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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 20 januari 2021 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van 
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Zakelijke advertenties:  Email: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 0229-551411 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, dat 2021 voor iedereen goede gezondheid, geluk 
en voorspoed brengt! En met veel gevulde Herauten waarin alles wat van belang is in het ver-
spreidingsgebied gemeld kan worden. Willen wij er op wijzen dat we graag Word documenten 
ontvangen (geen .odt bestanden) en de foto’s apart als jpg bestand. Verder gaan wij, de redactie, 
met vrolijke moed verder en zien we graag de mailbox weer volstromen met kopij.
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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   WWW.DEWATERLING.NL
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      
www.huisartsdegoorn.nl - Dwingel 3, 1648 JM De Goorn 0229-542808 Spoed 0229-543848 
Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren. 
  
CENTRALE HUISARTSEN POST
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.      Tel.    0229-297800
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  E-mail: 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, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. 
Tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
Tel: 06-83999312.   
  
WILGAERDEN
Doet er alles aan om de oudere mens te ondersteunen. Thuis 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 over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding, 
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. 
Contact  0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl
Wilt u hulp bij klusjes in en om huis, boodschappenservice of vervoer? 
Onze wijkcontactpersonen. Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans  072- 50 222 54   
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UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw en Monica Appel 06-12440998.
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

  
Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of 
huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de 
scriba. ds. J. J. (Hans) Reedijk  tel: 0299  - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vindt u veel meer informatie over activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

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

Internet kerkdiensten 
Regels voor bezoek aan de opnamen van de internetkerkdiensten: 
*  U dient zich 24 uur tevoren uw komst aan te melden voor de opnamen. 
*  Voor de opnamen te Ursem bij Greet Hoffman-Weijtze - telefoon: 0229-561591   
*  Voor de opnamen te Beets bij Willie Koole, tel nr. : 0299 403 894
*  Bij binnenkomst totdat u op uw zitplaats aangekomen bent moet u een mondkapje dragen
*  U zult steeds de 1,5 mtr. norm moeten handhaven
*  Er mag helaas niet meegezongen worden  er is helaas geen koffiedrinken na de dienst.

Opname uitzending
13 jan.       17 jan.       Ursem Ds. Bart Seelemijer   
20 jan.       24 jan.       Beets Ds. Hans Reedijk
27 jan.       31 jan.       Ursem Ds. Hans Reedijk
De aanvangstijd van de kerkdiensten is 16.30 uur. 
Voor de opnamen wordt u om 16.15  uur verwacht.
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36 
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 

scriba:  W. Koole   IJsselmeerdijk 4 
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

Door de strengere maatregelen welke door de regering afgekondigd zijn om het corona virus hopelijk 
te beteugelen hebben de kerkenraden van PG Koggenland en PG Zeevang & Oudendijk besloten 
om nog in ieder geval tot eind februari door te gaan met het houden van internetvieringen, welke 
beurtelings vanuit Ursem en Beets worden uitgezonden. Mocht U deze vieringen die ongeveer 30 
minuten duren willen bekijken kunt een mail sturen naar 
info@pg-koggenland.nl zodat U op zondagmorgen een link toegestuurd wordt om de opname te 
kunnen openen. Ook is het sinds kort mogelijk om de vieringen via de Lokale Omroep Volendam 
Edam (L.O.V.E.-T.V.) op zondagavond om 19.30 uur op de televisie te bekijken. Dit kan via de 
volgende kanalen: Ziggo 39, KPN 1439, Tmobile 809 en Trined 523.

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 16 T/M 22 JANUARI 2021
Zat. 16 jan. 16.30u Rozenstaete; Geen viering
Zon. 17 jan.  10.00u Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 23 T/M  29 JANUARI 2021
Zat. 23 jan. 16.30u Rozenstaete: Geen viering.
Zon.24 jan. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning.

Een en ander kunt u lezen in het kastje buiten bij de kerk, via de website, 
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Vanwege de Corona maatregelen mogen 30 personen een viering bijwonen.
U dient zich daarom op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.
U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16.00u of donderdagochtend tussen 9-12.00u. 
Tel: 0229-541217

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

Het jaar 2020 heeft ons bovenal doen verrassen, niets van alles wat wij hadden verwacht, of had-
den gehoopt !
Corona heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar wij zijn, als levende wezens op deze aarde. Dat 
niet alles “maakbaar” is maar juist het tegenovergestelde “kwetsbaar“, een mens is maar een mens 
……..
Zoek naar het perspectief van binnen. Bij elkaar, bij het geloof en in het vertrouwen dat het uitein-
delijk goed komt. 
Nu de vertrouwde richting door corona de pas wordt afgesneden, vallen we terug op onze ver-
trouwde rituelen als het aansteken van een kaars.
Rituelen geven woorden waar geen woorden voor zijn. Als je het even niet meer weet, leren ritu-
elen wat je kunt doen op weg naar het licht. 
En af en toe diep zuchten mag!
Ook hoe vindingrijk en soms ook positief er veel mooie dingen ontstaan: dat je mag vragen om hulp 
en er altijd mensen bereid zijn om je te helpen.
Zo las ik onlangs een ontroerend verhaal in de krant over nonnen in Londen (het klooster van de 
Clarissen) die een verzoek kregen om mee te werken aan een cd. De producent James Morgan 
werd uitgenodigd voor een dienst waarbij de zusters dachten dan gaat hij zelf horen dat wij totaal 
ongeschikt zijn voor een cd-opname. Maar het liep totaal anders iedereen was onder de indruk van 
het gezang van de nonnen en enthousiast over de akoestiek in de kapel. 
De cd is opgenomen en de nonnen zelf zijn stomverbaasd over het succes, de muziek bracht 
verlichting en steun aan iedereen die zich alleen voelde. Juist nu we op afstand van elkaar toch 
zoeken naar warmte.
Muziek is van alle tijden en voor iedereen, Op Roet zoekt al vele jaren de verbinding via de teksten 
en woorden die kunnen troosten en je raken maar ook verbinden, juist in deze tijd ! Ergens komt 
er weer licht aan het einde van de tunnel. We blijven elkaar inspireren en zoeken naar geloof, vol 
vertrouwen opzoek  naar warmte en elkaar een nieuw jaar 2021 Op Roet ziet er naar uit. 
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Nuwjaarswens……

’t leven is niet altijd makk’lijk
En  brengt soms ‘n barre stroid

Maar een simpel skouwerkloppie
Doet wondere op z’n toid

As mense voor je klaar staan
Wat je niet had verwacht
Den loikt ’t of ‘t tleven
Heel effies nei je lacht

Dat de hoop bloive mag
Want nei ’t donker volgt een heldere dag….

Voor ieder uur en elke toid
Same gane we voor een mooie toid! 

hou vooral goeie moed:
van Nico- Harry- Bart- Anneke en Corrie

NIET ALLES WAS NEGATIEF IN 2020
Allereerst willen we u een heel gezond en gelukkig Nieuwjaarswensen en 
hopen dat al onze plannen voor dit jaar door kunnen gaan, en wij u spoedig 
weer zullen ontmoeten bij onze concerten.

Alhoewel het woord positief in het afgelopen jaar een heel negatieve lading 
heeft gekregen, zijn er bij Brassband “Kunst naar Kracht” toch ook dingen gebeurd waar we met 
trots op kunnen terugzien. Nee, geen concerten o.i.d. Graag hadden we u tijdens de kerstdagen 
buiten willen verrassen met optredens. Enkele ensembles waren al een aantal weken bezig met 
de voorbereiding hiervan, maar toen werd in december de lockdown afgekondigd en gingen deze 
optredens niet door. Nee, we willen u bedanken voor uw trouw aan onze vereniging. U heeft 
met de gratis Brass Korting Pass toch vrijwillig een prachtig bedrag aan ons gedoneerd en ook 
de speculaasactie via de webshop is zeer geslaagd geweest. Wij willen u daar heel hartelijk voor 
danken, en in het bijzonder onze trouwe ondernemers als vaste afnemers.

INTRODUCTIE LESSEN ONLINE
Veel verenigingen liggen stil en dat is erg jammer, maar muziek maken, dat kun je altijd blijven 
doen, en ik heb Rutte en De Jonge niet horen zeggen dat dit verboden is. BLIJF THUIS, is hun 
dringende advies. Nou, dat heeft ons op een idee gebracht.
De repetities van de brassband gaan “misschien” na 19 januari weer van start, maar omdat muziek 
maken ons zoveel plezier geeft, willen we dit graag met u delen en u kennis laten maken met 
onze muziek. We willen u en/of uw kinderen, introductielessen aanbieden via de computer. Deze 
lessen zullen door onze enthousiaste leden (bijna) gratis worden aangeboden, en dat kunt u lekker 
thuis volgen. Het plan is nog niet helemaal uitgewerkt, maar bent u nu al enthousiast geworden, 
dan kunt u contact opnemen met secretaris.knk@planet.nl
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VACATURE VRIJWILLIGERS SENIORLAB
Voor het project SeniorLAB zijn de Westfriese Bibliotheken op zoek naar vrijwilligers die op een 
luchtige en speelse manier, minder mobiele ouderen de lol van digitale technologie kunnen laten 
ervaren. Met ondersteuning vanuit de Bibliotheek voer je zelfstandig activiteiten uit in bijvoorbeeld 
een verzorgingshuis of in deBibliotheek. Denk aan een kennismaking met robotkatten, virtual rea-
lity brillen, een selfie maken of een training Klik & Tik op locatie. Plezier speelt een belangrijke rol 
om de angst van digitalisering onder de doelgroep te verminderen. Omdat je nauw contact hebt 
met de doelgroep speel je een actieve rol in het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. 
Alle inwoners van West-Friesland hebben te maken met een snel veranderende maatschappij. Voor 
een inclusieve samenleving is het essentieel dat alle (technologische) vernieuwingen voor iedereen 
toegankelijk zijn en blijven. Maar ook dat onze inwoners naar vermogen kunnen (blijven) deelne-
men aan de samenleving.
Heb je affiniteit met de doelgroep, zie je het belang van digitale technologie en vind je het leuk 
om nieuwe activiteiten te ontwikkelen? Dan ontvangen we graag een aanmelding van jou op deze 
vrijwilligersvacature. 
Voor meer informatie over het SeniorLAB of om je aan te melden kun je contact opnemen  met 
Marloes van Manshanden, mmanshanden@westfriesebibliotheken.nl

Hallo toneelliefhebbers, natuurlijk wensen wij iedereen heel veel Toi Toi Toi in 
dit nieuwe jaar 2021. Een jaar waarin wij hopen met z’n allen weer leuke 
dorpsdingen te mogen doen. Hoe het allemaal gaat lopen weten wij ook niet, 
maar gezondheid gaat boven alles natuurlijk.
Wij hopen dat we binnenkort de gordijnen voor het jeugdtoneel weer een bé-
tje kunnen openen, zodat de jeugd op verantwoorde wijze weer kan starten 

met toneelspelen. 
De gordijnen van het grote toneel blijven nog even gesloten, hoe dat gaat verlopen is natuurlijk nog 
even afwachten, maar we hopen snel weer te kunnen beginnen.

Zin om mee te doen, geef je snel op want er is niets leukers dan toneelspelen!
Opgeven kan via toneeldegoorn@gmail.com

Voor meer info ga naar onze website;

WWW.TONEELDEGOORN.NL

Tot ziens bij onze leuke vereniging.
Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

Bob Koning.
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SCHARWOUDE OMSTREEKS 1930

Vanuit de veiling in Avenhorn 
werden de producten, veelal 
aardappelen, per schuit naar 
Scharwoude vervoerd. Alhier 
werden ze overgeladen in 
goederenwagons die op een 
extra spoor stonden opge-
steld. In de verte zien we de 
bomen langs de oude E-10.
Dit en meer ziet u op ‘an-
sichtkaartenberkhout.nl’ en 
op ‘hvhemony.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

De deuren van de Westfriese bibliotheken zijn tijdelijk dicht, maar we gaan online verder
Helaas moeten ook onze deuren weer dicht tot en met 19 januari. Maar je kunt wel boeken lenen 
en gebruik maken van online diensten!
Houd vooral op onze website www.westfriesebibliotheken.nl de Coronarader: onze ‘buienrader’ 
voor plotselinge wijzigingen in de gaten. BestelBieb: we bezorgen aan huis
We hebben geen afhaalmogelijkheid, maar we bezorgen gratis aan huis. Laat ons weten wat je wil 
lenen via de BestelBieb (westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb). 
Heb je melding gekregen dat je reservering binnen is? Vul dat in bij opmerkingen op het BestelBieb 
formulier. We vullen de bezorgtas aan tot 5 materialen. 
Heb je nog boeken thuis?
* Deze kun je terugbrengen via de inleverbussen in Enkhuizen, Hoogkarspel, De Goorn, Obdam 

en Stede Broec. 
* Je mag anders een tasje boeken meegeven wanneer we voor je deur staan om boeken thuis te 

bezorgen. 
* Of je kunt ze thuishouden tot we weer open zijn: de boeteregeling is bevroren voor de duur 

van de sluiting, dus geen zorgen over (oplopende) boetes.
Via Mijn Menu kun je goed bijhouden wat je thuis hebt en wanneer de uitleentermijn verloopt. 

Haal de bibliotheek in huis
We bieden een aantal diensten online aan: download e-books, oefen met basisvaardigheden op 
oefenen.nl, kijk naar online interviews met schrijvers, doe mee aan het project Duik in je familiege-
schiedenis, laat je kinderen thuis extra oefenen voor school... We hebben een pagina vol inspiratie 
om de bibliotheek in huis te halen. 
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Heb je vragen?
De meest actuele informatie vind je op onze homepage bij het kopje Coronaradar. Kijk ook op onze 
pagina met veelgestelde vragen of je het antwoord kunt vinden. Onze klantenservice blijft bereik-
baar tijdens de sluiting via info@klantenservice.nl of 0228 743 943

Op de oude foto zien we links het ‘Grosthuisje’ in het midden van Grosthuizen. Dit is de oude 
arbeiderswoning van de familie Schuijtemaker. Zij hebben het oudste agrarische familiebedrijf 
van Noord-Holland (sinds 1660). Vanaf 9 januari openen ze een melktap in de oude melkstal, 
waar iedereen dan verse melk kan kopen. Deze melkstal zien we rechts nog net op de foto, met 
de trekker ervoor. Deze melkstal is gebouwd in 1967. Op de geboortedag van koning Willem-Al-
exander (27 april 1967) werden er naast de melkstal ook boompjes gepland. Aangezien die nog 
niet erg groot zijn, zal deze foto niet lang daarna genomen zijn.

Lourens Schuijtemaker

VOOR ALLE LEERLINGEN:
        
De lockdown tergt de scholing, het stormt!
Onderwijs is thans tot onlinewijs gevormd.
Dat betekent dus omgaan met problemen
en derhalve verantwoordelijkheid nemen.
Zorg voor een ordelijke, rustige omgeving.
Goed gerei voor een optimale lesbeleving.
Let op bij de uitleg, ook al kan het saai zijn.
Doe games en apps weg, focus jouw brein.
Vecht tegen de afleiding, ga aan die strijd!

Veel
succes achter

het scherm de komende tijd!

                               Lourens Schuijtemaker
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De Goorn / Avenhorn

Ook wij willen straks weer toneel gaan spelen,  daarom zijn wij op zoek naar jou!
Ben je 10 jaar of ouder? Hou je van applaus en voor publiek spelen?
Dan hebben wij goed nieuws. Iedere dinsdag komen we bij elkaar,

om op een gezellige manier kennis te maken met toneel.
De repetitie is van 19.00 tot 20.00 uur in zaal Dolleburg.

 Om dan uiteindelijk een heus toneelstuk op de planken te zetten.

Je hoeft niet te kunnen toneelspelen of te zingen.
Iedereen kan meedoen!

Geef je snel op want er is niets leukers dan toneelspelen!
Opgeven kan via toneeldegoorn@gmail.com

De repetitie staat onder leiding van 
 onze regisseur Ria

Voor meer info ga naar onze website;

WWW.TONEELDEGOORN.NL

Avenhorn – Woensdagmiddag konden de kerstbomen ingeleverd worden op de Gemeentewerf op 
Het West 109. Alle bomen werden beloond met 50 eurocent, deze jongen was heel verrast toen 
hij 1,50 kreeg.
 Groet Corrie Bos
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SOGGES BLIKT TERUG EN KIJKT VOORUIT!
In de afgelopen 24 weken is Sogges een begrip geworden in Aven-
horn en omgeving! Wat zijn we trots op onze winkel, op alle vrij-
willigers die ons wekelijks bijstaan, op de sponsoren die ons de 
nodige steun in de rug hebben gegeven en niet te vergeten: op 
alle mensen die op de zaterdagen hun teveel aan spullen kwamen 
brengen! De ene kwam moe en voldaan naar ons toe omdat het 

huis nu was opgeruimd, de ander kwam met een blije lach omdat er nu weer ruimte gecreëerd was 
om wat anders aan te schaffen en ook ontmoetten we mensen die met een klein traantje spullen 
van een overleden dierbare kwamen brengen. Ook het enthousiasme bij het winkelend publiek 
waarderen we enorm. Bij iedereen voert het gevoel om iets te doen voor het goede doel (Bake for 
Life) de boventoon. Onze hartelijke dank hiervoor!!
Al met al hebben we in dit korte tijdsbestek al € 25.000,00 kunnen overmaken naar de Stichting 
Bake for Life. De mensen in Oeganda zijn hier zo ontzettend dankbaar voor.
Nogmaals: iedereen heel erg bedankt voor jullie enorme bijdrage! 

De maand januari ziet er heel anders uit dan gepland!
Vanwege de maatregelen van maandagavond 15 december hebben ook wij geen andere keuze dan 
de winkel in ieder geval t/m 19 januari 2021 te sluiten. 
Ook het aanleveren van spullen op West 49A op de zaterdagen zal voorlopig niet meer kunnen. 
Zodra er weer mogelijkheden zijn zullen we u dit via zoveel mogelijk kanalen laten weten.
Vanaf 20 januari zijn we, als het allemaal mee zit, weer gewoon ‘sogges’ geopend: van 09.00 uur 
tot 13.00 uur. Tenzij de regering anders moet besluiten. Voor 2021 zijn er in ieder geval diverse 
ideeën voor themadagen, dus blijf sowieso uitkijken naar onze berichten.
De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. (gratis 
parkeren). 100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! Zo dragen óók alle kopers bij aan 
onze missie. 
Het aanleveren van spullen kan in principe weer vanaf zaterdag 23 januari 2021 tussen 09.00 uur 
en 12.00 uur op West 49A te Avenhorn. Hou onze website hiervoor in de gaten. We zien u daar 
graag weer!
Wij kijken er naar uit u te zien in het nieuwe jaar, sogges bij SOGGES! www.sogges.nl

TE WARSKIP
‘Sempie, wat wul jij an oma vrage?’, zoit moeder Annie teugen Sem.
‘Oma, mag ik vroidegeivend ’n nachie bai jou logere?’
‘Vezelf mejoôn, gezellig dat je weer komme wulle.’
Annie zit nag ’n toidje met ’r moeder te teuten en geeft de leste anwoizings deur: 
‘Sempie is al ’n toidje zindelek, dat luiers benne gien meer nôdeg’
Afoin, vroideg is ’t zôver.
Hai wort deur moeder brocht. Tas mee met skône klere en vezelf beer, want zonder beer sleipe, 
nei, dat ken niet.
Oma doet pangkoek bakke, want deer is Sempie gek op. Nei ’t eten nag Memoriese, wat Sem 
vezelf wint en den is ’t bedtoid.
‘Al bring ik jou nei je bedje, den zel opa ’n verhaaltje voorleze. Ik doen ’t nachtlampie op je kamer 
an. As ’t eerste coifer op de wekker ’n zeuven is, mag je d’r uit komme. 
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Kè je nag effies lekker tussen oôs in legge.’
Opa komt met ’n boek van Jip en Janneke bai Sem.
‘Welk verhaaltje zel ik voorleze, Sem?’
Sem zoekt ’n verhaaltje uit dat hai al tien keer hoord heb. Opa leest voor en doet er nag ’n paar 
verhaaltjes bai, tot ie ziet dat Sem in z’n ougies begint te wroiven.
‘Zô, nou lekker sleipe gaan, me joôn. Doen maar lekker loere,’ en hai geeft Sem nag ’n dikke 
pakkerd. As ie de deur uit is, begint Sem zachies te zingen. Op slot zoit ie, ‘nou gaan ik sleipe,’ 
en drekt is ’t stil. De are ochend, voif uur. ’t Zontje pluurt al ’n beetje deur ’t gerdoin. Sem wort 
wakker en dribbelt nei de WC. De sleipkamerdeur van opa en oma staat op ’n kier. Sem doet effies 
koike, maar opa en oma sleipe nag, dat Sem gaat ok weer nei z’n bedje.’
Hai praat nag ’n toidje met beer, maar  oplest sleipe Sem en beer weer.
Kwart over zeuven: ‘Oma, ik ben wakker. Mag ik bai jou komme?’
‘Ja joôje, kom maar.’ Sem klimt in ’t grôte bed en slaat z’n armpies om oma heen.
‘Wat maakt opa ’n raar geluid, oma, wat doet ie?’
‘Den moet je opa maar effies in z’n zaai kietele, den stopt dat wel.’
Sem doet dut en deernei wort ok opa wakker. Zô legge ze nag ’n toidje mooi nei ’t gekeuvel van 
Sem te luisteren. Dut benne dinge die je koestere moete, ze benne zô om.  Op slot zoit oma: 
‘Nou gaan ik me doesse. Bloif jij  mooi bai opa legge? As ik klaar ben is opa an de beurt en deernei 
gaan ik jou doesse en ankleide.’ Sem en opa legge nag ’n toidje lekker in bed en hewwe nag ’n 
zoôt te bepraten. Al  komt oma weer in de sleipkamer, gaat opa nei de badkamer. Sem vindt ’t nag 
lekker in ’t grôte bed, gooit beer omhoog en begint ’n beetje te maljagen.
Den  ziet ie dat oma wat uit ‘n kloin potje op ’r wange smeert.
’Weer is dat voor, oma?’ ‘Dut smeer ik op me toet om me mooierder te maken.’
Sem koikt goed nei oma en zoit: ‘t Heb niet veul geven, oma.’
 Klaas Jan Bierman, Avenhorn 

Avenhorn - Nadat enkele bewoners hadden geklaagd over de speeltoestellen in De Wieken, dat 
ze zich voelden aangetast in hun privacy, werden die in de zomer verwijderd. Nu zijn er nieuwe 
toestellen geplaatst en onder de draaimolen zijn er op de grond wieken geplaatst in het kunstgras, 
vanwege dat de 40-jarige speelplaats in De Wieken ligt.
 Groet Corrie Bos
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AGENDA 13-01 T/M 27-01
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 13-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 16-01 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 16-01 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 16-01 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 20-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 23-01   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 27-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten, die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
onze man, vader, opa en ouwe opa

Jan Mul 

 Lida Mul-de Boer
 kinderen en (achter)kleinkinderen

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties voor ons 50-jarig huwelijksfeest. Het is een 
onvergetelijke dag, met een gouden randje geworden. 
Tevens wensen wij een ieder een liefdevol en gezond 2021 toe. 
 Tiny - Rinus Laan

Wij, Ton en Marian Mes-Ridder, willen iedereen bedanken die ons verrasten met een 
felicitatiekaart of bloemen.
Wij zijn bijzonder verwend zo rond ons 50 jarig huwelijksjubileum eind december 2020.
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TENSLOTTE

Gevraagd in Avenhorn: Huishoudelijke hulp voor 3 à 4 uur.
 Tel. 06-22415971

Gevonden
Op de splitsing Buitenroede Dwingel Winkhaus huissleutel en tag.
 Tel. 544093 Leek.

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘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 20 januari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


