaakster gezocht! 2x3 uur.
 Tel. 06-80066071

Beste Berkhouters,
Ik zoek oppasadressen in Berkhout.
Ik heb geen ervaring, ik help vaak mee met activiteiten in de gemeente.
Zoals	goede	doelen	actie	en	2x	per	jaar	sport	en	speldag	in	de	Koggehal	en	de	Stap.
Kinderen tussen de 6 en 12 !
Iets over mij: Dean Meissen, 15 jaar, jongen, 4 Havo, wil graag aan de PABO gaan studeren.
Zoek jij nog een oppas?
 Bel of app: 06-293 676 36

Gevraagd:
Wie	wil	mij	1x	per	14	dagen,	enkele	uurtjes	komen	helpen	met	de	wat	zwaardere	huishoudelijke	
werkzaamheden?
 Tel. 0229-542116

Verloren: 
Bril op 7 augustus.
Vanaf	tunneltje	Avenhorn/Grosthuizen	richting	Oudendijk.	 Ruud,	06-53220278

Wie o Wie heeft laatst een bril gevonden rond ‘t winkelcentrum?
(lichtblauw paars montuur). Bel me a.u.b. op 0229-541749

‘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 31 augustus vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


