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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963 
60ste Jaargang no. 1449

13 december 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 4 januari 2023 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 laatste Heraut van het jaar 2022. Het was een bewogen jaar: De oorlog in Oekraïne heeft 
iedereen geraakt, maar er zijn ook grote zorgen over de energiecrisis en de nasleep van de 
coronapandemie. Gelukkig heeft het dorps-en verenigingsleven zich zo goed en zo kwaad als het 
ging hersteld. Wij van de redactie zijn daar blij mee en doen ook in 2023 graag verslag van alles 
wat er op dit gebied plaatsvindt.

Geniet nog even van alle kerstactiviteiten die er georganiseerd worden.
Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar.

De volgende inleverdatum is woensdag 4 januari.
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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.    297800-0229
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. 
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

18 dec.  10.00 uur  Avenhorn  ds. J. Meinders   mw. A. Pronk       4e adventszondag

24 dec.  19.30 uur  Berkhout  ds. H. Reedijk  dhr. J. Stens 
kerst-samenzang “Lessons and Carols” m.m.v. Cantorij Koggenland & Zeevang-Oudendijk

25 dec.  10.00 uur  Beets  ds. H. Reedijk  mw. B. Conijn       eerste kerstdag 

31 dec.  19.30 uur  Ursem  dhr. T. Heijboer  dhr. J. Stens 

08 jan.  10.00 uur  Ursem  dhr. K. van Lenten  dhr. J. Stens 

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen  072 - 50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik  0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten of behoefte heeft aan een telefoonge-
sprek, 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 

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

Weten wat jouw 
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  | 0229 - 27 17 77  | Lepelaar 3 |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam 
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

50 JAAR

Wij zijn gesloten van maandag 
26 december t/m maandag 2 januari.

West 97, 1633 JG Avenhorn | Tel: 0229-544915 / 06-40421924 | www.lentingtweewielers.nl

VERKOOP - ONDERHOUD - REPARATIES

GOED - SNEL - VERTROUWD
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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN

Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
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 17 T/M 23 DECEMBER 2022
Zat.17 dec.  16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering

Zon.18 dec.  10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering, zang Frank Braas

Don.22 dec.  16.00u Stille aanbidding
 16.30u  Eucharistieviering 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 24 DEC. T/M 1 JANUARI.
Zat.24 dec. 16.30u Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering 
  m.m.v Remember 
 19.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering, voor jonge gezinnen.
 21.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering, m.m.v Remember

Zon.25 dec. 9.30u  EERSTE KERSTDAG, Eucharistieviering m.m.v het Domincuskoor
 13.30u  Kindje Wiegen.

Ma 26 dec. 10.00u  TWEEDE KERSTDAG GEEN VIERING 

Don.29 dec. 16.00u  Eucharistieviering, het onnozele kind
 stille aanbidding vervalt.

Zat. 31 dec. 16.30u Rozenstaete, OUDE JAARSDAG. 
  Eucharistieviering m.m.v Dominicuskoor

Zon. 1 jan. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor

Overleden: Hendrika v Hulst-Schellevis
Ciel Koning-Dudink, 93 jaar
Arie Dekker, 87 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. 

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

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

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

ER IS EEN KINDEKE GEBOREN OP AARD……….. KINDJE WIEGEN.
Eerste Kerstdag om 13.30 uur in de parochie van De Goorn 
nemen wij jullie mee in het verhaal rondom de geboorte van 
kindje Jezus. 

De muziek wordt verzorgd door Brassband Kunst naar 
Kracht.

Komen jullie ook? 
De kerkdeuren staan open. 

Heb je zelf een muziekinstrument, neem deze mee.

Ad Groot en Simone Ruiter.

DE HERAUT
Allereerst wil ik u bedanken voor uw fi nanciële bijdrage dit jaar. De Stichting 
Dorpsnieuws Wester-Koggeland als uitgever van De Heraut had zich 
ingeschreven voor de RABO-clubsupport actie. Dat leverde ons de extra 
bijdrage van 368,- euro op. Daarnaast hebben velen van u ook een vrijwillige 
bijdrage overgemaakt. Tijdens de bestuursvergadering in maart hoor ik het 
exacte bedrag van onze penningmeester en of we het jaar hebben afgesloten 
met een kleine plus of een kleine min. 

Hartelijk dank voor jullie fi nanciële bijdragen. En een minstens net zo grote dank aan al degenen 
die kopij inleverden zodat we twee wekelijks een dorpsblad kunnen aanbieden aan u. Blijf s.v.p. 
kopy en nieuws insturen omdat u met de Heraut ruim 4150 huishouden informeert! Met een bijna 
voltallig redactieteam, een nu nog volledig bestuur en een eigen huisfotograaf voor de foto op het 
voorblad is dat een goede basis voor De Heraut. 

Dinsdag 09.00 – 21.00 uur De Goorn 72A, 1648 JS De Goorn
Donderdag 09.00 – 17.30 uur  info@hetkappershuys.nl
Vrijdag  09.00 – 17.30 uur 06 15 94 06 97
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur www.het-kappers-huys.nl

Bel, of
maak

online je
afspraak

Data: 8, 9 en 17 december 
(van 14:00-17:00 uur)         

  14 december 
(van 19:00-22:00 uur)

Wilt u iets leuks
 voor de feestdagen?
Schrijf in voor onze 

Kerst Workshop 
Mandala schilderen!

Voor u zelf of als cadeau!

06-37 47 57 67
wwww.petra-appel.art
info@petra-appel.art
waar: Spierdijk

info/aanmelding

Scan voor
meer info

ge
ef

 e
en

 v
ou

ch
er

  c
ad

ea
u
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Zoals u al een paar keer hebt kunnen lezen, zijn we nog steeds op zoek naar een vierde redactielid. 
Als u (een beetje) interesse hebt, schroom niet en meld u aan bij de redactie. Het bestuur is nu met 
vijf personen nog compleet maar Lia Keuning heeft aangegeven te stoppen en voor haar zal maart 
de laatste bestuursvergadering zijn. Misschien een goed voornemen voor het nieuwe jaar voor u 
om u aan te melden voor één van beide functies? 

De Heraut is recent zijn 60e jaargang ingegaan. Of en op welke wijze we daar een feestelijk tintje 
aan gaan geven, bespreken we in maart en dan informeren we u. Het is destijds door PeLa opgericht 
als informatieblad voor dorpsnieuws en advertentiemedium voor de lokale ondernemers. Dat we 
nu bijna 60 jaar bestaan en het nog steeds overwegend de lokale ondernemers zijn die advertenties 
plaatsen en daarmee de fi nanciële basis voor het voortbestaan van de Heraut verzorgen, is mooi om 
te zien en ook een bedankje waard naar al die adverteerders.

Ik wens u allen een goede gezondheid in 2023 en veel leesplezier met De Heraut in 2023.

Nieuws, plaats het in De Heraut!  Jan Besseling, voorzitter
 Telefoonnummer 06-10773131

 

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING 
“ST. BARBARA” DE GOORN-AVENHORN E.O.

Dat uw zorg onze zorg mag zijn

Hier een bericht voor onze leden van Begrafenis- en Crematie Vereniging St. 
Barbara. 

Omstreeks 23 december 2022 zal de contributie voor het jaar 2023 automatisch van uw rekening
worden afgeschreven. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de contributie nota per 
mail. 

De contributie nota wordt niet meer per post verstuurd, zoals is besloten tijdens de jaarvergadering.

Wilt u de nota wel blijven ontvangen? Mailt u dan naar: uitvaartverenigingdegoorn@gmail.com. 

Wij willen u graag bedanken voor het stemmen bij de Rabobank clubactie! 
We hebben het bedrag - € 338,72 – kunnen besteden aan, aankleding bij de uitvaart. 

De jaarvergadering over de jaarrekening 2022 zal op 29 maart 2023 worden gehouden in Eetcafé 
70 De Goorn. 

Verder wensen wij u, namens het bestuur, fijne feestdagen en een gezond 2023. 
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

Onze eerste repetitie in de kerk voor het Kerstconcert was wel weer even wennen. Gelukkig deed 
de verwarming het goed, daarom maakten we er een fi jne repetitie avond van.
Soms wil onze dirigent Co dat we nog beter onze best doen en daar gaan we dan ook voor. Een 
extra repetitie werd ingepland nog vóór 11 december, want dan treden we op in Lindendael in 
Hoorn met een scala aan Kerstliederen.
Met de generale repetitie op 14 december zal het grootste deel ongetwijfeld goed gaan, natuurlijk 
niet alles. Er wordt immers altijd gezegd, “Een mindere generale repetitie, een prima optreden!!!”. 
Laten we daar maar voor gaan.
Als ik dit schrijf weet ik niet of de kaarten al uitverkocht zijn, wil u bij nader inzien toch graag 
komen, probeer dan nog te reserveren bij Klaas: 06-5589 7118 of per mail knol.k@quicknet.nl 

Dit is de laatste Heraut van dit jaar 
en namens onze leden danken wij 
de redactie van de Heraut voor het 
plaatsen van de stukjes.

Voor alle lezers een fi jne Kerst, 
een gezellige jaarwisseling 
en een 
sprankelend 2023!!

Blok gevelreiniging

Blok uithakken en voegen

Blok impregneren

Blok algemene reiniging en 

onderhoud

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

Schade ?
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KLEURWEDSTRIJD, MUZIEKLES EN KERST

Kleurplaat
Deze maand organiseren we een jubileum kleurwedstrijd. We 
hebben op diverse plekken onze kleurplaten uitgedeeld, maar je 
kunt de plaat ook op vrijdagavond ophalen in ons verenigingsge-
bouw: Pieter Grootstraat 17, De Goorn.

Nog makkelijker is het om de kleurplaat te downloaden via onze 
website. Ga naar: www.bbknk.nl en scrol naar de kleurplaat en maak kans op mooie prijzen!

Kleur zo mooi mogelijk de kleurplaat in en lever deze voor 22 december in bij:
 

Dwingel 13, De Goorn  Julianastraat 20, Avenhorn 

Of op vrijdagavond van 18.30 - 20.00 uur in ons verenigingsgebouw: Pieter Grootstraat 17.

Er worden WINNAARS geselecteerd in 3 categorieën: 
Categorie A: 4 t/m 6 jaar, Categorie B: 7 t/m 9 jaar en Categorie C: 10 t/m 12 jaar.
Elke categorie kan de volgende prijzen winnen:
1e prijs: Cadeaubon Bol.com € 40,-, 2e prijs: bon € 25,- en de 3e prijs: bon € 10,- 
Dus maak er wat moois van en doe mee!

Muziekles
Geef je nu op voor proefl essen op een instrument. Want samen muziek maken doe je bij de 
brassband! Leer samen met je vrienden/vriendinnen een instrument te bespelen.

PROEFLESSEN 
5 Proefl essen voor €30,-
Met de Brass Kortings Pass slechts €25,-
Aanmelden kan ook op onze website: www.bbknk.nl
Meld je nu aan via deze QR-code:
of via www.bbknk.nl/aanmelden-muziekles

Kerstspecial
Je hebt het eerder kunnen lezen; de brassband geeft op zaterdag 17 de-
cember een middag- en een avondconcert, geheel in kerstsfeer.
Een prachtige afsluiting van ons jubileumjaar.
Samen met ons projectkoor onder leiding van Frank Hoebe zijn we volop in 
de voorbereiding voor deze kerstspecials. Het worden 2 hele speciale concer-
ten die je niet mag missen!
Kaarten zijn te bestellen via deze QR-code of via onze website.

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou! 

Auto- en bergingsbedrijf
Schoenmaker & Zonen B.V.

Voor de berging zijn wij 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Kathoek 10 - 1633 GB Avenhorn
   0229-541380

 •  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
 •  Bedrijfs- en personenvoertuigen 
 •  Reparatie en onderhoud 
 •  Takel en berging 
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We sluiten ons jubileumjaar met grote voldoening af. Het was een mooi feestelijk jaar! 
Vanaf deze plaats wensen wij iedereen alvast hele fi jne feestdagen en de allerbeste wensen voor 
het nieuwe jaar.

  

Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 
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 SOGGES SLUIT OP 24 DECEMBER DE DEUR!
Zaterdag 24 december zal de Kringloop & kadowinkel Sog-
ges voor het laatst geopend zijn tot 16.00 uur en zal Mar-
leen Pater daarna de winkel defi nitief sluiten.
We hebben een mooi avontuur beleefd de afgelopen 2,5 
jaar waarbij we veel ervaring hebben opgedaan, veel ruim-
hartige mensen hebben ontmoet, hard hebben gewerkt en 
heel veel plezier hebben gehad.
Ontzettend graag willen we iedereen bedanken die spul-

len heeft gegeven, iedereen bedanken die in de winkel iets zocht, vond en kocht en last but not 
least: alle vrijwilligers bedanken die met 100% inzet hebben bijgedragen om Kringloop & kadowin-
kel Sogges tot een ongekend succes te maken!

Tot en met 24 december ben je van harte welkom in de winkel om bijvoorbeeld nog iets leuks voor 
Kerst uit te zoeken of net die mooie glazen, lepeltjes of oorbellen te vinden die je nodig hebt op 
oudejaarsavond. En je weet het hè: met jouw aankoop ondersteun je het goede doel.
We gaan op zoek naar een andere manier om Bake for Life te blijven ondersteunen. Zodra we in 
het nieuwe jaar plannen hebben bedacht en uitgewerkt kun je de regelmatige berichten in het 
dorpsblad weer terugvinden!

Heel fi jne Kerstdagen en een ontzettend inspiratievol 2023 toegewenst!

De gehele opbrengst van Sogges is voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
De winkel bevindt zich t/m 24 december op Vijverhof 36 te Avenhorn. Kijk ook eens op: www.
sogges.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

NIEUWS UIT DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN

KOFFIE MET KUNST  
Ga lekker zitten met een 
kopje koffi e en luister naar 

een boeiende lezing over kunst. Dat kan in de Bibliotheek. De 
Koffi e met Kunst lezingen zijn voor iedereen die interesse heeft 
in kunst. Kunstgeschiedenisdocent Juliette Verhofstad neemt je 
mee door verschillende kunststromingen en thema’s in de kunst. 
Onder het genot van een kopje koffi e laat ze je op een andere 
manier naar kunst kijken. Met haar aanwijzingen ga je vanzelf 
verschillende kunstvormen waarderen. 

De thema’s zijn heel divers. Zo zal Juliette niet alleen de beroem-
de onderwerpen zoals Vermeer, Frank Lloyd Wright of 17e eeuw-
se portretten behandelen maar ook bijvoorbeeld het Wonder van 
glas, Keramiek of de Gekste plekken van Nederland en hun bij-
zonder verhalen. De lezingen zijn altijd interessant en gezellig.

Yvonne
 
Kom eens langs voor o.a.
 * Epileren
 * Wimpers / wenkbrauwen verven
 * Bovenlip / kin harsen
 * Div. gezichtsbehandelingen
 * Benen harsen
 * Cadeau-bonnen

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

Woensdag: 08.30 - 18.00
Donderdag: 08.30 - 21.00
Vrijdag: 08.30 - 18.00
Zaterdag: 08.00 - 16.00

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

Nu ook 2de hands elektrische fietsen 
die zijn  ingeruild op een scootmobiel
 vanaf €900,- (altijd 3/4 op voorraad)

Onderhoud voor in de 
winter aan uw scoot?

 Nieuw of 2de hands scootmobiel 
altijd +/- 40 op voorraad.

Mango Mobiliteit West-Friesland
Kerkstraat 9 • 1621 CW Hoorn
Tel: 085-0404828
info@mangomobilitywestfriesland.nl
https://www.mangomobility.nl

mango hulpmiddelen
& mobiliteit
Hoorn
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Ze worden gehouden in Opmeer en Hoogkarspel. 
Koffi e met Kunst is een samenwerking tussen de Blauwe Schuit en de Westfriese Bibliotheken. 
De kosten voor Koffi e met Kunst bedragen € 5,00. Deze kun je bij aanvang met pin of contant 
betalen. Aanmelden kan via de agenda van de website https://wfb.op-shop.nl/ 

Of bel de Klantenservice Tel: (0228) 74 39 43 (maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur)
E-mail: klantenservice@westfriesebibliotheken.nl

KOM NAAR DE WARME BIEB 
Kom tijdens de kerstvakantie gezellig naar de warme Biblio-
theek. We hebben de mooiste boeken voor je klaar liggen 
voor ontspannen feestdagen: van roman of prentenboek tot 
kookboek of knutseltips. 

Je kunt ook deelnemen aan de volgende activiteiten:
- VoorleesPret (0-6 jaar): kom met je (klein)kind genieten van een voorleesverhaal. Meerdere lo-

caties en data. 
- Knutselen voor kerst (4-12 jaar): na een voorleesverhaal knutsel je je eigen kerstboom in de Bi-

bliotheek Wervershoof.
- DigiWoensdag (8-12 jaar): bouw je fantasie met Lego WeDo, maak een ontwerp voor de 3D-prin-

ter, leer programmeren met Ozobotjes of Scratch, ontdek de uitvinder in jezelf met de Micro:Bit 
of de Makey Makey. Er is voor iedereen iets leuks te doen! Meerdere locaties en data. 

-DigiSnacks (volwassenen): Leer in een handomdraai verschillende apps te gebruiken. Denk bij-
voorbeeld aan het kopen van digitale postzegels, het beluisteren van podcasts en het herkennen 
van vogels. Meerdere locaties en data. 

- VrijMoKo (zzp’ers): trek je foute kersttrui aan en neem ingepakte fl yers of weggevers mee om 
elkaar cadeau te geven onder de kerstboom in de Bibliotheek Stede Broec. Het levert de mooiste 
gesprekken en wie weet zelfs kansen op!

Je hoeft geen lid te zijn om mee te doen. Meld je aan voor gratis deelname en kijk meteen wat er 
verder te doen is bij de Westfriese Bibliotheken: westfriesebibliotheken.nl/agenda

De Mobiele Bankservice 
Soms lukt het niet om je dagelijkse bankzaken zelf te regelen of om 
daarvoor naar ons te komen. Om je goed te helpen, hebben we de 
Mobiele Bankservice. 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 722 6600. 
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#KNALWEG. SAMEN AFSTEKEN IS SAMEN OPRUIMEN 

Het einde van het jaar nadert en tijdens de komende jaarwis-
seling mag er weer vuurwerk worden afgestoken. Voor veel 
Koggenlanders iets om naar uit te kijken. Inmiddels weten de 
meeste mensen wel dat ze voorzichtig moeten zijn met afste-

ken en een vuurwerkbril een absolute ‘must’ is. Ook voor omstanders. Wat echter wei-
nig mensen weten, is hoe schadelijk vuurwerkresten zijn. Daarom komt de gemeente 
Koggenland met de campagne #Knalweg. Samen afsteken, is samen opruimen. Wel zo 
gezellig en de natuur is je er dankbaar voor. Vanaf 2e Kerstdag tot en met de jaarwisseling 
krijgen loopt de campagne #Knalweg en krijgen vuurwerkkopers tips hoe om te gaan 
met hun vuurwerkresten. Op de speciale website knalweg.nl kun je alles nog eens goed 
nalezen. Ook vuurwerkverkooppunten sluiten zich aan en geven bij iedere aankoop een 
speciale fl yer mee hoe je het beste je vuurwerkresten kunt opruimen. Doen dus! 

Vuurwerkresten zien er niet alleen vies uit, ze zijn ook gevaarlijk en vooral heel schadelijk voor 
het milieu, planten en dieren. Vuurwerkresten bevatten plastics en giftige metalen zoals koper, 
barium en antimoon. Als deze in de grond terecht komen, richten ze veel schade aan. Uiteindelijk 
komen ze ook in het grondwater terecht met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn niet ontbrande 
vuurwerkresten ook nog extra gevaarlijk voor kinderen en huisdieren. Reden voor de gemeente 
Koggenland om campagne te voeren. 

Tips om vuurwerk veilig op te ruimen

Vuurwerk opruimen is zo gedaan, maar er zijn wel een 
paar tips. Doe het bij voorkeur direct op 1 januari, juist 
ook als het regent. Dan lekken er zo weinig mogelijk 
resten in de grond. Als je het met elkaar doet, met fami-
lie, vrienden of buren, is het wel zo gezellig. Veeg de 
vuurwerkresten bij elkaar en maak ze nat. Dan kunnen 
niet ontbrande delen geen schade meer aanrichten. 
Hou om dezelfde reden huisdieren en kinderen uit de 
buurt. Doe het natgemaakte vuurwerk in een vuilniszak 
en gooi het in de grijze restafvalcontainer. 
Weinig werk en de natuur is je dankbaar. 

Alle informatie over het weggooien van vuurwerk kan 
nog rustig nagelezen worden op knalweg.nl. Zo simpel is 
het, zoveel schade wordt ermee voorkomen. 

Gemeente Koggenland 
wenst alle inwoners fi jne feestdagen 
en een mooi en vooral veilige start van 2023. 

Ma. gesloten, di/wo op afspraak, do/vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

25 jaar een begrip in Westfriesland!
Vraag maar aan uw buren.

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

* Peronda * Magica Ceramica
* Inca Tiles * Terratinta Ceramiche
* Colorker. * Emil Ceramca.

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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voor slecht € 5  per jaar

125 JAAR IJSCLUB SCHARWOUDE GROSTHUIZEN
Onze ijsclub bestaat sinds 1897

Dit vieren wij op zaterdag 21 januari
Met een kindermiddag ,een optocht met versierde fi etsen, aansluitend een disco en een prijsuitrei-
king voor de mooiste fi ets.

Een receptie van 19.00 tot 20.30 uur
Aansluitend een feestavond voor leden en partners

Voorafgaand geven wij een Jubileum kruikje met kruidenlikeur uit welke wij aan de deur komen 
verkopen voor 125 dubbeltjes tevens te koop in de Grost.

En graag willen wij u vragen Beste Dorpsgenoten
Om uw tuin winters te versieren, wees creatief !!!
Een voordeel is er al, uw kerstverlichting buiten kunt U laten hangen
Wij starten op drie koningen 6 januari

Doe mee en WIN met de mooiste TUIN

U kunt altijd lid worden van onze ijsclub voor slecht € 5 per jaar steunt u onze vereniging

Info: ijsclubscharwoudegrosthuizen.nl
IJs en weder dienende

DEMENTIE STOPT NIET ZONDER UW BIJDRAGE
Van 6 tot en met 12 november vond de jaarlijkse collecteweek van Alzhei-
mer Nederland plaats. 

De opbrengst is dit jaar € 1.190 dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Wij bedanken namens Alzheimer Nederland hierbij alle collectevrijwilligers 
in Berkhout en u voor uw fi nanciële bijdragen, voor een toekomst zonder dementie.

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur

Valpreventie voor ouderen bij Fysiofit in Oosthuizen.
 
In samenwerking met de huisartsen praktijken uit 
Oosthuizen en Middelie en Fysiofit
Veel ouderen worden onzeker met bewegen en 
lopen, waardoor zij sneller kunnen vallen, met alle 
gevolgen van dien.
Fysiotherapie praktijk Fysiofit in Oosthuizen heeft hiervoor een programma opgezet 
dat bestaat uit 5 workshops gedurende 5 weken van ieder 1 uur.
De kosten hiervan zijn € 10,00 per workshop. (wordt niet vergoed door de 
zorgverzekering). De startdatum is 11 januari om 12.30 uur.
Voor het vervoer zal Stichting Belangen Senioren Zeevang SBS 55+ zorgdragen.
 
Doelstelling:
o De deelnemers hebben kennis gemaakt met de theorie van vallen en opstaan.
o De deelnemers weten hoe zij, wanneer zij zijn gevallen, zich het beste kunnen 

opvangen met zo min mogelijk restschade (botbreuken/kneuzingen)
o De deelnemers weten hoe zij, wanneer zij zijn gevallen, moeten opstaan.
o De deelnemers hebben het vallen en opstaan geoefend en kunnen dit toepassen 

in de thuissituatie.
 
Als U denkt dat is iets voor mij, kunt U zich aanmelden bij Fysiofit tel. 0299 401520 
of via Uw huisarts.
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Vader onbekend. 
Het zal je maar gebeuren dat je als klein 
kind niet weet wie je vader is.
Een aangrijpend verhaal die Peter van 
Breemen ons deze middag komt vertellen.

Vanaf ongeveer zijn 6e jaar merkte hij dat 
er iets niet klopte bij hem thuis. Er ontbrak een vaderfiguur. 
Zijn moeder leefde met een andere man en drie kinderen. Peter 
hoorde niet bij de familie en dat lieten zij hem ook duidelijk 
merken. Ook zijn moeder die zich niet met hem bemoeide. 
Geen Sinterklaas en Kerstfeest voor hem. Steeds gepest worden 
in huis en op school. Ook op school geen gesprekken met de 
leraar, hij moest dit zelf maar oplossen vond zijn moeder. Al op 
jonge leeftijd vroeg hij zijn moeder wie of waar zijn vader was. 
Dit wilde hij nu wel eens weten. Daar kreeg hij maar steeds 
geen antwoord op. Op zijn geboorteakte staat ook geschreven 
“vader onbekend”.
Op latere leeftijd heeft Peter contact gezocht met het TV 
programma 
“DNA onbekend” wat werd gepresenteerd door Caroline Tensen. Bij de eerste uitzending op TV 
kwam er na onderzoek als antwoord uit de envelop: geen match. 

Dit was voor hem zeer teleurstellend. Na een tijdje komen er toch weer door diverse mensen wat 
aangebrachte aanknopingspunten, wat overeenkwam met zijn jeugd. Bij hoge uitzondering heeft 
het TV programma opnieuw onderzoek gedaan.
Helaas voor Peter is het antwoord wederom “onbekend en geen match”.
Later door toeval, omdat hij ingeschreven staat op de site van DNA en stamboomonderzoek 
wereldwijd (FamilyStory.nl) kreeg hij contact met een vrouw uit Australië, omdat er een DNA-
match is van hun beiden. Uit die contacten is hij er uiteindelijk achter gekomen wie zijn vader 
was. Op de dag van zijn geboorte is zijn vader die niet getrouwd was met zijn moeder, maar wel 
een gezin had, overleden. Zijn moeder heeft tot het eind van haar leven gezwegen over wie zijn 
vader was.
Dit alles heeft Peter omschreven in een boek waarin hij op een boeiende en intrigerend wijze 
verteld over de strijd die hij 50 jaar moest leveren om erachter te komen wie zijn vader was.

Na afloop is er nog een vragen rondje en is er de 
mogelijkheid dit boek te kopen. 

Diverse aanwezigen hebben dit boek gekocht, welke 
persoonlijk door Peter werd gesigneerd met een 
woordje en een handtekening. 

Johan van Loodam

Vestiging Heerhugowaard: 
Gildestraat 1 � 072 57 66 366  

 
 Vestiging Hoorn: 

Lepelaar 6 � 0229 235 356 

 
Ons jonge en gedreven team werkt samen met jou naar de 
succesvolle verkoop en/of aankoop van jouw woning. Wij  
kenmerken ons door onze proactieve, professionele inzet  

én we doen wat we zeggen!  
 

Wil jij een gratis waarde indicatie van jouw woning?  
Neem dan contact met ons op: 

Bel:  072 � 57 66 366  of  0229 235 356 
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DE RIDDER SINT JORIS IN 1910

Uit: ‘Berkhout in oude ansichten’ (uitgegeven in 1976).

We zien geheel links Dirk Langereis, de eigenaar van het dubbele woonhuis, dat aan de andere 
zijde werd bewoond door Simon en Stijn Veld, die ook naar buiten zijn gekomen. Tante Stijn hielp 
in “Cafe de Ridder St. Joris” (het tweede pand) en Simon stookte onder andere de kachel van de la-
gere school. Rechts zien we een gedeelte van het gemeentehuis, dat aan deze kant werd bewoond 
door onder anderen meester Holle en zijn gezin. 
Ter hoogte van de doorrijstal staat Kees Koetsier met zijn fiets vol manufacturen. De ‘Ridder’ brand-
de op 10 maart 1969 helemaal af. (In de vorige Heraut stond abusievelijk 10-3-60).

Dit en meer ziet u op HKBB.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.
Co Beemsterboer

06-44564158

BUURTCENTRUM/WSP ROZENSTAETE
Dit is onze laatste bijdrage van 2022.
Terugkijkend op dit jaar stellen we vast, dat we vanaf eind februari -toen we weer mochten starten 
met onze activiteiten- gelukkig geen verplichte stop meer hebben gehad.

Uiteraard stopten in de zomerperiode een aantal clubs. Met des te meer enthousiasme werd het 
nieuwe seizoen in september weer gestart. Waar we aanvankelijk nog wat aarzelingen bemerkten 
om de deur uit te gaan en in gezelschap te verkeren, werd dat allengs beter.

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

  Het adres voor deskundige
  verzorging van uw:

	 •	 (online)	bedrijfsadministratie
	•	 loonadministratie
	•	 automatisering
	•	 belastingaangifte	met	online	
  checklist	voor	digitale	
	 	 verwerking

www.vanleeuwenadministratie.nl

Wieder 8c
1648 GB De Goorn
Tel.	 (0229)	54	38	50
Fax	 (0229)	54	38	52
info@vanleeuwenadministratie.nl

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

   

Er wordt gewerkt met

   Danielle Bron    Meerval 27    1633 DB Avenhorn
   06-10635078 danielle.knippenenzo@gmail.com
   www.danielleknippenenzo.com

 Openingstijden: 
 Dinsdag    9.00 - 18.00 uur
 Woensdag    9.00 - 21.00 uur
 Vrijdag    9.00 - 18.00 uur
 Zaterdag    9.00 - 15.00 uur
 Openingstijden kunnen afwijken.

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

Knippen 
     enZo     

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? 
Wij helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar 
moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie 
opdoen, je kan ons woonmagazine gratis afhalen in onze 
winkel. Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? 

Vraag het magazine dan aan via onze website.

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 
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Een woord van dank aan onze vrijwilligers is op zijn plaats. Nu ook een keer in de Heraut. Vrijwil-
ligers zijn onmisbaar en we zijn blij met een ieder die zich aanmeldt en wat vrije tijd opoffert voor 
wat er moet gebeuren binnen de muren van het buurtcentrum.

Deze maand wordt er voor de bewoners nog een kerstbuffet georganiseerd. Uiteraard betalen de 
deelnemers daarvoor, maar je krijgt er heerlijk eten en wat nog belangrijker is: gezelligheid voor 
terug.
Misschien wordt er voor de bewoners nog een gezellig uurtje in de grote zaal georganiseerd op 
oudjaarsavond. Gezellig 2022 uitwuiven en samen genieten van mooi vuurwerk.

Ik wens u namens het bestuur fijne Kerstdagen en uiteraard alle goeds voor 2023! 

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

Pim de Waard - vz

SINTERKLAAS EN DE HISTORIE VAN BOBELDIJK EN BERKHOUT
Sinterklaas hoort tijdens zijn werkbezoek aan het verzorgingshuis de 
Berkenhof dat er in het dorp weer activiteiten zijn waargenomen door 
een werkgroep van de Historische Kring Berckhout Bobel Dyck.

Daarom gaat hij het dorp in om dat te onderzoeken.

Nabij Oosteinde 124 ziet hij 2 mensen bezig met een bordje langs de 
weg.

Zou dat een bordje zijn waar Piet van gehoord heeft. Daarop staan oude verhalen van het dorp, 
zoals bij het café de Ridder?

Henk Vader en Dick de Haas vertellen dat het inderdaad zo is en vragen de Sint omdat bord te 
onthullen.

Op het Westeinde 250 , de oude maalderij, is ook een bordje geplaatst met QR code, foto en ver-
haal. De Sint wil dat bordje ook officieel onthullen.

Er wordt hem verteld dat ze in Bobeldijk, bij Bobeldijk 69, Loos Cacao, een bordje hebben ge-
plaatst over de geschiedenis van de melkfabriek “De Goede Verwachting”. Sint wil dat plekje ook 
bewonderen en het bord onthullen.

Hij kan het waarderen dat er aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van de 2 dorpen. Bent u 
ook nieuwsgierig. Loop of fiets er eens langs en lees het verhaal en bekijk de info van de QR code. 

Wenst U Fijne Kerstdagen 
en een 

Mooi en Gezond 2023

www.kinderfonds.nl
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DE ZONNEBLOEM
Zondag 27 november 2022 deelnemers van de Zonnebloem met vrijwilligers 
naar de Toneeluitvoering van KUNST NAAR KRACHT in de Ridder. 
 
“NIETS IS WAT HET LIJKT”
 - verschillende sketches over Bobeldijk en Berkhout. 

Zoals over: 
- Tini Bregman en Annie Langereis samen, met de scootmobiel door Berkhout. 
- De AMUSE tocht langs schuren, waarvan je niet weet wat daarin allemaal gebeurd. Waar zilte, 

zoete geuren vandaan komen. 
- Dan een scène Dick Lightning… Een ode aan Dick Klaij die al 50 jaar het licht bediend op het 

toneel, de kerk en ‘t Wijdt. 
- Gymvereniging die nieuwe leden wil werven, hoe doe je dat in deze tijd? 
- Herman Groot die alles weet over Bobeldijk en geroepen wordt om zuurkool te komen eten. 
- De postbode met de postcodeloterij en Gaston met de grote prijs enveloppe. 
- De kapsalon van Anny heel bekend in Berkhout. 
- De tandarts met patiënt Dirk Langenberg en het telefoon gesprek met Gerrit Kater. 
- Tenslotte nog een optreden van de Dolly Dots later aangekondigd als de Diva’s. 
 
Genoeg onderwerpen om je lachspieren te gebruiken. Dat hebben onze deelnemers dan ook 
gedaan. Het was een gezellige middag! 

BEDANKT spelers van toneelvereniging KUNST 
NAAR KRACHT!! Op ons eigen dorp hebben onze 
deelnemers en wijzelf ontzettend genoten van jullie 
spel, ga zo door!! 
 
Weet u in uw omgeving misschien ook nog zieken 
of alleenstaande ouderen die een beetje aandacht 
kunnen gebruiken van de Zonnebloem, geef dit dan 
op bij onze secretaris:  
 
Peter Karreman 0229-551447 
of stuur een mailtje: 
zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl 
 
Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom!! 
Het is heel dankbaar werk wat wij doen voor onze 
doelgroep. 
 

Een Zonnige groet, 
van alle vrijwilligers 

DE ZONNEBLOEM afd.: Berkhout-Bobeldijk 
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VROUWEN VAN NU 
AVENHORN OUDENDIJK

We hebben in november weer een mooie avond 
gehad in de Grost. Goochelaar Korvera verzorgde 

een gezellige voorstelling en hij legde ook verschillende truckjes uit. Net als je dacht het trukje nu 
te snappen, deed hij iets waardoor dit toch niet helemaal zeker was.
Hij wist ons deze avond uitstekend te vermaken met goocheltrukjes, maar ook met de verhalen 
eromheen. Voor Ans en Dicky, de dames die de klaverjas en keez avonden in de Vijverstate verzor-
gen en dit ook na het stoppen van de vereniging blijven doen, toverde hij nog een doos bonbons 
tevoorschijn. 

Vele leden vonden het erg leuk om in de pauze ook onze fotoboeken uit het archief te bekijken. 
Het bracht herinneringen naar boven van wat we allemaal gedaan hebben de afgelopen jaren. We 
hopen dat het Westfries archief goed op onze spullen zal passen.

Onze volgende en tevens laatste avond is 15 december in de Grost, waar Vanessa en Martin een 
heerlijk kerstdiner hebben gepland. Na het hoofdgerecht is het optreden van het muzikale duo 
Jet en Eef. Deze vriendinnen hebben elkaar gevonden door het zingen. Uiteraard zullen ze mooie 
kerstliedjes ten gehore brengen, maar ook mooie tweestemmige golden oldies, zoals Imagine en 
Sound of Silence en jaren 60 nummers. Ook na het dessert treden ze opnieuw voor ons op.

We hopen zo op een mooi slot voor onze vereniging. Een aantal dames wordt lid van de VvNU 
Berkhout en ook van andere verenigingen in de buurt. 

Wij wensen allen een fi jne kerst 
en veel geluk en gezondheid.

Namens het bestuur
Harmina ter Schure

IJSCLUB OUDENDIJK K.N.S.B.
De jaarvergadering werd gehouden op 1 december 2022 in Les deux Ponts. 
Gelukkig kon dit weer door doorgaan, nadat het twee jaar niet door kon 
gaan vanwege corona maatregelen. 

Het jaarverslag kon ook dit keer vrij kort zijn, we hadden geen winter 
van betekenis. Wel hebben een aantal kinderen weer meegedaan met het 
jeugdschaatsen van ijsclub Scharwoude/Grosthuizen en hebben we gehol-
pen tijdens de Westfrieslandtocht.

We hadden ondanks de aanschaf van een laptop voor de penningmeester dit jaar maar een klein 
negatief saldo. Mandy Dobber had goed haar best gedaan op de fi nanciën en de kascontrole vond 
dan ook dat alles netjes verwerkt was. 
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Deze avond traden Ariejan Pieter Hoek Spaans en 
René Dik af. Arie is in 2011 in het bestuur geko-
men en heeft meteen in 2012 onze schaatswed-
strijden en priksleeen en twee dagen de 5 Dorpen-
tocht meegemaakt. Ook in 2013 hielden we 
schaatswedstrijden op een voormalige kas van de 
familie Dik en hielden we ons 125 jarig jubileum-
feest met fakkeltocht. René kwam in 2013 in het 
bestuur, helaas kregen we toen geen winters van 
betekenis meer. Wel was hij actief bij de Beets-
koogkadeloop en oud papier ophalen. In 2015 
hielpen Arie en René mee met het bestraten van 
het veldje naar de koek en zopie plaats samen met 
NL Doet. 
We zullen onze ervaren bestuursleden missen. Ze 
werden bedankt met een kaas pakket.
Gelukkig konden we twee nieuwe bestuursleden 
verwelkomen, Alain Roos en Edwin Vlaar, ze wil-
len graag wat voor ons dorp en dan met name 
voor de ijsclub gaan doen. We hoorden al leuke 
ideeën voorbijkomen.

Ook waren er bloemen voor Harmina, omdat ze al 28 jaar in het bestuur zit. Erg attent van de 
voorzitter. Er wordt gehoopt op een winter met goed natuurijs. Op 21 Januari willen we voor de 
leden in de kerk een stamppot avond met bingo houden. U hoort hierover later meer.

Voor nu de beste wensen voor een gezond winters 2023.

Harmina ter Schure Riemersma.

EEN MOOI STUKJE OUDENDIJK. 
Rechts vallen de bordjes “Van Nelle” en “Maggi” goed op. Het is de kruidenierszaak van Teunie 
Knol, ze staat hier zelf op de weg. Teunie was getrouwd met Jan Elzinga. Jan was ook actief als 
brandweerman van Oudendijk. Later werd dit het winkeltje van Willem de Jong. 

Tegenwoordig vinden we hier Dorpsweg 45. Althans, het huisje is er niet meer. Net zoals vele 
andere, is ook dit houten huisje vervangen door een stenen variant. 

Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthui-
zen, Oudendijk en Scharwoude. 

Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl. 

Lourens Schuijtemaker,
Historische Vereniging Hemony
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Hoor wie klopt daar ”kinderen”……….

Een hele speciale sinterklaasmiddag bij de KBO in het buurtcentrum de 
Rozenstaete. Vol verwachting in een volle zaal zitten de leden onder het genot 
van een kopje koffie of thee met daarbij diverse lekkere pepernoten gezellig met 
elkaar te babbelen. Rond de klok van twee uur doet Johan i.v.m. afwezigheid 
van Ko de voorzitter, die voor belangrijke KBO taken naar Heerhugowaard 

moest het openingswoordje. De mensen kijken een beetje vragend naar hem, want hij staat met 
de staf van Sinterklaas in zijn hand en in de andere hand de microfoon voor zien. Het antwoord is, 
dat hij dat zelf ook niet weet, waarom hij met die staf daar staat, maar de staf stond in de keuken 
en hij heeft hem dus maar even meegenomen.

Ook verontschuldigde hij zich bij de mensen, dat ze misschien 
gestoord kunnen worden (niet letterlijk), maar dat er door 
de verhuurder een schoonmaakster is ingehuurd om voor 
de Kerstdagen alles netjes en proper te maken. Juist op dat 
moment komt die schoonmaakster de zaal in en maakt 
toch een poespas, dat ze helemaal geen schoonmaakster is. 
Gelijkertijd wordt er buiten vanaf de veranda op de deur getikt 
en wat denk je, inderdaad daar staat Sint NIKO-laas en komt 
binnen met een emmer en een ragebol. De oorzaak daarvan 
is, dat Piet de staf even had opgeborgen en hij deze niet meer 
kon terugvinden en toen maar even de ragebol en een emmer 
aan Sint NIKO-laas heeft gegeven.

Gelijk trekt de schoonmaakster, genaamd Marie Louise haar strot open, zodat Sint NIKO-laas 
verder bijna niets meer kon zeggen en rustig op zijn zetel kon gaan zitten die voor hem klaar staat.
Ze heeft het over vrouwenzaken, zoals opvliegers die zo heet zijn, dat als ze kroketten onder haar 
arm zou gaan doen ze zo gaar zouden worden. En als je ouder wordt alles gaat hangen. Ook heeft 
ze nog iets over de mannen, als ze nog jong zijn fier overeind staan, maar hoe ouder ze worden er 
niets van overblijft. Ook ging ze nog een paar Sinterklaasliedjes zingen, waar zij zichzelf begeleidde 
op de Ukelele, waarbij de Pieten volgens haar te veel stilstonden en moesten gaan dansen door 
de zaal. Zo zong ze een liedje met dank aan vrijwilligster Elly en verslaggever Johan. Ook Yvonne 
werd later bedankt voor al het stille werk wat ze voor de vereniging en mensen doet.
In de pauze kon iedereen weer een beetje bijkomen van die spraakwaterval met een lekker drankje 
en ging Sinterklaas bij iedereen langs voor een praatje.
Na de pauze was er nog een kleine bingo begeleid door Sinterklaas en Marie met haar vergrootglas, 
omdat ze de kleine cijfertjes niet meer zo goed zag. Rond vier uur nam Sint NIKO-laas afscheid van 
ons, omdat hij nog veel meer adresjes moest bezoeken en onder het genot van nog een drankje 
en de uitreiking van die enorme bingo prijzen is de middag na Marie Louise bedankt te hebben 
met een boeket bloemen ten einde. Van Piet ontvingen alle aanwezige leden nog een lekkere 
speculaaspop. De opmerkingen na afloop zijn van ”Ik heb een grandioos leuke middag gehad en 
veel gelachen”. Dat doe het bestuur goed, want er zit toch veel organisatie en tijd in om dit te 
bewerkstelligen. Voor die opmerkingen en bedankjes, daar doen wij het tenslotte voor om de leden 
een plezierige middag te geven.

Johan van Loodam
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KBO DE GOORN 

 

HET BESTUUR VAN DE KBO DE GOORN
WENST U EEN 
ZALIG KERSTFEEST EEN 
PRETTIGE JAARWISSELING
EN EEN GEZOND JAAR 2023

DRUMMER GEZOCHT!

Aan alle lezers van de Heraut,
Wij zoeken m.i.v. het komende jaar een nieuwe drummer om 
plaats te nemen in ons combo. Het combo bestaat uit een pi-
aniste, gitarist en een basgitarist, saxofonist, dwarsfluitiste en 
drummer. 

Onze vorige drummer is onverwacht gestopt en gelukkig wilde 
onze vroegere drummer ons deze maand wel uit de brand helpen en begeleiden met het repe-
teren van onze Kerstnummers, de Generale en het Kerstconcert. 

Ons combo repeteert éénmaal per maand met ons mee en repeteert zelf ook onderling één-
maal per maand. Verder begeleiden ze ons dus met de Generale en onze optredens, die 4 tot 
6 x per jaar plaatsvinden tijdens een concert of een Korenfestival. 

Ons repertoire van Eagles tot Pink, van Amy Winehouse tot Billy Joël, van De Dijk tot Rag’n 
Bone Man en van Queen tot Sting.

Ben jij die drummer die ons combo wil komen versterken? Dan ben je van harte welkom en 
lezen wij dat graag! Reacties via: info@popkoorbackintime.com.
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AGENDA 14-12-2022 T/M 11-01-2023 

Woe 14-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 14-12 10.00 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffieochtend met puzzelruil-
beurs
Do 15-12 Zaal open 13.45 De Goorn, Rozenstaete KBO. Kerstdag met muziek van
    Anna en Irma
Za 17-12 20.00 uur Kerk Oudendijk Moonliners. Zang. 
    Entree € 10,-
Za 17-12 15.00 uur &
  20.00 uur RK Kerk De Goorn Brassband KnK kerstspecials
Za  17-12 20.00 uur Hervormde Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal
Za 17-12 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 17-12 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 17-12 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Z0 18-12 14.30 uur Kerk Berkhout Kerstconcert Berkhout Vocaal
Ma  19-12 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage € 1,50
Di 20-12 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete  Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 21-12 20.00 uur Groene Toren Avenhorn Koggeklassiek, Kerst Carols
Za 24-12 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Zo 25-12 13.30 uur R.K. Kerk De Goorn Kindje wiegen m.m.v. Brassband 
    Kunst naar Kracht
Di 27-12 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete  Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 28-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Vr 30-12 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Za 31-12 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Ma  02-01 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage € 1,50
Ma t/m za 02 t/m 07-01 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Open biljarttoernooi 
    De Goorn
Di 03-01 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 04-01 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 05-01 Zaal open 13.45 De Goorn, Rozenstaete 
    KBO, klaverjassen
Za 07-01 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 07-01 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Finale open 
    biljarttoernooi De Goorn
Ma  07-01 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage € 1,50
Di 08-01 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 11-01 8.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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2023 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2023

Dag Datum: Plaats: Activiteit:
Za 21-01 De Grost Feestavond IJsclub Scharwoude/Grosthuizen
Woe 29-03 Eetcafé, De Goorn Jaarvergadering St. Barbara.

FAMILIEBERICHTEN

44

Dankbetuiging
Leven is eindig

Liefde is oneindig

Hartverwarmend was het dat zoveel mensen aan ons dachten bij het 
afscheid van onze lieve moeder en oma

Alie Kenter-Klaver

Wij bedanken u voor uw steun, vriendschap en liefde, bezoek, bloemen en kaarten.
Dit heeft ons goed gedaan

Anja en Kees
John en Alma

Bedankt

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitatie kaarten en bloemen t.g.v. ons 

60 jarig huwelijk 

Lieve groet, Sjors en Wil Weel
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TENSLOTTE

Te koop: 
Wit kinderledikantje  -  1.25 cm lang  -  0.65 cm breed incl. matras + molton + 
hoes + dekentje + 2 hoeslakens + dekbed voor € 15,-

Tel. 0229-551254

Gezocht:
Huishoudelijke hulp in Scharwoude voor 1 keer per week 3-4 uur in overleg. Eventueel is 1 keer 
per 2 weken ook bespreekbaar. Ik heb geen voorkeur voor welke dagdeel.

Reacties of vragen graag via 06-25267847 of maass097@planet.nl

Te koop 
4 winterbanden Goodyear 225/50/R17 inclusief velgen.
Profieldiepte: voor 6,5 mm achter 7 mm. Prijs € 200,-

Tel. 06-22496542

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 4 januari 2023 vóór 17.00 uur via 
de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


