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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1448
15 november 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 23 november 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
De vlag uit voor….. onszelf! 
De Heraut is bezig met zijn 60ste jaargang en dat vinden wij een hele 
prestatie. Er zijn ons al heel wat redactie- en bestuursleden voorgegaan, 
het is ook een leuke vrijwilligersbaan die niet veel tijd kost en je maakt 
toch maar even elke 2 weken zo’n leuk blad dat huis-aan-huis verspreid 
wordt in wel 7 dorpen! 

En wij, de redactie van de Heraut doen zaterdag 12 november mee aan 
de pubquiz in de kerk van Oudendijk. U leest waarschijnlijk alles over de 
afloop in de volgende Heraut.

Veel leesplezier weer!
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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

GRIEPVACCINATIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT 2022
Wij willen iedereen die voor de griepvaccinatie in aanmerking komt, uitnodigen in

Café De Ridder, Kerkebuurt 171, 1647 ME Berkhout  -  op donderdag 17 november 2022
We hebben eind oktober de uitnodigingen per post verzonden. Mocht u deze niet hebben ontvangen 

neemt u dan contact op met de praktijk.
Voor een aantal  mensen geldt dat ze ook in aanmerking komen voor de pneumokokken-vaccinatie. 

Dit gebeurt samen met de griepvaccinatie.
Bij klachten die passen bij Covid-19 verzoeken wij u een andere afspraak te maken via de assistente.

Aangezien de prik in de bovenarm wordt gegeven, adviseren we makkelijke kleding.

Om de administratie te vereenvoudigen, willen we graag dat u de oproep meebrengt.
Voor de meest actuele informatie zie ook onze website www.dewaterling.nl

Team Huisartsenpraktijk Berkhout
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      GEMEENTE ZEEVANG EN OUDENDIJK

     BERKHOUT      

Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of 
huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met 
de scriba.
ds. J. J. (Hans) Reedijk  tel: 0299  - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba Prot. Gemeente Koggenland
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten 
van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Ledenadministratie;                   tel: 072 - 50 21 805 e-mail info@pg-koggenland.nl
Scriba Gemeente Zeevang en Oudendijk
mw. W. ( Willie) Koole tel: 0299- 403 894 e-mail:  info@pkzo.nl
Website: www.pknzo.nl

datum tijd plaats voorganger organist
20 nov. 10.00 uur  Beets ds. H.Reedijk  dhr. E. Hinfelaar
   Gedachteniszondag in Zeevang-Oudendijk
    Geen dienst in Koggenland
27 nov.  10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk dhr. J.Stens
   Gezamenlijke dienst met P.G.Koggenland
   1e Adventszondag.
                           
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen     072 - 50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik   0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls  0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze   0229 - 56 15 91

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten of behoefte heeft aan een 
telefoongesprek, neemt u dan contact op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN 
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen.  De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt 
gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan.

HWK Hulpverlening  p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
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 donderdagochtend 

tussen 09.00 uur en 11.30 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOORHET WEEKEND VAN 19 T/M 25 NOVEMBER 2022.
Zat. 19 nov.  16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 20 nov. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v. het Dominicuskoor
Don. 24 nov. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering   

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 26 NOV. T/M 2 DECEMBER 2022.
Zat. 26  nov. 16.30u Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.27 nov. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v. Remember
   60 jarig huwelijksjubileum familie Weel-Knol
Don. 1 dec 16.00u Stille aanbidding
  16.30u Eucharistieviering  

Overleden:  Johan Smit
                     Alie Kenter-Klaver, 80 jaar
                     Ente Reus, 84 jaar
         Greet Kluft-Schouten, 75 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje naast de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief of 
op de website: www.parochiedegoorn.nl
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.      

Kennisgeven van geboorte en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 
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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

UITNODIGING EERSTE COMMUNIE

Beste ouders, 

Komend voorjaar doen weer een aantal kinderen in onze parochies mee met de voorbereiding en 
de viering van de Eerste Heilige Communie. 
Hiervoor komen de kinderen in aanmerking vanaf groep 4, in de leeftijd 7/8 jaar. 

De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de kinderen uit de parochies van De Goorn, 
Spierdijk/Zuidermeer en Ursem. De werkmiddagen zijn op verschillende doordeweekse midda-
gen, afwisselend in de verschillende kerken.
De presentatieviering vindt plaats in Ursem op zondag 12 februari 2023. De viering van de 
Eerste Heilige Communie vindt plaats in De Goorn op zondag 14 mei 2023.

Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan vragen wij u om onderstaand strookje in te vullen en te 
mailen, of in te leveren wanneer mailen niet lukt. Mailen heeft sterk de voorkeur. 
Uiterste aanmelddatum is 19 december.

Maandag 23 januari 2023 om 20:00 uur is er een informatieavond voor de ouders van de kinderen 
die mee zullen doen. Deze avond wordt gehouden in de kerk in De Goorn.

De kosten van de Eerste Communie zijn 20,00 euro per kind.

Werkgroep Eerste Communie Waterkant Zuid:
Pastor Anne-Marie van Straaten, Marleen Kicken, Peter vd Lee en Annemarie Leeuw

Mail: EHCwaterkantzuid@outlook.com
Of inleveren bij:
- Parochie De Goorn, De Goorn 67
- Parochie Spierdijk, Dr. Bloemstraat 1
- Parochie Ursem, Noorddijkerweg 1
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Aanmeldingsformulier Eerste Heilige Communie

-------------------------------------------------------------- 
Ja, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding en viering van de Eerste 
Communie 2023. 

Naam kind:  ..................................................................................................................................................................................................................

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

Postcode/woonplaats: ..........................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer: .....................................................................................................................................................................................................

Geb.datum: ....................................................................................................................................................................................................................

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

-------------------------------------------------------------- 

o  Ik ben akkoord met het tonen/opnemen van mailadres en/of telefoonnummer in mail- of 
Whatsapp-groep.

o  Ik ga akkoord met het maken van foto’s van de kinderen tijdens de bijeenkomsten en vierin-
gen welke alleen gebruikt worden voor de ouders van de communicanten en parochiebladen.

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

INSPIRERENDE LIEDEREN ALS BRON VAN BEZIELING
“HOEVER IS DE NACHT?”
Juut Meijer preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op 
zondag 4 december 2022 om 11.00 uur. 
Het jaarthema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “Inspire-
rende liederen als bron van bezieling”. 

In deze viering zal Juut Meijer spreken over “Hoever is de nacht”  (VL389). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt 
zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
Juut Meijer studeerde theologie met predikantsopleiding en pastorale psychologie aan de VU, 
godsdienstonderwijs en vormingswerk aan de UvA. Ze is als pastor verbonden aan de Dominicus 
gemeente in Amsterdam.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 4 december te ontmoeten. U bent van harte 
welkom. 
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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ONVERGETELIJKE ONTMOETINGEN IN KOGGENLAND
Onvergetelijke ontmoetingen is een activiteit voor Koggenlandse inwoners 
met geheugenverlies, (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Zij kun-
nen er terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en 
advies. De activiteit vindt op de dinsdag plaats in Rozenstaete, Kantbeugel 19 
in De Goorn.
Waarom?

Mensen met geheugenverlies of (beginnende) dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen ze vaak een beroep op partners, kinderen, familiele-
den, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, 
informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met dementie zichzelf langer redden én kan de 
mantelzorger de zorg langer volhouden. Onvergetelijke ontmoetingen biedt deze benodigde steun 
en begeleiding, samen met de samenwerkings-partners, lotgenoten en betrokken vrijwilligers.

Hoe werkt het?
De persoon met geheugenverlies of (beginnende) dementie komt alleen, of samen met zijn of 
haar mantelzorger naar de activiteiten van Onvergetelijke ontmoetingen. De deelnemers geven 
wekelijks invulling aan de activiteiten, bijvoorbeeld een spel doen, lezen, mandala’s kleuren, puz-
zelen, praten, eten of drinken. Individueel of in groepsverband, zelfstandig, of met ondersteuning 
van in te schakelen vrijwilligers of professionals. We starten om 10.00 uur vanaf de koffietafel en 
eindigen met een lunch, afsluiting is 13.00 uur. De bijeenkomst kost € 5,- per persoon, inclusief 
consumpties en lunch. 

Interesse?
Wens je aanvullende informatie, of heb je interesse om mee te doen? Neem dan contact op met 
projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar via wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn, 
telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. 

17 DOELEN VOOR EEN BETERE WERELD
HOE JIJ KAN BIJDRAGEN AAN EEN BETERE WERELD IN 2030
Op woensdag 16 november nodigen we je uit in de NH kerk van Ursem om 19.30 uur. 
Mena Leila Kilani, sr. projectmanager van SDG Nederland, lid van Rotaryclub Alkmaar 
en van de district commissie duurzaamheid en leefomgeving, gaat met ons in gesprek. 
‘De wereld mooier maken doe je niet alleen’. 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doe-
len om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Deze doelen zijn afgesproken door de 
landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. 
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Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het 
zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. SDG Nederland is het 
netwerk van iedereen die in ons land aan de doelen wil bijdragen.

Hoe jij kan bijdragen aan een betere wereld in 2030?
Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen, moeten we op elkaar kunnen rekenen. 
Iedereen heeft een schakel in handen om de wereld in 2030 duurzamer en eerlijker te maken. 

Ben jij benieuwd naar hoe wij onze leefomgeving groen, schoon, inclusief en eerlijk kunnen ma-
ken?
Meld je dan nu aan! info@rotaryclubkoggenland.nl  We hanteren een vol = vol beleid dus wees 
er snel bij!

De lezing is gratis wordt georganiseerd door Rotaryclub Koggenland en mede mogelijk gemaakt 
door de NH kerk in Ursem, Kerkepad 4. Voor het onderhoud van dit pittoreske kerkje is een col-
lectebus aanwezig voor een bijdrage. 

INFORMATIEAVOND ‘MIJN BUURTJE’ OP 17 NOVEMBER 

 

Iets betekenen voor jouw buurt? Kom naar de informatie-
avond MijnBuurtje.nl op 17 november. 
Als betrokken inwoner ken je jouw buurtje goed. Je weet wel-
ke mooie dingen er gebeuren, kent veel mensen en weet wat 
het dorp allemaal te bieden heeft. Denk bijvoorbeeld aan nuttige 
voorzieningen, leuke activiteiten, mensen, verhalen, oproepjes, 
mooie plekken en ideeën. 
Helaas weet niet iedereen wat er allemaal bestaat en wat mogelijk is en daar wil gemeente Kog-
genland samen met jou verandering in brengen. 
 
Alles op één plek zichtbaar 
Daarom maken we alles dat er is, op één plek zichtbaar en voor iedereen makkelijk vindbaar op 
een online platform. Er ontstaat meer betrokkenheid en jouw buurt wordt zo een nog fijnere plek 
om te wonen. 
Om dit te bereiken kiest de gemeente Koggenland voor de aanpak van mijnbuurtje.nl.  
Met deze aanpak maken buurtbewoners als ‘buurtverbinder’ alle mooie dingen in hun dorp zicht-
baar op een online platform. Ook zorg je als buurtverbinder voor meer betrokkenheid onderling. 
Op het online platform vind je ook de digitale sociale kaart met verenigingen en alle voorzienin-
gen op het gebied van zorg en ondersteuning. Zo ontstaat een netwerk waaraan iedereen kan 
deelnemen. 
 
Meer weten? Meedoen? Kom dan naar de informatieavond! 
Vind je het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen worden betrokken bij het dorp? Werk dan 
samen met de gemeente Koggenland aan een plek waar iedereen elkaar en alles in de buurt kan 
vinden. Zodat er meer betrokkenheid en nóg meer energie ontstaat. We zoeken enthousiaste 
inwoners die samen met ons de schouders onder het digitale community-platform gaan zetten. 



10

Tijdens de informatieavond op donderdag 17 november om 19.30 uur hoor je wat dit inhoudt. 
De bijeenkomst is in Het Wapen van Wogmeer en duurt tot 21.30 uur. Wethouder Marian van 
Kampen ontvangt je graag vanaf 19.15 uur. Neem gerust buren, familie en vrienden mee! 
 
Stuur een mailtje 
Laat je even weten als je komt? Stuur dan vóór 10 november een mailtje naar 
mijnbuurtje@koggenland.nl ter attentie van Peter Rethans.
Alvast benieuwd naar voorbeelden van zo’n online platform? 
Kijk dan eens op www.fijnjetezien.nl, 
www.kijkindekernen.nl of www.puurpapendrecht.nl. 
 

SINT GENESIUS GAAT EINDELIJK WEER OPTREDEN
18 + 19 NOVEMBER A.S. DORPSHUIS ZUIDERMEER
Gelukkig, de culturele sector is in Nederland weer volop actief. Overal genieten mensen weer van 
de o zo belangrijke afleiding van de dagelijkse beslommeringen. De grote theaters bieden weer 
een scala aan aanbod van cabaret, musicals, opera, toneel en overige vormen van volksvermaak. 
Ook de kleinere dorpsverenigingen hebben de draad weer opgepakt, zo ook toneelvereniging Sint 
Genesius in Zuidermeer. 

Zij krijgen nu eindelijk de kans om het stuk waar ze in 2020 al een start mee hebben gemaakt en 
dat ze in 2021 op het allerlaatste moment niet door zagen gaan, alsnog te spelen. ‘t Is “bingo” op 
de camping, van Evelien Evers, speelt zich af ergens in het oosten van het land. Jos is tegen wil en 
dank met zijn vrouw Ina meegegaan naar de camping, waar ze in de caravan van de buurman van 
Wilfried mogen verblijven. Daar staan ze naast de caravan van Hetty en Gemma, die hun Herman 
hebben meegenomen. Beide stellen krijgen onverwachts en ongewild bezoek. Cor, Dienke, Janne-
ke en Wilfried zorgen er vervolgens voor dat het voor alle betrokkenen een vakantie wordt die ze 
nooit zullen vergeten. 

Als u wilt weten wie er schuil gaan achter deze namen, raad ik u aan om op één van de avonden 
naar Zuidermeer te komen. Tiny Büscher uit Avenhorn maakt haar regiedebuut en ook in de cast 
zijn er voor de toeschouwers die Sint Genesius al langer kennen wat nieuwe gezichten te bewon-
deren. Zo hebben twee actrices van Rederijkerskamer Elena uit Grosthuizen een gastrol en maken 
oudgedienden een come-back. 

De entreeprijs is nog steeds €5,-, kinderen van de basisschool mogen zelfs voor €1,- naar binnen! 
Met zoveel vrijwilligers in de club en medewerking van de geweldige groep mensen achter ons 
prachtige Dorpshuis, lukt het ons om dit zo te houden.
Op beide avonden gaat de zaal om 19.30 uur open en starten we om 20.00 uur. Reserveren is niet 
nodig, al zijn de beste plaatsen uiteraard voor “de vroege vogels.”
We zien u graag aan de deur verschijnen en wensen u alvast een zeer vermakelijke avond.

 Toneelvereniging Sint Genesius Zuidermeer
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Door omstandigheden kan het concert op 20 november a.s. van het 
Wogmeer Vocaal Ensemble helaas niet doorgaan.
De uitvoering wordt uitgesteld naar: 12 februari om 15.00 uur 2023.
Wij zullen dan hetzelfde concert zingen met begeleiding op piano door 
Theresa van Esse-Ziegler.

Met vriendelijke groet,
Marga Smal, WVE
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KERSTMARKT VERENIGING MEERZICHT
De kerstmarkt wordt dit jaar georganiseerd op zondag 27 november met 
voor u weer een gezellige middag. Nieuw dit jaar is de voorverkoop van 
onze waar op zaterdag 26 november met korting van 20 % op alle arti-
kelen. De markt is zaterdag open vanaf 11:00 tot 15:00 uur en op de 
zondag van 11:00 tot 16:00 uur. Op de markt staat ook de kraam van de 
Handwerkclub en een kraam met verkoop van cd’s en dvd’s.
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Op zondag draaien we het Rad van Fortuin om 12:00 uur en 13:30 uur, de superronde is om 15:00 
uur met extra luxe prijzen, de hoofdprijs is een fiets!
Voor de kinderen is er een knutselhoek, een grabbelton.
Komt u allen langs, drink een glaasje glühwein, eet oliebollen en voor de gezelligheid. U kunt uw 
bestellijst voor oliebollen voor oudejaarsdag invullen.
We zien u graag op onze kerstmarkt in de recreatieruimte aan de T.v.d. Meerstraat 57 in 
Scharwoude. 

Met vriendelijke groet, Bestuur Vereniging Meerzicht
Locatie: T van der Meerstraat 57, Scharwoude

JAARVERGADERING
Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit voor de 
jaarvergadering op donderdag 1 december 2022 
in Les Deux Ponts om 20.00 uur
                                                                                                

De agenda:
 1:  Opening met koffie/thee van de penningmeester.
 2:  Mededelingen en ingekomen stukken.
 3:  Vorig jaar is de jaarvergadering niet doorgegaan, we hebben afscheid genomen van Suzanne 

Winder. Mandy Dobber is in haar plaats penningmeester geworden.
 4:  Jaarverslag.
 5:  Bestuursverkiezing.
 Aftredend en niet herkiesbaar: René Dik en Arie Janpieter Hoek Spaans. Alain Roos heeft 

zich beschikbaar gesteld om in het bestuur plaats te nemen. Aftredend en herkiesbaar: Wim 
van Dijkman 

 Indien er bezwaren zijn, meld dit dan voor 24 november bij de secretaris.           
 We zijn tevens op zoek naar een nieuw bestuurslid, indien je belangstelling hebt, meld je 

dan voor 24 november aan bij voorzitter Rens Dobber of secretaris Harmina ter Schure, of 
info@ijscluboudendijk.nl

 6:  Financieel verslag. We hebben dit jaar ongeveer quitte gespeeld, er zijn vaste kosten zoals de 
bijdrage aan het verenigingsgebouw, onderhoud materiaal, afdracht KNSB enz.   

 7:  Verslag kascontrole commissie.
 8:  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
 9:  Jeugdschaatsen.
10:  Bespreking winterprogramma en een gezellige winteravond.
11:  Rondvraag.
12:  Sluiting.

Vorig jaar hebben we wederom vanwege coronamaatregelen geen jaarvergadering kunnen houden. 
Ook hadden we geen winter van betekenis. Wel hebben we weer meegedaan met het jeugdschaatsen 
van IJsclub Scharwoude/ Grosthuizen op de Westfries. Onze website is www.ijscluboudendijk.nl  
Onze ijsclub wil graag een goede winter waarbij we ook wat mogen organiseren, dus misschien tot 
ziens bij de jaarvergadering of op het ijs! 
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Jeugdschaatsen seizoen 2022/2023
Dit winterseizoen gaan we weer samen met IJsclub Scharwoude/Grosthuizen Jeugdschaatsen op 
de ijsbaan in Hoorn. Het seizoen start op zaterdag 17 december. We schaatsen van 07:55 tot 
08:55 uur. Een helm kan ook geleend worden. Na opgave en betaling schaatst uw kind tussen 
de 6 (na overleg) t/m 12 jaar mee. Deelnemers die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen een 
speciale nieuwsbrief. Rond 15 november kun je inschrijven via het formulier op de website van 
IJsclub Scharwoude/Grosthuizen, hier staat ook nadere informatie. Wij wensen de kinderen een 
fijn jeugdschaatsseizoen. 

Een herkenbaar stukje van De Goorn, met de St. Rosa-school in volle glorie. Deze bewaarschool 
voor katholieke kleuters werd op 26 mei 1935 ingewijd en was gebouwd door aannemer G. Kunst 
uit Avenhorn. Het ontwerp kwam van een tekening van pastoor Jansen, die daarbij de hulp kreeg 
van bouwkundig ingenieur Van der Heiden. Het prachtige hek was een geschenk van de parochia-
nen. Deze heeft plaats moeten maken voor een stoep. Wel zo veilig, maar ook jammer. Al een jaar 
na de opening zaten er zo‘n honderd kinderen op deze bewaarschool, want de katholieke gezin-
nen van De Goorn waren in de regel niet klein. Er werd eveneens naailes gegeven. Zo stond er in 
het Westfriesch Dagblad van 30 juni 1939 geschreven: ”Voor de eerste maal werd door de R.K. 
Vereeniging tot Bevordering van Industrie- en Huishoudonderwijs ‚St. Anne‘ op de St. Rosa-school 
alhier het examen afgenomen voor lingerie en costumière. Alle candidaten zijn geslaagd”. Kijk op 
www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, 
Oudendijk en Scharwoude. Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansicht-
kaartenberkhout.nl. Met dank aan Jos van der Lee.

Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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VEILIG THUIS NHN EN GEWELD HOORT NERGENS THUIS ORGANISEREN MINISyMPOSIUM 
‘ORANGE THE WORLD’ 
Speciaal voor professionals die het verschil willen maken!

Op donderdagmiddag 1 december 2022 organiseren Veilig Thuis Noord-Holland Noord 
(NHN) en Geweld hoort nergens thuis voor professionals het minisymposium Orange 
the World in het filmhuis van Alkmaar. Orange the World houdt in wereldwijde aandacht 
voor het thema ‘Tegen geweld tegen vrouwen en meisjes’. Dit jaar staat in het teken van 
preventie, met als motto: iedereen kan het verschil maken! 
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SINTERKLAAS TONEEL 
Zoals jullie in de vorige editie van de Heraut gelezen hebben, gaan wij in 
Grosthuizen weer Sinterklaas voorstellingen opvoeren.
Bijzonder is dat wij vrijdag, na de voorstelling, gaan dansen tijdens de disco. 
Wat ook bijzonder is, is onze samenwerking met de KinderKledingbank. 
Ook dit jaar willen wij kinderen laten genieten van het Sinterklaasfeest, 
voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Onze sponsoren betalen een aantal 
kaarten voor de voorstellingen. Wat wij vorig jaar hebben gehoord is dat 
particulieren dit ook graag zouden doen. 

Sinterklaas toneel.

Zoals jullie in de vorige editie van de Heraut gelezen hebben, gaan wij in Grosthuizen weer
SInterklaas voorstellingen opvoeren.
Bijzonder is dat wij vrijdag, na de voorstelling, gaan dansen tijdens de disco.
Wat ook bijzonder is, is onze samenwerking met de KinderKledingbank.  Ook dit jaar willen
wij kinderen laten genieten van het Sinterklaasfeest, voor wie dit niet vanzelfsprekend is.
Onze sponsoren betalen een aantal kaarten voor de voorstellingen. Wat wij vorig jaar
hebben gehoord is dat particulieren dit ook graag zouden doen. Onder deze tekst treft u een
QR code met de link naar onze bank. U kunt zelf het bedrag kiezen welke u zou willen
sponsoren. Daarvoor onze hartelijke dank.
Wilt u meer informatie neemt  dan contact met onze vereniging middels een e-mail.
rederijkerskamerelena@gmail.com

Bestuur Rederijkers kamer Elena.
Martine Doodeman

Naast deze tekst treft u een QR code met de link naar onze bank. U kunt zelf het 
bedrag kiezen welke u zou willen sponsoren. Daarvoor onze hartelijke dank.
Wilt u meer informatie neemt dan contact met onze vereniging middels een 
e-mail. rederijkerskamerelena@gmail.com

Bestuur Rederijkers kamer Elena.
Martine Doodeman

STICHTING WATERTHEATER OUDENDIJK PRESENTEERT: 
‘Een geweldige kerst’ 
Zin om na Sinterklaas helemaal in de kerstsfeer te komen? Het Watertheater komt dit 
keer met een kerstproductie en combineert theater met een heerlijk driegangendiner, 
verzorgd door Eetcafé Les Deux Ponts.  

Tussen de gangen door 
kijkt u naar ‘Een geweldige 
kerst’ dat zich afspeelt op 
kerstavond en u laat zien 
hoe een aantal mensen die 
avond met elkaar door-
brengt. Onder het mom 
van gezelligheid zijn verve-
ling, sleur, liefdeloosheid 
en het onvermogen echt 
contact met elkaar te heb-
ben duidelijk aanwezig. 
Het einde van het stuk 
krijgt echter een verrassen-
de wending. 

U bent van harte welkom voor een sfeervolle avond in ons kerkje op: 
Donderdag 8 december en Vrijdag 9 december 
Aanvang: 18.30 uur Entree: E 40,- p.p. voor theater én een heerlijk driegangen diner 
Reserveren via: www.kerkoudendijk.nl/ticketshop 
‘Een geweldige kerst’ is een bewerking van Anna Bongers van Alan Ayckbourn’s  
‘Prettige feestdagen’. 
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KAMPIOENSCHAP, BACH, SPECULAAS, BIER EN KERSTSPECIAL.

Kampioenschap
Het A-orkest heeft zaterdag 29 oktober op de Nederlandse Brassband 
Kampioenschappen (NBK) een 6e plaats in de 1e divisie behaald. In totaal 
namen 41 brassbands uit heel Nederland in verschillende divisies deel 
aan dit kampioenschap.
 

De uitvoering van Kunst naar Kracht werd door de jury beloond met 86 punten. Dit betekent dat 
de jury een 8,6 heeft gegeven voor de uitvoering van het verplichte muziekstuk. Een mooi resul-
taat, al hadden we vanuit onze voorbereidingen en na afloop van ons optreden meer verwacht. 
Na vorig jaar als 4e te zijn geëindigd hadden we onze pijlen gericht op een plek in de top 3. De ver-
schillen tussen de orkesten lagen dicht bij elkaar en de jury besloot anders. Toch is het orkest het 
afgelopen jaar weer gegroeid en met de opmerkingen vanuit het juryrapport gaan we het komende 
jaar weer verder bouwen aan de kwaliteit van onze band.

Bach
Op zaterdag 5 november j.l. speelde New Brass & Rhythm samen met het projectkoor van Hoebe 
muziekprojecten en solist Enrico Kors tijdens het concert Rockin’ Bach. 
Een ode aan de componist Bach, nu vertolkt door de brassband en prachtig klinkend in de akoes-
tiek van de kerk. Veel positieve reacties waren er uit het publiek te horen na afloop van dit concert. 
Een muziekstijl die niet vaak door ons vertolkt wordt en daarom uitdagend om te spelen. We 
kijken terug op een mooie muzikale bijdrage van New Brass & Rhythm. 

Speculaas
Van 7 t/m 20 november komen we bij je aan de deur voor onze jaarlijkse speculaasactie. Uiteraard 
verkopen we ook onze heerlijke speculaas digitaal.

Via onze webshop kan je speculaas bestellen, wat vervolgens thuis wordt 
afgeleverd. Scan de QR-code en je kunt direct een bestelling plaatsen. Eén 
pakje voor €3,00 en een set van 4 pakjes voor slechts €11,-

Zie ook: bbknk.nl/winkel

Jubileumbier
Heb je ze al geproefd? Ons jubileumbier; een mooi vol blond bier dat lekker zacht 
smaakt en een tripel bier dat tevens makkelijk wegdrinkt, maar wel de echte 
“tripel-body” meekrijgt.

Het blond bier heeft de naam “Kunst” gekregen en de tripel de naam “Kracht” 
vanwege de stevige body van dit heerlijke bier. Je kunt beide bieren bestellen via 
onze webshop. Losse flesjes, of diverse pakketten.
Klik op de QR-code voor je bestelling of ga naar bbknk.nl/winkel
Zoals een Westfries het zou zeggen:
“As je mooi anzit, ken je van Kunst nei Kracht!”
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Kerstspecial
Op zaterdag 17 december geeft brassband Kunst naar Kracht een mid-
dag- en een avondconcert, geheel in kerstsfeer. Deze kerstspecial is de 
afsluiting van ons jubileumjaar en belooft een sfeervol concert te worden 
met medewerking van een projectkoor. 
Onze oproep voor leden van dit projectkoor is zeer succesvol geweest. 
Inmiddels hebben ruim 40 zangers/zangeressen zich aangemeld voor dit 
koor. 

De komende periode zullen zij zich volop storten op het instuderen van het kerstrepertoire.
Ook de repetities van de brassband staan in het teken van het instuderen van populaire kerstmu-
ziek. Het worden 2 hele speciale kerstconcerten die je niet mag missen!
Kaarten zijn te bestellen via onze website. Zie onderstaande flyer:
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

Zoals in de vorige Heraut aangegeven houden we op 17 december ons Kerstconcert, “Wie goed 
doet…..,”  in de Nederlands Hervormde Kerk in Berkhout, aanvang 20 uur.
Surprise!! Op zondag 18 december vindt ook in deze Nederlands Hervormde Kerk in Berkhout 
een matinee plaats van dit Kerstconcert. Het thema “Wie goed doet…..,” is gemaakt rond een 
kerstverhaal. We garanderen zeker een plek voor u met reservering! 
Reserveren via Klaas Knol: 06-5589 7118 of per mail knol.k@quicknet.nl 
Als ik terugkijk op onze laatste repetitie waar met ontzettend veel enthousiasme werd gezongen, 
dan lijkt het plezier met het zingen alléén maar te groeien. En we genieten er al zo van, dit natuur-
lijk naast alle gezelligheid. Die sfeer eens proeven, dat kan: onze volgende repetitie is op woensdag 
17 november om 20.00 uur in De Ridder in Berkhout. 
Bel voor info naar Sieta 06 8353 2727 of Marianne: 06 1890 1974.
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Met 11 tafels bezet gaan we de derde ronde in van het klaverjasseizoen in de 
grote zaal van het ”Buurthuis” de Rozenstaete. 
(de Rozenstaete is geen verzorgingshuis meer en iedereen zou daar kunnen 
wonen) Ko de voorzitter verwelkomd ook weer een paar nieuwe leden en 
wenst de aanwezige een gezellige middag. In de eerste ronde waren er paar 
met een echt hoge punten, ja…. inderdaad, dan zijn er ook een paar met hele, 
hele lage punten.

Maar zie, in de tweede ronde 
bleken die hoge punten niets 
meer waard en komt het 
gemiddelde weer onder de 
noemer normaal en moet de 
derde ronde de winnaar gaan 
aanwijzen.
Toen Janny Laan en ”haar” 
team alle punten van de 
deelnemers hadden opgeteld is 
de conclusie, dat bij de eerste 
tien er helemaal geen man 
bij is. Mannen hoe komt dat, 

hadden jullie je dag niet?? Na de prijsuitreiking gingen de eerste drie met de hoogste punten nog 
even op de bekende foto. 
De uitslagen en de totale stand wordt regelmatig geplaatst in de Heraut.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
1 Janny Pronk  5576 
2 Annie Vlaar  5367 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
3 Tiny Schouten  5115 Aanvang 14.00 uur. 
4 Annie Luitjes  5067 Kosten € 2,50 + koffie/thee + drankje
5 Corrie Hendriks  5015    
6 Trees Groen  5009 Agenda:
7 Riet de Lange  4981 03 november; Thema: Gemeente Koggenland
8 Riet van Diepen  4966 10 november; Thema: Hoedenmuseum 
9 Henny van Diepen 4929                       ”zet hem op”
10 Truus de Moel  4919 17 november; Klaverjassen   
           
   Johan van Loodam
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DE KERKEBUURT (164) OMSTREEKS 1900

Het huis van Jan Maars Nierop, Kerkebuurt 
164, werd gebouwd door metselbedrijf Lan-
gereis. Arien Langereis zien we boven in het 
raam. Anno 2017 wordt het huis bewoond 
door de familie Kroone.
Links staat een prachtige koets op het pad.
Dit en meer ziet u op HKBB.nl en op ansicht-
kaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158

HET B.B.B.- BILJARTTOERNOOI 2022
Op de vrijdagavonden van 14 en 21 oktober werd het 48ste Berkhouter Biljart Bokaal ( B.B.B.) 
toernooi gespeeld. De 3 biljartverenigingen, Carambole, Westerkogge en de Ridder St Joris selec-
teerden ieder 4 spelers, neergezet in 2 poules van 6.
De winnaars van deze 2 poules speelden uiteindelijk om de B.B.B. bokaal.

Gelijk aan de tennisfinales tussen de zusters Williams ( = 
Sister Act ) zo ging onze finale tussen de broers Dirk en 
Jaap Langenberg ( = Brother Act ). Zou hun doorgebrachte 
jeugd in, wat ooit het café “de Goede Verwachting” in Bo-
beldijk was, debet zijn aan deze finale tussen de broers?
Ze speelden een mooie finale, zelfs het publiek aan de bar 
was stil, wat nogal ongebruikelijk is. Met Jaap als winnaar, 
gefeliciteerd, en op de foto is te zien dat de broers zich in 
deze uitslag konden vinden.

 Namens de Carambole, Gerrit Schuijtemaker  
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SCHERVEN BRENGEN GELUK, DOOR ELLEN RUIJTER OP 
27 OKTOBER IN VILA GROET
Bodemvondsten 16e -17e -18e eeuw uit de Rijp en Graft.
Dat scherven wel degelijk geluk brachten, ondervond de 
spreekster, mevr. Ellen Ruijter een aantal jaren geleden. 
Nadat de boedel van haar oom verdeeld was bleef de grote 
verzameling scherven over, niemand wilde ze hebben, 

geef ze dan maar aan mij zei Ellen. Zo belandde de grote verzameling  van haar oom bij haar, hij 
had al deze scherven gevonden op zijn akker in de Eilandspolder. Zij ging zich verdiepen in deze 
vondsten en dook in de wereld van aardewerk en porselein.
Er zijn vele soorten aardewerk zoals: roodbak aardewerk, slibaardewerk uit N-H en majolica uit 
het Midden Oosten. Het porselein kwam uit China. Via foto’s liet zij ons verschillende voorbeelden 
zien. De vondsten bleken uit de 16e, 17e en 18e eeuw te komen. Van al die scherven maakte zij 
mooie kunstwerken, zelfs sieraden in zilver gevat en kwam zo tot verrassende resultaten. Ook had 
zij dozen met de scherven mee zodat wij die in het echt konden bewonderen.
Mevr. Ellen Ruyter werd na haar uitleg hartelijk bedankt door voorzitster Paula. Met voor de leden 
een tot ziens op de volgende avond, 24 november in Brasserie de Grost. Dan komt goochelaar 
Korvera ons vermaken.

Margreet de Reus.

KOGGENLAND HELPT 
Als we de zomer achter ons laten en de donkere avonden 
langer worden inderdaad het schiet al weer hard op rich-
ting december. In dit berichtje wil ik speciaal even namens 
alle Oekraïense bewoners van het Ooms-Structon pand in 
Scharwoude alle donateurs bedanken. Variërend van kin-
derfietsjes tot verlichting voor in de woonkamers 
en de gezelschapsspelletjes. Er is al aardig wat door ook de lezers van de Heraut gedoneerd. Toen 
we begin april met vele vrijwilligers en partijen het pand aan het inrichten waren dacht ik zelf nog, 
hoop dat ze met de kerstdagen weer veilig thuis kunnen zijn. Helaas niet dus.

Wat leven wij toch in 
een geweldig en rijk land 
waar we dankbaar, trots 
en met veel verenigde 
krachten en inzet van 
onze gemeenschap, een 
opvang voor Oekraïen-
se oorlogsvluchtelingen 
zoals in ons kleine dorp 
Scharwoude kunnen re-
aliseren. 
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Er wordt veel creatief geknutseld en voor Halloween wisten een paar dames van oude oranje 
T-shirts een heuse Pompoenen collectie te maken. Met zwarte wol en van papier geknutselde 
spinnen is een hoekje in de kantine het overduidelijke signaal dat ze Halloween geweldig vinden. 
De muziekclub is inmiddels gestart met 9 bewoners en daarnaast krijgen kinderen pianoles en de 
gelegenheid bijvoorbeeld gitaar te leren spelen. 

De komende donkere maanden zal dat nog een welkome afleiding bieden. Zonder in te gaan op 
“donkere maanden” die dagelijks van het journaal tot ons komen proberen de bewoners vooruit 
te blijven denken. De Kerst is op komst en een aantal bewoners vroeg mijn hulp om in het grote 
gebouw een kerstsfeer te creëren. Nu ben ik niet zo’n crea Bea maar weet inmiddels wel dat alleen 
met elkaar gedeelde vragen  - gezamenlijk beantwoord kunnen worden. Een mooie kerstboom was 
na één berichtje aan het gemeentehuis snel geregeld en voor de rest van de kerstversiering van de 
boom en het gebouw doe ik weer een oproepje. 

Heeft u nog iets op het gebied van kerstballen, kerstlampjes, slingers, of andere kerstversiersels die 
u kunt missen en wil doneren heel graag.  
Afgeven bij de portier van het oude Structon gebouw,  Scharwoude nr. 9  te Scharwoude mag of 
als dat niet kan even een belletje of berichtje naar Sjoerd tel: 06-53948029 en dan komen wij het 
ophalen.
By the way goed om te vermelden misschien. Alles dat al gedoneerd is zal, als het (hopelijk heel 
snel) niet meer nodig is, richting Oekraïne gaan om daar goede doelen initiatieven te ondersteunen.

BUURTCENTRUM/WSP ROZENSTAETE
Vrijdag 4 november 2022 was een drukke dag voor de vrijdag-vrijwilligers. Zoals gebruikelijk op de 
1e vrijdag van de maand werd er weer koffie gedronken en gezellig met elkaar gepraat. Het blijkt, 
dat dit in een behoefte voorziet. Het bestuur heeft altijd wel wat te melden en af en toe komt er 
iemand iets vertellen of vragen beantwoorden. Dat was deze keer ook weer het geval, Er was een 
vertegenwoordiger van van den Borden(kantoor verhuur) aanwezig om vragen te beantwoorden. 
En vragen waren er. ’s Middags werd gesjoeld door 16 deelnemers. Met enthousiasme en plezier. 
De beste van deze onderlinge “krachtmeting” ontving een mooi boeketje. Dat was mevr. D. van 
Putten. Voor herhaling vatbaar.

In oktober 2022 is er in het buurtcentrum een rollatorkeuring geweest, die druk bezocht werd. 
Voor alle belangstellenden was er een tijd afgesproken. Leden van de Omring kregen deze keuring 
gratis. Daar kunnen bewoners uit de wijk ook voor inschrijven. Er zijn nog gesprekken over nieu-
we activiteiten gaande. Zodra er afspraken over zijn, vermelden we dat in de Heraut. Ondertussen 
kunt u elke maandagmiddag binnenstappen om mee te doen met een spelletje rummycuppen, 
klaverjassen of tokken. Tokken? Ja, een nieuw spel met meer mogelijkheden dan Keezen. 

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

Pim de Waard - vz
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40 MM
De 40MM is aankomend jaar op 20 mei 2023. En het is de 50e editie, dus we willen graag een 
boekje uitbrengen. Daarvoor zijn we op zoek naar verhalen en anekdotes van wandelaars/vrijwil-
ligers, etc. Zouden jullie onderstaande tekst (als het kan herhaaldelijk) de aankomende tijd willen 
plaatsen? Als er kosten aan verbonden zijn, dan vernemen wij dat graag op voorhand. Alvast 
bedankt! 
Weet je nog.... dat je de 40MM wel (meer dan) eens hebt geholpen?
Op 20 mei 2023 is de 50e wandeling van de 40MM! Dat betekent dat er al 49 jaar lang mooie per-
soonlijke verhalen over de 40MM in omloop zijn. En naar deze verhalen zijn wij op zoek! Graag 
ontvangen we jullie verhalen en anekdotes via info@40mm.nl.

Groeten, Chantal de Lange-Dijkstra PR 40MM
06-51269629

2022                AGENDA 16-11 T/M 30-11                2022

Woe 16-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 16-11 20.00 uur Loos Cacao Jaarvergadering ijsclub Bobeldijk
Woe 16-11 19.30 uur Meerzicht Scharwoude Groot Dictee, kosten €5,00
Wo- za 14/19-11    Collecte voor het gehandicapte 

kind
Do 17-11 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, klaverjassen
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Vr 18-11 20.00 uur Brasserie De Goorn Jaarvergadering IJsclub Grost-

huizen
Za 19-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Laduc + Memphis 2, Nashvil-

le&Memphis
Za 19-11 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 19-11 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 19-11 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Ma  21-11 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 22-11 10.00-13.00 uur Rozenstaete De Goorn Onvergetelijke Ontmoetingen. € 

5,00 p.p.
Di 22-11 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 23-11 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 24-11 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Sinterklaasmiddag
Do 24-11 14.00 uur Meerzicht Scharwoude Bingo, kosten: €5, 00
Vr 25-11 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Vr/za 25/26-11 20.00 uur De Ridder Berkhout Toneelvoorstelling Kunst naar 

Kracht Bobeldijk
Za 26-11 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 26-11 11.00-15.00 u. Meerzicht Scharwoude Kerstmarkt voorverkoop, alles 

20% korting! 
Zo  27-11 11.00-16.00 uur Berkhouter kerk Sfeermarkt
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Zo 27-11 11.00-16.00 uur Meerzicht Scharwoude Kerstmarkt met Rad van Fortuin
Zo 27-11 14.00 uur De Ridder Berkhout Toneelvoorstelling Kunst naar 

Kracht Bobeldijk
Ma  28-11 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 29-11 10.00-13.00 uur Rozenstaete De Goorn Onvergetelijke Ontmoetingen. 

€5,00 p.p.
Woe 30-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 01-12 20.00 uur Eetcafé Les Deux Ponts, Jaarvergadering IJsclub
   Oudendijk Oudendijk
Vr 02-12 19.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel Rederijkerska-

mer Elena. Disco na afloop.
Za/zo 03/04-12 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel Rederijkerska-

mer Elena. 
Do/vr 08/09-12 18.30 uur Kerk Oudendijk Watertheater met kerstvoorstel-

ling en diner. 
Di-za 13 t/m16-12 Middag en avond De Ridder Berkhout Kerstkolven en Nel Vosbokaal
Za 17-12 20.00 uur Kerk Oudendijk Moonliners zang 
Za 17-12 15.00 uur & RK kerk De Goorn Brassband KnK
  20.00 uur  kerstspecials
Za  17-12 20.00 uur Hervormde Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal
Zo 18-12 Matinee Hervormde Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal
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
Za 07-01-2023 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Finale open biljarttoer-

nooi De Goorn

FAMILIEBERICHT

Hartelijk bedankt voor alle felicitaties en bloemen t.g.v. ons 60 jarig huwelijksjubileum t.g.v. 
ons 60 jarig huwelijksjubileum.

 Nic en Corry Vertelman
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Niet meer in ons midden maar voor altijd in ons hart

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de warme belangstelling in welke vorm 
dan ook na het overlijden van onze lieve moe, oma en overoma

Gre Floris-Butter

Het was hartverwarmend.

 Kinderen (achter) kleinkinderen

TENSLOTTE

Te koop: 
Diverse playmobil Summer Fun, City Life, luchtweerbrandwagen, ladderwagen, pompwagen en 
bluswagen.

Bent u geïnteresseerd info: 0229-543345.

Te koop: 
Heren regenlaarzen maat 47, half hoog € 5,00.

Tel. 06-11087568

Te koop:
4 winterbanden
Zo goed als nieuw, winterbanden type 185/55 R15studless, incl. velg en wieldoppen Opel (Karl). 
Vraagprijs € 150,00.

Tel. 06-20676196

De oliebollenkraam is weer te vinden aan de Dwingel/
naast ‘t Chinees restaurant.

‘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 23 november vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


