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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1446
18 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 26 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
Het wereldnieuws is verontrustend de afgelopen tijd en stemt ons niet vrolijk. Inflatie, energiecrisis, 
oorlog en geweld. Maar afgelopen zondag bij de cursus over de cultuur van Hoorn en het ontstaan 
van West-Friesland leerde ik dat we in de geschiedenis van onze streek voor hetere vuren hebben 
gestaan, denk aan de 80-jarige oorlog met de Spanjaarden en de daarop volgende Slag op de 
Zuiderzee die voor ons Westfriezen een keerpunt in de geschiedenis betekende en ons veel rijkdom 
en welvaart bracht, wat een handelsgeest en daadkracht daar kunnen we trots op zijn.
Dus om even terug te keren naar het heden, laten we ons vooral niet gek laten maken veranderingen 
en voor-en tegenspoed zijn van alle tijden. Met een beetje gezond verstand en wat veranderingen 
komen we er zeker beter uit.
In de tussentijd kunnen we evengoed genieten van alle leuke en gezellige dingen die ons ook dit 
keer weer hebben bereikt via de email. Mooie muziekvoorstellingen, theater, sportevenementen, 
toneel en een avondje Keezen, raadpleegt u hiervoor vooral de agenda en de planner.
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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  Email: info@hospiceleeghwater.nl    www.hospiceleeghwater.nl

OMRING    NIEUWE STEEN 36, 1625 HV HOORN. 
Thuiszorg (Persoonlijke verpleging en verzorging) en Omringwinkel 088- 2068910           
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. www.omringwinkel.nl     

BUURTZORG   LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Rustenburg, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Ursem en 
Zuidermeer. tel: 06-12775245.
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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

     

   
                      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 
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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
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 22 T/M 28 OKTOBER 2022
Zat. 22 okt. 16.30u Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 23 okt. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
Don. 20 okt. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u Eucharistieviering  

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

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

FIETSROUTES DOOR WEST-FRIESLAND VOOR SENIOREN 
Herfstroutes
Houdt u van fietsen of wilt u meer 
in beweging komen deze herfst? Dat 
kan! Als vervolg op het programma 
Doortrappen in de zomer worden in 
oktober rustige fietsroutes georgani-
seerd door Team Sportservice. Spe-
ciaal rekening houdend met de re-
genachtige dagen, herfstbladeren, en 
minder goed begaanbare wegen wordt 
er begeleiding gegeven om deze fiets-
routes veilig te kunnen fietsen. 
Bent u er ook bij?

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

Startlocaties
Dinsdagmiddag 18 oktober 15:00 uur 
Dorpshuis Centrum 
Sportlaan 1 Andijk
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Woensdagmiddag 19 oktober 14:00 uur  
Parkeerplaats IJsbaan de Westfries   
Westfriese Parkweg Hoorn  
  
Vrijdagmiddag 21 oktober 14:00 uur 
Bij ingang Sporthal de Weijver 
De Weijver 6 Hoogwoud

Meer informatie en aanmelden
Meedoen met de fietsroute is op eigen risico. De kosten zijn 5 euro per persoon per keer, inclusief 
koffie/thee. Aanmelden en betaling: www.noordhollandactief.nl
Bent u er ook bij? 
Info: Paul Molenaar pmolenaar@teamsportservice.nl  06 8353 8259

IENIEMINI MINIATUUR – HOE KLEIN KAN IETS ZIJN?
Van 18 oktober tot en met 22 oktober staan de miniatuur-
tjes in de spotlights. Kleine beeldjes en voorwerpen om 
je verzameling compleet te maken of een poppenhuis de 
finishing touch te geven. Van Delfts blauw tot plastic, van 
koper tot porselein en van tin tot gips. Zoveel grappige 
kleinigheidjes heeft u nog niet vaak bij elkaar gezien!
Kom snuffelen tussen alle miniatuurtjes en neem een kijk-
je in onze gezellige winkel.

Vanwege de sluiting van de winkel aan het einde van dit jaar hebben we besloten om in de maan-
den oktober, november en december de openingstijden te verruimen. Van dinsdag tot en met 
zaterdag is de winkel geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur!

Aanleveren van goederen kan helaas niet meer. 
De 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

WE GAAN DE KAARTEN NU ECHT SCHUDDEN......
Met zijn allen hebben we er lang op moeten wachten, maar we gaan op de laatste vrijdag van 
oktober toch echt aan een nieuw klaverjasseizoen beginnen, in café de Ridder in Berkhout.
Waarbij we dan maar hopen dat er geen al te heftige coronagolven onze planning komen verstoren, 
dat hebben al die klaverjas liefhebbers in Koggenland en omstreken toch niet verdiend.
Voor in uw agenda; vrijdag 28 oktober, 25 november en 30 december zijn in 2022 de avonden die 
vrijgehouden moeten worden.
We hopen alle vertrouwde en ook nieuwe gezichten vanaf 19.00 uur te mogen begroeten, zodat 
er om 19.30 uur gestart kan worden.

Guda en Trudy
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CREATIEVE WINTERMARKT OBDAM  
KOMT WEER TERUG OP ZONDAG 30 
OKTOBER!
Een hobbymarkt boordevol ambachten 
en creativiteit
Na twee jaar is het eindelijk weer zo 
ver: op zondag 30 oktober vindt, in de 
Brink, de Creatieve Wintermarkt Obdam plaats! 

Dit jaar alweer voor de zevende keer!

Op deze sfeervolle en gezellige wintermarkt exposeren en verkopen hobbyisten uit de omgeving 
hun eigen gemaakte creaties.

Ook dit jaar is er weer een groot aanbod van vele verschillende hobby’s. Tijdens de wintermarkt 
is onder andere te bewonderen: macramé, haken, wolvilt, fotokaarten, geëtst glas, breiwerk, 
borduurwerk, houtdraaien, sieraden, lampen, kerststalletjes en nog veel meer. Een mooi aanbod, 
voor ieder wat wils! En ideaal om een cadeautje te vinden voor de feestdagen.

Naast de creatieve kraampjes is er een gratis creatieve kinderactiviteit voor kinderen.
De Brink verzorgd een gezellige terras, en de markt wordt aangekleed in een winterse sfeer. 

De Creatieve Wintermarkt Obdam vind plaats op zondag 30 oktober in De Brink (Dorpsstraat 155 
in Obdam). U bent van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.30 uur en de entree is gratis. Wilt u 
meer weten? Kijk dan op www.creatievewintermarktobdam.nl. Tot dan!

LICHTJESAVOND 2 NOVEMBER 2022 
OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS IN 
SCHARWOUDE

Op 2 november is het Allerzielen.
Op de dag van Allerzielen staat men stil bij alle mensen die er nu niet meer zijn.
Veel begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland organiseren op deze dag ook een lichtjesavond, 
zodat je een kaarsje kunt aansteken ter nagedachtenis aan een overleden dierbare.
Ook op de begraafplaats in Scharwoude houden we een lichtjesavond en wel van 18.30 – 20.00 
uur.
Wij zorgen voor de kaarsjes en natuurlijk is er ook een kopje koffie of thee.
Komt u ook?
Wij zien uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

H. Offringa
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In de week van 31 oktober t/m 5 november a.s. is de collecte van het DiabetesFonds. Geluk-
kig zijn er veel mensen die ook dit jaar weer willen collecteren in Avenhorn en De Goorn, alvast 
onze dank hiervoor! Maar, onze gemeente groeit. Dit betekent dat nog niet in alle straten/wijken 
wordt gecollecteerd, en dat is zonde. Heb jij twee uurtjes over om ook op pad te gaan voor het 
DiabetesFonds? Dat zou geweldig zijn! Je kunt dit aan ons doorgeven via de mail of telefonisch, 
wij zijn blij met elke hulp.  
Carla Tammer, organisator   ctammer@quicknet.nl   06-55752163 
Klaas de Wit, wijk coördinator  Kdewit@quicknet.nl  06-20417866

STICHTING KOGGENLAND ENERGIE NEUTRAAL GAAT WEER SCANNEN!
De zomer is voorbij, het wordt snel weer kouder, de energieprijzen domineren het nieuws. Veel 
mensen zien de winter en de hoge energierekeningen met grote zorg tegemoet. Is mijn huis wel 
goed geïsoleerd? Waar moeten we beginnen met isoleren? Hoe krijgen we de energierekening 
omlaag?
Stichting KEN (Koggenland Energie Neutraal) helpt.

Afgelopen jaren hebben enthousiaste vrijwilligers van onze stichting honderden huizen in de ge-
meente Koggenland gescand, gebruikmakend van een infraroodcamera. Hierdoor wordt direct 
zichtbaar wáár warmte weglekt. Ook dit jaar maakt KEN zich weer op om in de gehele gemeente 
Koggenland warmtescans te gaan uitvoeren. De verwachting is dat er veel aanmeldingen zullen 
zijn. Daarvoor hebben wij vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk om huisbezoeken te doen en samen 
met de bewoner in kaart te brengen waar zijn/haar huis verbetering behoeft, geef je dan snel op!

Natuurlijk sturen we je niet onvoorbereid op pad. Gemeente Koggenland, in samenwerking met 
Duurzaam Bouwloket, hebben een gedegen cursus  ontwikkeld, welke kosteloos aangeboden 
wordt aan onze vrijwilligers. Je leert hoe om te gaan met een infraroodcamera en hoe de foto’s te 
interpreteren. Ook zal aandacht worden besteed aan gesprekstechniek en gedragsverandering. Na 
deze cursus (5 dagdelen op 3, 10, 17, 24 november en 15 december, van 09:00 tot 12:00 uur) 
kun je jezelf ‘energiecoach’ noemen! De cursus zal worden gehouden op het gemeentehuis in De 
Goorn.

Heb je geen tijd voor een cursus? Ook dan kan je jezelf opgeven. De scanners gaan in teams van 
twee de wijken in; er zal altijd een ervaren scanner (die wel de cursus heeft gevolgd) meegaan.
We hopen je snel te kunnen verwelkomen.

Aanmelden kan via; http://koggenlandenergieneutraal.nl  
Ga naar artikel Warmtescanners gezocht en klik op contactpagina of jezelf opgeven. 
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HOEBE MUZIEKPROJECTEN PRESENTEERT: ROCKIN’BACH
Rockin’Bach bestaat uit door componist en dirigent Frank Hoebe gearrangeerde muziekstukken 
van Bach, waarbij hij zich heeft laten inspireren door rock- en popmuziek . De combinatie van roc-
kinvloeden en de klassieke muziek van Bach is heel bijzonder. Rockin’Bach wordt uitgevoerd door 
het projectkoor van Hoebe Muziekprojecten en solist Enrico Kors. Deze solist heeft ook een stem 
die daar uitstekend bij past. Het projectkoor wordt begeleid door een eigen negenkoppig orkest, 
bestaande uit amateur- en professionele muzikanten. Het Avé Maria, Air en Jesu Joy en andere 
muziekstukken van Bach in een nieuwe jasje! Rockin’Bach is de afgelopen jaren zeer succesvol 
uitgevoerd in onder andere Hoorn, Wognum, Andijk en Hoogkarspel.

De muziekstukken worden afgewisseld met driestemmig gezongen vertellingen waarin het leven 
van Bach wordt verteld. De teksten hiervoor zijn geschreven door Mariken Elsen.

Voorstellingen:
Op 5 november 2022 voeren we dit uit samen met jeugdorkest New Brass & Rhythm van brass-
band Kunst naar Kracht uit De Goorn. Dat is in de O.L.V. van de H. Rozenkrans kerk in de Goorn 
(aanvang 20.00 uur, kerk open vanaf 19.30 uur)

Voor informatie over reserveringen zie www.hoebemuziekprojecten.nl bij ‘Agenda en reserveren’
De kaarten kosten € 15,00 in de voorverkoop en € 17,50 aan de zaal. 

DANK VOOR UW STEM! KAMPIOENSCHAP 
EN SPECULAAS 
Rabo ClubSupport
Op dinsdag 4 oktober mochten we tijdens de finaleavond 
in de Parkschouwburg een cheque in ontvangst nemen van 
€795,24.
Een mooi bedrag wat we dankzij uw stem hebben mogen 
ontvangen. Daar zijn we ontzettend blij mee!
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Ook de BeschermClub heeft tijdens deze avond een 
mooie cheque mogen ontvangen van €353,44.
De brassband en de Beschermclub gebruiken deze 
welkome bedragen om de clubkas aan te vullen. Har-
telijk dank daarvoor!

Kampioenschap
Op zaterdag 29 oktober zal het A-orkest deelnemen 
aan de jaarlijkse brassband kampioenschappen die ge-
houden worden in Tivoli Vredenburg te Utrecht.
Kunst naar Kracht neemt deel in de eerste divisie 
waar 7 bands zullen strijden om het kampioenschap. 
Alle bands spelen het verplichte werk voor een ge-
blindeerde jury. Dit muziekstuk is “James Cook - 
Circumnavigator” van componist Gilbert Vinter. De 
band die dit werk als beste uitvoert, wordt Neder-
lands kampioen.

Het A-orkest zit nog volop in de voorbereiding met 
diverse extra repetities en een studieweekend waar dirigent en muzikanten de puntjes op de “i” 
zetten. Alles met het doel om tijdens het kampioenschap een optimale uitvoering te laten horen. 
Het belooft een spannende wedstrijd te worden, maar we gaan vol goede moed naar Utrecht. 

Rock & Bach
New Brass & Rhythm verzorgt zaterdag 5 november in de kerk van De Goorn samen met het 
projectkoor van Hoebe muziekprojecten en solist Enrico Kors een concert onder de naam Rockin’ 
Bach. Tijdens dit concert worden muziekstukken van Bach ten gehore gebracht die door compo-
nist en dirigent Frank Hoebe zijn gearrangeerd. Hierbij heeft hij zich laten inspireren door rock- en 
popmuziek. Deze combinatie van rockinvloeden en klassieke muziek van Bach zorgt voor een 
bijzonder concert.

New Brass & Rhythm zal onder leiding van dirigent Pieter Koster geheel in stijl muziek van Bach 
ten gehore brengen in brassband uitvoering. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Voor infor-
matie over reserveringen zie: www.hoebemuziekprojecten.nl 

Speculaas
Van 7 t/m 20 november zal de jaarlijkse speculaasactie weer plaatsvinden. In 2020 en 2021 
hebben we door de Coronamaatregelen alleen speculaas via onze webshop kunnen verkopen. 
We hopen dit jaar toch echt weer bij u langs te kunnen komen om deze lekkernij huis-aan-huis te 
verkopen.
Uiteraard kunt u ook via onze webshop een bestelling plaatsen. Meer informatie hierover volgt in 
de volgende Heraut.

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!
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VIJFDE PUBqUIZ KERK OUDENDIJK 
Oudendijk – Wat is er leuker dan een quiz in de kerk van Oudendijk. Het is eindelijk zover. 
Doe dus zaterdagavond 12 november mee aan de alweer vijfde pubquiz. Schrijf je in, het liefst 
in een groep van maximaal zes personen. Maar je kunt ook alleen deelnemen en/of ter plekke 
gelijkgestemden proberen te vinden.
Laat je verrassen door de vragen: van (recente) geschiedenis tot muziek, van maatschappij tot film, 
van wetenschap tot sport.
De winnaars wacht in ieder geval eeuwige roem, de verliezers evengoed een avondje plezier en 
gezelligheid. Deelname kost 5 euro per persoon. Schrijf je in via de ticketshop op de website: 
www.kerkoudendijk.nl
Wees er snel bij, want het aantal deelnemende teams is beperkt.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24: zaterdagavond 12 november, 20 uur (kerk open vanaf 19.30 uur).

IN DE KERK VAN 

OUDENDIJK 

 
 

  

zaterdag 12 november 
20:00 uur 

 

Deelname € 5, - p.p. 
Max. 6 personen per team 

 
Inschrijving via: 

www.kerkoudendijk.nl/ticketshop 
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SCHAATSEN OP DE WESTFRIES 
De ijsclubs van Koggenland, Opmeer en Medemblik en de stichting 
vijfdorpentocht hebben de ijsbaan gehuurd voor de leden.
Op zaterdag 12 november 2022 van 18.00 tot 20.30 uur kunnen de 
leden / donateurs van deze ijsclubs op vertoon van hun ledenkaarten 
gratis schaatsen op de Westfries.
Wilt u er iets over weten, neem contact op met het bestuur van uw 
eigen ijsclub. 

Namens de vijfdorpentocht commissie,
Secretaris - penningmeester Vijfdorpentocht 

Teeuwis Klaij, Westeinde 249, 1647MK Berkhout
0229-551783 / 06-53773233

De Rabo Club Support actie is weer 
afgelopen, het heeft voor ons een aardig 
bedrag opgeleverd. Alle leden en mensen 
die onze vereniging een warm hart 
toedragen worden hartelijk bedankt voor 
hun stem of stemmen. 

Ook heeft onze vereniging deelgenomen aan de Grote Club actie, intern zijn aan de leden van 
de orkesten loten verkocht. Alle leden en diegene die de loten weer hebben overgekocht, super 
bedankt.

Het eerste concert dat voor ons ligt zal zijn op zaterdag 12 november aanstaande, aanvang 
20.00 uur in de zaal van de Kerk te Berkhout. Een ieder is van harte uitgenodigd dit concert 
bij te wonen,
de toegang is gratis.  Het grootorkest staat te popelen om dit Herfstconcert te verzorgen. Veel 
nieuwe nummers worden gerepeteerd. Door de dirigent  is speciaal voor ons het bekende stuk 
Rosa Turbinata van Rogier van Otterloo (mondharmonica Toets Tielemans), bewerkt.  

Begin november zullen de leden van onze vereniging weer bij alle huizen van Berkhout en 
omgeving aanbellen om de bewoners de overheerlijke speculaas aan te bieden. We hopen dat deze 
speculaas actie een succes zal worden. 

Van de opbrengsten van de acties wordt nieuwe bladmuziek en eventueel instrumenten aangeschaft, 
We zijn blij dat de muziekvereniging Volharding een stijgende lijn te pakken heeft qua leden aantal. 
Er kunnen echter nog wel meer muzikanten bij, mensen met verborgen muzikale talenten zijn van 
harte welkom. Instrument keuze is niet belangrijk, een ieder instrument zal worden ingepast en 
indien geen instrument voor handen, wij hebben instrumenten in eigen beheer.   

Op zaterdag 10 december, festival Opperdoes.
Het leerorkest zal aan dit festival deelnemen. Voorgaande jaren werd dit een groot succes. Het 
leerorkest zal hier ook nieuwe nummers ten gehore brengen.
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We zijn nog steeds op zoek naar een vaste slagwerker,
Deze drummende motor van het orkest wordt gemist. Helaas is het moeilijk om binnen onze 
gemeente een slagwerker te vinden. Weet u een slagwerker die bij ons muziek wil 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.  

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

                       INSTUIFTRAINING                        
 

Wil jij handballen in een team met leeftijdsgenoten? Kom dan naar onze
 instuiftraining!

Op zaterdag 12 november organiseren wij een instuiftraining voor nieuwe jeugdleden van 
5-6-7 jaar. 

De training start om 10.00 uur en zal duren tot 10.45 uur.

Locatie: Gymzaal Spierdijk, ingang via het pad naast het schoolplein.
Leuk als je erbij bent!

Voor meer informatie: 0643504436 Mieke Ruijter

SINTERKLAASINTOCHT BERKHOUT
Op zondag 13 november ko-
men de Sint met al z’n Pieten 
weer aan op ‘t Wijdt in Berk-
hout! Rond de klok van 14.30 
uur zien we in de verte het 
rook van de stoomboot al aan-
komen. Eenmaal aan wal 
maakt de Sint z’n ronde door 
de nieuwbouw onder begelei-
ding van zijn Pieten. 
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De stoet zal vervolgens als eindpunt Café De Ridder hebben waar dit feest natuurlijk wordt voort-
gezet. Achter de schermen vindt de voorbereiding in volle gang plaats. Zelfs in zijn drukke agenda 
heeft Sinterklaas weer veel ideeën o.a. het idee om een mooi filmavontuur online te zetten. Want 
hij beleeft heel veel in zijn drukke bestaan! Waar dit over gaat? Dat houdt hij nog even geheim... 
Hou daarom de website of Facebook in de gaten! 
https://sinterklaasberkhout.nl of https://www.facebook.com/sinterklaasberkhout 
Op de website kunt u ook doneren voor dit geweldige feest en vriend worden van Sinterklaas. Wie 
wil dat nou niet?! 
 Groet Sint en al zijn Pieten

JAARVERGADERING EN JEUGDSCHAATSEN BIJ 
IJSCLUB BOBELDIJK,
We willen jullie weer uitnodigen voor onze jaarvergadering, op 
woensdag 16 november om 20:00 bij de kantine van Loos Cacao. We 
hopen jullie daar weer te zien, na lange tijd!!
Daarnaast gaan we natuurlijk ook dit jaar weer schaats les geven, de 
kindjes van Bobeldijk, Berkhout, Spierdijk en Zuidermeer mogen zich 

weer aanmelden (als dit nog niet gedaan is) via onderstaand mail adres. De start is dit jaar op 17 de-
cember en de schaatslessen zullen begin maart weer afgelopen zijn.  Elke zaterdag ochtend van 8:55 
tot 9:55 gaan we spelenderwijs de kinderen laten kennismaken met het schaatsen. Aan het einde 
van alle lessen krijgen de kinderen een diploma en wordt de echte Westfrieslandtocht verreden. 
Mocht u interesse hebben voor het jeugdschaatsen, neemt u dan contact op met onze ijsclub per 
mail adres : veld@looscacao.com.

Groetjes;
Het bestuur van ijsclub Bobeldijk.

KOGGENLAND HAALT 
€8459,66 OP VOOR KWF 
KANKERBESTRIJDING
Mooi resultaat in eerste volledig 
digitale collecte.

Koggenland, 12-09-2022 
– Tijdens de KWF-collecte-
week is in heel Koggenland 
door vrijwilligers maar liefst 

8459,66 euro opgehaald. Dankzij deze giften kan KWF niet alleen levensreddend on-
derzoek financieren, maar zich ook inzetten voor een beter leven voor iedereen die 
leeft met kanker. Extra bijzonder: alle donaties aan de deur zijn via een QR-code op het 
collectebord gegeven. Daarnaast werd er dit jaar ook via WhatsApp gecollecteerd.   
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Gemotiveerde vrijwilligers 
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie 
je geeft, kanker ontwricht je leven. Onderzoek en zorg blijven hard nodig. “Dat motiveert onze 
vrijwilligers elk jaar weer om langs de deuren te gaan, en we zijn iedereen in Gemeente Koggen-
land heel dankbaar voor hun gift”, zegt Maria van Ginkel, bestuursvoorzitter van collecteteam 
Koggenland.”  
 

Doneren via de QR-code
Nieuw dit jaar was alle collectanten in heel Nederland een collectebord 
met QR-code bij zich hadden, in plaats van een collectebus. “Dat is na-
tuurlijk even wennen, en soms moest je wat extra uitleg geven aan de 
deur. Leuk was wel dat we elke dag online konden zien hoeveel er al was 
opgehaald.” 
  

Collectant gemist? 
Wilt u volgend jaar mee collecteren voor KWF? Dan kunt u zich aanmelden via kwfkoggenland@
gmail.com of bellen met Bas Lammers 06-21202525. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog 
een bijdrage leveren? Dat kan door online te doneren via onderstaande QR-code of op kwf.nl/
collecte. 

WSP ROZENSTAETE
In het vorige nummer heeft u een bijdrage van het wijksteun-
punt gemist. Dat was mijn eigen schuld. Ik was te laat begon-
nen aan een stukje schrijven. De bedoeling is zo mogelijk elke 
keer iets in de Heraut op te nemen.
Er is een nieuwe activiteit gestart in de Rozenstaete. Elke don-
derdagmorgen is er (stoel)gym van 10.30 tot 11.15 uur. Nadat 
wij dit bekend maakten, hebben zich 15 deelnemers gemeld. 

Met veel plezier is deze groep op 22 september 2022 van start gegaan. Als er nog liefhebbers zijn 
in de wijk kunt u zich melden bij gymleraar Marije vlak voor de les begint. U hoort dan van haar 
of u meteen kunt aansluiten of even op de wachtlijst komt.
Er zijn als vanouds meer mogelijkheden om deel te nemen aan diverse activiteiten. Op maandag-
middag kunt u gezellig deelnemen aan diverse spellen. Op vrijdagmiddag wordt er ook regelmatig 
iets georganiseerd, zoals een bingo. Als u lid bent van de KBO kunt u meedoen met koersbal op 
dinsdagmiddag en donderdagavond. En ook nog even de mogelijkheid van het biljarten noemen, 
elke middag is er een club actief. Er biljarten ook dames, dus ook hier geen belemmering om eens 
te kijken en eventueel mee te doen.
We hebben al enkele suggesties voor een andere naam gekregen. De meest duidelijke tot dusverre 
is “buurtcentrum” om aan te geven, dat wij er niet alleen zijn voor de bewoners van de Rozenstae-
te, maar ook voor de wijkbewoners.

Informatie bij Paula Reerink: 06-40471000 of mail naar wijksteunpuntdegoorn@gmail.com

Pim de Waard - voorzitter.
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St. Veronica Spierdijk en Zuidermeer
De Goorn e.o.

Hierbij kondigen wij aan, dat de gezamenlijke EHBO-verenigingen uit Berkhout, Spierdijk-Zuider-
meer en De Goorn in 2023 een nieuwe EHBO cursus gaan starten bij voldoende deelname. De 
cursus zal op een centrale plek worden gehouden in Koggenland.

Vooraf krijgen de cursisten eerst een e-learning pakket aangereikt om al wat theorie tot zich te 
nemen, waardoor niet zoveel praktijkavonden nodig zijn.
Het aantal oefenavonden is 7, dit is inclusief examen; bij de cursus voor het EHBO-diploma is 
heden ook Reanimatie + bediening AED en EHBO aan kinderen inbegrepen.

De kosten voor deze beginnerscursus EHBO bedragen € 175,00, bekijk uw verzekering,  bij vele 
verzekeringsmaatschappijen heeft u recht op vergoeding.

Is uw interesse gewekt, neem dat contact op met één van onderstaande personen:
-EHBO Berkhout: penningmeester@ehboberkhout.nl
-EHBO Spierdijk-Zuidermeer: ehbospierdijkzuidermeer@ziggo.nl
-EHBO vereniging De Goorn e.o.: info@ehbodegoorn.nl

U kunt altijd een keer de website bezoeken, staat meer informatie etc. op.
Alvast tot volgend jaar.

KVG AVOND  20 SEPTEMBER  MUZIEK MET KEES KAAS.
Onze avonden zijn weer gestart.
Als aftrap na de vakantie hadden we een avond met muziek. 
Verzorgd door Kees Kaas.

Om niet voorbij te gaan aan ons 65 jarig bestaan hebben we deze avond 
aangekleed.

De voor deze avond aangemelde leden konden we een ge-
zellige avond van de vereniging aanbieden.
Het bestuur had de zaal feestelijk aangekleed. En hoe fees-
telijk, koffie en gebak. Mmmm.
Luisteren, kletsen en smikkelen een fijne avond  die ons 
weer naar het seizoen van ’s avonds binnen zijn brengt.
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We hebben dinsdag 18 oktober (19.45 start de avond) een avond om onze verkeerskennis op 
te frissen gewoon weer in het voorcafé.
Deze wordt gegeven door Dhr. Jan Wouts van Veilig Verkeer Nederland.
We zien jullie graag weer allemaal.

Het bestuur van KVG de Goorn-Avenhorn

Ditmaal geen prominente panden of grote groepen mensen, maar een imponerend paardenhoofd. 
Het is het paard van Piet Oensen, zoals we ook op de luifel van de kar kunnen lezen. Oensen was 
een vrachtrijder en reed geregeld door onze dorpen. Hoewel veel vervoer over het water ging, 
middels schuiten, waren enkele wegen ook van groot belang. Zo is de Grosthuizer weg in de ze-
ventiende eeuw nog verbreed, om de route van de Beemster naar Hoorn te verbeteren. Evenwel, 
hier zien we Oensen door Scharwoude gaan. Al zouden we dit stukje tegenwoordig Grosthuizen 
noemen. Als het paard aan de kant zou gaan, zouden we de Scharwouder brug zien – waar tegen-
woordig de rotonde van de N247 huist. Nadat de jaagvaart daar een provinciale weg werd in de 
jaren 1950, zijn de dorpsgrenzen verlegd. 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.ansichtkaartenberkhout.nl.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony



18

Koggenland - De medewerkers van de buitendienst hadden de slootkanten weer opgeknapt en al 
het overtollige groen en flap uit de sloten gevist. Vorige week werden alle verzamelde afvalhopen 
machinaal opgeruimd. Voor de najaarsschouw weer prettig geregeld.

Groet Corrie Bos

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Na de goed bezette opening van het klaverjasseizoen, nu de tweede 
klaverjasmiddag in de Rozenstaete met weer een bezetting van tien tafels. De 
inschrijving gebeurde dit keer in de grote zaal, omdat de kleine zaal bezet was 
als prikpunt voor de Covid-injectie.
Ook kregen wij de mededeling dat halverwege de middag het brandalarm werd 
gecontroleerd. Nou dat was toch nog wel even schrikken door de enorme 
herrie die dat gaf. 

Gelukkig duurde dit niet te lang en kon iedereen weer geconcentreerd hun spelletje verder afspelen. 
Ook deze middag werd weer goed 
voorzien door de vrijwilligsters van 
koffie/thee met een lekkere koek 
en een drankje. Paula en Yvonne 
hadden de prijzentafel weer gevuld 
met nuttige artikelen.
De uitslag en de totale stand (om de 
vijf speeldagen) wordt regelmatig 
geplaatst in de Heraut.



19

De uitslag 2e ronde van de eerste tien deelnemers  
1 Cees Jonk  5523 
2 Tiny Beemsterboer 5516 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
3 Ans v.d. Brande  5483 Aanvang 14.00 uur. kosten € 2,50
4 Johan Beek  5449 
5 Ben Braas  5327 Agenda:  
6 Joke Dol   5199 20 oktober:  Filmmiddag
7 Jan Jonker  5020 27 oktober:  Klaverjassen
8 Henny Horstman  5004 03 november  Thema: Gem. Koggenland
9 Ursula Hoogestein  4923  met uitleg over diverse 
10 Dien Koster  4903  organisaties voor ouderen
 Johan van Loodam   

HET OOSTEINDE IN 1941

Dit is de bakkerij De Hoop, zoals we dat op het dak kunnen lezen, aan het Oosteinde 23 (oude 
nummering, thans nummer 21) van A. Donkerwolcke, brood- en beschuitbakker. 
Bij het hek zien we mw. Donkerwolcke.
Dit en meer ziet u op HKBB.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158
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BOEKENMARKT IN CULTUREEL CENTRUM DE BERKHOUTERKERK OP 
24 EN 25 SEPTEMBER  WAS EEN GEZELLIG WEEKEND
Geheel in overeenstemming met de maatschappelijke ontwikkelingen was het 
iets minder druk als andere jaren, de omzet was ook tien procent lager als 
anders , maar volgend jaar staan we er weer. De overgebleven boeken zijn met 
de opkoper meegegaan, de resterende geluidsdragers hebben we naar Noppes 
gebracht, die waren er erg blij mee. Enkele kratten hebben we gevuld met 

boeken en andere artikelen die we volgend jaar een tweede kans geven. Alle bezoekers en kopers 
bedankt en hopelijk tot ziens volgend jaar. 
 Bertus van Veen

       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

1 Oktober hebben we meegedaan met het Koopkorenfestival in Enkhuizen als een van de 23 
deelnemende koren. De optredens waren binnen en buiten gepland. Wij hebben tweemaal een 
optreden verzorgd, eerst in de Westerkerk en later buiten in de Westerstraat. Hoewel door de 
grootte en hoogte van de Westerkerk het moeilijk is optimaal over te komen was de recensie in de 
krant erg leuk: “Het gemengd koor Berkhout Vocaal presenteerde zich heel kleurrijk, de zang was 
sfeervol en herkenbaar.”
Ons tweede optreden in de Westerstraat kon precies tussen wat buien door en zorgde net als in 
de Westerkerk voor een polonaise door het enthousiaste publiek. Al met al een tweetal geslaagde 
optredens zo in Enkhuizen.

Wil je zoiets ook meemaken? 
Op 17 december vindt ons 
Kerstconcert plaats in de Neder-
lands Hervormde Kerk in Berk-
hout. Uiteraard welkom als toe-
schouwer, maar misschien vind 
je het véél leuker om mee te 
doen. 

Wij zijn nog maar net begonnen 
met de repetities voor de kerst.
Daarom nu een SPECIALE 
OKTOBER ACTIE!!

Wanneer je je voor het eind van deze maand aanmeldt, dan betaal je voor de rest van 2022 GEEN 
CONTRIBUTIE!!
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Wil je met ons meezingen, dan is dit het moment. 
We zingen alléén Nederlands, oefenen eens in de 2 weken in de Ridder in Berkhout.  Wil je eerst 
informatie, bel dan met onze voorzitter Sieta: 06 8353 2727 of onze secretaris Marianne: 06 1890 
1974.
We oefenen op woensdag 19 oktober en vervolgens woensdag 2 november om 20 uur in de Ridder 
in Berkhout. Wie weet tot dan! 

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 of stuur ons een mail: info@olympiaberkhout.nl, of 
bel Simone Buis 06-40415962 Like onze facebookpagina!
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GEMENGD KOOR EVERGREEN
Het was spannend voor onze dirigente Maartje Koning afgelopen zondagmiddag 
2 oktober. Haar eerste optreden met ons in de Groene Toren. Ze dirigeert ons 
sinds een halfjaar en heeft het uitstekend gedaan. Het publiek genoot van het 
miniconcert met Arcade, Slow Down, People are Strange, Desperado, Adele 
en Weg van jou. Men kreeg nog als toegift een gratis repetitie van Maartje. Zij 
repeteerde Weg van jou van Suzan en Freek. Heerlijk zoals het publiek en de 
leden van het koor actief meededen. Maartje bedankt voor je geweldige inzet 

deze middag. Een afgeleid doel van dit miniconcert was voor ons om nieuwe leden te werven. 
 
Wij denken dat dit met deze middag gelukt is. 
Mocht u om wat voor reden dit miniconcert 
hebben gemist. U bent altijd van harte welkom 
en kan vrijblijvend bij ons luisteren. Wij repeteren 
ieder donderdagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur 
in de Groene Toren.
Wij willen een ieder die op ons gestemd heeft bij 
RABO Clubsupport hartelijk bedanken. Het bedrag 
is maandag 10 oktober door de RABO bekend 
gemaakt in de Parkschouwburg en bedraagt 
€ 272,44. Een mooie donatie, die we goed kunnen 
gebruiken voor ons volgend concert in 2023.

 Bestuur Gemengd Koor Evergreen. 

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Deze middag werden wij meegenomen door Vronie Spil die in Japan op het 
eiland Shikoku een wandeltocht heeft gemaakt met als onderwerp tempels en 
pagode. 
Tijdens deze ”wandeling” van ongeveer 1200 ki-
lometer rondom dit eiland bezocht zij 88 tempels. 
Gekleed in speciaal voor deze pelgrimstocht aange-
schafte kleding en de vereiste papieren die onder-

weg afgestempeld moesten worden liep zij deze tocht in 2 maanden. 
Tijdens de presentatie liet zij via dia beelden de tempels zien en waar 
zij kon overnachten. 
Dit gebeurde op uitnodiging van de bevolking, waar zij ook te eten kreeg 
en in de tempels. Soms onder een overkapping van een tempel slapen 
in regen en wind en een paar keer zelfs in een toilet. We zagen paadjes 
door bossen, waar ze diverse slangen tegen kwam en bergbeklimmingen 
van wel 1000-meter naar een tempel. Haar schoenen waren versleten 
op het einde, maar ook haar tenen zagen er niet zo goed meer uit. Over 
deze tocht heeft zij een boek geschreven die men na afloop kon kopen 
of bestellen. Een interessante middag op de Vronie manier leuk verteld. 
 Johan van Loodam
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2022                AGENDA 19-10 T/M 02-11                2022

Woe 19-10 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 20-10 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, filmmiddag
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Za 22-10 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 22-10 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo 23-10 10.00-16.00 uur Koggenhal De Goorn Modelspoor-en 
    modelbouwbeurs WMC
Ma  24-10 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 25-10 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 26-10 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 27-10 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, klaverjassen
Do 27-10 14.00 uur Meerzicht Scharwoude Bingo, kosten €5, 00
Vr 28-10 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Vr/za 28/29-10 20.00 uur Zaal Dolleburg Voorstelling Toneelvereniging 
    Nieuw Leven.
Za 29-10 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Zo 30-10 14.00 uur Meerzicht Scharwoude Dotpainting, kosten €15, 00
Ma t/m vr 31-10 t/m 04-11 18.30 u. Café Julius, Avenhorn Voorrondes biljarttoernooi
Ma  31-10 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Ma t/m za 31-10 t/m 05-11  Collecte Diabetesfonds
Woe 02-11 18.30-20.00 uur Begraafplaats Scharwoude Lichtjesavond (Allerzielen)
Woe 02-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 05-11 20.00 uur R.K. Kerk De Goorn Rockin’Bach
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
Zo 13-11 14.30 uur ’t Wijdt, Berkhout Sinterklaasintocht
Ma tot za 14-11 tot 19-11  Collecte voor het gehandicapte 
    kind
Woe 16-11 20.00 uur Loos Cacao Jaarvergadering ijsclub 
    Bobeldijk
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Za 19-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Laduc + Memphis 2, 
    Nashville&Memphis
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Vr 25-11 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
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
Vr 30-12 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Ma 02 t/m 07-01. 2023 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Open biljarttoernooi 
    De Goorn

FAMILIEBERICHT

Dankbetuiging
Wij willen iedereen bedanken voor de warme belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen 
en bezoekjes, na het overlijden van mijn lieve man en onze altijd trotse vader en opa (opi) 

Jan Windt
Wij waarderen dit enorm.
 Alie Windt
 kinderen en (achter) kleinkinderen

TENSLOTTE

Oproep van de Heraut
Wij zijn op zoek naar een nieuw redactielid om ons team te versterken. Op dit moment zijn wij 
met drie personen en daar past een vierde lid bij. De redactievergaderingen zijn om de week op 
de woensdagavond.
Heb je interesse en is je kennis van de Nederlandse taal goed, bel dan naar één van de telefoon-
nummers voorin deze Heraut. Wij maken dan een afspraak met je om een vergadering bij te wonen 
en kun je zien wat er precies komt kijken bij het maken van een dorpsblad.

Vrijwilliger gevraagd.
Op zorgboerderij de Mijzenhoeve in Avenhorn zijn wij op zoek naar:
Iemand die onze jongeren op zaterdag of een keer door de week kan ondersteunen met digitale 
leeromgeving met leuke leerzame cursussen.
Wie kan ons helpen?
Voor vragen of anders info@mijzenhoeve.nl
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22 en 29 oktober
‘KOOPJES DAGEN, JE ZULT VAST EN ZEKER SLAGEN’

WAAR: in Hensbroek
Van servies tot kleding, speelgoed van alles zit erbij.

Locatie: 
Gemaalweg 11 (eerste pad links)

Tijd: 10.00 tot 14.00 uur
Pinnen is niet mogelijk.

Na enkele jaren van stilte is er op 23 oktober weer een gezellige creatieve markt, in en rond ‘de  
Oude School’, Dorpsweg 70 in Hensbroek.
Er zijn diverse mooie, leuke, creatieve kramen aanwezig. Ook kunt u er terecht voor oudhollandse 
spellen en natuurlijk een lekker kopje koffie.
De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis.
U bent van harte welkom!

Beste verzorgers wie heeft er een nest met jonge kittens waar wij er 1 of 2 van over kunnen ne-
men? Graag een kat die gewend is met jonge kinderen.

Tel. 06-23431374.

‘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 26 oktober vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


