
1

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1444
20 september 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 28 september 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

“’t Is weer voorbij die mooie zomer” en inderdaad, wat hebben we een mooie zomer gehad! Of 
we willen of niet,we gaan richting de herfst. Het verenigingsleven komt langzaamaan weer op 
volle toeren en dat zien we ook aan de kopij die u ons gestuurd heeft. Een punt van aandacht en 
zorg zijn de hoge energieprijzen die niet alleen de huishoudens en bedrijven raken, maar ook de 
clubs en de activiteiten in onze regio. Clubgebouwen, expositieruimtes en gemeenschapsruimtes 
moeten verwarmd en verlicht worden. Om te kunnen blijven draaien is uw deelname van groot 
belang.  
Als laatste doen wij nogmaals een oproep voor een redactielid die het team van de Heraut wil 
versterken. Aanmelden kan eenvoudig bij één van de redactieleden.
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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
 
BUURTBEMIDDELING GRATIS VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE KOGGENLAND EN 
WORDT UITGEVOERD
door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op:
www.debemiddelingskamer.nl 06 – 39 40 66 97 info@debemiddelingskamer.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 Mara
De Laatste Eer, Avenhorn 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

BESTE PATIëNTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK 
SPIERDIJK,
Graag wil ik u laten weten dat ik eind september de huisart-
senpraktijk in Spierdijk ga verlaten. 
Ik ga dan met zwangerschapsverlof en omdat we gelijktijdig 
gaan verhuizen naar regio Utrecht kan ik na mijn verlof he-
laas niet meer terug komen in de praktijk. 
Ik vind het heel jammer dat ik afscheid moet nemen, want ik 

heb met zeer veel plezier afgelopen 7,5 jaar in Spierdijk gewerkt. Met prettige contacten met u als 
patiënten en een geweldig team van collega’s. Het is de beste huisartsenpraktijk waar ik ooit heb 
gewerkt! Het zal nog een hele klus worden om in Utrecht weer zo’n leuke praktijk te vinden om 
na mijn verlof aan de slag te gaan.
Ik wil u bedanken voor het prettige contact en uw vertrouwen in mij als huisarts. Ik wens u alle 
goeds en natuurlijk een goede gezondheid toe.
En nog een laatste doktersadvies:  Wees komende jaren zuinig op uw huisartsen- en assistenten 
team van Spierdijk. Ze zijn goud waard!
 Hartelijke groeten,
 Anne-Geerte Beetsma, vaste waarnemend huisarts Spierdijk
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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 Prot. Gemeente Koggenland
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten 
van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Ledenadministratie;                   tel: 072 - 50 21 805 e-mail info@pg-koggenland.nl
Scriba Gemeente Zeevang en Oudendijk
mw. W. ( Willie) Koole tel: 0299- 403 894 e-mail:  info@pkzo.nl
Website: www.pknzo.nl

KERKDIENSTEN      
datum    tijd plaats voorganger organist
25 sept.  10.00 uur    Edam     Vredeszondag, Oecumenische dienst
                                                     ds. H. Reedijk  en kapelaan Mario Augius -rk-  e.a.
02 okt.    10.00 uur    Berkhout dhr. K.van Lenten     dhr. J.Stens
02 okt.    10.00 uur    Beets dhr. T.Heijboer dhr. E.Hinfelaar

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

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.
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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOORHET WEEKEND VAN 24 SEPT. T/M 30 SEPT. 2022

Zat. 24 sept.  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 25sept  9.30u  Eucharistieviering met samenzang
Don. 29 sept. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering   
     
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 1 T/M  7 OKTOBER 2022
Zat. 1 okt. 16.30u Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 2 okt. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering
Don. 6 okt. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u Eucharistieviering  

Overleden: Gre Floris-Butter, 94 jaar

LET OP; Vanaf 21 september is het niet meer mogelijk om persoonlijk misintenties op 
te geven op de woensdagmiddag.
U kunt de misintenties deponeren in de brievenbus van de pastorie (bij de deur). Mocht 
u vragen hebben betreffende misintenties dan kunt u terecht op donderdagmorgen 
tussen 9-12.

Een en ander kunt u lezen in het kastje naast de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief
of op de website: www.parochiedegoorn.nl

Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen. 
 
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
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DE KERKEBUURT 223 IN 1936

Tekst van Annet Wood:
Het huis is rond 1927-1930 gebouwd in opdracht van Cornelis Mantel en Jannetje Mantel-Spaan-
der.
Vanaf 1953 werd het huis bewoond door Jacob (Jaap) de Haas en Geertje de Haas-Maret.
Zij hadden twee kinderen, Pieter en Betje.
Pieter vertrok naar Andijk waar hij café De Krimpen bestierde.
Betje bleef ongehuwd; als gevolg van een val van een hek bleef zij gehandicapt.
Dit en meer ziet u op HKBB.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158
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OOK DE HERAUT DOET MEE AAN DE RABO CLUBSUPPORT
De Heraut heeft een bankrekening bij de Rabobank. Daarom een verzoek aan 
leden van West-Friesland om  via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een 
stem uit te brengen op de stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland. Als het 
goed is, staan we er ook in als De Heraut. Stemmen kan  t/m 27 september. 
Hoe meer stemmen er op ons uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage 
die we ontvangen. Vorig jaar mochten we het mooie bedrag van 150 euro 
ontvangen. 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland

KBO DE GOORN
OPENINGSMIDDAG SEIZOEN 2022 - 2023
Veel leden hebben er weer zin in, na een lange tijd bijna niets mogen komt dan 
ook nog de zomerperiode erachteraan. Ook het programma van de KBO is dan 
op zomerreces, maar we kunen dan nu eindelijk het sociale verenigingsleven 
weer oppakken.
Dat hebben wij deze middag dan ook wel gemerkt met meer dan 70 aanwezigen 
en een paar toekomstige leden die even de sfeer wilden proeven.

Het is donderdagmiddag 8 september en het nieuwe seizoen van de KBO De Goorn en omstreken 
wordt geopend door het Shantykoor Kaap Hoorn.

Na de mooie 
openingswoorden van 
voorzitter Ko Schouten 
is het de beurt aan dit 
mannenkoor uit Hoorn 
met hun 
muziekprogramma. 
Liedjes over de 
scheepvaart en 
aanverwante artikelen, 
die om de scheepvaart 
plaatsvinden. 
Instrumentaal begeleid 
door een banjo en jawel 

door één vrouw met accordeon. De mannen zongen hun keel droog en er is tussentijds 2x een 
pauze, waarin de keel weer gesmeerd kon worden. Gelukkig voor de aanwezigen gingen de 
dames van de catering ook bij hen langs, zodat zij ook af en toe met een gesmeerde keel konden 
meezingen. Tevens werd ook de inwendige mens niet vergeten met tussendoor wat hartige hapjes.
Zo kunnen wij weer terugkijken op een geslaagde eerste middag van het seizoen en hopen dit nu 
zonder onderbrekingen te kunnen voorzetten. 

 Johan van Loodam  
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Programma 2022
22 september Dagtocht naar Maarsbergen met o.a. glasblazen
29 september Wandeling in Japan door Vronie Spil
06 oktober Klaverjassen
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.  Aanvang 14.00 uur. 
Entree prijs € 2,50 inbegrepen koffie / thee, koekje en een drankje.

KBO DE GOORN
JAARPROGRAMMA 2022 -2023
Activiteiten in de Rozenstaete op donderdagmiddag.
Zaal open 13.45 uur, aanvang 14.00 uur.

22 september 2022 Busreisje naar Maarsbergen met o.a. glasblazen
29 september 2022 Thema: Wandeling in Japan door Vronie Spil
06 oktober 2022 Klaverjassen

13 oktober 2022 Thema: Bouwvallen in West-Friesland
20 oktober 2022 Filmmiddag
27 oktober 2022 Klaverjassen
03 november 2022 Thema: Diverse onderwerpen gemeente Koggenland
10 november 2022 Thema: Hoedenmuseum ”ZET HEM OP”
17 november 2022 Klaverjassen
24 november 2022 Sinterklaasmiddag
01 december 2022 Thema: ”Vader onbekend” door Peter van Breemen
08 december 2022 Klaverjassen
15 december 2022 Kerstdag met muzikale omlijsting van Anna en Irma
2023  
05 januari 2023 Klaverjassen
12 januari 2023 Filmmiddag
19 januari 2023 Bingo
26 januari 2023 Klaverjassen
02 februari 2023 Jaarvergadering
09 februari 2023 Thema: Muziek en Venetië door Klaas Bakker
16 februari 2023 Klaverjassen
23 februari 2023 Bingo
02 maart  2023 Thema: van Cacaoboon tot Chocolade
09 maart  2023 Klaverjassen
16 maart  2023 Thema: Historie West-Friesland
23 maart  2023 Filmmiddag
30 maart  2023 Creatieve middag
06 april  2023 Klaverjassen
13 april  2023 Bingo
20 april  2023 Klaverjassen. Finalemiddag
11 mei  2023 Busreisje
17 mei  2023 Fietsdag
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Gezellig sjoelen
Op woensdag 28 september beginnen wij weer aan het nieuwe sjoelseizoen.

Wij sjoelen elke woensdagmiddag vanaf 13.00 uur tot ca. 16.30 uur in clubverband 
in de sportkantine van RKEDO.

Wij kunnen nog leden gebruiken.
Heeft u, of kent u iemand, die het leuk vindt om lekker te ontspannen en nieuwe personen te 

ontmoeten, meldt u zich dan bij:
Loek Timmer: tel. 0229542785 of bij

Nelleke Tijmstra: 0613191908

       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         
Onze eerste repetitie zit erop en ja hoor, de oproep om mee te gaan zingen met ons koor heeft 
geholpen! De volgende repetitie is woensdag 21 september in De Ridder, kom vrijblijvend langs en 
zing mee! Wil je eerst informatie, dan afstemmen met onze voorzitter Sieta: 06 8353 2727 of onze 
secretaris Marianne: 06 1890 1974.
Nog even ter herinnering: 1 oktober Korenfestival in Enkhuizen waar wij meedoen. Wil je dat 
meemaken? Berkhout vocaal treedt op: 11.30 uur in de Westerkerk, 13.00 uur Westerstraat hoek 
Peperstraat en tot slot een optreden van alle koren samen in de Westerkerk om 17.00 uur.
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 STOPTOBER: SAMEN STOPPEN MET ROKEN!
De negende editie van Stoptober komt eraan. De actie 
Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken alle 
steun om 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk, 
want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans 
5x groter dat je blijvend stopt. GGD Hollands Noorden 
ondersteunt de landelijke campagne en roept rokers in de 

regio Noord-Holland-Noord op om ook mee te doen.
Uit onderzoek blijkt dat mensen vaker gestopt blijven als ze samen met anderen mensen stoppen. 
Meer dan vierhonderdduizend mensen deden de afgelopen jaren mee, en bewezen hiermee dat 
Stoptober werkt. Inmiddels is deze actie zo groot geworden dat er op 1 oktober meer mensen 
stoppen met roken dan op 1 januari. Voor deze editie van Stoptober zullen weer tienduizenden 
mensen de uitdaging aangaan en meedoen aan dit Nationaal Stopmoment. Onder hen ook diverse 
bekende Nederlanders. Dit jaar zijn dat zangeres Eva Simons, autocoureur Tim Coronel, journalist 
Arno Kantelberg en zanger Tommie Christiaan.

Meedoen aan Stoptober 
Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober. Vanaf 2 september begint de landelijke campag-
ne van Stoptober en vanaf 1 oktober begint de 28 dagen niet roken reis. De verwachting is dat ook 
dit jaar weer meer dan 50.000 mensen zullen stoppen met roken. Vanaf 2 september kan iedereen 
zich inschrijven via de website www.stoptober.nl en de gratis Stoptoberapp downloaden.

De Stopcast
Dit jaar is er voor het eerst een podcastserie te beluisteren met leuke en interessante gesprek-
ken die stoppers kunnen inspireren en helpen. In de podcast horen we het verhaal van stoppers 
van voorgaande jaren. De bekende ambassadeurs van dit jaar komen aan het woord en er wordt 
gesproken met onder andere longarts Wanda de Kanter, verslavingsarts Robert van der Graaf en 
staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen. De podcast is te beluisteren op stopto-
ber.nl en via diverse podcast kanalen zoals Apple Podcast, Google Podcast en Overcast 

Stoptobercamper in Hoorn en Enkhuizen 
De Stoptobercamper rijdt door heel Nederland. Deskundigen geven informatie over het stoppen 
met roken en over Stoptober. De camper komt ook naar onze regio. Op zaterdag 17 september is 
de camper van 10.00 uur tot 12.00 uur aanwezig op de Gedempte Turfhaven in Hoorn. Daarna 
zal de camper tussen 13.30 uur en 15.30 uur bij het Winkelcentrum Koperwiekplein in Enkhuizen 
staan. Op beide locaties zijn deskundigen aanwezig om met de inwoners in gesprek te gaan. Heeft 
u een vraag over stoppen met roken? Kom even langs voor een gesprek!

Speciaal aanbod voor bedrijven 
Naast ondersteuning voor individuele deelnemers heeft Stoptober, net als voorgaande jaren, een 
speciaal aanbod voor bedrijven en organisaties die stoppen met roken bij hun medewerkers onder 
de aandacht willen brengen. Bedrijven kunnen op www.bedrijven.stoptober.nl meer informatie 
vinden en aanvullende trainingen aanvragen.
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WINTERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS 
Komt u op zaterdag 1 oktober ook naar de Winterkleding- en speel-
goedbeurs in Obdam? Op de beurs vindt u een groot aanbod van 
baby-kinder-dames-herenkleding in alle soorten en maten, evenals 
schoenen, boeken, speelgoed en grote babyartikelen, zoals bijvoor-
beeld kinderwagen, autostoeltje, logeerbedje, etc….
Wat: Winterkleding- en speelgoedbeurs
Wanneer: Zaterdag 1 oktober 2022
Waar: Sporthal De Stap, Stationsweg 6, Obdam 
Tijd: 14.00–16.00 uur

Inschrijven en Inschrijfavonden 
Als je spullen wilt verkopen op de beurs, kun je gebruik maken van één van onderstaande moge-
lijkheden:
1. Een afspraak maken met onderstaande personen om jouw spullen in te laten schrijven. Wacht 

niet te lang met het maken van een afspraak, het kan druk zijn.
 Karla: 0226-452079 (Obdam)
 Annet: 0226–451874 (Hensbroek)
 Linda: 0229-726901 (Wogmeer)
 Laura: 06-22882302 (Ursem)
 Ellie: 06-23390500 (Heerhugowaard)
2. We organiseren twee inschrijfavonden. Op donderdag 22 september en woensdag 28 

september kun je jouw spullen laten inschrijven tussen 19.00-20.00 uur bij Groen Kin-
deropvang aan de Overweg 11 in Obdam. Deze lever je op de ochtend van de beurs zelf in 
tussen 8.30-9.00 uur bij de sporthal. 

3. Ook kun je zelf jouw spullen inschrijven. Hiervoor kun je prijskaartjes, materialen en 
een uitleg halen op één van de inschrijfavonden. Deze lever je op de ochtend van de beurs 
zelf in tussen 8.30-9.00 uur bij de sporthal. Wil je hier meer informatie over, mail dan naar 
kledingbeursobdam@gmail.com. 

De artikelen die we tijdens de beurs niet verkopen, gaan naar Roemenië. Speelgoed en grote baby-
artikelen kunt u retour krijgen, tegen een kleine vergoeding per artikel.
We zijn ook te vinden op Facebook.

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

INSPIRERENDE LIEDEREN ALS BRON VAN BEZIELING 
“ANDER, OUDER…” GEESKE HOVINGH PREEKT IN DE 
WESTFRIESE EKKLESIA
De tweede viering van het nieuwe seizoen van de West-
friese Ekklesia, is op zondag 2 oktober 2022 om 11.00 
uur. Het jaarthema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “In-
spirerende liederen als bron van bezieling”. 

In deze viering zal Geeske Hovingh spreken over “Ander, ouder, iemand in ons verborgen; 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen…” (VL907). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt 
zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
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Geeske Hovingh heeft culturele antropologie gestudeerd en is coördinator van het Wereldhuis in 
Amsterdam. Zij is een vaste gastspreker bij de Ekklesia Amsterdam.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 2 oktober te ontmoeten. U bent van harte 
welkom. 
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

TIJD VOOR EEN NIEUWE ACTIVITEIT
De hele lange, hete zomer loopt weer ten einde, misschien kunnen we nog 
een fijne nazomer verwachten. Deze tijd van het jaar is zeer geschikt om je 
eens te bezinnen op je activiteiten in de komende winter. Wat ga je doen? Bij 
een vereniging, meer sporten? Maar zingen, dat vind je toch ook zo fijn? Zou 
er een koor zijn in De Goorn of Avenhorn? 
Nou, dat is er! 

Concerten ABBA meets Queen
Popkoor Evergreen timmert al flink wat jaartjes aan de weg. Misschien heb je wel eens gehoord 
van die legendarische concerten met muziek van ABBA en Queen? Het laaiend enthousiaste pu-
bliek stond op de tafels en stoelen mee te zingen en te dansen. Dat is al wel weer een poosje 
geleden, in het Pre-Corona tijdperk.

Evergreen anno 2022
Evergreen heeft in de loop der jaren diverse dirigenten gehad. Nu staat Maartje Koning voor het 
koor. Een jonge, enthousiaste en zeer muzikale duizendpoot! Naast het dirigeren begeleidt zij het 
koor op piano, spoort ons aan tot thuis studeren en heeft inspirerende ideeën over de muziek. Als 
je eens wilt zien en horen (en wellicht wilt meezingen) waar Evergreen anno 2022 voor staat, 
dan ben je welkom. Wij presenteren ons graag en willen dit doen met een mini-concert / open 
repetitie. Er zijn 2 sessies, dus één van deze 2 past je vast.  De deuren zijn een kwartiertje van 
tevoren open.

Wanneer  : Zondag 2 oktober a.s.
Waar  : Groene Toren, West 19, Avenhorn
Aanvangstijden : 14.00  en/of 15.15 uur
Entree  : Gratis, en de koffie of thee (en bladmuziek) staat voor je klaar.

Na afloop kun je nog even napraten met de leden, het bestuur en Maartje. Wil je lid worden? Re-
petitieavond is donderdag van 20.00 – 22.00 uur, zelfde locatie. Je kunt altijd langs komen om ook 
een repetitie bij te wonen en als het dan nog steeds bevalt, sluit je je lekker bij ons aan.
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INSCHRIJVING TOERSCHAATSEN  
IJSCLUB AVENHORN-DE GOORN
Toerschaatsen
In de week van 3 oktober start alweer het nieuwe 
seizoen toerschaatsen. Wij hebben weer plek voor een 
mooie groep schaatsers.
  

Wij hebben het lesgeld voor aankomend seizoen weer niet hoeven te verhogen: 
* Vanaf 18 jaar € 108,00 inclusief contributie;
* Tot 18 jaar € 103,00 inclusief contributie.
De les op de vrijdag wordt weer door ons verzorgd. De tijd is van 19.00 tot 20.00 uur. 
De 1e les is op vrijdag 7 oktober, dus als u mee wilt doen, meldt u zich dan snel aan bij ons. 
E-mail: info@ijsclubavenhorn-degoorn.nl / Telefoon: 0229 544148. 

Er bestaat de mogelijkheid om op de maandag (start 3 oktober) les te krijgen (21.00 tot 22.15 
uur); in dat geval kunt u contact opnemen met Frits van der Zee, coördinator Jeugd- en Toer-
schaatsen. Deze lessen worden verzorgd door IJsclub Hoorn. 
E-mail: w.vanderzee@quicknet.nl / Telefoon: 0229 542212.
  
Eind september moeten de aanmeldingen doorgegeven zijn aan de Baanvereniging Hoorn. Wij 
zouden het op prijs stellen als u zich ruim voor die tijd bij ons aanmeldt. Na aanmelding ontvangt u 
van ons een bevestiging. Het lesgeld kunt u overmaken op onze rekening: NL67RABO0307619508 
t.n.v. IJsclub Avenhorn-De Goorn onder vermelding van uw naam en ‘toerschaatsen’. Zodra wij uw 
betaling hebben ontvangen, zullen wij uw aanmelding doorsturen aan de BVH (Baanvereniging 
Hoorn). 
  
Vervolgens ontvangt u zelf per e-mail van de BVH een bevestiging en een digitaal toegangsbewijs. 
Dit digitale toegangsbewijs dient u elke les bij u te hebben en te kunnen tonen (hetzij een uitge-
printe versie, hetzij digitaal). 

Jeugdschaatsen
Zoals elk jaar starten wij weer in de 2e helft van het schaatsseizoen (rond de Kerst) met het jeugd-
schaatsen. Binnenkort zullen wij u informeren over aanmelding en kosten. 

Lidmaatschap
Voor informatie m.b.t. het lidmaatschap en aanmelding hiervoor, kunt u zich wenden tot onze 
penningmeester Peter Koopman, telefoonnummer 06-38717270 of een email sturen naar info@
ijsclubavenhorn-degoorn.nl. 

Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn,
Wendy van Loodam, secretaris

tel. 0229 544148 
info@ijsclubavenhorn-degoorn.nl
www.ijsclubavenhorndegoorn.nl
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Entree: € 19,50 (inclusief reserveringskosten). U bestelt kaarten op 
www.nielsvandergulik.nl.

  zondag 10 oktober, 15.00 uurNiels van der Gulik en
 Frank Kooijman 

Het concert van Simon & Garfun-
kel in Central Park in New York is 
misschien wel het bekendste van 
dit duo ooit. Niels van der Gulik 
en Frank Kooijman vertellen het 
verhaal en spelen de nummers 
uit dat concert. Behalve dat 
Central Park een feelgoodcon-
cert is, werpt het ook een nieuw 
licht op tijdloze hits als Bridge 
Over Troubled Water, Sound of 
Silence, A Heart In New York en 
50 Ways To Leave Your Lover. 

  vrijdag 7 oktober, 20.00 uur

STORyTAINMENT OP 7 OKTOBER IN ’T KERKHUyS SPANBROEK: 
Liefde & Kracht 
Met Hella van der Wijst & David Heijmans
(levens)verhalen en prachtige livemuziek

Met Liefde & Kracht brengt de bekende mediavrouw Hella van der Wijst een nieuwe theatervorm 
in Spanbroek: Storytainment. Een fijne mix van verhalen, goede gesprekken aan de keukentafel 
en prachtige livemuziek van kleinkunstenaar David Heijmans. Cirkelend rond de woorden liefde, 
kracht, troost en humor wacht u een originele en inspirerende voorstelling.

Stap in het warme bad vol liefde en livemuziek dat Hella en David voor u klaarzetten om je even 
in onder te dompelen. 
Op de diepgravende manier waarop Van der Wijst al jaren gesprekken heeft op televisie (KRO 
De Wandeling, Ik mis je, Geloof en een Hoop Liefde) en in diverse bladen (Plusmagazine en 
Wandel.nl) ontvangt ze twee bekenden uit de regio aan haar keukentafel.
Onder wie huisvader én professioneel Triatlon Atleet Geert Schipper die meedeed aan de Para-
lympics in Tokio en lokaal politica Lida Berkhout-Konijn die op weer een andere manier weet wat 
liefde & kracht kan doen.
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Hella deelt ook eigen verhalen over liefde & kracht met het publiek. Ze zoomt in op de kracht van 
troost bij verlies van liefde, vriendschap, gezondheid, werk of die ene allerliefste. Zoals Hella dat 
ook deed in haar boeken TROOST als je iemand mist en De kracht van Samen – Kroniek van 
een crisis. Overal houdt de voorstelling de lichtheid van wandelen, waar Hella haar hele leven 
al van houdt en over schrijft. Onlangs kwam haar tweede wandelboek uit: Wandelen met Hella.

In deze interactieve theatrale talkshow van 75 minuten worden bijzondere (levens)verhalen ge-
deeld, afgewisseld met mooie muziek en grappige sketches van kleinkunstenaar David Heijmans. 
Net afgestudeerd aan de Koningsacademie in Den Bosch won hij de Persoonlijkheidsprijs op het 
35ste Groninger Studenten Cabaret Festival. 

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door:
Marjon van Baar Ritueelbegeleiding  www.marjonvanbaar.nl  
Monique Bankras Uitvaartbegeleiding www.moniquebankras.com  

Foto: Sander van der Veer
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VIOLISTE BIRTHE BLOM  IN “DE PIANOKAMER”
Op 16 oktober treden in De Pianokamer twee rasmusi-
ciennes op: violiste Birthe Blom en de Georgische pianiste 
Ketevan Sharumashvili.  Zij traden op in grote zalen in 
Nederland en ver daarbuiten, maar zijn nu te gast op het  
intieme podium van De Pianokamer. Zij spelen werken 
van grote componisten zoals Beethoven, Schubert en 
Brahms, waarin passie en virtuositeit de boventoon voe-
ren. Naast werken voor duo viool/piano speelt Ketevan 
ook solowerk van de Poolse componist/pianist Godow-
ski. De werken worden mondeling toegelicht.

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie/drankje nog even na te praten. 
Wilt u dit concert bijwonen dan kunt u reserveren via telefoonnummer 0229 563430
Aanvang concert 14.30 uur, entree € 17,50 euro
Spierdijkerweg 112, Spierdijk

Verder staat er op 22 oktober een optreden gepland van het duo Verbraak en van Bijnen.
En in december nog een paar sfeervolle kerstconcerten van Frank en Zij en Men at Work.

Check onze website voor verdere informatie. www.depianokamer.nl 

KLAVERJASSERS OPGELET!!!
Onder normale omstandigheden zou het klaverjassen op de laatste vrijdag van de maand in De 
Ridder Sint Joris in Berkhout eind september weer van start gaan.
Echter, de omstandigheden zijn voor de organisatie op dit moment nog niet normaal, zodat we het 
nieuwe seizoen gaan beginnen op vrijdag 28 oktober, aanvang 19.30 uur en inloop vanaf 19.00 
uur. Dan kunt u eerst nog even oefenen thuis, zodat we elkaar weer zien op de laatste vrijdag van 
oktober, net voordat de wintertijd weer op de klok zal komen.

 Guda en Trudy
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Na een heerlijke warme zomervakantie zijn we weer met de repetities begonnen. 
Bij ons leerorkest zijn ook weer een aantal nieuwe gezichten te bewonderen. Jongere en oudere 
muziekanten hebben zich aangemeld. We zijn daar heel blij mee. 
Als er nog dorpelingen of anderen zijn die ook graag muziek willen maken, bij het leerorkest 
hebben we geen instrumenten drempel. Iedereen is welkom, instrumenten keuze is niet belangrijk. 
We gaan samen muziek maken.

Afgelopen zaterdag 3 september heeft het groot orkest een daverend optreden verzorgd bij de 
Ledenvergadering van het Westfries Genootschap, voor deze vergadering waren een paar echte 
Westfriese nummers ingestudeerd.  Ondermeer het Westfries Volkslied en de Zuiderzee ballade. Er 
werd door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. 

Zaterdag 12 november aanstaande, aanvang 20.00 uur.  In de zaal van de Kerk te Berkhout
Zal het groot orkest een Najaarsconcert geven. Diverse nieuwe nummers worden gerepeteerd. 
Door de dirigent  is speciaal voor ons het wereld-beroemde stuk Rosa Turbinata van Rogier van 
Otterloo (mondharmonica Toets Tielemans), bewerkt.  
De toegang is gratis.

Zaterdag 10 december, festival Opperdoes.
Het leerorkest zal aan dit festival deelnemen. Voorgaande jaren werd dit groot succes. Het leerorkest 
zal hier ook nieuwe nummer ten gehore brengen.

We zijn nog steeds op zoek naar een vaste slagwerker, maar muziekanten met een ander 
instrument zijn ook van harte welkom. 
Deze drummende motor van het orkest wordt gemist.
Het is helaas moeilijk om binnen onze gemeente een slagwerker te vinden, weet u in de 
kennissenkring een slagwerker die wel een mogelijkheid ziet om bij ons muziek te komen maken, 
laat hem of haar contact opnemen of een repetitie bezoeken. Bel naar Hans Krijnen 06.5142.3131. 

Inzamelen van oudijzer, is bij onze vereniging een terugkerende actie. Heeft u oudijzer dan kunt 
u contact opnemen met Hans 06.5142.3131, hij zal zorgen dat het opgehaald word.  

Rabo Club Support, ook aan deze actie nemen wij deel. Nog een paar dagen en de actie is 
beëindigd.  Heeft u nog stemmen, denk aan ons….

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.
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De Slimdijk omstreeks 1900. Links zien we de twee machtige molens die het Beschoot droog 
moesten houden. Deze echte Noord-Hollandse binnenkruiers maalden het water uit het Beschoot 
in de Ringsloot. De bemalingsgeschiedenis gaat ver terug. Vóór de eerste molens verrezen lag er 
aan de kant van de Zuiderzee een sluis waarmee bij eb water uitgelaten kon worden. Later is daar 
een molen gekomen – wanneer is helaas ongewis. Wel weten we dat in 1578 de eerste molen 
verrees aan de Slimdijk. Begin jaren 1630 volgde er een tweede molen. Door het verder dalen van 
het maaiveld door het oxideren van het veen, was dit ruim twee eeuwen later niet meer genoeg. 
Daarom kwam er in 1870 een stoomgemaal gereed (hier nog zonder woonhuis ernaast). Dit was 
een bijzondere nieuwigheid en daarom durfde men de molens niet gelijk te slopen. Deze hebben 
nog tot 1903 dienst gedaan en zijn het jaar daarop gesloopt. Cornelis Schouten en Hendricus 
Band waren de laatste molenaars. Eén van de molens had een steen met inscriptie die nog steeds 
bestaat. Deze is thans ingemetseld in het huisje naast de Oudendijker kerk. Een bezoekje waard, 
want de inscriptie is in dichtvorm. En niet te vergeten: de twee kleine wipwatermolentjes hielden 
de zogenoemde troonlanden van respectievelijk Marcus Bierman en Piet Beets droog. Kijk op 
www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, 
Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansicht-
kaartenberkhout.nl.

 Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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OOK TAFELTENNISVERENIGING BERKHOUT DOET MEE AAN DE RABO CLUBSUPPORT
Tafeltennisvereniging Berkhout heeft (nog) een bankrekening bij de Rabobank. Daarom een ver-
zoek aan leden van West-Friesland om  via de Rabo App of Rabo Online Bankieren een stem uit 
te brengen op de Tafeltennisvereniging Berkhout. Stemmen kan  t/m 27 september. Hoe meer 
stemmen er op ons uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die we ontvangen. Vorig jaar 
haalden we helaas de drempel niet waardoor we niets ontvingen. Het jaar ervoor ontvingen we 
ongeveer 15 euro. Waarschijnlijk zal dit het laatste jaar zijn dat we kunnen deelnemen aan de 
actie. We betalen 120 euro per jaar voor de bankrekening terwijl we op de bankrekening ongeveer 
1000 euro contributie ontvangen en dus meer dan 10% van onze contributie naar de Rabobank 
gaat i.p.v. naar de tafeltennis.
Overigens hebben we, dankzij ‘de gemeente’ de goede tafeltennistafels van Backhands gekregen 
met nieuwe netjes.  Het ziet er tip-top uit en er wordt enthousiast gespeeld op de maandagavond in 
de gymzaal van de Ridder st Joris vanaf 20.30 .  We spelen niet in de bond en hebben af en toe een 
onderlinge wedstrijd  met andere clubs. De leeftijd loopt vanaf 14 jaar tot halverwege de zeventig 
en op dit moment tellen we 4 vrouwelijke leden. Het niveau loopt van beginnend speler tot 3e - 4e 
klasse in de bond. U bent van harte welkom om een balletje mee te slaan.

 Jan Besseling, penningmeester Tafeltennisvereniging Berkhout (06-10773131)
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GEZELLIGE MENSEN GEZOCHT!
‘’Vrijdagmorgen, ik mis mijn 
loop naar de gymzaal aan de 
Slagterslaan. Drie kwartier 
onder leiding van Anita Ka-
ter (bewegingsagoog/oefen-
therapeut) alle spieren be-
wegen, een 
bewegingsoefening om op 
de been te blijven en vooral 
niet om te vallen. Soms ein-
digen wij met een rust of 
ontspanningsoefening. Ja ik 
zal blij zijn als het weer sep-
tember is en wij alle weken 
even gezamenlijk aan ons 
welzijn en conditie werken’’ 

Wij zijn de leden van Souplesse in balans te Berkhout. De zomerstop is voorbij en wij gaan weer 
beginnen!  De groep is nog klein, daarom lijkt het ons leuk als u zich aanmeld. 
Deze trainingen worden gegeven bij stal Liza te Berkhout (Slagterslaan 31, 1647 CB). Deze vindt 
wekelijks op vrijdag van 10.15 tot 11.00 uur plaats. 
Vind u het leuk om te kijken of om mee te doen, neem dan gerust contact op. U kunt mij bellen 
op het nummer 06-25397759 of mailen naar Souplesse-in-balans@hotmail.com

BESTE EHBO EN REANIMATIE LEDEN,
Vanaf maandag 5 september t/m 27 september 2022 kunt u weer uw stem 
uitbrengen als lid van de Rabobank West-Friesland op de vereniging die u wilt 
ondersteunen.
- Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen.
- Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende   vereni-
gingen en stichtingen.

Breng ook uw stem uit op de EHBO-vereniging Berkhout om ons werk te kunnen blijven 
voortzetten.
Wilt u deze mail zoveel mogelijk verspreiden onder uw familieleden, kennissen en 
vrienden?

Stemmen? Click hier op: Rabo App. Selecteer je drie favoriete clubs en stemmen maar!

Bij voorbaat dank voor het uitbrengen van uw stem.
Met vriendelijke groet,

Bestuur EHBO-vereniging Berkhout.
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KOFFIE MET…………..?
31 Augustus en de fietsdag van de KBO de Goorn was weer aangebroken. 
Een zonovergoten dag,  zoals we er deze zomer al heel veel van hebben 
gehad.  Dus goed gehumeurd vertrokken we vanaf de ..”tussen kop en staart” 
dierenkliniek. De meesten weten inmiddels wel waar dat gevestigd is. Paul 
de Hartog en Cor Timmer hadden de tocht uitgezet, dus voor ons als fietsclub 
een grote verrassing. Er stond een straf windje maar dat deerde ons niet. Er 
fietste zelfs  iemand mee zonder accu, maar als marathon schaatser had hij 

genoeg kracht in de benen dus dat ging goed. Wat deze keer heel bijzonder was, dat er ook iemand 
met een scootmobiel mee wilde “fietsen”. Ook prima en fungeerde als achterste man. Op naar 
Oudendijk, rechtsaf de parallelweg op richting de Beets. Daar overgestoken en op naar de koffie 
bij de “BREEK”. 

Koffie was vers …maar hoe zat het met de 
appeltaart? Nog veel verser!! Jawel …stond 
nog in de oven te bakken. We konden kiezen..
een half uur wachten of wat eerder uit de oven 
halen. De meerderheid koos voor de laatste 
optie. Wel ovenvers maar niet te snijden, dus 
moest er een lepel aan te pas komen om de 
APPELCOMPOTE  met koekvulling op onze 
bordjes te krijgen, nog een klodder slagroom 
erbij en je at je vingers erbij op. Lekker !!! Een 
traktatie van de KBO. Dank je wel namens 
allen. Na lekker bijgepraat te hebben  
vervolgden we onze rit. Langs de IJselmeerdijk 
met zicht op de werkzaamheden aldaar om de 
dijk te verstevigen. Op de voorreis had Paul 
het idee om ons op de dijk laten fietsen, maar 
zag daar vanaf. Alles zand en lopend met je 
fiets meesleurend is niet te doen. Dat is iets 
voor militairen op oefening, aldus Paul. En zo 

voelde hij zich ook toen hij met dit traject bezig was. Op naar Edam aan zee. Daar ligt een prachtig 
paviljoen ‘strandbad Edam”, waar we genoten van de ruwe golven en de surfers die daar zich 
heerlijk konden uitleven. Wij werden gelijk welkom geheten en er werden buiten op het terras 
tafels aan elkaar geschoven. Met een drankje en een lunch naar wens was iedereen in zijn nopjes 
en werd het een gezellige boel. Maar we waren nog niet thuis en als we dat wilden moesten we 
toch maar weer eens opstappen. De laatste loodjes gingen via Middelie naar Oosthuizen. Twee jaar 
terug werden wij hier op doorreis nog verrast door een zwerm loslopende kippen op de weg. Nu 
niet te zien, maar na ons “tok, tok“ geluid kwamen ze al snel uit de struiken tevoorschijn. Een leuk 
weerzien!! Door naar Oosthuizen, waar traditiegetrouw van softijs gesmuld moest worden. Maar 
als je eenmaal lekker zit is een half uur niks, de namiddag diende zich aan. Dus nog eenmaal op de 
pedalen en na wat omzwervingen gingen we via Oudendijk weer op huis aan. Met dank aan Paul 
en Cor die iedere keer maar weer proberen van deze dag een succes te maken. 
 Vriendelijke groet,
 Ria Lenting
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DE OUDEREN BOND BERKHOUT-BOBELDIJK MAAKT HAAR 
JAARLIJKS UITJE. 
Eindelijk is het zover, na twee jaren van corona gaan we weer 
eens een dagreisje maken. Veel mensen hebben er zin in, het 
programma lokt om mee te gaan. 
Op 1 sept. staat de bus vóór bij café de Ridder om 8.15 uur. Alle 
54 leden die zich hebben opgegeven zijn al aanwezig en de bus 
kan snel vertrekken richting  Leerdam.

De chauffeur Anton vertelt ons de indeling van de dag. Dan neemt Sylvia de microfoon over en 
vertelt dat zij vandaag de honneurs overneemt van onze vertrouwde spreekstalmeester Dirk, die 
vandaag verstek moet laten gaan door medische klachten.

Met een snoepje in de mond rijden we naar 
Leerdam, waar de koffie met gebak op ons 
wacht. Maar de tijd gaat snel dus direct 
naar de glasblazerij. Hier wordt in opdracht 
kandelaars geblazen en ondertussen wordt 
uitgelegd dat glas bestaat uit; zand, kalk en 
soda. Als deze 3 componenten worden ver-
hit tot 1000 graden ontstaat er vloeibaar 
glas. De ovens branden er flink, er zijn 2 
groepjes (ieder met een stagiaire) aan het 
werk en zo zien we de kandelaars groeien. 
Die moeten één nacht afkoelen waardoor 
de kleuren zichtbaar worden. Mooi om dit 
eens mee te maken.

Maar de bus wacht alweer op ons, om 11.50 uur vertrekken we om naar Sleewijk te gaan. Daar 
staat een prachtige rondvaartboot op ons te wachten. De boot is voor ons alleen. Je kunt lekker op 
het bovendek zitten in de zon of schaduw, in de wind of uit de wind of beneden. Als de boot vaart, 
kruisen we de Merwede en dat is tussen de vrachtvaart door, wat een knoerten van vrachtschepen 
en wat gaan ze nog snel. 
Dan door de schutsluis naar de Linge. Tijdens het varen worden verwend met een slaatje, even 
later wacht er een broodje kroket op ons. We varen rustig door langs mooie dijkhuisjes en villa’s. 
Ook Saskia en Serge hebben hier gewoond, ondertussen kunnen we nog genieten van broodjes 
met vlees, kaas, krentenkadet of plak koek en drinken. Ondertussen een praatje maken op het dek. 
Na 3 uur is dit uitje ook weer voorbij, flink bijgekleurd door zon en wind, heerlijk.
In de bus met nog een afzakkertje in het pittoreske dorpje Haarzuilens, op de Brink heerlijk op 
het terras nog even bijkomen. Maar jammer, ook hier is de chauffeur onverbiddelijk: WE GAAN.
Om 5 uur vertrekken we, we zijn zo thuis, maaaaar voor Utrecht file en voor Amsterdam file. Om 
half 7 zet Anton ons weer voor café de Ridder af in Berkhout.
Zo gaat een dag te snel om, maar door de samenwerking van iedereen is het heel goed gegaan. 
Bedankt Sylvia, (die de vuurdoop had) en de andere vrijwilligers.

 Met hartelijke groet van de OBBB, Maartje
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BILJARTVERENIGING WESTERKOGGEN VIERT JUBILEUM MET VERTRAGING
Zoals meer verenigingen die in 1971 werden opgericht kon ook onze biljartvereniging 50 jaar 
later nog niet aan een jubileumfeest denken. Het gedenkwaardige tweede coronajaar stak daar 
zoals bekend een (biljart)stokje voor, maar begin 2022 konden we toch alsnog iets feestelijks in de 
steigers gaan zetten.
Even nagegaan hoe het weer de laatste tien jaar was op de eerste zaterdag van september, dat zag 
er veelbelovend uit, dus kon aan een buitengebeuren gedacht gaan worden. Biljarters worstelen 
normaal gesproken wekelijks met drie ballen, misschien wel leuk om eens met een boerengolf 
klomp tegen één bal aan te slaan.
Gelukkig was het parcours van zorgboerderij Aad Wijte beschikbaar, zodoende fietsten we op 
zaterdagmiddag 3 september richting Westeinde om ons tussen de koeienvlaaien en graspollen met 
het edele golfspel bezig te houden.
Echter niet na eerst genoten te hebben van koffie met echt jubileumgebak, laat dat maar aan 
Loes bakt over. De speelkaarten koppelden vervolgens de teams aan elkaar en onder stralende 
omstandigheden leerden we onze handicaps goed kennen. Vooral de kruiwagen bleek een nogal 
moeilijk te nemen hindernis, gelukkig was het lang licht.
Hierna tijd voor een drankje en niet veel  later werd vanuit de toren van Opperdoes een waar 
culinair schouwspel aangericht, Van boerengolfen krijg je trek en daar was helemaal op gerekend, 
als biljarters eten hoor je zelfs geen speld vallen, laat staan een bal..
Om een landelijk accent aan te brengen verschenen er zelfs kippen, ja, echte die kunnen lopen en 
dus zoek je later toch even of er een eitje is achtergebleven.
Tijd om na te praten en de scoreborden te gaan bekijken. Punten voor de golfballen en punten voor 
de quizvragen, ach, wat zullen we moeilijk doen: wie 50 jaar plus één is trakteert en dus was er 
een prijs voor alle deelnemers.
Voor Kees Weeda was een extra prijs beschikbaar, dat mag ook wel als je 48 jaar lid bent.
Groot voordeel van onze locatie was dat niemand het licht hoefde uit te doen: dat ging vanzelf uit, 
dat krijg je erbij als je feest geeft in een boerenlocatie zonder verlichting.
De zon ging zoals altijd onder in het westen, we zaten immers aan het Westeinde en rond de klok 
van tien werden onze fietsen weer naar huis gebracht. Niemand was zijn jas vergeten, die hadden 
we al thuis gelaten. Nogmaals hartelijk dank aan de familie Wijte!!!

 Peter Kroon

LEZING VAN MICHAEL VAN BEEK.
Donderdagavond 8 september was de eerste bijeenkomst na de zomerstop en mochten wij 24 
vrouwen verwelkomen om de verhalen en film van onze dorpsgenoot Michael van Beek te beluis-
teren en te bekijken.
Michael leed aan sarcoïdose en deze ziekte wilde hij overwinnen met in de voetsporen te treden 
van zijn idool Terry Fox, ook wilde hij met zijn reis geld ophalen voor het onderzoek naar kanker.
Terry Fox had kanker en bij hem was een been geamputeerd en hij doorkruiste Canada van de 
west naar de oostkust te voet op zijn prothese. 
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In Canada is Terry een grote held en daar had Michael in zijn jeugd op een van zijn vakanties in 
Canada van gehoord.
Nu 35 jaar later wilde Michael de tocht van oost naar west maken op een speciaal voor hem ge-
maakte fiets.
Op 12 april 2015 vertrok hij voor deze barre tocht van 8000 kilometer. 
Het was er nog zo koud dat de kabels en de dynamo van de fiets bevroren en hij niet verder kon. 
Sneeuwstormen vlogen hem om de oren maar hij zette door totdat de politie hem van de weg 
haalde; het was te gevaarlijk om verder te fietsen in verband met de te verwachte weersomstan-
digheden. Hij moest toen noodgedwongen enkele duizenden kilometers met het vliegtuig afleggen 
naar Montreal.

De media in Canada hadden ook al 
lucht gekregen van zijn reis en daar-
door volgden veel mensen hem op de 
voet. De mensen die hij ontmoette ga-
ven hem vaak een donatie of betaal-
den zijn overnachting of maaltijd. 
Daar was hij erg blij mee omdat de 
kosten aardig waren gestegen door de 
verplichte vlucht.
’s Nachts sliep hij in zijn tentje of in 
een motel. Het slapen in een tent was 
niet geheel zonder risico, vooral als je 
was vergeten je foerage in een boom 
te hangen . Gelukkig kostte het de 
beren te veel moeite om de tent open 
te maken en kwam Michael er zonder 
kleerscheuren vanaf.
Onderweg ontmoette hij veel mensen 
die een stuk met hem meefietsten of 
langs de weg stonden om hem te steu-

nen maar wat miste hij zijn vrouw en kinderen!
Michael heeft met deze reis een droom verwezenlijkt en is er sterk uitgekomen.
Gelukkig gaat het goed met zijn gezondheid en kan hij zijn werk weer doen.
Zijn motto is: Volg je hart en je dromen, dat geeft kracht.
Michael, bedankt dat je deze mooie ervaring met ons hebt willen delen.

De volgende keer, 13 oktober, hebben we een heel ander thema. Mevr. Schoon komt ons vertellen 
over hetgeen ze  zoal meemaakt als trouwambtenaar.
Wie weet tot dan.
 Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk
 Waltraud van der Woude
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De Goorn – Zaterdag 10 september werd Catrien Weel-van Lan-
gen 100 jaar. Dat werd een hele week gevierd. Op de Rozen-
stekmiddag ging een mooie wenskaart langs de leden om hun 
naam er op te zetten. 

Op dat tijdstip zat Catrien bij de kapster. Daarna kwam ze in de 
zaal en werd ze toegezongen. Ze zag er weer piekfijn uit. Vele 
jaren was ze een trouw lid van de Rozenstek en heeft ze hon-
derden kleedjes gehaakt. 

De laatste tijd met een vergroot glas erbij. Haar ogen werden 
steeds minder, dus vond ze het tijd om te stoppen. Maar het 
klaverjassen bij de KBO en het open huis doet ze nog graag.

 Groet Corrie Bos.

ZIN OM BIJ ONZE GEZELLIGE VERENIGING TE SPORTEN, KOM DAN 2 LESSEN GRATIS UIT-
PROBEREN IN DE GyMZAAL NAAST CAFé ‘DE RIDDER’ IN BERKHOUT. 

Maandag
9.00- 10.00   Mindfulness-Poweryoga
Woensdag
09.45-10.45  Fit+  voor dames en heren vanaf ± 50 jaar
20.00-21.00  Aerobics/steps/bodyshape volwassenen
20.30-21.15    Wandelbootcamp volwassenen
Vrijdag
14.00-15.00   Recreatiegym groep 1 t/m 4
15.00-16.00   Freerunnen groep 5 t/m 8
16.00-17.30  Turnen groep 4 t/m 8
19.00-20.00  Sport en spel jeugd 11 tot 16 jaar
20.00-21.00   Sport en spel jeugd vanaf 16 jaar

Website www.olympiaberkhout.nl, stuur ons een mail: info@olympiaberkhout.nl of bel 
Simone Buis 06-40415962 
Like onze facebookpagina!
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WSP ROZENSTAETE
Ons stukje in de vorige Heraut heeft één nieuwe vrijwilliger opgeleverd! Er zijn vast nog mensen 
die erover nadenken, maar nog niet gereageerd hebben. Gewoon doen!
Vrijdag 9 september 2022 organiseerden wij een barbeque voor bewoners en familieleden. Volle 
zaal en nog belangrijker: Karlijn Rood achter de bakplaat betekende smullen. De start was een 
heerlijke saté en er kon ook genoten worden van salades. Drankje erbij en een ijsje toe. Iedereen 
tevreden en blij. Tussendoor werd er gezongen voor mevr. Weel die de volgende dag 100 jaar zou 
worden.
De dag ervóór opende de KBO het seizoen met een optreden van Shantymen Kaap Hoorn. Ook nu 
een volle zaal en blije bezoekers.
Er gebeurt elke dag wat in het wijksteunpunt. De naam is wellicht wat achterhaald. Je zou het 
ook buurthuis kunnen noemen. Het gaat er om, dat de naam geen drempel opwerpt, maar juist 
openheid uitstraalt. We denken na over een andere naam. 
Vraag informatie bij Paula Reerink: 06-40471000 of mail naar wijksteunpuntdegoorn@gmail.com

Pim de Waard - vz

NIEUW IN DE GOORN PER 1 SEPTEMBER! 
* Kindermassage  
* Wellness massage 
Ik ben Mariska, 51 jaar en woon met mijn man in het mooie 
dorp de Goorn. Ik heb inmiddels al 2 grote kinderen. Na jaren 
in de gehandicaptenzorg zorg te hebben gewerkt heb ik onder-
vonden dat veel klachten zich lichamelijk uiten. In de zorg kon 
ik onvoldoende tijd vrij maken om de individuele aandacht en 
tijd te geven. Vanuit mijn hart en passie ervaar ik hoe belangrijk 
aanraking is, een basale levensbehoefte. In deze drukke tijd ex-
tra belangrijk om uit het hoofd aandacht te geven aan het lijf.
Massage zorgt ervoor dat lichaam en geest beter in balans ko-
men.
Voordelen zijn oa:
* immuunsysteem wordt verbeterd
* zelfbewustzijn en lichaamsbesef
* verbeterde ontspanning
* beter slapen (herstel)
* betere en langere concentratie    
* weerbaarheid /zelfvertrouwen

Ook voor kinderen met :
aandacht- en/of prikkelverwerkingsproblemen. Zoals ADD, ADHD of autisme. Ik heb hier zelf ook 
veel ervaring mee doordat ik gewerkt heb met deze mooie doelgroep! 
Voor informatie kunt u bellen / appen naar Mariska 06-23958823 of mailen naar:
contactmetjustbeehappy@gmail.com
Boek online via www.justbeehappy.nl Mariska locatie de Goorn.
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2022                AGENDA 21-09 T/M 05-10                2022 

Woe 21-09 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 21-09 13.30 uur uur Meerzicht Scharwoude Handwerken
Do 22-09 Vertrek 9.00 uur De Goorn,  KBO-Najaarsdagtocht
   Rozenstaete De Goorn Maarsbergen
Za 24-09 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 24-09 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Ma  26-09 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 27-09 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Do 29-09 14.00 uur Meerzicht Scharwoude Bingo, kosten €5, 00
Do 29-09 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, wandeling in Japan 
    door Vronie Spil
Vr 30-09 19.30 uur Meerzicht Scharwoude Bloemschikken
Woe 28-09 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Vr 30-09 19.30 uur Meerzicht Scharwoude Bloemschikken, 
    kosten €30,00
Za 01-10 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Z0  02-10 14.00 uur en 15.15 u. Groene Toren Avenhorn Koor Evergreen. 
    Mini concert/open repetitie
Ma  03-10 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 04-10 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 05-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 07-10 20.00 uur Berkhouter Kerk Niels van der Gulik en Frank 
    Kooijman/Simon &Garfunkel
Za 08-10 20.00 uur Berkhouter Kerk Concert Con Zelo m.m.v. 
    Koperkwintet Emergo
Zo t/m za 09/15-10 Koggenland Collecte Brandwondenstichting
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 05-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Laduc + Memphis 2, 
    Nashville&Memphis
Za 12-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Najaarsconcert De Volharding
Za 12-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
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Zo 13-11 14.30-16.30 uur Rozenstaete, De Goorn Wintermarkt van de Rozenstek
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
Za 17-12 20.00 uur Kerk Oudendijk Moonliners zang
Za 17-12 20.00 uur RK kerk De Goorn Brassband KnK kerstconcert

TENSLOTTE

Te koop: Honing, Grootweg 18.

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 28 september vóór 17.00 uur via 
de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


