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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963 
60ste Jaargang no. 1449

29 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 7 december 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 Wester-Koggenland 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 tijd vliegt en Sinterklaas staat alweer te trappelen om alle lieve kinderen van een cadeautje te 
voorzien. Als voorzorgsmaatregel hebben wij thuis de schoorsteen al geveegd want je moet er toch 
niet aan denken dat Piet er helemaal zwart uit komt. Dat past niet meer in deze tijd.
Hier voor u ligt alweer de één na laatste Heraut van 2022 want in week 52 verschijnen wij niet. 
Het laatste nummer van dit jaar ontvangt u op 13 december 2022.
Wij hopen nog steeds op de aanmelding van een nieuw redactielid, dus klim in de pen en kom 
ons team in het nieuwe jaar versterken. Als je een gezellig persoon bent, verstand van taal hebt en 
interesse in wat er leeft reageer dan gerust en kom een avondje meedraaien. 
Hoe het redactieteam zich heeft weten te kwalificeren bij de Pubquiz leest u verderop in het blad. 
Veel leesplezier!
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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
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Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten 
van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Ledenadministratie;                   tel: 072 - 50 21 805 e-mail info@pg-koggenland.nl
Scriba Gemeente Zeevang en Oudendijk
mw. W. ( Willie) Koole tel: 0299- 403 894 e-mail:  info@pkzo.nl
Website: www.pknzo.nl

KERKDIENSTEN      
datum tijd plaats voorganger organist

04 dec. 10.00 uur Avenhorn     ds. H.Reedijk mw. D. Schuijtemaker
                    Gezamenlijke dienst in Koggenland 2e Adventszondag
11 dec. 10.00 uur Oudendijk ds. H.Reedijk dhr. E. Hinfelaar
                   Gezamenlijke dienst in Z-O             3e Adventszondag
18 dec. 10.00 uur Avenhorn ds. J. Meinders mw. A. Pronk
 Gezamenlijke dienst in Koggenland 4e 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.

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.
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 3 T/M 9 DECEMBER 2022
Zat. 3 dec. 16.30u.    Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 4 dec.   10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
Don. 8 dec 16.00u Stille aanbidding
 16.30u   Eucharistieviering   
 
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 10 T/M 16 DECEMBER 2022
Zat.10 dec. 16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.11 dec. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Don.15 dec. 16.00u  Stille aanbidding
 16.30u  Eucharistieviering  

Overleden: Cor Berbee, 88 jaar
                    Diny Tromp-v Schie, 98 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. 

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

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2023
“Een hele mooie ervaring was het lopen van de kruisweg. Cor 
begeleidde een groep op de grote kruisweg die een berg op ging en 
Mariet liep met de andere groep de kleine kruisweg die verspreid 
op een veld stond. Prachtige beelden, maar vooral mooi hoe beide 
pastores er een persoonlijk verhaal bij hielden: in feite de kruisweg in 
je eigen leven.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2022)
 
Vanaf 2002 wordt vanuit Westfriesland dé Westfriese Lourdes 

Vliegreis georganiseerd. De groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding van Jules Post en 
Mariet Vet, staat open voor jong en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk 
en andersdenkend. 
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Met opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn reist de groep per touringcar naar Maastricht 
Aachen Airport. Na zeven kwartier landt het chartertoestel op Tarbes Lourdes Pyrénées. De 
gereedstaande bus zet u in twintig minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden 
in juni en september dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Op de reünie in november wordt 
het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis uitgereikt. Wilt u in 2023 – 21 t/m 26 
september – met Groep Westfriesland naar Lourdes? Er zijn reeds veel plaatsen gereserveerd; 
wacht niet en meld u nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl (0228-514040) of bij een van 
de plaatselijke inschrijfadressen. 

De pelgrims verblijven in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie (enige tijd) lopen en/of 
staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik (willen) maken -welke kosteloos kan worden 
geleend- dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen; de rolstoelbegeleider moet de rolstoeler 
de hele reis (kunnen) duwen! Beschikt men niet over begeleiding, dan is zorghotel Padoue de 
aangewezen locatie. Hier verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig 
hebben. De begeleiding (1 op 1) wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. 
De vrijwilligers worden door het Huis voor de Pelgrim aangesteld! Mee als vrijwilliger in 
september 2023? Meld je nu aan via info@huisvoordepelgrim.nl! 

GEMEENTE KOGGENLAND GAAT INWONERS HELPEN MET  

 

VERLAGEN VAN DE ENERGIEREKENING 
Het zal niemand ontgaan hoeveel duurder alles is geworden. Ge-
lukkig zijn er inmiddels maatregelen getroffen om de energiereke-
ning te dempen. Zo krijgt iedereen in november en december een 
tegemoetkoming in de hoge energiekosten van € 190. Wie een 
inkomen of uitkering heeft tot maximaal 120% van het bijstand-
sniveau krijgt in 2023 nog een keer een eenmalige toeslag van € 1.300. En er komt een energie-
prijsplafond. Verbruikt u in 2023 niet meer dan 1.200 m3 gas of 2.900 kWh stroom, dan betaalt 
u het verlaagde tarief van 1,45 per m3 gas en 40 cent per kWh stroom. Daarboven gaat u wel het 
hoge markttarief betalen. Daarom is de gemeente Koggenland een campagne gestart om inwoners 
te helpen om de energierekening zo laag mogelijk te houden. 

Korte Metten maken met de hoge energiekosten
De campagne ‘Korte Metten’ is van start gegaan met een video van wethouder Rosalien van Dol-
der. Zij heeft ‘energie’ in haar portefeuille en vertelt namens het College van Burgemeester en 
Wethouders wat de gemeente Koggenland gaat doen om te helpen bij de hoge energierekening.  
Daarna volgt dagelijks op de social media van de gemeente een tip hoe met simpele en betaalbare 
maatregelen het energieverbruik tot soms wel honderden euro’s per jaar teruggebracht kan wor-
den. U komt erachter wat de stiekeme stroomslurpers in uw huis zijn en hoe u met betaalbare 
technische twists direct kunt zien hoeveel energie u verbruikt. In januari volgt dan nog de campag-
ne Nu voor Later, want uiteindelijk is een gemeente zonder aardgas dé echte oplossing. Daarmee 
draagt de gemeente ook bij aan de klimaatdoelstellingen van Nederland. In 2030 moeten er 55% 
minder broeikasgassen uitstoten worden en in 2050 dient ons land volledig klimaatneutraal te zijn. 
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Duurzaamkoggenland.nl
Tegelijkertijd met de campagne is ook de website https://www.duurzaamkoggenland.nl geïntro-
duceerd. Deze website wordt hét platform waarop de gemeente Koggenland vanaf nu alle infor-
matie zal plaatsen over duurzaamheid, waaronder de energietransitie. Hier kunt u de tips nog eens 
rustig nalezen maar krijgt u ook alle informatie over het verduurzamen van uw huis, informatie 
over subsidies en links naar aanvraagformulieren. 

Zorgen om geld?
Heeft u zorgen om geld? Ook dan kan de gemeente Koggenland u helpen. Wacht dan niet te lang 
maar neem zo snel mogelijk contact op met het Zorgteam. Dat kan door te mailen aan zorgteam@
koggenland.nl 

Samen gaan we Korte Metten maken met de energierekening”. 

Volg gemeente Koggenland op Facebook en Instagram
Alle tips voor energiebesparing, de video met wethouder Rosalien van Dolder en de weg naar een 
aardgasvrije woning vindt u op facebook.com/gemeenteKoggenland en Instagram.com/gemeen-
teKoggenland. Volg de gemeente dus op social media. 

HOGE ENERGIEREKENING? DOE ER WAT AAN!
Laat uw woning gratis scannen met een infraroodcamera. 

Het behoeft geen uitleg, de hoge energiere-
kening is het gesprek van de dag. De winter 
nadert, de zorgen ook. Veel mensen willen 
hun energierekening wel in de hand blijven 
houden maar weten niet goed hoe. Stichting 
Koggenland Energie Neutraal helpt: we gaan 
weer woningen scannen in de gemeente 
Koggenland!

Stichting KEN heeft gedurende de laatste jaren 
veel ervaring opgedaan om door middel van infra-
rood scans zichtbaar te maken of en wáár de ener-
gielekken in uw huis zich bevinden. KEN komt 

langs met goed opgeleide vrijwilligers om mogelijke energielekken op te sporen. Ook kunnen deze 
scans nuttig zijn om reeds gerealiseerde isolatie te controleren.

De scans zijn gratis. Wel vragen wij u een vrijwillige bijdrage; we werken met vrijwilligers en ma-
ken kosten. Het is aan u hoeveel en of u een bijdrage wilt overmaken. Aarzel niet en meldt u aan!

Aanmelden kan via; http://koggenlandenergieneutraal.nl  
Ga naar artikel Woning gratis infrarood scannen en klik op (klik hier)
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persbericht. 

  

Afvalbrengstation Hoorn tijdelijk gesloten 
Vanwege een verbouwing is het afvalbrengstation in Hoorn van maandag 5 december tot en met 
vrijdag 9 december gesloten. Dit geldt ook voor het onbemande deel van het afvalbrengstation.   
Dit gaat er veranderen 
De beheerdersruimte van het afvalbrengstation wordt vernieuwd. Hierdoor zal de entree van het 
afvalbrengstation er mooier en netter uit komen te zien. Het KCA depot (klein chemisch afval) wordt 
ook vervangen. Hierdoor kunnen we blijven garanderen dat het chemisch afval voor de komende 10 
jaar veilig en netjes wordt opgeslagen. 
 
Hier kan je terecht 
Tijdens deze week kunnen inwoners grof afval brengen naar de afvalbrengstations in Middenmeer, 
Obdam en Enkhuizen. De afvalbrengstations in Obdam en Enkhuizen zijn in deze week ook op 
maandag 5 december geopend. Houdt rekening met extra drukte op deze afvalbrengstations. Vanaf 
zaterdag 10 december is het afvalbrengstation in Hoorn weer geopend voor inwoners van gemeenten 
Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.   
 
Openingstijden afvalbrengstations 
 

• Afvalbrengstation Middenmeer 
Koggenrandweg 1, Middenmeer 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur 
Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur 
 

• Afvalbrengstation Obdam  
Kwelder 10, Obdam 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 16.15 uur 
Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur 
 

• Afvalbrengstation Enkhuizen 
Het Witte Hert 3, Enkhuizen 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur 
Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur 

 
Een schone wereld, we doen het gewoon! 
Op het afvalbrengstation gaat elke soort grof afval in een aparte container. Hoe beter de verschillende 
soorten afval gescheiden worden, hoe meer spullen er geschikt zijn om opnieuw te gebruiken. 
Bijvoorbeeld: als kapotte tuinstoelen, wasmanden en speelgoed bij elkaar in de container voor harde 
kunststoffen terecht komen, kunnen we daar weer kunststof kozijnen of buizen van maken. Zo leveren 
we een bijdrage aan het milieu en krijgt 70% van het grof afval een nieuw leven.  
 
Meer informatie over grof huishoudelijk afval en het afvalbrengstation? Kijk dan op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstation 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Alkmaar,  21 november 2022 
   

AFVALBRENGSTATION HOORN TIJDELIJK GESLOTEN
Vanwege een verbouwing is het afvalbrengstation in Hoorn van 
maandag 5 december tot en met vrijdag 9 december gesloten. 
Dit geldt ook voor het onbemande deel van het afvalbrengstation.
Dit gaat er veranderen
De beheerdersruimte van het afvalbrengstation wordt vernieuwd. 

Hierdoor zal de entree van het afvalbrengstation er mooier en netter uit komen te zien. Het KCA 
depot (klein chemisch afval) wordt ook vervangen. Hierdoor kunnen we blijven garanderen dat het 
chemisch afval voor de komende 10 jaar veilig en netjes wordt opgeslagen.
Hier kan je terecht
Tijdens deze week kunnen inwoners grof afval brengen naar de afvalbrengstations in Middenmeer, 
Obdam en Enkhuizen. De afvalbrengstations in Obdam en Enkhuizen zijn in deze week ook op 
maandag 5 december geopend. Houdt rekening met extra drukte op deze afvalbrengstations. Vanaf 
zaterdag 10 december is het afvalbrengstation in Hoorn weer geopend voor inwoners van gemeen-
ten Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
Openingstijden afvalbrengstations
• Afvalbrengstation Middenmeer Koggenrandweg 1, Middenmeer
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur
Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur
• Afvalbrengstation Obdam Kwelder 10, Obdam Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 16.15 uur 
Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur
• Afvalbrengstation Enkhuizen Het Witte Hert 3, Enkhuizen
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur Zaterdag van 08.00 – 16.00 uur
Een schone wereld, we doen het gewoon!
Meer informatie over grof huishoudelijk afval en het afvalbrengstation? Kijk dan op 
hvcgroep.nl/afvalbrengstation

FOUTE KERST KARAOKE 
 

 

Na twee stille jaren wordt er in ’t Bra-
kenkerkje in Obdam op zaterdag 10 de-
cember weer een “Foute Kerstkaraoke” 
georganiseerd door twee enthousiaste 
dames. Een gezellige avond waarin uit 
volle borst meegezongen kan worden 
met o.a. klassiekers als:
 “All I want for Christmas”, “Flappie” en “Eenzame kerst”.
 
De avond is inclusief een welkomstdrankje en hapjes.  
Warm dus je stembanden op, verzamel je vrienden en kom 
in de kerstsfeer tijdens deze “foute” avond. Wees er snel bij.
Ga naar onze website www.brakenkerkje.nl en reserveer.
Vol is Vol, de reserveringen zullen op basis van volgorde wor-
den toegewezen.
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Wat zullen die fietsen en karren gehobbeld hebben: Grosthuizen met prachtige klinkers (die nog 
steeds verstopt zitten onder de huidige asfaltlaag). Links achter het grandioze gietijzeren hek staat 
de kapitale stolp van Lourens Smal en Antje Paauw. Deze Noord-Hollandse stolp verrees op Grost-
huizen eind negentiende eeuw en heeft het net langer dan een hele eeuw uitgehouden. In 2000 
ging ie plat. Tegenwoordig staat hier op Grosthuizen 99 daarom een nieuwbouwstolp – een keuri-
ge gekeerde West-Friese variant. Naast de stolp zien we de woning van Jan Ooms en even verder 
de dubbele woning van Jonker en Beemsterboer. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschie-
denis 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
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BESTE ATLETIEK LIEFHEBBERS EN OVERIGE BELANGSTELLENDEN
De st. George cross komt er weer aan. En wel op zondag 11 december 2022. Het parcours loopt als 
vanouds weer grotendeels over de mooie dijk van de Wogmeer en door de Wogmeer en Spierdijk.
De allerjongsten lopen een kort rondje vanaf 11.00 uur, de jeugd en de trimlopers lopen ongeveer 
drie kilometer, start om 11.20 uur, en de cracks starten om half twaalf voor hun spektakelstuk, 
een ronde van ongeveer acht kilometer. Dit is meteen de laatste kans om nog punten bij elkaar te 
sprokkelen voor het ALL4RUNNING circuit en de daar aan verbonden prijzen.
De inschrijving voor diegenen die nog niet voor het hele circuit hebben ingeschreven begint om 
tien uur.
We hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn zodat we een grote schare deelnemers en toe-
schouwers welkom kunnen heten. Tot ziens op zondag 11 december 2022 bij het sportcomplex 
van st. George, Oeverland 2, Spierdijk, achter de kerk.

Namens het st. George cross comitee, John van Kampen.

MOONLINERS IN KERK OUDENDIJK
De Moonliners zijn terug in de kerk van Oudendijk. Het 
a capella koor met elf vocalisten onder leiding van diri-
gente Jessica Huisman brengt bekende kerst-, pop- en Ne-
derlandstalige liedjes en alles met een vleugje humor. Ze 
treden zaterdag 17 december op in de kerk van Oudendijk 
aan de Dorpsstraat 24.

 
Aanvang 20 uur, kerk open 19.30 uur. 

De kaarten kosten € 10,00 en zijn te bestel-
len in de ticketshop via 
www.kerkoudendijk.nl
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PUZZELRUILBEURS GROSTHUIZEN
Als doe-team dorpshuis Grosthuizen zijn we bezig om het gebruik van het dorpshuis te promoten.
Dit doen wij al enige  tijd door koffieochtenden te organiseren. Dat loopt nu aardig, alhoewel er 
altijd meer mensen bij kunnen. Daarom organiseren wij bij de koffieochtend  

14 december  een  PUZZELRUILBEURS.

Om 10 uur staat de koffie klaar en kunnen de puzzels van eigenaar wisselen.
Vaak staan de puzzels in de kast als ze gelegd zijn en worden ze niet meer gepakt. De winter 
komt eraan en niets is zo lekker om bij de kachel lekker te puzzelen als het buiten stormt, regent 
of sneeuwt.  Dus…..zoek je kasten door naar puzzels, kom naar Grosthuizen en heb weer een 
nieuwe collectie voor deze winter.

Weet u ook dat het Dorpshuis gebruikt kan worden voor vergaderingen, workshops , biljarten, 
poolen en darten. Heeft u daar interesse in dan kunt u mailen naar biljartdorpshuis@gmail.com

DE HOUTEN HERBERG IN DE ZEVENTIGER JAREN (DE BURG 6 IN DE GOORN).

Tekst van Adse Schouten:
Door de brand (op 10 maart 1960) 
van de Ridder St Joris in Berkhout 
zat de toenmalige uitbater Kees van 
Velzen met zijn gezin van de ene op 
de andere dag letterlijk in zak en as, 
er moest eigenlijk snel iets gebeu-
ren.

Mede door bemiddeling van bur-
gemeester De Vos kon de tijdelijke 
voorziening in Berkhout, na sloop 
van het stulpje (bewoond door de 
broers Vlaming) op de Burg een 
stukje grond bijgekocht worden 

voor plaatsing van de ‹nood› Houten Herberg.
Deze locatie net buiten het dorp werd meteen een groot succes, met bekendheid in de hele regio 
en daarbuiten.
Zeer velen zullen de diverse festiviteiten en vooral ook de weekenden zich blijvend herinneren.
Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158
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KERST- EN HUWELIJKSFEEST
Kerstspecial
Zoals al eerder aangekondigd geeft brassband Kunst naar 
Kracht op zaterdag 17 december een middag- en een avond-
concert, geheel in kerstsfeer. Deze kerstspecial is de afsluiting 
van ons jubileumjaar en belooft een sfeervol concert te wor-
den. 

Ter gelegenheid van deze concerten is een projectkoor sa-
mengesteld. Na onze oproep hebben zich 51 koorleden aan-
gemeld die onder leiding van Frank Hoebe de komende peri-
ode het kerstrepertoire zullen instuderen. Het worden 2 hele 

speciale kerstconcerten die je niet mag missen!
Kaarten zijn te bestellen via deze QR-code of via onze website.

Het is inmiddels een traditie dat de brassband echtparen uitnodigt bij jubilea 
vanaf 50-jarig huwelijk. Waar wij voorheen een serenade speelden op de dag 
van het huwelijksfeest, worden nu de jubilarissen als onze eregasten getrak-
teerd tijdens ons concert. Helaas was dit de afgelopen jaren door Corona niet 
mogelijk, waardoor een aantal jubilarissen nog geen uitnodiging van ons heb-
ben mogen ontvangen. 
 

Dit gaan we op 17 december volop inhalen! Alle echtparen waarvan wij weten 
dat zij de afgelopen periode hun huwelijksfeest hebben gevierd, zijn inmiddels 
uitgenodigd voor deze kerstspecial. Als u nog geen uitnodiging heeft ontvan-
gen, kunt u ons berichten via: secretaris.knk@gmail.nl   

Jubileumbier
Het is telkens weer een feestje als je ons jubileumbier drinkt.
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!”

Dank!
Afgelopen weken was onze jaarlijkse speculaasactie. Wij willen iedereen be-
danken die onze speculaas aan de deur of via onze webshop heeft gekocht.
Wij bedanken ook alle bedrijven uit de regio voor deze steun aan de brassband. 
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

Tijdens onze laatste repetitie hebben we niet alléén de liedjes voor ons kerstconcert doorgenomen, 
maar ook het verhaal waaromheen het eerste deel van ons Kerstconcert is gemaakt. Wat ik begre-
pen heb is dat het bij een aantal leden behoorlijk emotie heeft opgeroepen! Wat is er mooier dan 
emotie beleven tijdens een Kerstconcert.
17 (aanvang 20 uur) en 18 December (aanvang 14.30 uur)  is er nog plaats, er is al héél wat gere-
serveerd, maar er kan nog meer bij. 
Reserveren via Klaas Knol: 06-5589 7118 of per mail knol.k@quicknet.nl 
Naast ons Kerstconcert staat er nog een optreden genoteerd op 11 december in Lindendael in 
Hoorn. Zo zijn we lekker actief bezig. Zo hoorde ik onlangs dat het goed is om te sporten in de 
sportschool, maar dat  een paar uur zingen net zoveel calorieën verbrandt. Ik weet niet of het 
wetenschappelijk bewezen is, zo’n geluid geeft in ieder geval een goed gevoel.
Wil je op die manier ook calorieën verbranden, bel voor info naar Sieta 06 8353 2727 of Marianne 
06 1890 1974 en schuif aan bij ons.

VRIJWILLIGERS BESCHIKBAAR TIJDENS NLDOET
Vrijwilligerspunt is weer op zoek naar leuke NLdoet klus-
sen tijdens NLdoet op vrijdag 10 maart 2023. De leerlingen 
van maar liefst 3 middelbare scholen gaan dan de handen 
uit de mouwen steken: Oscar Romero en Copernicus uit 
Hoorn en De Dijk uit Medemblik. De leerlingen zijn als 
vrijwilliger beschikbaar op vrijdag 10 maart, van 9.00 tot 

15.00 en komen graag bij jullie in het kader van de Maatschappelijke Stage vrijwilligerswerk doen.

Aanmelden en meer informatie
Hebben jullie komende lente nog wat klusjes liggen die opgepakt moeten worden? Bijvoorbeeld 
een grote lenteschoonmaak, eindelijk dat hek eens schilderen, of een leuke activiteit organiseren 
voor jullie cliënten/kinderen? Neem contact met ons op en we gaan graag met jullie in gesprek! 
Dit kan via de mail, mas@vrijwilligerspunt.com of telefonisch: 0229-216499.
 
Financiële bijdrage
Ten slotte: voor een NLdoetklus kan er een een financiële bijdrage aangevraagd worden bij het 
Oranje Fonds. Deze aanvraag kan ingediend worden tot medio eind januari. Aan een aanvraag zijn 
wel voorwaarden verbonden. Deze zijn terug te lezen via de site van het Oranje Fonds.
Ook voor het aanvragen van een promotiepakket moet de klus aangemeld worden op de site van 
het Oranje Fonds.
We horen graag van jullie!

Met vriendelijke groet, Vrijwilligerspunt
Anouschka en Klaas-Jan
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KOGGEKLASSIEK ZINGT KERST CAROLS OP  
WOENSDAG 21 DECEMBER IN DE GROENE TOREN, 
WEST
19, in Avenhorn om 20.00 kerk open om 19.30
Afgelopen voorjaar zijn wij vol enthousiasme aan de 
slag gegaan met het instuderen van de muziek voor ons 
voorjaarsconcert in 2023. Muziek van Edward Elgar, 

Gilbert en Sullivan en de opera Carmen van Bizet. Daarnaast vonden wij dat een kerstconcert dit 
jaar niet mocht ontbreken.
Hiervoor studeerden wij diverse kerst carols in en lardeerden het geheel met een aantal klassieke 
nummers. Het concert vindt plaats in de Groene Toren in Avenhorn op onze repetitieavond van 
20.00 tot 22.00 uur op woensdag 21 december en we nodigen hiervoor familie en vrienden uit.
Maar nu lijkt het ons zo leuk om nog een tiental zitplaatsen vrij te houden voor enthousiaste 
zangers en zangeressen die net als wij houden van het zingen van klassieke muziek en het vol en-
thousiasme toewerken naar een concert, onder de bezielende leiding van onze dirigent, Meeuwis 
Rebel, die tevens zangpedagoog is en ons veel leert over het gebruik van onze stem en de juiste 
houding tijdens het zingen.
Dus heb je wel eens gedacht “zou Kogge Klassiek iets voor mij zijn” en heb je de woensdagavon-
den nog vrij, kom dan ons gezellige koor versterken met jouw unieke stemgeluid.
Om alvast iets te proeven van de sfeer binnen ons koor bieden we je de gelegenheid om bij ons 
kerst concert aanwezig te zijn.
Bel hiervoor met Joke Blom tel. 06-22006147
of stuur een e-mail naar g-blom@quicknet.nl

 

 

MET KERST IS ER EINDELIJK WEER EEN UUR VAN JAANTJE MET ALS TITEL: 
HOE BEGON HET OOK ALWEER...?  
Een nieuwe voorstelling van en door Miranda Dekker, Peter Molenaar en 
Marianne Koelemeijer.    
Vrijdag 23 december 2022 in ’t Braken-
kerkje, Dorpsstraat 38 te Obdam.
Aanvang 20.30 uur  

Iedereen is van harte welkom, maar het is noodzakelijk om te 
reserveren via: uurvanjaantje@gmail.com 
U ontvangt dan een bevestiging en uw naam komt op een 
lijst. 
Tijdens de voorstelling gaan we met de pet rond. 
I.v.m. de stijgende kosten vragen wij u (als u dat kunt missen) 
om daar €10 in te doen.
 
Wij hebben er zin in en vinden het fijn als u erbij bent.   

 
Hartelijke groet, Marianne, Peter en Miranda
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BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K  organiseert  i.s.m. het Sportcafé weer het jaarlijkse biljarttoernooi in de 
Koggenhal. Er wordt libre gespeeld. Het minimum op te geven gemiddelde is 0.75.
Je speelt twee voorronde avonden, 2 partijen per avond. En misschien wel de finaledag.
Dan speel je zeker weer twee partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Jelle Schuit als 
kampioen van 2020. De data van het toernooi zijn maandag 2 januari, dinsdag 3 januari,  woens-
dag 4 januari, donderdag 5 januari, vrijdag 6 januari.
En dan zaterdag 7 januari de grote finaledag. De kosten zijn € 8,00 te betalen op de eerste avond 
aan de bar. Opgave-formulieren komen ook te liggen bij Café Julius in Avenhorn en natuurlijk 
in het Sportcafé bij uitbater Peter. Of geef je op bij Mick Knijn, telefoonnummer 06 12496262/ 
0229853028 of e-mail mickenanita@quicknet.nl. Of bij Ton Laan: e-mail: Ton@tonlaan.nl
Graag opgeven voor 10 december.
 Met sportieve biljartgroeten, Mick Knijn.

NIETS IS WAT HET LIJKT 
Zoals aangekondigd in de vorige Heraut leest u hierbij alles over onze deelname 
aan de Pubquiz 2022 in Oudendijk.
Met z’n zessen, wij als redactie met onze partners,  hadden ons ingeschreven 
als “de Herauten” en wij togen op zaterdag 12 november naar het kerkje in 
Oudendijk.
Bij binnenkomst werden wij getrakteerd op een kopje koffie of thee en kregen 
een korte uitleg van Jan van der Werff m.b.t de spelregels.

De zeven groepen die mee deden stelden zich één voor één voor, met hele voor de hand liggende 
of ludieke namen. Het spel kon beginnen. 
De vragen werden gesteld aan de hand van meestal 
een kort filmpje of foto op een groot tv scherm. Noem 
alle namen van de steden van de Elfstedentocht.
Wij hadden er twaalf en ga er dan maar eens één 
wegstrepen, dat levert discussie op, die je overigens 
fluisterend moet doen om de andere groepen niet op 
ideeën te brengen.
Gelukkig hadden we veel kennis in huis, de één wist 
veel van geschiedenis, de ander van flora en fauna, 
weer een ander leest veel (literatuur).  
Er was tussendoor nog een spel volgens het “petje 
op/petje af” systeem kortom een hele leuke avond.
Uiteindelijk wonnen de Grosthelden, zij hadden de 
wisselbeker al tweemaal hiervoor gewonnen dus 
mochten hem nu houden. De Herauten eindigden 
op een gedeelde tweede plaats, waar we overigens 
best trots op zijn. Ook won één van onze Herauten nog een lekkere fles wijn met het petje op/ 
petje af spel. Jan van der Werff maakt de hele quiz zelf en doet dit al voor de 5e keer.
Dat is best een hele prestatie gezien de inhoud en diversiteit aan vragen en onderwerpen van de 
quiz. Volgend jaar weer? Wij wel, want we zijn inmiddels fan.

De redactie 
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Eén, twee, drie, vier, HOEDJE van, HOEDJE van………
Een liedje uit de oude doos en dit klopte deze middag in de volle grote zaal van 
het buurtcentrum De Rozenstaete, waar Wil Gorter van het hoedenmuseum 
”ZET HEM OP” en haar man Cor diverse hoedendozen hadden uitgestald op 
de tafels en daarvoor.
Het werd een kostelijk vermakelijke middag met een presentatie en uitleg van 
diverse hoofddeksel. Wat kan deze vrouw vertellen en grapjes daarbij maken. 

Uit alle windstreken van Nederland, maar ook uit het buitenland komen de hoofddeksels voorbij. 
Sommige met bijbehorende attributen, zoals stola’s, handschoenen, tasjes enz.

De moderne tijd zit er 
ook bij, zoals een pet 
met zonnepaneel en 
een ingebouwde venti-
lator voor verkoeling in 
de zomer.
Ook vele petten en 
hoeden voor de heren 
komen langs met hun 
verhaal, zoals de klap-
hoed voor de hoge he-
ren, maar ook de voet-
balpetjes en de petten 
van politie, postbode, 

brandweer en zelfs de Schotse kilt met muts. Helaas zijn deze middag weinig mannen aanwezig 
om de praatjes aan te horen. Jammer, want het was heel interessant. Aan het einde van het pro-
gramma mochten alle aanwezigen een hoedje uitzoeken en opzetten. De reden bleek een liedje 
waarbij iedereen na het stil zitten wat bijpassende bewegingen moesten maken, zodat de bloeds-
omloop weer goed opgang kon komen.
Helaas moesten wij daarna de hoedjes en petten weer inleveren, maar gingen wij voldaan deze 
middag naar huis toe.
Wil en haar man zijn daarna nog uren…. bezig geweest om alle hoeden en petten weer in de juiste 
dozen te doen.

Johan van Loodam

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Ondanks het slechte weer en misschien wel daarom, komen veel leden naar 
het Buurtcentrum de Rozenstaete en gaan wij met 11 tafels bezet aan de vierde 
ronde van het klaverjasseizoen beginnen.
Buiten kletterde de regen bij vlagen tegen de ramen, maar dat deerde de 
deelnemers niet en kaarten zij er lustig op los.
Hoge punten en lage losten elkaar af na elke ronde en zo werd er aan het einde 
van de middag de totaalstand bekend gemaakt. 

De prijzentafel staat weer met mooie prijsjes uitgestald en de keuze was reuze voor de 
eersteprijswinnaars. 
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De uitslag van de eerste tien deelnemers
4e ronde 
  1 Corrie Hendriks  5962  
  2 Ans Grooteman  5753  Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.
  3 Jan Jonker  5290  Aanvang 14.00 uur. 
  4 Gudy Teunissen  5263  Kosten € 2,50 + koffie/thee + drankje
  5 Rina Timmerman  5223    
  6 Gre Mollee  5197  Agenda:
  7 Annie Luitjes  5139  01 december;  Thema: Vader onbekend
  8 Ursula Hoogenstein 5075  15 december;  Kerst
  9 Tiny Witte  4988  05 januari ’23; Klaverjassen 
10 Trijntje Visser  4979       
 Johan van Loodam

DE WEST-FRIESE STOLPBOERDERIJ
Donderdagavond 10 november kwam archeo-
loge Dieuwertje Duin om ons op enthousiaste en 
duidelijke wijze te vertellen over de West-Friese 
Stolp.

Dieuwertje, geboren in een stolp, was de liefde voor deze prachtige boerderij al met de paplepel 
ingegoten. Mooi als je van je hobby je beroep kunt maken.
Helaas zijn er heel veel stolpen gesloopt maar voordat er gesloopt kan worden komt de archeologi-
sche dienst langs als deze al voor 1825 gebouwd is. Het bouwjaar is terug te vinden in het kadaster.
Op veel stolpen staat een jaartal maar dat is meestal het jaar waarin houten wanden zijn vervangen 
door bakstenen. De werkelijke leeftijd is af te lezen aan de balken van het vierkant. Het blijkt dat 
veel stolpen door de jaren heen meerder keren zijn verbouwd maar het vierkant blijft de basis.
Voor 1600 werd eikenhout voor de balken gebruikt en daarna naaldhout. Door plakken uit de bal-
ken te zagen en de jaarringen te onderzoeken kan men precies herleiden waar het hout vandaan 
komt en wanneer de boom gekapt is. We hebben weer heel wat geleerd op deze interessante avond
Onze voorzitter sloot de avond af met enkele algemene zaken. Onder andere onze kerstmaaltijd 
die zoals het er nu naar uitziet weer gewoon kan doorgaan in de Ridder op 15 december. Ook werd 
er al aangekondigd dat er op 9 januari een wandeling naar het Amsterdam Light Festival wordt 
georganiseerd.

Namens de Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk
Waltraud van der Woude
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De Goorn – Avenhorn—De Sinterklaas intocht op 13 november begon deze keer bij de Droom-
gaard, met muziek voorop en Sinterklaas volgde op zijn paard, door de Rietvoornlaan, de Alver, de 
Dwingel, de Rietsikkel, Rietgras, Spaarboog, De Goorn, Pastoor Lemeerstraat, Het West en De 
Tocht naar Villa Groet. Door het zonnige weer werd Sinterklaas overal begroet door de bewoners 
die even naar buiten kwamen. 
 

Groet Corrie Bos.

BUURTCENTRUM/WSP ROZENSTAETE
Ik krijg vragen over de naam Buurtcentrum. Ik heb al eens eerder geschreven, dat we een figuur-
lijke drempel willen wegnemen door deze naamsverandering. Al sinds de oprichting wordt het 
Wijksteunpunt genoemd zowel voor de Rozenstaete als voor de Vijverstate. De Oever heeft de 
naam Grand Café en dat straalt ook wel iets uit. Het had destijds o.a. te maken met zorgverlening, 
maar daar is veel in veranderd. Het deel in het midden van de gebouwen is in gebruik door diverse 
verenigingen en de meeste leden daarvan komen van buiten. Dat accentueert het gebruik van het 
wijksteunpunt als buurtcentrum. Daarmee hopen wij ook voor de maandagmiddag (open inloop) 
en de vrijdagmiddag meer mensen uit de wijk te verleiden eens te komen kijken. U wacht een 
warm welkom. Handwerkclub de Rozenstek komt elke woensdagmiddag bijeen. Ook daar bent 
u van harte welkom. Er zijn 5 biljartclubs actief, elke middag één. U bent pas gepensioneerd en 
speelde vroeger nog wel eens 10 over rood in het café? Probeer het nu u tijd hebt, nog eens bij één 
van de clubs. U wordt begeleid en krijgt advies. 
 
Op zondag 13 november 2022 hield de Rozenstek haar najaar- markt, het was gezellig druk en er 
werd gezellig bij elkaar gezeten voor een praatje en natuurlijk een kop koffie met een gebakje op 
tafel. Maandag daarna werd door het echtpaar Schep het spel Tokken uitgelegd. Het is een variatie 
op Keezen. Een aantal aanwezigen deed graag mee. Hopelijk maakt dit voortaan onderdeel uit van 
de spelletjeskeuze. Vrijdag 18 november 2022 organiseerden de vrijdagmiddagvrijwilligers een 
goed bezochte en gezellige bingo. U ziet: in het buurtcentrum is altijd wat te doen!!

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

Pim de Waard - vz
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15-11-2022 SPREKER DIRK PLUGBOER OVER MOLENS EN MOLENAAR
Molens stammen al uit de tijd van 3000 jaar geleden in Egypte, (graanmolens). 
Moderne tijden drongen pas laat door tot de Schermer. Hierdoor zijn relatief 
veel molens bewaard gebleven. Maar liefst elf van deze robuuste silhouetten 
bepalen nog steeds het aanzien in het verder zo open en weidse landschap. 
Bijzonder zijn vooral de molengangen bij Schermerhorn en bij Driehuizen. 
Die pompten het water in etappes vanuit het diepste punt van de polder (de 

binnen boezem) naar de ringvaart.    Een van die molens is nu een museum. Er zijn vaste en 
demontabele varianten van molens, zodat ze na drooglegging op een andere plek ingezet konden 
worden.
Een molenaar werd betaald naar draaidagen per jaar. (gemiddeld een half jaar)
*Wind moet binnen 4-7 Beaufort liggen 
*Een molen heeft altijd 2 deuren zodat je ongeacht waar de wieken staan wel naar buiten/binnen 
kunt
*De draairichting van de wieken is tegen de klok in. Dit i.v.m. de werking van de houtnerf zodat 
het hout niet open gescheurd wordt.
De molens bij stromende wateren kunnen met een schoepenrad worden aangedreven. Nu zijn er 
ook vele elektrisch aangedreven.
Na een gezellige avond met hier en daar een schaats-weetje erbij gingen we weer huiswaarts.
Onze volgende avond is de kerstavond 20 december.
M.m.v. De Beemster Accordeon Verenging met zang. Leden krijgen hier nog informatie over.

 Het bestuur KVG de Goorn/Avenhorn

OBBB
Donderdagmiddag 17 nov. hebben we weer een middag van 
de Ouderen Bond Berkhout-Bobeldijk gehad in café de Ridder, 
waar ook de griepspuit wordt gegeven. Afgesproken wordt dat 
we een langere pauze houden, om de leden de gelegenheid te 
geven deze prik te halen, wat prima is gegaan.
Op ons programma stond Uitleg van de notaris over: Testa-
ment, Levens- en Tweetraps Testament, Erfrecht, Schenkingen 

en Belastingen Een interessant onderwerp dus. Voor de pauze de uitleg door Mevr. Gwendolyn en 
de heer Henny van Appel Notarissen, zij leggen ons het verschil uit tussen Testament en Leven-
stestament, goed om te horen.
Ook Erfrecht en Schenkingen zijn een geliefd onderwerp waar veel vragen over zijn en natuurlijk, 
wat weet de Belasting?. 
Na de prik komen de vragen los waar uitbundig gebruik van wordt gemaakt maar ieder krijgt hier-
voor de tijd met een goede en overzichtelijke uitleg  Een leerzame en goed verzorgde middag.  Er 
lag een appel voor ons allen klaar. Bedankt notarissen.
De volgende bijeenkomst is de laatste dit jaar met een afsluitende Sinter-Claus-Brunch op 18 dec. 
Hiervoor krijgt u nog een flyer. We hopen u daar weer te ontmoeten. 

 Met vriendelijke groet Maartje, Tel: 551488
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SPORTIEVE SENIOREN
Het is gelukt. We hebben na ruim een jaar een mooie 
groep Sportieve Senioren. We zijn levensvatbaar dat wil 
zeggen: we zijn ruim kostendekkend bezig. We zijn het 
bestuur van ARO’88 dan ook zeer dankbaar dat zij dit ini-
tiatief hebben genomen in september 2021. 
Wat en wie zijn wij dan wel? Wij zijn een groep Sportieve 

Senioren (zowel mannen en vrouwen) die iedere dinsdagmorgen op het ARO-terrein werken aan 
onze conditie, behendigheid, evenwicht gecombineerd met sportief wandelen. Dit alles het hele 
jaar door in de buitenlucht, wat wij heerlijk vinden. 
Wij hebben dan ook geen moeite om ons verlanglijstje voor Sinterklaas in te vullen. Wij vragen 
gewoon een aanvulling op onze sportkleding, bijvoorbeeld: handschoenen, een regenklep of wind-
jackje. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding. 
Na de training een heerlijke cooling down onder de bezielende leiding van Monique (deze trainster 
is echt een aanjager) en daarna aan de koffie met koek in of voor het Atletic Home. 
Wilt u weten hoe het gaat? Kom eens een proeftraining doen, dat kan dus op de dinsdagmorgen 
van 9.30 uur tot 10.45 uur op het sportcomplex aan de Stationsweg in Obdam.
Misschien bevalt de club u ook wel.
Neem eens een kijkje op de website www.aro88.nl daar staan leuke foto’s van de senioren in actie.

Een Sportieve Senior

2022                AGENDA 30-11 T/M 14-12               2022
Woe 30-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 01-12 Zaal open De Goorn, Rozenstaete KBO. Thema: “Vader Onbekend” door 
  13.45 uur   Peter van Breemen
D0 01-12 20.00 uur Eetcafé Les Deux Ponts, Jaarvergadering IJsclub Oudendijk
   Oudendijk 
Vr 02-12 19.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel Rederijkerskamer 
    Elena. Disco na afloop.
Za 03-12 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za/zo 03/04-12 14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel Rederijkerskamer 
    Elena. 
Ma  05-12 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. Eigen bijdrage €1,50
Di 06-12 10.00-13.00 u. Rozenstaete De Goorn Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 07-12 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do/vr 08/09-12 18.30 uur Kerk Oudendijk Watertheater met kerstvoorstelling en 

diner.
Do 08-12 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO. Klaverjassen. 
Za 10-12 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Ma  12-12 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. Eigen bijdrage €1,50
Di 13-12 10.00-13.00 u. Rozenstaete De Goorn Onvergetelijke Ontmoetingen
Di-za 13t/m16-12 Middag en avond De Ridder Berkhout Kerstkolven en 

Nel Vosbokaal
Woe 14-12 10.00 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffieochtend met puzzelruilbeurs
Woe 14-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit: 
Di-za 13 t/m16-12 Middag De Ridder Berkhout Kerstkolven en Nel Vosbokaal
  en avond
Za 17-12 20.00 uur Kerk Oudendijk Moonliners. Zang. Entree €10,00
Za 17-12 15.00 uur & RK kerk De Goorn Brassband KnK Kerstspecials
  20.00 uur 
Za  17-12 20.00 uur Hervormde Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal 
Zo 18-12 14.30 uur Hervormde Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal 
Woe 21-12 20.00 uur Groene Toren Avenhorn Koggeklassiek, Kerst Carols 
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 biljarttoernooi 
    De Goorn

FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging
Langs deze weg bedanken wij allen die ons, in welke vorm dan ook, hun medeleven betoon-
den na het overlijden van

Joop

Wij waarderen dit enorm. Ook nu er nieuwe zorgen in onze familie zijn, mogen we dit op-
nieuw ervaren. Nogmaals dank lieve mensen.

Tevens wensen wij u allen nog een goede decembermaand en vooral een gezond 2023!

Fam. Dol-Stam, Oost-Mijzen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, vele attenties 
bezoekjes, telefoontjes en appjes.
Het is een grote steun voor ons.

Hartelijke groetjes Dina en Jan Braas.

Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2023.

Hartelijk dank voor de vele felicitatiekaarten, bloemen, planten en attenties en de mooie ere-
boog, ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Lieve groeten,
Thaam en Annet Wever-Koning
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TENSLOTTE

Te koop: 
4 winterbanden Vredestein Comtrac Winter 215/70 R 15 C, met velg.
Nauwelijks gebruikt, voor € 100,00.

Tel. 06-25032487

U bent welkom op biljartclub de Vijverstaete te 
Avenhorn. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.

Kom op maandagmiddag gezellig samen een potje biljar-
ten. Ervaring is niet nodig, bij ons staat plezier voorop. 

Mail: privejenm@gmail.com
Bellen of whatsapp: 06-40087912

Gezocht: (gepensioneerde) klusjesman/timmerman.
Wij zijn ons huis aan het opknappen en zoeken iemand voor hand en spandiensten. Bel of mail ons 
en kom gezellig even langs om kennis te maken.
 Jan 06-40087912
 huis1647ML@gmail.com

Tenslottes kunnen niet aangeleverd worden via de e-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden!
Voor een Tenslotte is men  € 2,- verschuldigd, voor een Familiebericht  € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding 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 7 december vóór 17.00 uur via de 
e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

In week 52 verschijnt er géén Heraut, de eerstvolgende aanleverdatum is woensdag 4 
januari 2023.


