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Uiterlijk woensdag 8 april vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: deheraut1963@gmail.com in
Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda
of planner.
Website:
Tenslottes en familieberichten:
Zakelijke advertenties:
Verspreidings-coördinator:
Rabobank West-Friesland:

www.dorpsbladheraut.nl
Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Email: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
(Contact button) of bellen 0229-551411 na 17.00 uur
IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
Helaas het is zover, het coronavirus heeft ook Nederland in zijn greep.
Met de door de overheid opgelegde maatregelen moeten we dit virus uitbannen. Daarom zijn veel
winkels al gesloten of hebben beperkende maatregelen zoals verplicht een winkelwagen en maar
een bepaald aantal mensen tegelijk in de winkel.
Ook alle activiteiten zijn afgelast, was het eerst afgelast voor meer dan 100 mensen, op dit moment
mag er niks meer doorgang vinden.
Zie ook deze Heraut, een hoop activiteiten van de lokale verenigingen die niet doorgaan.
De redactie van de Heraut wil u toch graag op de hoogte houden van het wel en wee in onze
gemeente en blijft voorlopig gewoon verschijnen.
Blijf vooral kopij insturen, zodat wij iedereen op de hoogte kunnen houden van de initiatieven die
wel doorgang kunnen vinden, of die het waard zijn om gedeeld te worden met elkaar.
We hopen u gauw weer leuk nieuws te kunnen brengen! De redactie wenst iedereen in ieder geval
veel sterkte in deze onzekere tijd.
De redactie
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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
HUISARTSEN IN KOGGENLAND
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn
0229-541225 Spoed 0229-543736

J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer
Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-551264
Spoed 0229-551942

Huisarts & Apotheek De Goorn
Gezondheidscentrum De Goorn
Dwingel 3 - 1648 JM De Goorn
0229-542808 Spoed 0229-543848

B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorp-van Weegen
Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
072-5021401 Spoed 072-5023076

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma
Huisartsenpraktijk Obdam
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204
0226-451231 Spoed 0226-453493
De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding
via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers
gelden alleen gedurende kantooruren.
AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (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.
Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienstapotheek, de Maelson Apotheek, in het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. Het is aan
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze
manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een
nieuw medicijn veilig voor u is.
UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begrafenis-en crematiebegeleider Bram Blaauw 06-12440998
met als achterwacht Monica Appel
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk 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
St. Barbara, Ursem e.o. verz. I. Wijte 06-52408683
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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 Fax 0229-284069
Email: info@hospicehoorn.nl
Internet: www.hospicehoorn.nl

HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0299-682020
Email: info@hospiceleeghwater.nl
Internet: www.hospiceleeghwater.nl

OMRING
Biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud. De zorg wordt geboden in uw vertrouwde
omgeving, in verzorgings- of verpleeghuis.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg en Omringwinkel 088- 206 89 10
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen.
U kunt artikelen ook online bestellen. (www.omringwinkel.nl)
BUURTZORG NEDERLAND LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG IN DE VOLGENDE DORPEN:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer
tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen.
tel: 06-83999312.
ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt bij het Zorgteam terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding,
dagbesteding, kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. U kunt zich
opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger. Het Zorgteam bestaat uit verschillende
hulpverleners die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met anderen, waaronder zorgpartners, huisartsen en
scholen.
Contact Zorgteam; Tel: 0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl
Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp
bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!
Wijkcontactpersonen
Avenhorn en De Goorn; Anneke Koopmans (072) 50 222 54
Berkhout; Jack Sjerps (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma (0229) 55 1970
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06
Obdam; Cora SchreuderGoedheijt (0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, Dinsdag 09.00 - 10.00 uur, (0229) 56 11 11
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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 – 21 616 717
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 4 T/M 10 APRIL 2020
Zat. 4 apr.
16.30u. Rozenstaete; geen viering		
Zon. 5 apr.
10.00u. Eucharistieviering via de kerkradio, met muzikale ondersteuning
			Palmzondag
Woe. 8 apr.
11.30u. Eucharistieviering via kerkdienstgemist.nl
Do. 9 apr.
19.00u. Witte Donderdagviering
Vrij. 10 apr.
19.00u. Goede Vrijdagviering
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 11 T/M 17 APRIL 2020
Zat. 11 apr.
16.30u. Rozenstaete; geen viering
		19.00u. Paaswake, Eucharistieviering, muzikale ondersteuning Mozaïek
Zon. 12 apr.
10.00u. Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
			Eerste Paasdag
Ma 13 apr.
10.00u. Tweede Paasdag, geen viering
Woe 15 apr.
11.30u. Eucharistieviering via kerkdienstgemist.nl
			
Vanwege het Coronavirus zijn er geen vieringen in de Rozenstaete en in de kerk.
Wel kunt u via de computer een viering meeluisteren of een viering terug zoeken.
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met icoontjes 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 emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl
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OP WELKE ‘LEVEL’ BEN JIJ ?
Level ??? Ja, in het Nederlands is dat ‘niveau’ maar op school wordt dit woord
gebruikt om aan te geven welk ‘level’ je hebt met lezen en taal…
Ook spelletjes op de X-box of I-pad kennen ‘Levels’ – of het spel Candy Crush
op Facebook.
Sommigen mensen denken dat omdat ze op een hoger ‘Level’ leven ze belangrijker zijn dan anderen en dat je met een lager ‘Level’ niet veel bent.
Toen Jezus een goeie week voor Pasen in Jeruzalem kwam en een kijkje ging nemen in de Tempel zag hij daar hoe mensen dieren en geld offerden aan God. Hij zag ook dat mensen van een
lager ‘Level’ oneerlijk werden behandeld terwijl degenen van een hoger ‘Level’ als heel belangrijk
werden benaderd en dat terwijl daar ook mensen tussen zaten die helemaal niet zo aardig waren.
Hij maakte daar een einde aan…. Geen gehandel meer, geen gedoe meer met ‘Levels’ iedereen die
lief heeft of iemand heeft die liefde geeft is belangrijk…
Op Palmzondag 5 april is er via de kerkradio om 10.00 uur een viering voor iedereen….en dan
hebben we het over dit onderwerp.
Wij hopen dat veel kinderen en families naar deze viering komen…!


Groeten van pastor Nico en de werkgroep gezinsvieringen.

AFGELASTING DIENST WFE
In vervolg op alle maatregelen tegen de voortgaande verspreiding van het
Covid-19 virus (corona) delen we mee dat we er helaas niet onder uit kunnen
de viering van 5 april af te gelasten.
De viering van 5 april af te gelasten is conform de beslissing in andere kerken. Gezondheid en veiligheid staan voorop. Een belangrijke beweegreden
is dat wij veel met mensen boven de 60 ‘werken’; deze leeftijd geldt voor
zowel koorleden als bezoekers.
Tevens is besloten de avondvoorstelling in de paasweek van woensdag 8 april over Maria
Magdalena tot nader order uit te stellen. Uiteraard ging het hierbij ook om de vraag of tegen
die tijd de beperkende maatregelen nog van kracht zullen zijn. De voorbereiding van deze avond
vergt een behoorlijke tijdsinvestering van spreker en betrokken musici. Op het laatste moment
afzeggen was dus voor ons geen optie. Wij zullen kijken naar een geschikte datum voor deze
lezing met muziek in het komende seizoen.
Hopelijk zien wij u in de viering van 3 mei. Dan spreekt Peter Vermaat over Het boek Habakuk. Dit boek blijkt een geladen, poëtische tekst en is nog verrassend actueel als het gaat om het
stellen van de godsvraag: Is de hemel misschien leeg?
Een hartelijke groet en een goede gezondheid toegewenst,



Marga de Groen
namens het bestuur
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AGENDA

Optredens afgelast
In verband met het Corona virus heeft het bestuur van
het Cultureel Centrum Berkhouterkerk besloten om alle
door hun georganiseerde optredens af te gelasten.
U wordt natuurlijk op de hoogte gebracht van nieuwe
evenement en optredens wanneer het weer mogelijk is
deze te organiseren.
We wensen u een goede gezondheid toe.

Cultureel Centrum Berkhouterkerk

HALLO TONEELLIEFHEBBERS
Zoals iedereen wel weet worden de sociale activiteiten voorlopig stilgezet
om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij ondersteunen
natuurlijk deze maatregelen en hebben daardoor de uitvoeringen van het
jeugdtoneel, die in maart zouden plaatsvinden afgelast.
Ook onze jubileumvoorstelling van 75 jaar Nieuw Leven komt in juni te
vervallen. Wij hopen dat we in de gelegenheid komen, om op een andere
datum deze voorstellingen aan jullie ten tonele te brengen. Rest ons jullie, in deze onzekere en
onrustige tijd het allerbeste toe te wensen. Toi – Toi – Toi en we hopen jullie weer snel te zien bij
een van onze voorstellingen.

Bestuur Toneelvereniging Nieuw Leven, Bob Koning.

EEN VOORUITBLIK OVER 2020 VAN DE OBBB
Even een inzicht hoe de vrijwilligers van de Ouderen Bond
Berkhout-Bobeldijk bezig zijn geweest. Een pracht programma
voor het komende jaar 2020.
De eerste jaarvergadering is geweest waarvan u het verslag
kon lezen in de vorige Heraut. De 18de maart zouden we naar
de Forbo gaan maar…..de Corona slaat toe en is afgezegd door
Forbo. Wat ons te doen staat is afhankelijk van de komende
toestand in Nederland. Wij als bestuur hebben besloten om weer verder te gaan met onze uitjes
als alles veilig is voor onze doelgroep, wanneer is nog onbekend, maar u hoort het dan. Zo is
Chrysantenkwekerij, Strand activiteiten, Museum Westheim en Sail Amsterdam nog een groot
vraagteken voor ons, maar we houden u op de hoogte als we actief weer beginnen. We hopen dat
u allen deze tijd gezond mag doorkomen, we duimen voor allen.

Groet Maartje
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
Onzekere tijden zijn er nu voor ons allen, iedere dag zijn er nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 virus, die steeds dieper ingrijpen
in ons leven en in onze maatschappij. Ten tijde van het maken van dit stukje
tekst, woensdag 25 maart jl. was het volgende bekend.
Tot 1 juni geen toegang tot het complex De Krom en dus ook geen trainingen,
wedstrijden enz. op het complex, dit kan bij de ontvangst en het lezen van
de Heraut weer anders zijn. Laten we met elkaar de maatregelen die getroffen zijn ook opvolgen
en er naar handelen. Voor een ieder veel sterkte toegewenst en denk een beetje om elkaar, de
maatschappij waarin we leven, maken we met elkaar.
Aangezien in deze maanden de vaste kosten bij de club wel doorgaan en in deze periode er geen
opbrengsten zijn bij de club, hebben wij bij de KNVB en de Gemeente Koggenland de vraag
uitstaan, hoe omgegaan wordt met de contributie cq huurgelden. De KNVB en de Gemeente
Koggenland komen hier nog op terug. De sportdag voor de jeugd op zaterdag 11 april a.s. gaat
ivm het Covid-9 virus niet door. De inspiratiesessies Ledenbinding en Vrijwilligersmanagement,
georganiseerd door de Sportraad Koggenland bij vv RK EDO op woensdag 15 april, gaan niet door
vanwege het Covid-9 virus.
Voor de maanden april en mei zijn er geen activiteiten op ons sportcomplex, geen trainingen,
wedstrijden, schoonmaken, sjoelen, vergaderingen enz.
Toch is er op het complex een nieuwe geluidsinstallatie geïnstalleerd, (dat was nog wel voordat
de Covid-9 virus toesloeg). Hiermee kunnen we weer een aantal jaren vooruit, een mooie verbetering op ons complex.
Aangezien er tot in ieder geval juni niet gevoetbald wordt, zullen de competities niet afgemaakt
kunnen worden is de verwachting, de KNVB moet nog met een definitief besluit komen. Op de
site rkedo.nl vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen mbt het Covid-19 virus en de consequenties daarvan voor de club. Op de site van rkedo.nl is nu ook de CLUBSHOP RKEDO link
geplaatst. Via deze link kun je bekijken wat er zoal aan RK EDO kleding enz. te koop is.
Het 90e levensjaar van voetbalvereniging RK EDO wordt zo wel een jaar om niet te vergeten, wij
hopen met elkaar, dat e.e.a. straks weer genormaliseerd zal zijn (zie de ontwikkelingen in China)
en we met plezier en voor een ieder het seizoen 2020-2021 rustig kan beginnen, let een beetje op
elkaar en denk aan elkaar.

Met vriendelijke sportgroeten,

Marien Laan
voorzitter

BOEKPRESENTATIE HKBB AFGELAST IN VERBAND MET CORONAVIRUS
De jaarlijkse boekpresentatie en dorpsreünie van Historische Kring Berckhout - Bobel Dyck die gepland staat voor zaterdag 11 april, wordt afgelast in
verband met het coronavirus.
Het boek - de tiende uitgave alweer - wordt bij de leden thuisbezorgd of aan
hen toegestuurd. Wij hopen iedereen volgend jaar weer in goede gezondheid
te kunnen begroeten op zaterdag 10 april.
Bestuur HKBB, Kees Klaver
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BESTE INWONERS,
Door het Coronavirus met alle ontwikkelingen daarom
heen is het Oranje comité genoodzaakt de viering van Koningsdag in Avenhorn/De Goorn af te gelasten.
Wel heel veel dank voor het meedenken van onze vrijwilligers inzake de activiteiten die er georganiseerd zou(den)
worden tijdens Koningsdag .
Vol goede moed kijken we alvast uit naar volgend jaar.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Stichting Koningsfeesten Avenhorn/De Goorn

O JEE, HET CORONAVIRUS GOOIT ROET IN HET ETEN!
De overheid neemt allemaal passende maatregelen om dit virus te normaliseren en te bestrijden. De scholen moeten overgaan op digitaal lesgeven en de
kinderen moeten thuisblijven. Kroegen en restaurants moeten sluiten. Geen
bezoek meer bij verpleeghuizen. Ziekenhuizen gaan hun uiterste best doen
om de zieke mensen op te vangen en te verzorgen. Veel mensen gaan, indien
mogelijk, thuis werken. Alle verenigingen moeten hun leden teleurstellen
door trainingen, wedstrijden, repetities en bijeenkomsten af te gelasten. Alle festiviteiten worden
geannuleerd. Theaters dicht, geen Koningsdag en het EK-voetbal wordt doorgeschoven naar 2021.
Geen wielerklassiekers, waarbij zelfs de Tour de France misschien geen doorgang vindt. Veel van
de ondernemers uit de regio krijgen het zeer zwaar de komende periode. En het EUROVISIE songfestival in Rotterdam wordt uitgesteld. Nou, dan doen wij het ook maar. Ondanks maandenlang
oefenen op al die prachtige klassiekers uit het Songfestival repertoire gaan wij ook ons concert uitstellen. Tot wanneer is nog een vraag. Eerst het virus bedwingen en dan hoort u van ons wanneer
we het Evergreen Songfestival gaan houden.
Het Bestuur Evergreen

AVONDWANDEL4DAAGSE 2020
Beste wandelaars,
Helaas hebben we als commissie moeten besluiten dat de
EDO Avondwandel4daagse dit jaar geen doorgang kan vinden gezien de maatregelen rondom het Coronavirus.
We vinden dit ontzettend jammer mede omdat we net met
een aantal zeer enthousiaste nieuwe commissieleden van
start waren gegaan met veel mooie plannen.
Volgend jaar zullen we dan ook een prachtig evenement op touw zetten om ons 15 jarig jubileum
groots te vieren.
Voor het komende jaar veel wandelplezier gewenst en wellicht tot volgend jaar in de week na
Pinksteren!
Namens de commissie van de EDO wandelvierdaagse,
Waltraud van der Woude
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GROSTHUIZEN IN DE VIJFTIGER JAREN

Op het terrein links werd later het tuincentrum van Beuling gevestigd. Rechts zien we het Witte
kruisgebouw en het winkeltje van Bedde Bakker.
Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘hvhemony.nl’.
Co Beemsterboer
542670

12 MAART HADDEN WIJ KVG, VRONI SPIL UITGENODIGD
Vroni kwam samen met haar schoondochter aan en kwam vertellen over haar
Pelgrimstocht Santiago De Compostella.
Ze nam ons mee op avontuur en door die prachtige dia presentatie lukte dat
zeker. De tocht startte in Bobeldijk en ze liet huis en haard achter voor 3
maanden en 21 dagen. 2900 Kilometer wandelen met een rugzak van 12 tot
15 kilo op de rug. Met de enigste vragen in het hoofd, waar vind ik vanavond
een slaapplaats, hoe kom ik aan eten en .... loop ik wel de goede kant op ?
Veel nieuwe mensen ontmoet, en ze ook weer los moeten laten, ieder weer een andere kant op.
Genieten van de prachtige natuur, Vroni had veel foto’s gemaakt om de schoonheid van de voetreis
vast te leggen. Ook waren er blaren en zere voeten, wind en regen, kou en hagel , ja....... dan kom
je je zelf wel tegen.
Maaaaar de plicht van de pelgrim roept: ik MOET weer gaan wandelen.
Al met al hadden wij een hele mooie avond en veel bewondering voor Vroni.
Graag zien we u weer op onze volgende avond:
Donderdagavond 23 april, Wietse van Houten met “Ondergoedlezing”.
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De firma P. Ruiter uit Grosthuizen, kwam met een busje met witte tulpen, die werden rondgedeeld bij alle bewoners van de Rozenstaete. Vanwege dat ze op de veiling doordraaien, een mooi
gebaar in deze rot tijd.
Groet Corrie Bos

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag

Datum:

Tijd:

Plaats:

Za-ma 18/20-04
AFGELAST De Goorn
Ma
13-04		
De Goorn/Kerk
Do-za 16/18-04
UITGESTELD Oudendijk/Kerk
Zo
19-04
AFGELAST Berkhout/Kerk
Ma
27-04
AFGELAST
Za-ma 02/04-05
AFGELAST Berkhout
Vr-za
08/09-05
UITGESTELD Avenhorn/
			
Groene Toren
Za
16-05
17.30 uur
Avenhorn/
			
tennis-voetbal
Zo
17-05
15.00 uur
Oudendijk/Kerk
Za
23-05
20.00 uur		
Di-vr
02/05-06
AFGELAST De Goorn/Koggenhal
Vr-za-zo 5/6/7-6
AFGELAST
				
Za-zo 06/07-06
11-16 uur
Oudendijk/Kerk
Vr
12-06		
De Goorn/Kerk
Vr-zo
12/13/14-06		
De Goorn/ vv EDO
Za
13-06		
Avenhorn/vv Kwiek
Za-zo
Za
Woe
Za
Za-zo
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13/14-06
11-16 uur
27/06		
01/07		
03/07		
04/05-07		

Activiteit:

Kermis
1e Heilige Communie
Watertheater “Oudendijk ’40-‘45”
Lenny Kuhr
Koningsdagviering
Kermis
Evergreen’s Songfestival Warming
Up Party
Tevo-toernooi

Ernst de Corte, liedjes Jules
Brassband KnK Voorjaarsconcert
Wandel4daagse EDO-gym
Jubileumvoorstelling 75 jaar
toneelver. Nieuw Leven
Boekenbeurs
Vormsel
Reus & Bark jeugdtoernooi
Ouder/kindtoernooi met penaltybokaal
Oudendijk/Kerk
Boekenbeurs
Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Grosthuizen
Kermis

6/7/8-07		
Avenhorn
12/13/14-08		
De Goorn/vv EDO
29-08/06-09		
Berkhout/TV De Berk
30-08			
02-10		
De Goorn

Huttendorp
Voetbaldagen RK EDO
Slaaphuys Berkenslagtoernooi
Odigofeest 75 jaar ODIGO
Jubileum 90 jaar RKEDO

AGENDA 01-04 T/M 15-04
Dag
Datum:
Tijd:
Za
04-04
8.30 uur
Zo
05-04
10.00 uur
Woe
08-04
18.30 uur
Do
09-04
AFGELAST
Vr
10-04
AFGELAST
Za
11-04
8.30 uur
Za
11-04
9.00 uur
			
Za
11-04
AFGELAST
Za
11-04
AFGELAST

Plaats:
De Goorn
Kerkradio
Avenhorn
De Goorn/Rozenstaete
Scharwoude/Meerzicht
Berkhout
Grosthuizen/
Scharwoude
De Goorn/vv RK EDO
Berkhout/De Ridder

Activiteit:
OUD PAPIER
Palmpasen
OUD PAPIER
KBO Klaverjassen
Bingo
OUD PAPIER
OUD PAPIER
Villa Groet Sportdag voor de jeugd
HKBB boekuitreiking

FAMILIEBERICHTEN
Bedankt voor alle belangstelling en medeleven na het overlijden van

Aaf de Haas-Vink
Of het nu een kaart, een handdruk of
bloemen waren, dit alles is ons tot
grote steun geweest.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
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Ontroerd, door de vele warme meelevende belangstelling na het overlijden van

Mia Ruiter-Komen
Heel veel dank!


Theo, kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTE
Tuinvereniging ‘de Kweker’ in Berkhout
heeft per 1 maart 2020 2 moestuinen beschikbaar voor liefhebbers uit Berkhout, die het leuk vinden om eigen groenten te verbouwen op de moestuin.
De beschikbare tuintjes hebben een oppervlakte van resp. 89 en 77 vierkante meter.
Als u interesse heeft in één van deze moestuintjes, dan kunt u contact opnemen met Rob Meijer,
Schuitenmaker 32 te Berkhout.

Tel. 0229-785481
Te koop aangeboden t.e.a.b.
Tafelmodel koelkast
Tafelmodel vriezer
Tel. 06-27344009
‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-.
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender. ‘Tenslotte’s’ 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.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 8 april vóór 17.00 uur via de E-mail
of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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