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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963 
60ste Jaargang no. 1451

10 januari 2023

                  
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 18 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

Een heel goed en gezond 2023 gewenst namens de redactie van deze Heraut.
Wij gaan er weer voor om mooie dikke Herauten te maken! Dus lever die 
kopij in en het liefst op tijd …
In het eerste kwartaal staan er al weer mooie tafeltennis-, badminton- en 
biljarttoernooien gepland, we zijn benieuwd wat de rest van het jaar gaat 
brengen.
Verder veel leuke verslagen van de kerst- en eindejaarsbijeenkomsten die de 
verschillende verenigingen hebben gehouden eind vorig jaar.
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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. 
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
15 jan.   10.00 uur Avenhorn ds. H. Reedijk mw. D.Schuijtemaker
  Gezamenlijke dienst en Nieuwjaarsbrunch
22 jan. 10.00 uur Ursem   ds. van Reeuwijk mw. B. Conijn
22 jan. 10.00 uur Beets ds. H. Reedijk dhr. J.Stens
                                  Loes Wijers en pastoor Marcelo Salão, 
   oecumenische dienst met Kath.Parochie

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 

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 14 T/M 20 JANUARI 2023
Zat. 14 jan.   16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed, en Communieviering
Zon. 15 jan. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
Don. 19 jan. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering   
     
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  21 T/M 27 JANUARI 2023 
Zat. 21 jan. 16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 22 jan. 10.00u  Eucharistieviering met samenzang
Don. 26 jan. 16.00u  Stille aanbidding
 16.30u  Eucharistieviering  
Vrij. 27 jan. 19.00u  Viering van Meeleven.

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

GERARDUSKALENDER 2023
Elke dag een beetje spirit.
De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op 
de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje 
spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels end.  
Zo begint u de dag met een positief gevoel. 
Het blokje kost € 9,00  het schild is gratis.
Verkrijgbaar op: Juniusstraat 18,  Hoorn (zijstraat Koepoortsweg)  
U mag ook bellen, dan breng ik hem langs. Tel. 504749
Zuidermeerweg 27, Zuidermeer  06-44420405 
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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
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HET HOOG OMSTREEKS 1960

Rechts zien we de ingang van de Walingsdijk en op de hoek de winkel van mevrouw Van Meeke-
ren, waar je van alles en nog wat kon kopen. Later werd «de zaak» overgenomen door Jan Buis. 
Toen het winkeltje echt te klein bleek startte Jan Buis een buurtsupertje aan de overkant; daar is 
nu een parkeerplaats.
Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158

NIEUWS UIT DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN 

Klik & Tik cursus gratis in de Bibliotheek
De Klik & Tik cursus is voor iedereen die met 
de computer wil leren werken maar niet weet 
hoe te beginnen. In de Westfriese Bibliothe-
ken begint in januari weer een nieuwe reeks 
gratis computercursussen. Dit is een cursus 

van 6 weken, waar je in een kleine groep en onder begeleiding leert met een computer om te 
gaan, leert internetten en e-mailen. Dit doe je stap voor stap, op je eigen tempo. 
Ook is het mogelijk om thuis of in de Bibliotheek zelfstandig verder te oefenen met het Klik & Tik 
programma.
Je kunt voor €12,50 een lesboek aanschaffen dat je ook na de cursus als naslagwerk kunt gebrui-
ken. Na deze cursus kun je zelfstandig met de computer werken, informatie vinden op het inter-
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woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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net, e-mailen of misschien zelfs videobellen met je (klein)kinderen!

De cursussen starten op de volgende locaties: 
16 januari 2023 
·	 Bibliotheek Enkhuizen 
·	 Bibliotheek Wervershoof 
·	 Bibliotheek Medemblik
17 januari 2023 
·	 Jeugdbibliotheek en Servicepunt Venhuizen 
·	 Bibliotheek Stede Broec
18 januari 2023 
·	 Bibliotheek Wognum 
·	 Bibliotheek Opmeer  
19 januari 2023 
·	 Bibliotheek De Goorn 
·	 Bibliotheek Hoogkarspel 
·	 Jeugdbibliotheek en Servicepunt Andijk
·	 Bibliotheek Obdam

Telefonisch aanmelden kan via de Klantenservice Tel: (0228) 74 39 43 (maandag t/m vrijdag 9.00 
- 17.00 uur) E-mail: klantenservice@westfriesebibliotheken.nl
 
Kijk voor een compleet overzicht van activiteiten op de website van de Westfriese Bibliotheken: 
www.westfriesebibliotheken.nl/agenda

STUKJE HISTORIE
Stukje historie van de NVvHuisvrouwen, NBvP, Vrouwen van Nu Avenhorn/Oudendijk
Het oudste notulenboek begon in 1936. Toen werd in Hotel Kwadijk in Avenhorn de afdeling ge-
sticht van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen met als voorzitter mevrouw Otjes- Schuij-
temaker. 54 dames uit Avenhorn en omstreken werden lid en de avonden werden gehouden in 
Grosthuizen, Avenhorn en Oudendijk. Vele interessante onderwerpen kwamen aan bod, zo kwam 
in mei 1941 iemand vertellen over de voedingsleer, om de volksgezondheid op peil te houden. In 
mei 1942 staat in de notulen, dat de vergadering om op te heffen door bijzondere omstandigheden 
niet door is gegaan; de tweede wereldoorlog was volop aanwezig.
8 November 1945 kwamen 35 dames bij elkaar wederom in Hotel Kwadijk. Mevrouw Schoen-
maker uit de Beemster lichtte het werk van de Boerinnenbond toe. Om nu na de bevrijding op-
nieuw te beginnen besloten ze over te schakelen, met algemene stemmen werd besloten tot het 
oprichten van de afdeling van de Bond van Boerinnen en andere plattelandsvrouwen. Voorzitter 
van het nieuwe bestuur waren mevrouw Muntjewerff en mevrouw Damen. De eerste kerstviering 
in Hotel Avenhorn was met 90 dames, de naam werd Bond van Plattelandsvrouwen. Tijdens het 
handwerken werd geluisterd naar vele sprekers, bijvoorbeeld over niet te gaar koken van het eten 
om vitaminen te behouden. Het eerste reisje in 1946 ging naar het kopje van Bloemendaal en naar 
de veiling in Aalsmeer. Er volgde een cursus in een Spierdijker garage om kleine mankementen 
aan een auto te verhelpen, kookcursussen, een modeshow. En altijd gold; als het maar leerzaam is.
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Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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De mooie wandkleden met de namen van de voorzitters en het tafelkleed herinneren aan de af-
gelopen jaren. Vele mooie jubilea werden gevierd, zoals bij het 60-jarig bestaan met een receptie, 
lunch en een verrassingstocht door West-Friesland. In 2010 werd het jubileumfeest gevierd met 
een grote fair ten behoeve van een vrouwengroep in Mauritanië, een start voor hen voor het zelf 
fabriceren van kleding. Er zijn vele mooie avonden georganiseerd zoals over kruiden, de uitvaart, 
gezondheid, bezoeken aan Tibet, Sri Lanka, laatst nog over een fietstocht door Australië. Verder 
muziekavonden, vele emancipatorische onderwerpen, die we vaak gesubsidieerd kregen door het 
VOWK. Het heeft ons allen veel gebracht. We hielden gezamenlijke avonden en reisjes met Berk-
hout. Toen de afdeling in Ursem stopte kregen we daar een aantal leden vandaan. Ook hebben vele 
leden gebruik gemaakt van de Provinciale en Landelijke organisatie van de VvNu, met workshops 
en vakantiereisjes en laatst nog met een bus naar de Floriade. Door de Corona beperkingen stond 
onze vereniging een poosje stil, toch hebben we contact gehouden en zijn we door gegaan. We 
hebben dit laatste jaar nog veel kunnen organiseren omdat er nog veel in kas zat, hier hebben we 
goed gebruik van gemaakt. 
Nu gaan we stoppen door een gebrek aan bestuursleden, we hebben wel nog 62 leden. Een aantal 
leden gaat naar Berkhout en andere naar verenigingen in de buurt. Gelukkig gaan een aantal club-
jes wel door. We zullen onze Vrouwen van Nu vereniging gaan missen.

Tot ziens, Harmina. 

WENST U EEN BRUISEND EN SPRANKELEND, 
STRALEND EN SCHITTEREND,
ZORGELOOS EN PRACHTIG, 
GEZOND EN GELUKKIG 2023

Ook in het nieuwe jaar kunt u bij ons weer genieten van mooie muziek van verschillende artiesten, 
om te beginnen op zondag 8 januari. 
Onder het genot van een glaasje bubbels treed voor u op pianiste Ida Pellicioli. U bent van harte 
welkom om met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.

ZONDAG 8 JANUARI 2023 IN ’T BRAKENKERKJE TREEDT VOOR U OP PIANISTE
Ida Pelliccioli.

Ze werd in 1988 geboren in Bergamo, Italië. Ze studeerde aan het Nati-
onaal Conservatorium van de regio Nice voordat ze zich aansloot bij de 
Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot om haar leertijd voort 
te zetten bij Serguei Markarov, kunstenaar voor vrede bij Unesco. 
Tijdens haar muzikale studies ontving ze verschillende beurzen: met 
name van de Zygmunt Zaleski Foundation en de Albert Roussel Foun-
dation. Ze nam deel aan vele masterclasses in Nice, met name bij 
Jean-Claude Pennetier, en behaalde vervolgens in Parijs onderwijs- en 
uitvoeringsdiploma›s aan de Ecole Normale. 
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Laat u meeslepen in de wereld van deze bevlogen componist.
U bent van harte welkom om samen het glas te heffen op een muzikaal 2023, de kosten hiervoor 
bedraagt €10,00. Aanvang 11.30 uur
Ga naar onze website www.brakenkerkje.nl en reserveer.

G-KICKBOKSEN IN SPIERDIJK
Vanaf dinsdag 10 januari 
organiseert de bekende 
kickbokser Marleen Okx 
G-kickbokslessen: kick-
boksen voor mensen met 
een beperking. Dat doet zij 
in samenwerking en met 
budget van de Sportraad 
Koggenland. De kickboks-
lessen vinden plaats in de 
Arie Spilhal in Spierdijk.

Voormalig wereldkampioen kickboksen Marleen Okx (tweede van links) organiseert kickboksles-
sen voor mensen met een beperking.

Kickboksen is de perfecte workout, voor zowel de lichamelijke als de mentale conditie, zegt Okx: 
‘Met kickboksen train je al je spieren en je verbetert je conditie, snelheid en flexibiliteit. Daarnaast 
vergroot je met kickboksen ook je zelfvertrouwen, discipline en je doorzettingsvermogen. En het 
draagt bij aan een gezond gewicht. Want soms is het best lastig om verleidingen te weerstaan en 
gezonde keuzes te maken.’

Gezonde voeding
Het programma ‘G-kickboksen’ bestaat uit tien kickbokstrainingen van Okx en drie workshops 
over gezonde voeding en gezond gewicht. Deze workshops worden verzorgd door diëtiste Louise 
Groot. Groot geeft tips en adviezen met behulp van een quiz en klontjeskunde (over de hoeveel-
heid suiker in producten).

Meer informatie
De kosten voor het programma, bestaande uit tien trainingen en drie workshops, bedragen 50 
euro per persoon. De eerste training vindt plaats op 10 januari 2023. Kijk voor meer informatie 
op www.koggenland.nl. Aanmelden kan bij Marleen Okx via telefoonnummer (06) 53 61 20 42.
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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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WOENSDAGAVOND GyMGROEP GROSTHUIZEN
Het nieuwe jaar is aangebroken met waarschijnlijk veel goede voornemens, zoals voldoende be-
wegen! De gymgroep op de woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur gaat weer lekker door. Deze 
55+ ouderen gymgroep, voorheen van Gymnastiekvereniging Voorwaarts, wil blijven bewegen. 
Met onze leraar Henk draaien we iedere week een leuk programma. Recent hebben we grote 
fitness ballen gekregen van de Sportraad. Er is nog genoeg plaats voor nieuwe leden, ook voor 
mannen. Dus heb je belangstelling, kom vrijblijvend eens op de woensdagavond om 19.30 uur in 
de gymzaal in Grosthuizen (naast de school) meedoen! Graag tot ziens.

KOGGELAND TOERNOOI  BACKHANDS!
Hét Wester-Koggeland toernooi van T.T.V. Backhands komt er weer aan, dit jaar 
de 41e editie! Ben jij er dit jaar ook (weer) bij?
Locatie dorpshuis “De Kogge” in Grosthuizen.
Het 41ste toernooi is voor iedereen toegankelijk, ook als je geen tafeltennis 
ervaring hebt. We spelen in drie speelsterktes en dames/heren, jongens/meisjes 
spelen gemixt.
De jeugd, tot en met 17 jaar speelt op zaterdag 14 januari. We starten om 10.30 

uur tot ca. 17.00 uur en er zijn geen entreekosten! We hebben mooie prijzen en de winnaar van 
het jeugd toernooi mag de dag erop ook mee doen met het seniorentoernooi.
De senioren spelen op zondag 15 januari en vanaf 09.30 is de zaal open. Het toernooi starten we 
om 10.00 uur. Inschrijving senioren € 7,50. Schrijf je snel in via backhand@quicknet.nl of op onze 
facebookpagina TTV Backhand(s), want VOL = VOL! 

OPENBAAR VOORJAARS TOERNOOI 18 JANUARI
Beste sportievelingen, het nieuwe jaar is reeds enkele weken oud en iedereen is nog vol positieve 
energie bezig met de goede voornemens. Meer sporten is er 1 die je vaker hoort, maar de drem-
pel om dit buiten te doen is nog best hoog, dus waarom niet lekker binnen sporten, badminton 
bijvoorbeeld!
Woensdag 18 januari om 20:00 uur hebben wij een voorjaarstoernooi in de De Koggenhal in 
De Goorn.
Je kunt hier geheel vrijblijvend aan mee doen en kennismaken met deze leuke sport. We hebben 
een gemêleerde groep van alle leeftijden, de sfeer is gemoedelijk en je hoeft geen ervaring te 
hebben dus elk niveau is welkom. Er zijn rackets en shuttles aanwezig in de zaal, het enige dat je 
mee moet nemen zijn geschikte sportschoenen. We spelen meerdere korte dubbelpartijen in een 
roulatiesysteem dus je staat er nooit alleen voor en de spelregels leer je spelenderwijs. In de hal 
zijn kleedkamers aanwezig en na afloop worden er enkele prijsjes uitgereikt in het Sportcafé, dit zal 
rond 22:00 uur zijn. Vooraf opgeven is niet nodig, je kunt gewoon komen en meedoen.
Zien we jou ook op de baan verschijnen? Tot ziens op woensdag 18 januari!

 Groetjes namens de toernooicommissie
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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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SCHARWOUDE OMSTREEKS 1970

Achter het schoolmeesterhuis Scharwoude 13 stond de school. Uit: ‹Toen Scharwoude nog een 
dorp was› (2014): Er was met zekerheid vanaf 1780 openbaar onderwijs in Scharwoude.
In 1876, toen de school (samen met de Grosthuizerschool) inmiddels meer dan 70 leerlingen 
telde, werd een hulponderwijzer aangesteld. In 1904 werd de hoofdonderwijzer, meneer Scher-
merhorn (leerkracht vanaf 1870), opgevolgd door meneer Teake van der Meer. De onderwijzeres 
was op dat moment juf Reijnders. In 1921 zaten er 29 nog leerlingen op de Scharwouder school.
Op 3 april 1928 werd besloten dat de scholen in Scharwoude en Avenhorn zouden worden opge-
heven en een nieuwe school zou worden gebouwd in Grosthuizen. Het schooltje in Scharwoude 
werd verkocht aan de firma Ooms. Het schooltje staat er nog steeds.
Rechts zien we een hoek van het schoolmeesterhuis. Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op 
ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer, 06-44564158

125 JAAR BESTAAN
Best dorpsgenoten,
Onze ijsclub bestaat sinds 1897 en viert haar 125 jarig 
bestaan.
Dit vieren wij zaterdag 21 januari.

Er is eerst een kindermiddag, met een optocht met versierde fietsen, met daarna een disco en de 
prijsuitreiking voor de mooiste fiets.
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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 

Fysiotherapie Berkhout 
Lekker bewegen wordt weer vanzelfsprekend 

U kunt bij ons terecht voor: 
Algemene fysiotherapie 
Schouder en nekklachten 
Sportblessures 
Parkinson (boksen) 
COPD 
Dry needling 
Osteopathie 
Begeleid fitness 

 
Afspraak maken? Bel dan naar 06-15853353 of 0229-553333 of stuur een e-mail 

naar team@fysiotherapieberkhout.nl. 
 

Fysiotherapie Berkhout Kerkebuurt 170A, 1647 ME Berkhout | 
team@fysiotherapieberkhout.nl | www.fysiotherapieberkhout.nl 
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Om 20.30 starten wij in Café de Grost voor onze leden, donateurs en hun partners met een geheel 
verzorgde feestavond (hapjes en drankje inclusief), met in de zaal de band Stage live en in de pauze 
Dj Berry. En in het voorcafé gezellige zitjes en een presentatie 125 jaar ijsclub.
De kosten hiervoor zijn € 5.00 pp betalen bij de deur.  Opgeven kan door een mail te sturen naar 
ijsclubschargrost125@gmail.com. Doe het snel vol is vol.

Tot slot hebben we net als 25 jaar geleden, een prijs voor de mooist versierde winterse tuin.
Vanaf 6 januari kunt u beginnen met het versieren van uw tuin, wees creatief alles mag, natuurlijk 
is het ook toegestaan om er samen met de buren iets moois van te maken.
Tip: uw kerstverlichting kunt u buiten laten hangen.
Op woensdag 18 januari 2023 zal de jury langs de tuinen gaan om deze te bewonderen en te 
beoordelen. De prijsuitreiking zal op de feestavond op 21 januari zijn.
Doe mee en win  met de mooiste tuin.
Bent u nog geen lid van onze ijsclub? Voor slechts € 5,00 per jaar steunt u onze mooie vereniging .
Een feestgroet van IJsclub Scharwoude Grosthuizen 
Uiteraard ……………… IJs en weder dienende ……..

Zondag 22 januari in 
’t Brakenkerkje Obdam

KLASSIEKE MUZIEK VERZORGT DOOR DE TWEELINGBROERS
KAJETAN PUCZKO EN KACPER PUCZKO

Kajetan Puczko is een trompettist uit Po-
len die momenteel studeert aan het Con-
servatorium van Amsterdam bij Prof. Ad 
Welleman. 
Kacper Puczko is een toonaangevende 
saxofonist van de jonge generatie. Hij 
studeert bij de gerenommeerde professor 
Vincent David aan het Koninklijk Conser-
vatorium van Brussel. Hij is actief in de 
kamermuziek, hij speelt bijvoorbeeld met 
harp, met saxofoonkwartet, trio’s, duo 

met cello en natuurlijk duo met zijn tweelingbroer Kajetan Puczko.

Aanvang 11.00 uur. Kijk op onze website www.brakenkerkje.nl voor meer informatie en reserve-
ren. Wij hopen u te mogen verwelkomen op deze muzikale ochtend.
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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.

T 06 81 35 81 10
(24/ 7) bereikbaar

Onafhankelijk.
Ook als u elders verzekerd bent. 
kan ik u helpen.

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

06 51 60 55 62 
yvonne@yris-ursem.nl

U heeft altijd een keuze.
Ongeacht waar u verzekerd bent

 of een lidmaatschap heeft.

Wie helpt u als een dierbare overlijdt?

Met alle liefde, zorg en aandacht sta ik u bij!

Bel gerust voor een vrijblijvend voorgesprek
ik kom graag bij u langs.

Yvonne Heddes
Uitvaartbegeleider
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VOORBEREIDING WERKZAAMHEDEN OPWAARDERING DE HULK VAN START
Recreatiegebied De Hulk krijgt een flinke opwaardering. De voorbereidingen voor de werkzaamhe-
den zijn gestart en de komende weken zal groot materieel worden geplaatst in het gebied. Volgens 
planning gaat het in de tweede week van januari starten. Overlast voor fietsers en wandelaars 
wordt tot een minimum beperkt en afsluiting van een parkeerterrein wordt tijdig met borden aan-
gegeven. Naar verwachting is het werk eind maart afgerond.
Binnen- en buitendijks land gaan beter op elkaar aansluiten. Dat zorgt voor een toekomstige ver-
binding naar het buitendijkse gebied, het fiets-wandelpad Amsterdam – Hoorn en het stadsstrand 
in Hoorn.
Op de website van het Recreatieschap zijn vanaf januari de werkzaamheden te volgen.

“ALS VRIJHEID WAS WAT VRIJHEID LIJKT…”
Bettine Siertsema preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 5 februari 2023 om 11.00 
uur. Het jaarthema voor het seizoen 2022 - 2023 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Inspirerende 
liederen als bron van bezieling”. In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over het Lied 
om vrijheid (Blz. 796 van het Verzameld Liedboek). “Als Vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren 
de mensen niet die wij nu angstig zijn…”
Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU en promoveerde op de studie Uit de diepten; 
Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Zij gaat enkele malen per jaar 
voor in de Amsterdamse Ekklesia.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u  op 5 februari te ontmoeten. U bent van harte 
welkom.
Ook nodigen wij u graag uit voor de volgende activiteiten: 
Op 15 februari, Valentijnsdag, houdt Kees Swan in de kerk in Wognum  een  lezing over het Hoog-
lied. De lezing zal omlijst worden met zang en fluitspel van Ellen Zwaan en zang van Geanne van 
Soelen, begeleid door Dick Grasman op de piano.
Op 24 februari treedt Wishful Singing op met het programma In de gloria, acht eeuwen kerkmu-
ziek. De avond wordt georganiseerd door onze Ekklesia en de Bonifatiuskerk in Spanbroek en 
vindt plaats in Spanbroek. Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl



22

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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LOOPEVENEMENT ARO 
RUNNERSWORLD-POLDERLOOP ZONDAG 5 MAART 2023
Het nieuwe jaar heeft voor iedereen hopelijk veel goeds in petto. Misschien ben je ook van plan 
om vaak of vaker in beweging te komen in de buitenlucht. Dan kan je je richten op een (hard-)
loopevenement in de nabije toekomst, bijv. de Runnersworld-Polderloop van ARO’88.
Atletiekvereniging ARO’88 uit Obdam is, na de tweede succesvolle Estafetteloop Koggenland in 
oktober, begonnen met de voorbereiding  van het volgende sportieve evenement: de welbekende 
Runnersworld-Polderloop. Datum: zondag 5 maart 2023. 
De Polderloop van ARO heeft al een lange traditie: de komende editie is de 35e! Ieder die wel-
eens heeft meegedaan, weet: het is een sportief én gezellig evenement voor jong en oud, en voor 
ervaren en beginnende hardlopers.  Kinderen t/m 9 jaar kunnen meedoen aan de 1 km-loop, 
kinderen/ jongeren t/m 15 jaar de 3 km. Voor lopers vanaf 16 jaar is er de 5 km- , vanaf 19 jaar 
de 10 km-loop. 
Wil je liever wandelen dan hardlopen? Dat kan ook. Er wordt weer een mooie, nieuwe route van 
10 km uitgezet met halverwege koffie/thee en toilet.
Alle deelnemers, zowel hardlopers als wandelaars, gaan met een leuke herinnering naar huis; 
voor de snelste hardlopers in elke categorie zijn er mooie prijzen. Bovendien verloten we een taart 
onder alle gezinnen die met minimaal 3 gezinsleden meedoen aan een of meer van de hardloop-
wedstrijden.
Start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover het station. 
Kleedkamers, douches en gezellige, ruime kantine aanwezig.
Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:       9.00 – 10.00u.
Voorinschrijven voor de hardloopwedstrijden én voor de wandeling is mogelijk via 
www.inschrijven.nl, t/m 3 maart.
Ter plekke inschrijven op 5 maart voor wandeling en hardloopwedstrijden is ook mogelijk.
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar €3, vanaf 16 jaar €7, zowel voor de wandeling (incl. koffie/
thee) als voor de 5 km- en 10 km-wedstrijd. Onder de voorinschrijvers wordt een aantal mooie 
planten verloot. Voor de wandeling geldt verder: kinderen t/m 12 jaar wandelen gratis mee.
Goed voorbereid aan de start verschijnen, maar nog geen lid van een loopgroep? Kom gerust een 
paar keer meetrainen of kijken bij de loopgroep van ARO’88. 
Waar? Op onze baan op het sportcomplex in Obdam. 
Wanneer? Elke dinsdag- en/of donderdagavond 19.30u– 20.45u. Zo kun je ontdekken of het 
lidmaatschap iets voor je is. Zie voor onze andere activiteiten en verdere informatie, ook over de 
jeugdgroep, www.aro88.nl . Voor vragen: polderloop@aro88.nl
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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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VRIJWILLIGERS BESCHIKBAAR TIJDENS NLDOET
Vrijwilligerspunt is weer op zoek naar leuke NLdoet klussen 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.
  
Financiële bijdrage
Ten slotte: voor een NLdoetklus kan er 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.
We denken graag met jullie mee.

Met vriendelijke groet,
Vrijwilligerspunt, Anouschka en Klaas-Jan

EEN HEEL GOED 2023, BLIJF GEZOND 
EN GENIET VAN EEN MUZIKAAL JAAR
dat wensen alle leden van onze 
muziekvereniging de bewoners van 
Berkhout, Bobeldijk en omstreken, 
sponsoren, vrienden en belangstellenden 
toe.

Komend jaar helaas geen Nieuwjaarsconcert, het orkest is niet compleet, wij vinden dit erg jammer, 
maar we gaan er vanuit dat komend jaar diverse optredens van ons Harmonie- en leerorkest gaan 
plaatsvinden. Hou de agenda in de Heraut in de gaten.
De jaarlijkse speculaas actie in november was weer een groot succes. We bedanken alle mensen 
die van ons deze speculaaskoeken hebben gekocht. 
Zaterdag 18 maart aanstaande, zal het orkest een voorjaarsconcert verzorgen. Dit concert 
wordt gegeven in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur 
Enkele nieuwe nummers staan alweer op de lessenaar en worden ingestudeerd. Belangstellenden, 
sponsoren, vrienden, dorpsgenoten en worden uitgenodigd dit concert bij te wonen.  De toegang 
is gratis. De zaal gaat omstreeks 19.30 uur open 
Medio april zal een brief met verzoek om de donateurs bijdrage in de bus vallen. Wij 
hopen dat veel dorpsbewoners en bewoners van Bobeldijk en vrienden van onze vereniging een 
donatie willen overmaken. 

Het inzamelen van oudijzer, is bij onze vereniging een terugkerende actie. Heeft u oudijzer 
neem contact op met Hans 06.5142.3131, hij zal zorgen dat het oude ijzer e.d. opgehaald wordt.  
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Van de opbrengsten van de acties wordt nieuwe bladmuziek en eventueel instrumenten gekocht. 
We zijn blij dat de muziekvereniging Volharding, qua leden aantal een stijgende lijn te pakken heeft. 
Er kunnen echter nog wel muzikanten bij, mensen met verborgen muzikale talenten 
zijn van harte welkom. Instrument keuze is niet belangrijk, een ieder instrument zal worden 
ingepast en geen instrument voor handen, wij hebben instrumenten in eigen beheer.  

We zijn nog steeds op zoek naar een vaste slagwerker
Deze drummende motor van het orkest wordt gemist. Helaas is het moeilijk om binnen onze 
gemeente een slagwerker te vinden, weet u een slagwerker die bij ons muziek wil maken, laat hem 
of haar contact opnemen of een repetitie bezoeken. Bel voor meer info naar Hans 06.5142.3131. 

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

WK2020 BILJARTTOERNOOI EDITIE 2023 KONDIGT ZICH AAN
Na een succesvolle uitgestelde eerste editie in 2022 zien we in de weidse verten achter 
biljartcentrum De Ridder in Berkhout de eerste vage schetsen van ons WK2020 toernooi weer 
opdoemen.
In de vertrouwde week 12 hopen we alle bekende en ook onbekende matadoren weer rond het 
groene laken aan te treffen, dus vanaf maandag 20 maart tm zaterdag 25 maart, eventueel met de 
voorloop op vrijdag 17 maart als het aantal deelnemers dit nodig maakt.
De mailbox gaat weer open vanaf 15 januari 2023 en het adres is: bilwkk2020@gmail.com
Vergeet niet om het gemiddelde te vermelden, maar dat zijn we natuurlijk al gewend.
Wilt u ook aangeven of u vrijdag 17 maart beschikbaar bent en er mag één verhindering voor de 
toernooiweek opgegeven worden.
De inschrijving sluit op 26 februari 2023 . Net als vorig jaar zijn de inschrijfkosten 10 euro, contant 
te voldoen op de eerste speelavond. Met de gezellige finalemiddag en -avond van vorig jaar in 
gedachten gaan we ook dit jaar op deze voet voort, dus we blijven onder etenstijd in De Ridder en 
bereiden ons met soep en broodjes voor op een spannende finaleavond.
Dames en heren biljarters van Koggenland: pak de nieuwe agenda en schrijf je in!!!

Namens het organisatieteam, Peter Kroon

TUINEN, KUNST EN KWEKERS BEZOEKEN
En dan is het zover. Tuinliefhebbers kunnen zo ineens op een mooie voorjaarsdag afwezig hun tuin 
in staren. Het is dat moment waarop het tuinseizoen begint. In het hoofd. Plannen vallen binnen. 
Herinneringen spelen op. Tuinsuccessen worden glimlachend gememoreerd en grootmoedig wor-
den teleurstellingen uitgegumd. Er is weer grote zin om de tuinseizoenen te doorleven. Met hart 
en ziel. Het bijzondere is dat prachtige tuinen, sommigen vol met harmoniërende kunst, open gaan 
voor liefhebbers. 

En kwekerijen waar je graag rond wilt kijken waar al het moois vandaan komt! 
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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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In Noord-Holland-Noord openen twee tuinenroutes op 
dezelfde dagen hun poorten om het mogelijk te maken 
bezoek te combineren tot een dag of weekend vol 
tuinplezier. Kijk op de websites om te ontdekken wat, 
wanneer en op welk adres te zien is:
www.topindekop.nl en www.degroeneroute.nl heten 
u van harte welkom!
Dit zijn de data:
zaterdag en zondag 20 en 21 mei 2023.
zaterdag en zondag 24 en 25 juni 2023.
zaterdag en zondag 22 en 23 juli 2023

zaterdag en zondag  12 en 13 augustus 2023. zaterdag en zondag 9 en 10 september 2023.
* De openingstijden zijn 11.00-17.00 uur.
* De Groene Route heeft ook een weekend, waarin u de bloembollen kunt bewonderen: 
23/24 april.
* Raadpleeg van te voren de websites om teleurstelling te voorkomen en uw reis te plannen.

DONDERDAGMIDDAG 
KLAVERJASSEN BIJ DE KBO 
DE GOORN
Het is 8 december, buiten is 
het fris en nat, de kou komt 
eraan. Deze klaverjasmiddag 
is de laatste die gehouden is in 
2022. De opkomst was weer als 
vanouds en gingen wij na het 

openingswoordje van Ko beginnen aan de eerste van drie rondes. De catering 
was weer goed verzorgt met een warm drankje plus een grote kerstkranskoek 

en in de pauze een lekker koud drankje. De prijzen tafel was dit keer aangevuld met tulpenbollen 
in zak gesponsord door Sjon Bakker.
Uitslag van de vijfde ronde om de KBO-beker plus de totaalstand van de eerste vijf speelrondes.
De uitslag van de eerste tien deelnemers  
1 Jannie Pronk  5493  1 Johan Beek 24445 
2 Corrie Bos  5440  2 Kees Jonk 24132
3 Ans van de Brande 5358  3 Jannie Pronk 24021
4 Rina Timmerman  5298  4 Corrie Bos 23398
5 Gerrie Overtoom  5141  5 Annie Luitjes 23074 
6 Ans Grooteman  5137  
7 Jan Jonker  5104  12 januari Filmmiddag 
8 Riet Klaver  5059  19 januari Bingo
9 Engel Bruins  5047  26 januari Klaverjassen 
10 Tiny Schouten  5038  02 februari Jaarvergadering
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Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.  Johan van Loodam
Aanvang 14.00 uur.

       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

Allereerst voor u allen een prachtig 2023 toegewenst met veel zang en muziek!! Een terugblik op 
december geeft maar liefst 3 optredens te zien.
Op 11 december hebben we heel veel bewoners en andere belangstellenden in Lindendael in 
Hoorn een onvergetelijk Kerstliederen-festijn bezorgd. Er werd enthousiast meegezongen! Het 
podium was te klein door de kerstbomen, maar met de flexibiliteit van onze koorleden werd dat 
simpel opgevangen, dan maar vóór het podium!
Dan natuurlijk onze 2 Kerst Concerten in het Cultureel Centrum Berkhouterkerk op 17 en 18 
december. Beide malen met een gezellig gevulde kerk. 
Het geheel was bijzonder leuk aangekleed met tafels met een bloemetje erop.
De presentatie van het Kerstverhaal “Wie goed doet, goed ontmoet”, met Kerstliederen die in dit 
verhaal pasten, werd door het aanwezige publiek in optimale stilte aangehoord. Het maakte indruk 
en dat was ook de bedoeling.
Na de pauze gaf het koor met bekende Kerstliedjes het publiek de volle gelegenheid om mee te 
zingen en van die gelegenheid werd ook hier dankbaar gebruik gemaakt. Het “Samen zingen” 
brengt de optimale Kerstsfeer!!
Wij danken het publiek en onze sponsoren die het mogelijk maakten om 2022 zo te kunnen afsluiten. 
Inmiddels staat de eerste repetitie weer voor de deur: we starten op 11 januari om 20.00 uur in de 
Ridder in Berkhout. Zin om mee te doen  bel voor info naar Sieta 06 8353 2727 of Marianne: 
06 1890 1974 en zing met ons mee!
Start 2023 met een misschien nieuwe hobby in ons gezellige koor.
Ook ons eerste optreden in 2023 is al ingepland, op 23 januari in wijkcentrum de Oever in Spier-
dijk. We kijken er alweer naar uit.
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Het is een van de oudste foto’s van Scharwoude en dat maakt het gelijk een haast onherkenbaar 
tafereel. Veel volk is uitgelopen om voor de fotograaf te poseren. Het is omstreeks 1880, toen 
het dorp nog een aantal flinke stolpen telde. Links zien we de stolp van de familie Schermerhorn 
– enigszins verstopt achter de bomen. Deze werd in 1972 gesloopt om plaats te maken voor de 
huizen van Jan Bakker en Arno Ooms. 
De boerderij rechts was van Jaap Edam. Tegenwoordig kennen we Scharwoude meer van de ‘ge-
wone’ woonhuizen zoals we die aan de rechterkant zien. Daar herkennen we de hoek van het huis 
van Joop Klaassens en daarnaast Piet Baas. Merk vooral ook even op hoe smal de straat nog was. 
Twee boerenwagens konden elkaar maar net aan passeren, als de paarden meewerkten tenminste. 

Pas eind jaren dertig kwam er een laag asfalt over de straatstenen, waarschijnlijk was dat tevens 
het moment waarop wat erven ingekrompen zijn om de straat te verbreden. 
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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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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AFDELING BERKHOUT-BOBELDIJK VAN DE ZONNEBLOEM DEELT ATTENTIE 
UIT AAN HAAR DEELNEMERS.
Op dinsdag 13 december werden er onder leiding van Yvonne Kerststukjes door 
de vrijwilligers gemaakt voor dorpsgenoten waarvan  in het afgelopen jaar hun 
partner is overleden. Ook werd er een attentie ingepakt voor de ouderen onder 
ons. Met name in de Berkenhof werden deze enthousiast ontvangen. De attentie 
werd uitgedeeld met nog een mooie tekst erbij:
           

We wensen U
genoeg stilte
om op te kijken
naar de sterren.

Genoeg eenvoud
om ontzag te tonen
voor het kleine.

Genoeg vertrouwen
om het goede zijn 
weg te laten vinden.
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Kom dan  
bij ons werken!

Jouw talent voor elk kind.
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Genoeg verwondering
om het ondenkbare
te zien gebeuren.

  Kris Gelaude

Na afloop van het maken van de kerststukjes genoten de 
vrijwilligers als afsluiting van het jaar 2022 nog van een 
glaasje glühwein en een hartig hapje. 

Al onze vrijwilligers wensen u als lezer van dit stukje 

EEN
VOORSPOEDIG 

2023

·	 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 voor onze doelgroep.

Nieuwjaars- groet,
van alle vrijwilligers

DE ZONNEBLOEM afd.: Berkhout-Bobeldijk

KOLFSPORT KERSTTOERNOOI EN FINALE NEL VOS BOKAAL  13-14-15-16 DECEMBER 2022
Na 2 jaar konden we eindelijk weer ons Kerst Toernooi houden voor onze leden.
48 leden melden zich aan en hebben op verschillende tijdstippen 2 maal 10 klappen geslagen.
Er werden hele mooie series van 5 klappen geslagen (max. is 60). 
Ton sloeg een serie van 50 punten, Willem en Cees een serie van 51 punten, Piet liet een serie van 
52 punten noteren.
Bij de dames waren er mooie series van Marrie 46, Annie 47 en Angelique liet 2 maal achter elkaar 
41 punten noteren. De beste spelers per klasse mochten een mooie prijs uitzoeken. Alle andere 
deelnemers gingen met een banketstaaf naar huis.
Op Vrijdagavond werd de  finale van de NEL VOS BOKAAL gespeeld. 

Dit jaar stond Gina Schets vanuit de voorrondes met 188 punten op de eerste plaats. 
Gevolgd door Ruud Weernink 177, Hein van Beusichem 173, Nico Graftdijk 174 en 
Willem Jong166. Deze heren konden redelijkerwijs bekeken een serieuze aanval doen 
op Gina haar voorsprong van 11 punten.
Dat gebeurde dan ook Ruud sloeg een partij van 55, Cees 52 en Gina sloeg er 37 punten 
bij. In de tweede ronde was het niet anders Ruud sloeg er nu maar liefst 56 punten 
bij!Toch wist Gina met 5 punten verschil de 2e plaats voor zichzelf veilig te stellen voor 
Hein.
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Spannend was het wel… één misslag en de stand kan weer totaal anders lopen. Ruud 
was met zijn stabiele prestatie de terechte winnaar en won zo voor de eerste maal de 
Nel Vos Bokaal.
De Bokaal werd uitgereikt door Klaas Vos aan Ruud met assistentie van Tine.

We hebben het deze dagen met elkaar erg 
gezellig gehad, alleen jammer dat er op de 
finaleavond geen grote belangstelling was. 
Dit kwam door de weersgesteldheid. Door de 
gladheid kozen verschillende leden die ‘s 
avonds niet hoefde te spelen ervoor om thuis 
te blijven. 
De winnaars van de Blinde toto waren Jeanne 
van Beem, Gina Schets en Astrid Dekker.

Matthias en Maud werden bedankt voor de 
gezellige Kerstsfeer en gastvrijheid in de Café 
de Ridder.
De avond werd afgesloten met een wens 
van de bestuursleden….

Onthoudt van het oude jaar je beste kolfsport uitslagen
En al zijn die niet zo goed, 

spring dan met nieuwe moed 
het nieuwe jaar tegemoet.

Voor de laatste dagen van het jaar
veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan in 2023 volgen 
veel geluk, gezondheid en weinig zorgen.

Vrijdagavond 6 januari 2023 zien we elkaar weer in de Ridder met onze: Keezenavond.

Namens alle leden,
een sportieve groet,

Ina Jong

info over onze sport of clinic met familie, vrienden of collega’s  
T 06-28993108 / 0229-551875 
E kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
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KERST BIJEENKOMST VAN DE VROUWEN VAN NU AFD. 
AVENHORN/OUDENDIJK,
In de mooi versierde zaal van Brasserie de Grost kwamen 
op 15 december 2022 voor de laatste keer de Vrouwen 
van Nu bijeen. Rond 17u kwamen de leden binnendrup-
pelen en konden gelijk een goede  plaats aan de mooi ge-
dekte tafels zoeken. 

Een welkomst rankje werd warm ontvangen.
Harmina ter Schure begon de avond met 
een hartelijk welkom op deze gedenk-
waardig avond. Ze las een terugblik voor 
over het wel en wee van onze 77 jarige 
vereniging. Wat hebben we leuke dingen 
gedaan en mooie reisjes gemaakt. Ieder-
een werd bedankt, voor het lid zijn en 
trouw bezoeken van de dingen die de 
vereniging heeft georganiseerd, vereni-
gingsavonden, reisjes, workshops, mu-
ziek bij mevrouw Boom, museumclub, 
klaverjas/keez avonden, fietsclub, bow-
len, paasbrunch, operette enz. Bedankt 
voor alles wat de (oud) leden voor de ver-
eniging hebben betekend om al deze be-

zigheden te kunnen doen, bestuurlijk, maar ook daaromheen. Denk ook aan leden die ons inmid-
dels zijn ontvallen. We zullen onze club gaan missen, maar hopelijk houden we met velen contact. 
En via de clubjes die doorgaan.

Hierna werd het tijd voor het diner. Het heerlijke voorgerecht werd geserveerd en hier werd 
smakelijk van genoten. Voor het hoofdgerecht hadden we van te voren al kunnen kiezen, vlees of 
vis. Ook dit gerecht zag er kostelijk uit. We lieten het ons goed smaken. Complimenten voor kok 
Martin en staf. Hierna las Hanny Offringa een klein kerstverhaaltje voor.
Inmiddels was het pauze en tijd voor een gesprekje. Na de pauze kwam het zangduo de dames Jet 
en Eef ons met hun repertoire vermaken. Gekleed in mooi gebloemde deinende rokken zongen 
zij de sterren van de hemel. Bekende en onbekende kerstliederen met af en toe een «evergreen» 
er tussen door.  Ook Jet en Eef namen even pauze en in die tijd kregen we ons heerlijke dessert 
opgediend.
Daarna werd het programma weer hervat. Onderwijl was het tot de leden door gedrongen dat de 
weersomstandigheden er wel heel ongunstig uitzagen; overal gladheid, wat de aandacht ietwat 
afleidde.
Na het optreden van de dames Eef en Jet werden de vrijwilligers naar voren geroepen en zij wer-
den verrast met een mooi kerststuk of bloemen. Ook ging er een hartelijk woord van dank naar 
Vanessa en Martin en staf die ons deze jaren zo hartelijk ontvingen, vergezeld van bloemen. Aan de 
leden die deze avond niet aanwezig konden zijn, werd nog een lekker gezond cadeautje bezorgd.
En ja dan is het «einde avond» einde van de Vrouwen van Nu afd. Avenhorn/Oudendijk.
De voorzitster wenste ons wel thuis, maar vooral veilig thuis vanwege code oranje. De weg was 
gelukkig goed gestrooid.

Margreet de Reus
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KERSTMIDDAG 
Donderdag 15 december j.l. vierde de KBO haar traditionele kerstmiddag in zaal Dollenburg in 
De Goorn.

Veel leden hadden zich van tevoren 
opgegeven om deze kerstmiddag te 
willen bijwonen. Waarschijnlijk heeft 
Barry van der Oord voor de laatste 
keer de zaal weer leuk aangekleed en 
de tafels gedekt, voordat hij naar 
Oudendijk vertrekt.
Het bestuur verwelkomde de gasten/
leden bij de garderobe en bij de ingang 
van de zaal waar men een plaatsje 
kon uitzoeken, waar een smakelijk 

gebakje al klaar stond en een kopje koffie of thee werd ingeschonken.

Terwijl de zaal langzaam vol druppelde installeerden de dames Anna en Irma hun instrumenten 
op het podium. Diverse muziekinstrumenten werden uitgestald, zoals een mooie witte vleugel, 
diverse gitaren en een synthesizer. De microfoons werden ingesteld en toen de zaal vol was 
gelopen opende de voorzitter Ko Schouten deze middag met een woord van welkom en stelde de 
dames voor die deze middag de muzikale omlijsting zullen verzorgen.
Mooie Kerstliederen in diverse talen wisselden elkaar af en daarbij zingen Anne en Irma prachtig 
tweestemmig. Hun muziek werd afgewisseld met een verhaal over de bekende Scrooge. In het 
geheel traden zij drie keer op en tijdens de pauzes is er tijd om even te babbelen en van een drankje 
en een lekker hapje te genieten, met in de laatste pauze verschillende warme hartige hapjes. 
Na afloop van hun optreden werd er nog om een toegift gevraagd, die dan ook werd gewaardeerd 
met nog een muziekstuk, waar iedereen lekker mee kon zingen. Na afloop was er voor iedereen 
bij de garderobe nog een schaal met kersenbonbons om lekker onderweg nog na te genieten van 
deze middag.

De KBO-commissie die deze middag heeft georganiseerd (en ook alle andere activiteiten) Paula 
Reerink, Gerard de Loor, Ria Stet en Ria Lenting heel veel dank voor jullie inzet, want er gaat toch 
heel wat tijd in zitten om dit te kunnen realiseren/organiseren.
Alle overige gemaakte foto’s en de wekelijkse verslagen van de KBO-middagen verschijnen aan 
het einde van iedere maand in de nieuwsbrief van de KBO De Goorn, wilt u die ook via de email 
ontvangen, geef dan uw emailadres op aan de secretaris Ton Mes, kbodegoorn@gmail.com
De KBO De Goorn wenst u een prachtig en gezond 2023

 Johan van Loodam
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KERSTFEEST MET SCHOTS EN SCHEEF.
Donderdag 15 december vierden de Vrouwen van nu uit Berkhout/
Bobeldijk hun kerstavond. Allereerst was er een heerlijk twee gangen 
diner verzorgd door Matthias en Maud van de Ridder. De dames lieten 
het zich allemaal goed smaken.
Tussen de gangen door konden we genieten van de korte tekenfilm: 
“Kraomschudd’n in Mariaparochie” van Herman Finkers. Een kerst-
feest op humoristische wijze vertaald naar de huidige tijd.
Na de pauze volgde de koffie/thee met overheerlijk appelgebak voor 
iedereen.
Nog een kort kerstverhaal en toen was het de beurt aan Bohdi en Ti-
tus van ”Schots en Scheef” om de stemming erin te brengen met hun 
mooie Ierse liedjes. Die sfeer zat er al gauw in door hun enthousiasme 

en programma keuze. Er werd afgesloten met We wish you a merry Christmas.
Een hele fijne avond om tevreden op terug te kijken.
12 januari is onze volgende bijeenkomst, dit keer in de middag en voor het eerst samen met de 
dames die overgestapt zijn van de Vrouwen van Nu uit Avenhorn/Oudendijk. Deze afdeling is 
helaas gestopt omdat er geen bestuursleden meer waren.
De middag van 12 januari willen wij het glas heffen op het nieuwe jaar en op al onze oude en nieu-
we leden. Na de toast zullen wij een demonstratie krijgen van de line dance groep De West-Friese 
Shuffle uit Venhuizen, waarna wij ook de beentjes mogen strekken. Ook zullen wij tijd inruimen 
om onze nieuwe leden en elkaar beter te leren kennen.

Rest ons nog u allen een heel goed 2023 toe te wensen, ook in het nieuwe jaar bent u altijd wel-
kom om de sfeer te proeven. Ga naar onze website Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/Bobeldijk 
voor het jaarprogramma of stuur een mail naar berkbobel@gmail.com.

Namens het bestuur Waltraud van der Woude

DE BRUNCH VAN DE OBBB
Ja, vorige jaar was dat alweer, wat gaat de tijd snel. Maar op 18 
dec 2022 om 11 uur stond voor ons, De Ouderen Berkhout-Bo-
beldijk, in het café De Ridder de tafels weer keurig gedekt voor 
de jaarlijkse Sinter-Claus Brunch, die 2 jaar lang was uitgesteld 
door de corona.
Gelukkig is de zaal weer goed gevuld met leden die er weer 
zin in hadden om bij te praten en  brunchen. We hebben on-

dersteuning van Janina Greven die ons lekker bezig houdt met haar belevenissen en mooie liedjes. 
Ook waren en nog enige bruidsparen aanwezig waar voor gezongen werd, ja vroeger ging je voor 
het eind van t jaar trouwen omdat je de belasting terug kom vragen.
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De soep was lekker warm en daar genoten we van. Onder een liedje van Janina werden de tafels 
gedekt en stond er genoeg op tafel om de “hongerige” buikjes daarna te vullen.
Nog een borreltje toe en ook deze langverwachte brunch is weer voorbij. Dan zingen we nog wat 
kerstliedjes. Sylvia bedankt Janina en personeel van de Ridder. Dirk heeft dan nog een gift, van het 
Nationale Ouderenfonds hebben we voor de leden een kerstpakket aangevraagd en gekregen, deze 
worden dus uitgedeeld. Ieder met een kerstdoos naar huis, feestelijk. 
Bij de niet aanwezige leden wordt het thuis gebracht, dus nog klusje voor bestuur.
Op 26 januari 2023 Is onze jaarvergadering. Kort maar krachtig, met na de pauze een gezellig, 
grappig praatje over het zwerfvuil. Entree vrij. We hopen iedereen weer te ontmoeten.
Namens alle vrijwilligers van de OBBB wensen we u nog een gezond 2023 met veel verenigings-
plezier.    

Met hartelijke groet.

KERSTVIERING  KVG DE GOORN /AVENHORN
Op 20 december hadden we onze kerstavond.
We hadden de Beemster-Accordeon  vereniging uitgenodigd om de avond een 
kerstgevoel te geven. Er kwamen muzikanten en een kleine zanggroep. 
Met een afwisselend winter repertoire werd het ook een gezellige avond met 
een leuk publiek, wat diverse liedjes van “Speeltuin” van Leentje van Kapelle 
tot kerstliedjes meezong.

En of we van elkaar, het glaasje Glühwein, koek met koffie/thee, de muziek  of juist alles genoten 
hebben, het was weer een geslaagde avond met gezellig veel leden.

De volgende avond is DINSDAG 31 JANUARI, onze jaarvergadering/bingo
Graag zien wij u allen dan weer.

Het bestuur KVG de Goorn/Avenhorn.
BUURTCENTRUM/WSP ROZENSTAETE
Het lijkt al weer even geleden, dat we elkaar het beste wensten voor dit jaar.
Het jaar is in Rozenstaete op oudjaarsavond afgesloten met een bijeenkomst van bewoners die er 
behoefte aan hadden samen het nieuwe jaar in te luiden .Na het proosten  nog naar het vuurwerk 
gekeken en op die manier gezellig met elkaar het nieuwe jaar in. Er waren 16 deelnemers en dat 
mag een succes genoemd worden. Onze dank gaat uit naar organisatrice Annelies Bunck.
Wij proberen het buurtcentrum Rozenstaete wat meer bekendheid te geven en voor een ieder in 
de wijk toegankelijk te maken. Wellicht kunnen we dit jaar op 31 december wat meer mogelijk 
maken voor alleenstaanden in de wijk.

Op 2 januari 2023 ging het tweede deel van het verenigingsjaar weer van start met de Open In-
loop. Eigenlijk stopt de organisatie op maandagmiddag nooit, want in de zomer gaat het ook door. 
En dat is ook zo iets: heel belangrijk voor degenen die thuis zijn in de zomermaanden en dan toch 
elke week een spelletje kunnen spelen. Op woensdagmiddag treft u ook een groep dames aan, die 
heel enthousiast aan het handwerken zijn.
Bij deze maar weer een oproep aan die mensen, die de stap nog niet gewaagd hebben: u kunt zo-
wel op maandagmiddag als op woensdagmiddag vanaf 14 uur gewoon binnen lopen om te kijken 
of het wat voor u is om mee te doen. 
Overigens geldt dat ook voor de biljartclubs. 
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Elke middag is er een club actief en een enkele kan er best nog wel een paar leden bij hebben. Het 
is los van het biljarten altijd de moeite waard met elkaar om te gaan. U kent ongetwijfeld al veel 
dorpsgenoten!

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

Pim de Waard - vz

WIL JE OOK WEL EENS MUZIEK MAKEN 
en denk je dat de accordeon “jouw” instrument is?

Ga dat dan eens proberen.
Accordeonvereniging Con Zelo uit Hoogwoud start in het nieuwe jaar met 10 probeerlessen op 
donderdag van 17.30 uur tot 18.00 uur.

Heb je al muzikale accordeonervaring geef je dan op voor het A- of B- orkest van accordeonvereni-
ging Con Zelo.

Bel Elly Helder (0229-581693) voor informatie. 

AGENDA 11-01-2023 T/M 25-01-2023               

Woe 11-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 12-01 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, filmmiddag
Vr 13-01 10.00 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffieochtend
Za 14-01 10.30-17.00 u. Grosthuizen.  Wester-Koggelandtoernooi, 
   Dorpshuis “De Kogge”  T.T.V. Backhands. Jeugd
Za 14-01 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 14-01 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Zo 15-01 10.00 uur Grosthuizen.  Wester-Koggelandtoernooi, 
   Dorpshuis “De Kogge”  T.T.V. Backhands. Senioren.
Ma  16-01 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 17-01 10.00-13.00 u. De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 18-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 18-01 20.00 uur De Goorn, De Koggenhal Badmintonclub De Goorn. Open-

baar voorjaarstoernooi
Do 19-01 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO, bingo
Do 19-01  De Goorn, Bibliotheek Klik&Tik cursus
Za 21-01 20.30 uur Café De Grost IJsclub Scharwoude/Grosthuizen. 

Feestavond 125-jarig bestaan
Za 21-01 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
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Za 21-01 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Ma  23-01 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 24-01 10.00-13.00 u. De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 25-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2023  PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2023

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 26-01  Berkhout, De Ridder OBBB, jaarvergadering
Di 31-01   KVG De Goorn /Avenhorn,
    Jaarvergadering
Za  18-03 20.00 uur Berkhout, de Ridder De Volharding. Voorjaarsconcert
Ma t/m za 20-25/03 Berkhout, De Ridder Biljarten WK 2020, ed. 2023.
    Voorloop 17 maart
    (onder voorbehoud).
Woe 29-03  Eetcafé, De Goorn Jaarvergadering St. Barbara.

FAMILIEBERICHTEN

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
 Ard en Agnieszka
 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitatiekaarten en bloemen 
t.g.v. ons 60-jarig huwelijk.
 Lieve groet, Sjors en Wil Weel
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BEDANKT 50 jaar getrouwd

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitatiekaarten, bloemen, lekkers en de enorme ere-
boog op de  brug.

 Vriendelijke groeten, Aad en Margo Schuijtemaker

Na ruim 70 jaar op het Oosteinde van Berkhout gewoon te hebben ben ik op 2 december j.l. 
verhuisd naar een aanleunwoning.

Tini Bregman-Spaans, Berkenlaan 5, 1647 AV Berkhout

Tevens wil ik hierbij een ieder een Gelukkig 2023 toewensen.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en 
medeleven van onze vrouw, (schoon)moeder en oma

Greet Kluft

De vele kaarten, bloemen en blijken van medeleven hebben ons goed gedaan.

Jaap Kluft, kinderen en kleinkinderen.

TENSLOTTES

VOLKSTUIN TE HUUR.
Wilt u graag verse en gezonde groenten kweken en daarna ook eten?
Tuinvereniging De Kweker in Berkhout heeft per l januari 2023 enkele volkstuinen te huur voor 
het kweken van groente, bloemen, klein fruit enz. voor de inwoners van Berkhout en Bobeldijk. 
De beschikbare tuinen hebben een oppervlakte tussen ca.47 m2 en 158 m2.

Hebt u belangstelling in een volkstuin neem dan contact op met de secretaris, Jack Sjerps, Slagter-
slaan 19,1647 CA Berkhout, te1.0229-551962, e-mail iack@sierps.tweak.n l.

De tuinen zijn direct beschikbaar en liggen achter de tennisbanen aan de Slagerslaan.
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DATA 2023 OUDPAPIER OPHALEN GROSTHUIZEN EN SCHARWOUDE
Za 14 januari
Za 11 februari
Za 11 maart
Za 8 april
Za 6 mei
Za 3 juni
Za 1 juli
Za 29 juli
Za 26 augustus
Za 23 september
Za 21 oktober
Za 18 november
Za 16 december

GEZOCHT:

Bezorgers/sters van De Heraut, bij voorkeur voor de Bobeldijk.
Opgeven bij Dick Snoek, Tel. 06-53378875.

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


