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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1445
4 oktober 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 12 oktober 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

Een drukke agenda de komende tijd, concerten, toneel en de 
biljarttoernooien gaan ook weer beginnen. Veel te doen dus in de buurt 
in deze donkere tijden. 
De griepprik komt er aan en voor een aantal mensen ook de volgende 
corona vaccinatie.
Maak het gezellig thuis of buitenshuis en zorg goed voor u zelf.
Ondertussen kunt u zich weer vermaken met een goed gevulde 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
 
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

HERFSTVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK 
BERKHOUT

In verband met de herfstvakantie zijn er gewijzigde 
openingstijden van Huisartsenpraktijk Berkhout van 
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober:
 
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is de 

assistente alleen bereikbaar voor spoedgevallen, er is die dagen geen arts aanwezig. 
Op donderdag is er wel een arts aanwezig op de praktijk.

Voor  spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar:
Centrale Huisartsenpost te Hoorn
Adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis) 
tel.  (0229)  29  78  00

Vanaf maandag 24 oktober is de praktijk weer normaal geopend!
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GRIEPVACCINATIES HUISARTS DE GOORN 
Binnen Huisartsenpraktijk De Goorn zijn de voorbereidingen 
voor de jaarlijkse griep- en pneumokokken vaccinaties in volle 
gang. Na het advies van de gezondheidsraad komen dit jaar de volgende doelgroepen in aanmer-
king voor een gratis griep- en of pneumokokkenvaccinatie:
* Iedereen in de leeftijd van 60 jaar en ouder
* Longziekten en aandoeningen aan de luchtwegen, zoals astma of COPD
* Hartziekten, zoals mensen die een hartaanval gehad hebben
* Diabetes (suikerziekte)
* Een nieraandoening
* Een verminderde weerstand tegen infecties
* Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
* Mensen met een spierziekte, of een ziekte aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS
* Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct
* Mensen met epilepsie
* Kinderen met psychomotore aandoeningen
* Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en bewezen longschade hebben
* Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)
* Mensen met dementie
* Mensen met cochleaire implantaten
 
Voor de pneumokokken vaccinaties wordt de volgende doelgroep uitgenodigd:
* 66 tot en met 69 jarigen (geboren 1-1-1953 t/m 31-12-1956)

De vaccinaties vinden plaats:
Datum + tijdstip Doelgroep Vaccinatie Locatie
5 oktober Bewoners aanleunwoningen Griepvaccinatie Vijverstate ( hal )
13:30 – 14:00 Vijverstate + eventueel
   Pneumokokken (voor geboortejaar
   1953 t/m 1956) 

6 oktober   Bewoners Griepvaccinatie Rozenstaete ( kleine zaal)
13:30 – 14:00 aanleunwoningen + eventueel
 Rozenstaete Pneumokokken (voor geboortejaar 
   1953 t/m 1956) 

11 oktober  60-jaar en ouder Griepvaccinatie Gezondheidscentrum
17:00 – 18:30     De Goorn
 onder 60 jaar met indicatie Griepvaccinatie 
 66-69 jaar  Griepvaccinatie 
 (gbj. 1953 t/m 1956) + Pneumokokken vaccinatie

Let op: U ontvangt geen aparte uitnodiging
Voldoet u aan de bovenstaande criteria dan kunt u op 11 oktober naar het gezondheidscentrum 
komen. Patiënten die bij ons met een e-mailadres bekend zijn sturen we een extra reminder.
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Extra instructies:
·	 Heeft u recent een Covid vaccinatie gehad bij de GGD, dan kunt u gewoon op 11 oktober ook 

komen voor de griepvaccinatie. Het is goed om te weten dat het geen kwaad kan om in korte 
tijd meerdere vaccinaties tegen verschillende ziektes te krijgen

·	 Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, 
keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts

·	 Houd buiten- en binnen gepaste afstand van anderen
·	 Draag vooral binnen in het gezondheidscentrum een mondkapje
·	 Volg de aanwijzingen en looproutes
·	 Kom zeker niet voor 17:00 uur, na 17:45 is het vaak veel rustiger
·	 Draag kleding waarbij u gemakkelijk uw bovenarm kunt ontbloten
·	 Neem contact op wanneer u binnen 2 dagen na de vaccinatie een operatie gepland hebt staan
·	 Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit dan aan degene die u vaccineert 
·	 Zijn bij u de okselklieren verwijderd? Meld dit dan ook aan degene die u vaccineert

Beide vaccinaties kunnen lichte bijwerkingen optreden, zoals wat irritatie rondom de prik of u 
iets minder lekker voelen in de dagen erna. Meer informatie over de griep- en of pneumokokken 
vaccinatie kunt u vinden via: www.thuisarts.nl. of www.rivm.nl 

     

   
                      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
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KERKDIENSTEN      
datum tijd plaats voorganger organist
09 okt 10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk dhr. E. Hinfelaar
  Gezamenlijke dienst met Koggenland met Brood en Wijn
16 okt. 10.00 uur Avenhorn ds. H. Smit mw. A. Pronk
  Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk
23 okt. 10.00 uur Ursem  ds. van Reeuwijk mw. B. Conijn
23 okt. 10.00 uur Oudendijk  dhr. K. van Lenten dhr. J. Stens

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, telefoon 0229-

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 8 T/M 14 OKTOBER 2022
Zat. 8 okt..  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 9 okt. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
Don. 13 okt.. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering   

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 15 T/M 21 OKTOBER 2022
Zat. 15 okt. 16.30u Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 16 okt. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
Don. 20 okt. 16.00u  Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering  
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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 e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

VOORDELIG KENNISMAKEN MET EEN (NIEUWE) 
SPORT 
Houd je van sporten en/of  wil je eens wat 
nieuws proberen? Doe dan mee met  Jouw-
SportPas (JSP) en maak kennis met een (nieu-
we) sport. Door middel van de JSP hoeven kin-
deren niet direct lid te worden van een club, 

maar maken op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met (een) sport. 
Groot aanbod
Sportraad Koggenland heeft alle sportaanbieders en verenigingen uit de gemeente gevraagd om 
leuke kennismakingslessen voor hun sport te organiseren voor de jeugd t/m 17 jaar. Er is dus een 
groot aanbod waaruit je kunt kiezen.  
Hoe werkt het? 
Je kiest een of meerdere activiteiten om aan deel te nemen. De kosten voor deelname zijn in de 
meeste gevallen €5 voor een activiteit. Misschien is het leuk om iets te doen wat je al kent, maar 
nog nooit hebt gedaan. Je kunt het alleen doen of samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Lekker 
samen sporten. De lessen worden gegeven tussen de herfst- en kerstvakantie.  
Aanmelden 
Wil jij ook ontdekken wat je leuk vindt om te doen? 
Kijk dan snel op www.noordhollandactief.nl en vul gemeente Koggenland in. Inschrijven kan van 
10 t/m 20 oktober, maar let op VOL = VOL.
Meer info? 
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Wouter Snoek, buurtsportcoach Kog-
genland, tel: 06 30 91 50 13 of mail naar bsc@sportraadkoggenland.nl.
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KOGGENLAND IS NOG EEN STUK SCHONER  

 

OOK BURGEMEESTER MONIQE BONSEN EN KINDER-
BURGEMEESTER AMBER BEENTJES RAPEN ZWERFAF-
VAL TIJDENS WORLD CLEANUP DAY 

Ondanks het minder fraaie weer, pakten weer veel inwo-
ners, groepen en zelfs winkelbedrijven uit Koggenland tij-
dens de World Cleanup Day de zwerfafvalgrijper om zwerfafval op te ruimen. Ook bur-
gemeester Monique Bonsen en kinderburgemeester Amber Beentjes staken de handen 
uit de mouwen en raapten onder andere blikjes uit het gras. Om, zoals burgemeester 
Bonsen aangaf ‘samen te werken aan een schone gemeente en uiteindelijk een schone-
re wereld’. Natuurlijk kan kinderburgemeester Amber Beentjes zich hier helemaal in 
vinden, maar ze wil ook laten zien dat jongeren en kinderen hier zelf ook verantwoor-
delijkheid in hebben: “Door geen afval op de grond te gooien en als het er toch ligt, het 
op te ruimen”.

Burgemeester Monique Bonsen is 
blij met alle initiatieven vanuit de 
jeugd: 

“Vanuit de kinderraad met Amber 
Beentjes als kinderburgemeester, 
komen er steeds meer initiatieven 
om bij te dragen aan een schonere 
gemeente. Ook scholen zetten zich 
in toenemende mate in voor een 
schone omgeving, net zoals veel in-
woners. Koggenland behoort al tot 
de schoonste gemeenten in Neder-
land, met maar liefst een 9,1 op de 
zwerfafvalindex. Maar uiteindelijk 
willen we naar een gemeente zon-
der zwerfafval. En hoewel oprui-

men belangrijk blijft, lost dit nooit alleen het zwerfafvalprobleem op. Er moet gewoon geen afval 
op de grond worden gegooid. Zo worden er nog steeds veel peuken en blikjes gevonden. In peuken 
zitten giftige stoffen die echt heel erg schadelijk zijn voor de planten, dieren en natuur. Filters 
bevatten ook nog eens microplastics. Daarom gaan we in oktober een speciale campagne voeren 
om bewustwording rondom de schadelijke effecten van peuken te creëren en daardoor dus het 
aantal peuken te verminderen. Helaas is het aantal blikjes, nadat er statiegeld op plastic flesjes is 
geïntroduceerd, met zo’n 20% toegenomen. Dat blikjes ook heel schadelijk zijn, kan ik niet genoeg 
benadrukken. Niet voor niets hebben we afgelopen voorjaar met alle omliggende gemeenten en de 
provincie Noord-Holland campagne gevoerd tegen blikjes. We zijn als gemeente echt op de goede 
weg en ik wil iedereen daar ook voor bedanken. Maar laten we er vooral naar streven om een 
gemeente zonder zwerfafval te worden. Samen met de kinderburgemeester geef ik daar natuurlijk 
graag het goede voorbeeld aan”.

De kinderraad van Koggenland bestaat uit leerlingen uit groep 7 van basisscholen in Koggenland. 
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Zij vertegenwoordigen alle kinderen uit Koggenland. Niet alleen leren zij over democratie en de 
gemeente, ze komen zelf ook met initiatieven voor participatie. 

Gemeente Koggenland voert een actief beleid tegen zwerfafval. Speciaal voor zwerfafvalrapers is er 
de campagne ‘Ik raap zwerfafval’ met onder meer de facebookpagina www.facebook.com/ikraap-
zwerfafval/. Op deze pagina staan foto’s, nieuwtjes, lees je nieuwsbrieven en wordt regelmatig een 
zwerfafvalraper in het zonnetje gezet. 

KINDERBOEKENWEKEN BIJ SOGGES
Vanaf 4 oktober tot en met 15 oktober staan de kinderboe-
ken centraal bij Sogges in de Vijverhof. Dit jaar is het the-
ma van de landelijke Kinderboekenweek Gi-Ga Groen. 
Daar kunnen wij niet helemaal op inspelen maar boekjes 
van Kikker of bijvoorbeeld een mooi prentenboek over 
bosdieren hebben we zeker liggen. Leuk voor opa’s, oma’s 
én ouders om voor te lezen. Maar net zo belangrijk is het 
dat de kinderen zelf lezen. 

Bij goed weer staan de boeken buiten maar zeker ook in de winkel. Ook op de kar een kleine 
hoeveelheid stripboeken.
Er is echt een behoorlijke voorraad boeken die geschikt is voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 
ongeveer 13 jaar.
Kom snuffelen tussen al die boeken en neem een kijkje in onze gezellige winkel, wij staan voor u 
klaar!!

                                

Aanleveren van goederen kan helaas niet meer. 
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 en is tot en met 24 december 2022 geopend. 
Kijk ook eens op: www.sogges.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

Wat is zingen toch fijn! De repetitie avonden zijn niet alleen gezellig, maar je zou er een uurtje 
sportschool voor kunnen afzeggen. Hoeft natuurlijk niet hoor, ik wil alleen maar aangeven dat 
zo’n repetitie naast de nodige ontspanning ook een brok inspanning vergt, in ieder geval calorieën 
verbruikt. 
Zingen houd je jong en is gezond!!
Onze volgende repetitie is woensdag 5 oktober om 20.00 uur  in De Ridder, kom vrijblijvend langs 
en zing mee! Wil je eerst informatie, dan kun je contact opnemen met onze voorzitter Sieta: 06 
8353 2727 of onze secretaris Marianne: 06 1890 1974.
We zingen Nederlandstalig en vooral bekende liederen, dus iedereen kan zo aansluiten!! We zien 
je graag, mag ook op woensdag 19 oktober, 20 uur!
De RABO-Club-Support zit erop en voor allen die aan Berkhout Vocaal hun stem hebben gegeven: 
hartelijk dank voor jullie steun en stem. Zo houden we Berkhout Vocaal als koor zingend.
Onze komende repetities worden al deels gevuld met het oefenen voor ons Kerstoptreden, het 
Kerstconcert. Zoals al in een eerder bericht aangegeven hebben we 2 jaar géén concert kunnen 
geven, we gaan er weer voor!!

KOOR ZOEKT MANNEN
Projectkoor Inspirations, bekend van onder ander Westfriese Helden 40-45 en de Passion is 
onlangs gestart met een nieuw muziektheaterproject THIS IS ME. 

Met het thema This is Me willen wij laten zien dat iedereen er mag zijn, en dat iedereen waardevol 
is op zijn/haar eigen wijze. Door het samen zingen, iedereen actief te betrekken bij het thema, 
en mensen bevestiging te geven voor het uiten van zijn of haar identiteit verwachten wij dat de 
saamhorigheid wordt bevorderd. We willen met dit project de wereld een stukje mooier maken, 
de deelnemers en het publiek plezier bezorgen en een handreiking om positief met verschillen om 
te gaan nu en in de toekomst.
De planning is om in oktober 2023 een spetterend optreden te verzorgen in Schouwburg Het 
Park te Hoorn. Het projectkoor bestaat inmiddels uit circa 70 deelnemers. Ter versterking van de 
mannenpartijen zijn de mannenstemmen nog van harte welkom. 
De wekelijkse repetities zijn maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Groene Toren, 
West 19 te Avenhorn.

Op maandagavond 10 en 17 oktober organiseren wij vanaf 19.30 uur een open avond 
voor tenoren en bassen. Durf je het aan? Je bent van harte welkom. 

Voor nadere informatie: hans-blom@xs4all.nl  of www.HBInspirations.nl
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OP 12 EN 15 OKTOBER ORGANISEERT SPOR-
TRAAD KOGGENLAND TIJDENS DE WEEK VAN DE 
VEILIGHEID TWEEMAAL EEN KENNISMAKING 

EERSTE HULP BIJ SPORT ONGELUKKEN (EHBSO).
Tijdens deze cursus nemen EHBO-instructeurs je 
mee in de meest voorkomende ongevallen tijdens 
de sport. Het zal een leerzame cursus worden met 

theorie en praktijk. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen bij een botbreuk, verstuikte enkel, overver-
hitting en het behandelen van een wond. Aangezien dit alleen een kennismaking is, zal hier geen 
diploma of certificaat aan verbonden zijn.
Deze cursus is voor iedereen die betrokken is bij de Koggenlandse sportverenigingen. Denk bij-
voorbeeld aan een bestuurslid, jeugdtrainer, lid, vrijwilliger of kantinemedewerker.
Per cursus is er plaats voor 12 personen, geef je dus snel op via https://sportraadkoggenland.nl/
ehbso-oktober  
Woensdag 12 oktober 19:30 - 21:45 uur – kantine SC Dynamo, Past. van Haasterstraat 20A, Ursem 
Zaterdag 15 oktober 15:00 - 17:15 uur – EHBO Berkhout – Kerkebuurt 169A, Berkhout

DOET JOUW ORGANISATIE AL MEE MET DE WESTFRIESE 

BEURSVLOER? 
Hoorn, 28 september 2022 - Op donderdag 13 ok-
tober vindt de 13e editie plaats van de Westfriese 
Beursvloer. Dan gaan non-profit organisaties en 
maatschappelijk betrokken bedrijven uit West-Fries-
land een uur lang actief handelen terwijl de beurzen 

gesloten blijven. Heeft jouw organisatie een hulpvraag waarvoor intern de expertise, 
materialen of mankracht ontbreekt? Meld dan jouw organisatie aan voor de Westfriese 
Beursvloer. Deelname is gratis! 

De Beursvloer vindt plaats van 16.00 tot 
18.00 uur in Hotel Van der Valk Hoorn. De 
handel is gericht op vraag en aanbod in ex-
pertise, materialen & middelen, klussen en 
sociale activiteiten. Ondernemers en 
non-profit organisaties uit de regio gaan te-
gelijkertijd de vloer op met hun vraag en 
aanbod. Na het gaan van de startgong, be-
gint het handelen en proberen beide partij-
en binnen een uur een zo goed mogelijke 
match te vinden. Is die er, dan wordt deze 
officieel vastgelegd. Brigitta Posch van Vrij-
willigerspunt Westfriesland is blij dat er 

weer een live-editie komt: “Na twee ‘COVID-19 edities’ kunnen de bedrijven en maatschappelijke 
organisaties eindelijk weer fysiek de beursvloer op. Niet alleen is een live-editie dynamischer, er 
ontstaan ook spontane matches die met een geregisseerde (online-) editie onmogelijk zijn.” 
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Aanmelden
Jouw organisatie aanmelden? Dat kan nog tot 12 oktober via www.westfriesebeursvloer.nl. Voor 
vragen over de Westfriese Beursvloer mail naar beursvloer@vrijwilligerspunt.com of bel Brigitta 
Posch;  0229-216499. De Westfriese Beursvloer is een initiatief van Vrijwilligerspunt Westfriesland 
in samenwerking met Westfriese Uitdaging. 

BRITTA MARIA – VIVA LA CHANSON
Vrijdag 14 oktober 2022 in ‘t Braken-
kerkje.
Door het TV-programma Chansons! 
met Matthijs van Nieuwkerk en Rob 
Kemps beleeft het Franse chanson 

in Nederland een nieuwe jeugd. Zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fond-
se brengen al vele jaren, samen met accordeon-virtuoos Oleg Fateev het chanson 
naar de theaters met programma’s als Aznavour Mon Amour, Serge Gainsbourg 
Forever en Chansons van Schoonheid en Troost.
 

Vive la Chanson!
In het nieuwe theaterconcert Vive la Chanson! spelen zan-
geres Britta Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en ac-
cordeonist Oleg Fateev ontroerende en opzwepende Fran-
se Chansons van grote Franse zangers als Aznavour, Brel, 
Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien 
Clerc e.a.
Aangevuld met zelf geschreven Franse chansons en een 
enkele vertaling naar het Nederlands. Met Chansons die 
u meevoeren naar de lichtstad Parijs en die de Franse ziel 
blootleggen. 
Liederen vol weemoed, maar ook levensvreugde.... over het 
leven in al haar facetten, de liefde, de hoop maar ook de pijn 
en de teleurstelling.
Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de 
liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonniers.

Aanvang: 20.30 uur, voor meer informatie en reserveren zie onze website
www.brakenkerkje.nl

NIEUWS UIT DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN
Gezellig Digitaal! Gezellige bijeenkomsten voor wie 
wil leren (beter) met de computer om te gaan.
In Bibliotheek De Goorn kun je op donderdag 20 okto-
ber een digitale reis door de tijd maken. Ontdek hoe jouw 
woonplaats of geboorteplaats er vroeger uitzag door te 
zoeken naar historische kaarten en foto’s op het internet. 
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Een reis door de tijd? Dat 
is natuurlijk fysiek gezien 
onmogelijk! Daarom ma-
ken we deze reis online 
aan de hand van een aan-
tal digitale bronnen en 
archieven. Ontdek foto’s 
van vroeger over markante 
gebeurtenissen of haal in-
formatie uit archieven.
Om goed mee te kunnen 

doen moet je weten hoe je internet op een computer kunt gebruiken.

Gezellig Digitaal! Online Veiligheid
Wil je leren hoe je veilig het internet kunt gebruiken? Kom dan naar Digitaal Gezellig! Online 
Veiligheid op donderdag 27 oktober. Tijdens deze ontmoeting ga je aan de slag met wachtwoor-
den, slimme apparaten, phishing en hulpvraag-fraude. Je leert hoe je jezelf zoveel mogelijk kunt 
beschermen tegen online criminaliteit waardoor je veiliger van internet en sociale media gebruik 
kunt blijven maken. 
Aanmelden kan via onze website of via onze klantenservice: 0228 -743943 (maandag t/m vrijdag, 
9.00 - 17.00 uur)Deelname is gratis.
20 oktober – Gezellig Digitaal! Reis door de tijd, ontdek de geschiedenis van je woonplaats.
27 oktober – Gezellig Digitaal! Online Veiligheid.
Dit is een activiteit van het SeniorLAB in Bibliotheek De Goorn

Kijk voor een compleet overzicht van activiteiten op de website van de Westfriese Bibliotheken: 
www.westfriesebibliotheken.nl/agenda

HULP BIJ KEEZEN GEZOCHT
In de kerk van Oudendijk is het vrijwel elke maand een 
vrijdagavondje (derde vrijdag van okt, nov, jan, feb en mrt) 
pret met keezen. Het oer-Hollandse gezelschapsspel - een 
variant van mens erger je niet  – heeft echter wel een alge-
meen spelleider nodig. De organisator, Stichting Vrienden 
Kerk Oudendijk (SVKO), zoekt dan ook naar een vaste 

keez-begeleider die op de keez-avonden ondersteuning krijgt van een bestuurlid van de SVKO.
Vind je het leuk om hieraan je medewerking te verlenen, meld je dan even met een mailtje aan bij 
de evenementencommissie van de SVKO: Evenementen@kerkoudendijk.nl
De eerstvolgende keez-avonden zijn 21 oktober en 18 november (20 uur).
Veel plezier
 



14

ZONDAG 23 OKTOBER MODELSPOOR- EN MODEL-
BOUWBEURS IN DE KOGGENHAL DE GOORN  

10.00 – 16.00

Op zondag 23 oktober organiseert de Westfriese Model-
spoorclub weer een Modelspoor- en modelbouwbeurs. We hebben weer een aantal interessante 
modelbanen kunnen uitnodigen. 
Zo nemen we u op schaal mee naar een bosrijk stuk Nederland, Japan en Duitsland.
De treinbanen op de beurs variëren in schaalgrootte om u te laten zien wat er allemaal mogelijk is.

Ook kunt u op de beurs weer genieten van andere modelbouw. Tegenwoordig is in de model-
bouwwereld het 3D-printen een niet weg te denken tak van modelbouw. Deze techniek geeft de 
mogelijkheid om unieke modellen en onderdelen te maken. Op onze beurs zal Danielle van Hip-
pePoppenhuizen.nl het 3D-printen laten zien van poppenhuis meubilair. Dat is op een schaal van 
1:18, maar met deze techniek kan je deze modellen ook verkleinen tot andere schalen waarmee 
je inrichtingen kan maken.

Heeft u een passie voor kermis, ook dit jaar zullen  de kermisbouwers in de grotere schalen hun 
creaties laten zien. Maar ook hebben we de primeur van onze zusterclub MV Waterland die een 
kermis hebben opgebouwd in herinnering aan onze modelspoorvriend Ronald Both.
Een andere primeur die zij meebrengen, is de modulebaan waarop met radiografische auto’s wordt 
gereden. De schaal van deze auto’s is 1:87 en omdat de modellen door deze enthousiasten zelf 
worden gebouwd zijn ze uniek en is het een genot om ze te bewonderen.
Bijzonder zijn ook de diorama’s van Ramon Papa die diorama’s bouwt op basis van foto’s en dat tot 
in de hele kleinen details. Hij laat u ze graag zien en verteld er ook graag over.

Ook om u inspiratie te geven voor de modelbouw hebben we een aantal demobouwers uitgeno-
digd om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in modelbouw. En als u dan spulletjes daarvoor 
wilt kopen is er ook de mogelijkheid om dit op de beurs te doen.

Ook aan de jeugd is gedacht, zelf rijden met modeltreinen, bouwen met Lego, springen op een 
kussen van Springkussenverhuur Westfriesland, het kan op de beurs. Ook wordt er weer een leuke 
puzzeltocht uitgezet met een paar leuke prijsje En als u tussentijds trek krijgt in een bakje koffie/
thee/fris en/of wat lekkers dan kan dat bij het Sportcafé van de Koggenhal. Peter en zijn team 
staan voor u klaar.
De entree is € 5,-- en de jeugd tot 12 jaar mag gratis onder begeleiding naar binnen.
De beurs is geopend van 10.00 – 16.00. Wij zien u graag komen!!

 Namens Beurscommissie@DeWMC.nl (voor evt. vragen), Harry Feld
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HET JULIUS BILJARTTOERNOOI 2022.
Dit jaar organiseren we weer een biljarttoernooi bij Café Julius in Avenhorn.
Het toernooi wordt in 1 week gespeeld.
De voorrondes worden gespeeld op 31oktober en1-2-3-4 november. Er mag 1 verhinderavond 
worden opgegeven. Aanvang van de speelavonden is 18.30 uur. De nrs. 1, 2 en 3 van de poule 
gaan naar de finale-avond. Inschrijfgeld is 7,50 euro.
De finale is zaterdag 5 november, aanvang 12.30 uur.
Opgeven bij Jan Julius in het café , of telefonisch nr 06-83941559, of bij Marcel v.d. Ploeg 06-
48751844, of bij Arie Rotteveel 0229-543396 en 06-30205358. Opgeven voor 17 oktober.
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BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K organiseert in samenwerking met “’Het Sportcafé’’ van De Koggenhal weer 
het jaarlijkse open biljarttoernooi van De Goorn.

De data hiervan zijn: 
Maandag    2 januari
Dinsdag      3 januari
Woensdag   4 januari
Donderdag  5 januari
Vrijdag        6 januari  
Zaterdag     7 januari de grootte finaledag.

Meer informatie volgt in de Heraut van eind oktober en begin no-
vember. 
 Met vriendelijke biljartgroeten, Mick Knijn.

HET HOOG IN 1970

We zien Het Hoog en op de achtergrond (voorbij de brug) het West. Daar staat een oldtimer Mer-
cedes en we zien een eenzame fietser. Bij de bomen aan de rechterkant staan enkele melkbussen 
langs de weg. Links vooraan is de ingang van de Walingsdijk.
In het eerste huis links woonde de familie Bertus Roelofsen, daarnaast de familie Wim Reus. Aan 
de rechterkant zat het Rabobankbeheerderspaar Piet Peet; daarnaast woonde de familie Van Soest; 
dan de familie Kramer, de timmerman en daarnaast de familie Bellekom.
Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.
 Co Beemsterboer, 06-44564158
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DE VLAG VAN OUDENDIJK FIER AAN UW GEVEL
Vlaggen, ons hele dorp vol met Oudendijker vlaggen. Iedereen verdient een trotse gans (van ouds-
her de luidruchtige bewaker van erf en boerderij) op een witte achtergrond aan zijn gevel of aan 
de vlaggenmast. Dat kan nu, want de enige echte Oudendijker vlaggen zijn weer verkrijgbaar bij 
de SVKO.
De vlaggen zijn te bestellen in twee maten: klein (1 bij 1,5 meter) en groot (2 bij 3 meter). Ze 
kosten 30 euro (klein) en 90 euro (groot).
Ga naar www.kerkoudendijk.nl/ticketshop en bestel de door u gewenste vlag(gen).
U krijgt de vlag zo spoedig mogelijk thuisbezorgd.

NATIONALE ZONNEBLOEMMIDDAG 2022
Zondagmiddag 11 september konden we 42 belangstellenden verwelkomen in 
het restaurant van DE BERKENHOF.
De vrijwilligers van de Zonnebloem hadden een optreden geregeld van ‘toiletjuf-
frouw NICOLE’.
Nicole vertelde wat ze mee maakte als toiletjuffrouw. Ze had daar zelfs een quiz 
van gemaakt. Wie de meeste vragen goed beantwoordde kreeg de hoofdprijs! 
Deze was voor Ans Sjerps, ze kreeg een gouden toiletborstel uitgereikt.

Na de pauze zette ze alle aanwezigen nog in beweging. Ook had ze 
nog een loterij met mooie hilarische prijzen.
Nicole heeft zo haar eigen taaltje en dat was al lachen. Aan het einde 
kreeg ze van alle aanwezigen een daverend applaus en gingen we 
allemaal met blije gezichten naar huis.

Onze cliënten hebben genoten… 

Weet u in uw omgeving misschien ook nog zieken of alleenstaande 
ouderen die een beetje aandacht kunnen gebruiken van de Zonne-
bloem geef dit dan op bij onze secretaris: 

Peter Karreman 0229-551447
of stuur een mailtje: zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl

Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom!! Het is heel dankbaar werk wat wij doen voor onze doel-
groep.

 Zonnebloemgroet, van alle vrijwilligers.
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Na de goed bezette opening van het seizoen, nu de eerste klaverjasmiddag 
in de Rozenstaete. En je merkte, dat de mensen weer zin hebben om wat te 
gaan doen in verenigingsverband. Geleidelijk aan druppelden de klaverjassers 
binnen en hadden wij binnen de kortste keren weer tien tafels vol.
Als er dit seizoen geen onderbrekingen zijn, gaan wij met klaverjassen weer 
aan het eind de KBO-beker uitreiken aan de beste klaverjasser die acht rondes 
minimaal heeft meegespeeld. Je kon deze ronde merken, dat het weer voor 

iedereen even wennen was.
De organisatie van Janny Laan-
Smits en helpers is zoals 
voorheen weer in goede 
handen. 
Ook het verzorgingsteam voor 
de koffie en drankjes verliep 
weer goed verzorgd. De 
uitslagen en de totale stand 
worden regelmatig geplaatst in 
de Heraut.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
1 Loura Schilder  5352  
2 Riet Klaver  5257  Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
3 Engel Bruins  5204  Aanvang 14.00 uur. kosten € 2,50
4 Dien Koster  5034  
5 Gre Kluft  5023  
6 Johan beek  4953  
7 Hank Hoogeboom 4905  
8 Jopie Blank  4888  
9 Gre Mollee  4878    
10 Lenie Reinders  4851
 Johan van Loodam   

MET DE ZONNEBLOEM, AFD. DE GOORN/AVENHORN OP REIS.
Woensdag 21 september was het zover, het lang verwachtte uitje, verzamelen bij 
de “Rozenstaete”om half 10. Nadat iedereen gesetteld was, gingen we richting 
Tuitjenhorn. Het doel was dierentuin Blanckendael. Een grote ara begroette ons 
met een geweldige krijs “zo van horen jullie me”, ja dus.
Nadat we de nodige instructies gekregen hadden, gingen we op naar de koffie 
met appelgebak heerlijk. Hier werd nog even onze 100-jarige mevrouw Weel toe 
gezongen. Hierna begon het echte werk, er was gezorgd voor rolstoelen en daar 

werd ook gretig gebruik van gemaakt en er reed een golfkar, ook super. 



19

Wij hebben ons ogen uitgekeken wat een prachtig park, mooie dieren en alles zag er even verzorgd 
uit. Uilen ik denk wel 12 verschillende, buizerds, gaaien, hele mooie kippen en dan de savanne 
waar de zebra’s rustig kunnen scharrelen. Nadat we alles grondig hadden bestudeerd, werd het 
tijd voor de lunch, een lekkere kop tomatensoep en een heerlijk broodje kroket en ijsje toe. De 
chauffeurs van de wagens hebben ons verzorgd wegens gebrek aan personeel, een pluim voor de 
mannen. En toen…we waren al wat zadderig en naar de bus was een behoorlijke tippel. Geen 
nood, alle rollators gingen in het spoortje en de dames op de golfkar, wie heeft het. 
De chauffeur heeft ons nog een mooie rit bezorgd. We gingen langs de kleinste gemeente van 
Nederland (naam ben ik even kwijt), langs het Rijpje ook een kleine gemeenschap, het Waarland, 
de koolstreek van Nederland, de Oostkant van Heerhugowaard met aan de linkerkant de dorpen 
Obdam en Hensbroek. En dan via de rotonde de Braken op en naar huis.
Het was een geweldige  dag met het mooiste weer van de wereld, laten we dat even niet vergeten.
Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die deze dag voor ons mogelijk hebben gemaakt. Hopelijk 
tot een volgende keer.
 Mary Korver.

Op 22 september gingen de Vrouwen van Nu Avenhorn/
Oudendijk met 40 dames met de bus naar Friesland. Met 
een gezellige chauffeuse reden we eerst naar Rijs in 
Gaasterland. Daar stond al een treintje met tractor ervoor 
klaar en maakten we een mooie rondrit door de prachtige 
omgeving met bossen en heuvels. Na afloop stond in Rijs 
een Friese koffietafel klaar, dat smaakte goed.

We reden ongeveer een uur kriskras door Friesland naar de volgende stop in Surhuisterveen. 

Hier bezochten we het museum van Ot en Sien. We kregen een boeiende introductie over de tijd 
waarin Cornelis Jetses leefde. Dit was de illustrator van de beroemde schoolboeken, schoolplaten 
en historische prenten. Hiermee werd vroeger uitleg gegeven over o.a. het gezinsleven, de 
geschiedenis en biologie. 
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Hendericus Scheepstra schreef in samenwerking met Jetses de boeken van Ot en Sien. Er was 
werkelijk van alles te zien over de eerste helft van de 20e eeuw, zoals een oud Hollands schooltje, 
een dokterspraktijk, een kruidenierswinkel, een opkamer, een kapel, een arbeidershuisje met 
bedstee, het wasgoed, een ouderwetse keuken en veel gebruiksvoorwerpen. Voor velen erg 
herkenbare spullen. Na afloop kregen we hier een heerlijk warm en koud buffet.
Na de groepsfoto togen we weer naar Noord Holland. We hebben genoten van dit voor onze 
vereniging laatste reisje. In december gaan we helaas stoppen, er zijn geen nieuwe bestuursleden.
27 Oktober is er een avond over Scherven brengen geluk door Ellen Ruijter in Villa Groet. 

 Namens het bestuur, Harmina ter Schure. 

VERSLAG DAGTOCHT KBO DE GOORN OP DONDERDAG 22 SEPTEMBER 

J.L.
Eindelijk, wat hebben wij ernaar uitgekeken om weer een dagtocht te kunnen 
organiseren voor onze leden. Deze keer in het najaar, maar de volgende dag-
tocht gaan wij weer in het voorjaar plannen.
Na een mooie zomer zijn de dagen voor de dagtocht van de KBO De Goorn 
wat kouder, winderig en regenachtig. Maar op deze donderdagochtend schijnt 

de zon en zal bijna de hele dag bij ons blijven. De bus van het touringcarbedrijf is al vroeg aanwezig 
bij ons startpunt “de Rozenstaete”, zodat de deelnemers rustig een plaatsje kunnen uitzoeken. Om 
9 uur start onze chauffeuse Carmen de motor en vertrekken wij naar Maarsbergen gelegen aan de 
voet van de Utrechtse heuvelrug. Na een welkomstwoordje in de bus door Johan begaf helaas de 
microfoon het. Helaas kan het defect niet meer verholpen worden. Dit is jammer, omdat je onder-
weg nog wel eens wat wilt vertellen. Nu moest dit af en toe met een zeer luide stem gebeuren. 
Helaas voor de mensen die in de buurt zitten van de omroeper, zij zijn daardoor misschien wat 
dover door geworden!!
Via Woudenberg en zeer smalle binnen weggetjes komen wij in Maarsbergen aan en kan de bus 
bijna voor de ingang van de partyboerderij parkeren. De koffie/thee met gesorteerd gebak smaakte 
best. Daarna krijgen wij een film te zien over het maken van kaas en boter. Tijdens de film krijgen 
wij stukjes kaas te proeven. Vervolgens kunnen wij het museum, de oude kaasmakerij en de streek-
winkel bezoeken. In de streekwinkel werd er aardig wat kaas en andere producten gekocht door 
onze leden. De winkel werd na afloop van de verkoop ook direct gesloten en kon de verkoopster 
vervolgens van de opbrengst op vakantie gaan?

De broodjes lunch is klaargezet met soep vooraf en lekkere broodjes op 
verschillende schalen met divers broodbeleg. Altijd lekker nog een kro-
ketje daarbij. Het middagprogramma is een optreden van een glasblazer, 
die op een komische manier uitleg geeft over de kunst van glasblazen. 
Een heel interessant gezicht, maar helaas was de ruimte waarin wij zaten 
wat gedempt door het licht, zitten veel mensen toch te veraf om alles 
duidelijk te zien en was de uitleg moeilijk te verstaan.
Uit het publiek vroeg hij nog assistentie bij het blazen van het glas en 
krijgt de nieuwe glasblazeres dit mooie glas als cadeau mee naar huis. 
Na afloop is er nog tijd voor een drankje aangeboden door de KBO. De 
terugreis verloopt bijna voorspoedig met hier en daar een filetje, wat de 
pret niet mag drukken. Om half zes zijn wij weer bij de Rozenstaete en 
hebben wij van iedereen afscheid genomen en kunnen wij terugkijken op 
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toch een geslaagde, gezellige dag met elkaar.
Wij, Ria Stet en ik vonden het fijn om deze dag weer voor jullie te hebben mogen organiseren 
en hopen volgend jaar in de maand mei weer een mooie dagtocht voor de leden van de KBO te 
kunnen organiseren.
 Met vriendelijke groet, Ria Stet en Johan van Loodam

JAAP KOPPELT TAALVRIJWILLIGERS AAN DEELNEMERS
Begonnen als mede-begeleider van het koffie-uurtje voor Nieuwe Nederlanders, ging 
Jaap Snijders al snel taalvrijwilligers en mensen met een behoefte aan taalondersteuning 
aan elkaar koppelen. Een fijne vrijwilligersklus bij Taalhuis, onderdeel van Vrijwilligers-
punt Westfriesland, waar hij samen met collega’s vrijwilligers en deelnemers begeleidt. 
Maar helaas gaat Jaap verhuizen en moet hij zijn vrijwilligersklus opzeggen. Taalhuis 
zoekt daarom een opvolger. Jaap vertelt graag hoe leuk deze functie is: ‘Je ontmoet ge-
weldige mensen en voert de mooiste gesprekken.’

Werken voor Taalhuis Westfriesland is relevant, ver-
telt Jaap. ‘Mensen leren beter Nederlands spreken, 
schrijven of lezen, en kunnen daardoor meedoen in 
de maatschappij. Ze kunnen kletsen met de buren, 
bellen met de woningbouwvereniging, dingen rege-
len met school, zwembad en autorijles. Kortom: ze 
komen uit hun isolement. Dat merkte ik al bij het 
koffie-uurtje, waarbij nieuwe Nederlanders kunnen 
aanschuiven. We gingen in gesprek over allerlei on-
derwerpen en soms konden we mensen begeleiden 
naar vrijwilligerswerk of een baan.’

Vinger aan de pols
Jaap werd gevraagd om te werken bij de coördinatie van Taalhuis. Hij hield intakes met taalvrij-
willigers, koppelde ze aan een deelnemer en hield vinger aan de pols bij de duo’s. De klik zoeken, 
die juiste match vinden, dat is de sleutel tot succes. ‘We zoeken uit welke taalvrijwilliger bij welke 
deelnemer past. Soms is dat een uitdaging. Het gaat om mensen. Het gaat ons erom dat mensen 
hun Nederlands verbeteren, dus houden we rekening met wensen en voorkeuren van betrokke-
nen. En als de klik er niet is, dan gaan we gewoon verder zoeken, net zolang tot we een match 
hebben die wél helemaal past.’
Yes-gevoel
En dat betekent: praten, praten, praten. ‘De mooiste gesprekken heb ik gevoerd. Vaak genoeg kom 
ik terug van zo’n gesprek met een echt yes-gevoel. Mensen kunnen je zo verrassen: kandidaten 
van twintig tot tachtig-plus en allemaal vol levenslust, dat het me aansteekt. Deelnemers die ver-
schrikkelijk hard hun best doen om hun plek te vinden. Vluchtelingen met een gruwelijke geschie-
denis, mensen die heel anders zijn dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Dat maakt allemaal 
indruk op me. Vaak merk ik dat mijn eerste aanname over iemand niet klopt, dat mensen me echt 
kunnen verrassen.’
Petje af
De afgelopen maanden was het flink aanpoten voor de vrijwilligers van Taalhuis, want een grote 
groep Oekraïeners in Noord-Holland wil Nederlands leren. 
‘Dan moet je gaan nadenken: wie kan de lessen geven, waar is plek, wanneer komt het goed uit? 
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Samen met de collega’s van Taalhuis gingen we aan de slag. Het was een hele klus. We komen nu 
in rustiger vaarwater, alles lijkt lekker te lopen.’ En dat allemaal mede dankzij de vrijwilligers. ‘Ik 
ben diep onder de indruk van de drive van onze vrijwilligers. Dat is echt bewonderenswaardig. 
Petje af!’
Opvolger gezocht
Jaap stopt, hij gaat verhuizen. Vrijwilligerspunt zoekt hard naar een opvolger, en natuurlijk naar 
nieuwe taalvrijwilligers. Jaap wil iedereen oproepen om mee te doen: ‘Soms denken mensen dat 
ze het niet kunnen, omdat ze niet sterk zijn in spelling of grammatica, of omdat ze geen onder-
wijs-achtergrond hebben. Ik ben ook geen leraar, dat maakt niks uit. Als je taalgevoel hebt, flexibel 
bent en een goed gevoel voor humor hebt, dan ben je geschikt voor dit werk. Elke vrijwilliger 
krijgt een training van drie dagdelen, waarin je alles leert wat je nodig hebt om aan de slag te gaan. 
Bovendien zie ik vaak competenties en capaciteiten die mensen niet bij zichzelf vermoeden, het is 
mooi als ze dat ontdekken door het vrijwilligerswerk.’

Gezocht: medewerker Taalhuis en taalvrijwilligers
Lijkt het je leuk om net als Jaap als aanspreekpunt de vrijwilligers te begeleiden? Om intakege-
sprekken te houden, via mail contact te houden en alle gegevens in het systeem up to date te 
houden? Dan is deze vrijwilligersvacature wat voor jou. We zoeken een medewerker Taalhuis 
voor 8 uur in de week. Iets voor jou? Of wil je op een andere manier mensen helpen met taal 
als taalvrijwilliger? Stuur een mail naar taalhuis@vrijwilligerspunt.com of bel 0229-216499.

2022                AGENDA 05-10 T/M 19-10                2022
Woe 05-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 06-10 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO, klaverjassen
Vr 07-10 20.00 uur Berkhouter Kerk Niels van der Gulik/
    Simon &Garfunkel
Za 08-10 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 08-10 20.00 uur Berkhouter Kerk Concert Con Zelo met 
    koperkwintet Emergo
Zo t/m za 09/15-10 Koggenland Collecte Brandwondenstichting
Ma  10-10 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 11-10 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 12-10 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 13-10 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Thema: 
    Bouwvallen in West-Friesland
Za 15-10 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 15-10 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 15-10 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za. 15-10 15.00 uur EHBO Berkhout E.H.B.S.O.
Ma  17-10 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 18-10 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 19-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Zo 23-10 10.00-16.00 uur Koggenhal De Goorn Modelspoor-en 
    modelbouwbeurs WMC
Vr/za 28/29-10 20.00 uur Zaal Dolleburg Voorstelling Toneelvereniging 
    Nieuw Leven.
Ma t/m vr 31-10 t/m 04-11 18.30 uur Café Julius, Avenhorn Voorrondes biljarttoernooi
Za 05-11 12.30 uur Café Julius, Avenhorn Finale biljarttoernooi
Za 12-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Najaarsconcert De Volharding
Za 12-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
Zo 13-11 14.30-16.30 uur Rozenstaete, De Goorn Wintermarkt van de Rozenstek
Zo 13-11 13.00 uur Avenhorn Sinterklaasintocht
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Za 19-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Laduc + Memphis 2, 
    Nashville&Memphis
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
Ma 02 t/m 07-01 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Open biljarttoernooi 
    De Goorn

FAMILIEBERICHTEN

We missen onze lieve stoere Wessel nog ontzettend. De lieve appjes, belletjes, kaarten met 
veel opbeurende woorden, bloemen, manden met eten en nog veel meer.....
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle blijken van medeleven in de afgelopen weken na 
het overlijden van onze Wessel.

 Jasmijn, Marijke & Emil Büscher
 Jos & Marian Steltenpool
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Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart.

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, aanwezigheid, lieve woor-
den kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma 
en omi

Tiny Groskamp-van Beekveld

Het was mooi om te zien hoe geliefd zij was.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De Goorn, 20-9-2022

Marcia en Rob zijn 26 juli de trotse ouders geworden van 
Lars Anton ter Schure, broertje van Ryan.

Gefeliciteerd namens de grootouders,
Harm en Lillian,
Ton en Harmina

TENSLOTTE

Te koop: Diverse playmobil Summer Fun 
5434 Caravan, nieuwprijs 44,99 € 22,00
5432 Camping groot, nieuwprijs 166,95  € 50,00
6671 Mobil home, nieuwprijs 35,99 € 17,50
6672 Camping winkel, nieuwprijs 44,99 € 22,00
6888 Tentenkamp, nieuwprijs 44,99 € 22,00
6864 Auto en boot, nieuwprijs 64,99 € 30,00
5435 Tent en picnic set € 15,00
6891 Boom en kampvuur, nieuwprijs 17,95 €   8,00
6890 Fietsen, nieuwprijs 28,99 € 12,50

Bent u geïnteresseerd. Info: 0229-543345.
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‘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 12 oktober vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


