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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1405
9 februari 2021

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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 17 februari 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 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

IN MEMORIAM

Op 27 januari is plotseling overleden ons redactielid Annemarie Wijte.
Annemarie is tot onze redactie toegetreden in 2016. Ze was een gewaardeerd lid, nog jong met 
haar 58 jaar, en de verwachting was dat ze samen met de andere leden van de redactie nog 
jarenlang aan de basis van de Heraut zou staan. Helaas was dat haar niet gegund. Haar kennis 
en gezelligheid zal gemist worden in het redactieteam. We wensen haar man en dochter, de 
overige familie en bekenden, sterkte met dit plotselinge verlies.

 Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland
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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, Kerkebuurt 166, 1647 ME 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
Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren. 

HUISARTS DE GOORN   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
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
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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 wijkcontactpersoon voor Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans 072- 50 222 54   

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998 en 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

  
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
Ledenadministratie;               tel: 072 - 50 21 805    e-mail: info@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.
U kunt hiervoor een mail te sturen naar het e-mailadres kerkblad@pg-koggenland.nl  t.a.v.  H. 
van Doornum. Op zondagochtend ontvangt u dan de Internetviering met de nieuwsbrief in uw 
mailbox.

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 
Vanwege de aangescherpte corona-maatregel heeft de cantorij een tijdelijke zang-stop en het ligt 
in het verlengde dat dit ook geldt voor de bezoekers. De internetdiensten staan op de genoemde 
datum vanaf 09.00 uur via de Nieuwsbrief ter beschikking.
07 feb.  Beets        ds. Hans Reedijk
14 feb.  Ursem       ds. Hans Reedijk
21 feb.  zie nieuwsbrief       ds. Hans Reedijk
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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 13 T/M 19 FEBRUARI 2021
Zat. 13 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 14 febr. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning.
Woe. 17 febr.  10.00u  Eucharistieviering, Aswoensdag 
  19.00u  Eucharistieviering, Aswoensdag 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 T/M 21 FEBRUARI 2021
Zat. 20 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 21 febr. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning

Overleden: Kees Conijn, 70 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje 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 de geven wanneer ui een viering wilt bijwonen.
U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16u of donderdagochtend tussen 9-12u. 
Tel: 0229-541217

Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdientgemist.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
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VAN HET BESTUUR
Vlak na het verschijnen van de vorige Heraut was het aantal redactieleden 
afgenomen van vier naar drie personen: Ella Wijnker heeft te kennen gegeven 
iets eerder te stoppen als redactielid van de Heraut dan ze gepland had. Ze was 
van plan om deze zomer de 15 jaar vol te maken en dan te stoppen. Helaas 
brachten de huidige beperkingen haar tot het besluit om eerder te stoppen als  
redactielid.  Wij bedanken Ella voor alles wat ze in de bijna 15 jaar voor de 
Heraut heeft gedaan als zeer betrokken redactielid. Enkele jaren geleden is ze 

begonnen met het maken van foto’s voor het voorblad van de Heraut. Eerst voor elke kern afzon-
derlijk waar we verschijnen, sinds halverwege vorig jaar staat er één grotere foto die regelmatig 
ververst wordt. U kunt het komende jaar nog genieten van de mooie foto’s die Ella gemaakt heeft 
voor de voorkant. In de loop van dit jaar hopen we op passende wijze afscheid te kunnen nemen 
van Ella. Met het plotselinge overlijden van Annemarie Wijte bestaat de redactie nu uit nog slechts 
twee personen, Miranda Potveer en Els Hagebeuk. De wervingsactiviteiten voor twee nieuwe 
redactieleden zullen we via de Heraut in een later stadium in gang zetten.
 
 Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland
 

 

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING 
“ST. BARBARA” DE GOORN-AVENHORN E.O. 
 
Dat uw zorg onze zorg mag zijn
 
Beste leden en geïnteresseerden.
Het coronavirus Covid 19 heeft de wereld al vanaf februari 2020 in een 

ijzeren greep. Een dieptepunt in Koggenland was wel een uitbraak van het virus in enkele verzor-
gingshuizen, met als tragische gevolg verscheidene overledenen. 
Door landelijke afspraken mochten en mogen begrafenissen en crematies niet op een door de na-
bestaanden gewenste wijze plaatsvinden. 
Als begrafenis- en crematievereniging voelen we met u, als nabestaande, mee en stellen alles in het 
werk om ons zo dienstbaar mogelijk op te stellen.
Bij een overlijden aan Covid 19 zijn er echter speciale regels en in het belang van de persoonlijke 
veiligheid en gezondheid van onze Vrijwillige Verzorgenden mogen wij, als bestuur en vereniging, 
hen niet verplichten hun “ZORG’ aan de overledene te bieden.
In samenwerking met en onder leiding van onze uitvaartleider, de heer Bram Blaauw en bij diens 
afwezigheid Monica Appel, wordt in dergelijke situaties de verzorging gedaan door goed opgeleid 
verzorgend personeel van Dekker, die de veiligheid waarborgt. 
Wij als begrafenis -en crematievereniging “St. Barbara” De Goorn zullen ons inzetten om er voor 
u, zowel als voor uw dierbare overledene, te zijn.
* U begrijpt dat de Jaarvergadering op 24 maart 2021 niet door kan gaan.
* De Jaarrekening 2020 is door onze penningmeester opgesteld en zal door het bestuur worden 

gecontroleerd. Daarna vindt de kascontrole plaats.
* Verder wordt onze Financiële Balans d.d. 31-12-2020 door een actuaris beoordeeld. 
* Wij, als bestuur, blijven ons best voor u doen en zien uit naar betere tijden en wensen u ALLE 

GOEDS,
 Namens het bestuur: Ko Schouten (voorzitter)
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SKEIPE-OÔNDERSTOID

’t Is weer zover.
De ram heb ze werk goed dein, alle skeipe benne weer drachtig.
Maarten heb er voiftien. Ze hewwe allegaar een rooie kont en toedat de ram een âre kleur kreeg, 
heb ie er gien ien meer dekt.
Maarten heb ’t allegaar goed baihouen dat hai ken percies vertelle wanneer of er weer een skeip 
oône ken.
Veertien dage voordat de eerste oône ken, heb ie ze knippe leiten.
’Alle hekkies benne klaar zet, nuwe touwtjes vlochten en de drinkbakkies benne teugen de vorst 
bevoiligd.
De lammere kenne komme. Nag effe krachtvoer hale.
Hai denkt bai z’n oigen: Ik most ok maar wat lammerepoeier meeneme, kunstbiest en een zoôtje 
stieke. De skeipe benne zô dik, ik zal wel veul drielinge têle en den moet ik er ’n stuk of wat 
oppotte.’ Zo zoid, zo dein.
Hai ziet deer ok nag een bebiefoôn legge voor in ’t skeipehok.
Most ik ok maar d’rs perbere, dinkt ie, den hoef ik er ’s nacht niet voor niks uit. Al ken ik lekker 
loeker bai de vrouw legge bloive,  hew ik er wel voifteg euro voor over.’
‘Ik zel dat ding eerstens  perbere. Al hew ik r  niks an, kroige ze dat ding weer terug.’
In ’t hok stoetelt Maarten d’r wat mee, zet ’m an en gaat nei binnen. Hai
 hoort niks.
Maarten gaat weer nei ’t skeipehok. Hai zel ’m toch wel goed insteld hewwe. Nou  ie in ’t skeipehok  
staat hoort ie inienen z’n  vrouw hoeste.
Nôh, hai staat verkeerd-om-om. De skeipe hoeve moin niet te horen, ik moet hullie hore. ’t Ding 
wort aarsom insteld en Maarten gaat weer in binnen. Ze vrouw heb net koffie zet. Ze zitte effe en 
ja ’oor, deer hoort ie een skeip mekkere. ’t Ding doet ’t!
Een toidje later zoit Maarten: 
‘D’r begint er ien,’ dat hai op een kwikkeltje nei ’t hok en ja ‘oor, raak.  ’n Mooi steltje, moeder 
melk genog, ’t eerste lam tittert al. Deer is ’t werk an of.
In binnen ken hai ’t mekkeren van ’t skeip en de lammeren goed hore.
Nei een paar uurtjes is ’t stil. Zo, bedtoid nag effe koike, de bebiefoôn kontrolere en te bed.
Maarten is louf, dat  hai heb al gauw de bok an touw. 
Hai denkt : as er ientje begint te ônen, den hoor ik ’t wel.
Middend in de nacht wort Maarten wakker en hai verskiet z’n oigen rot.
Zuk hoige as ze vrouw doet. Hillegaar op redut zit hoi recht op in bed, doet ze lichie an en geeft 
z’n vrouw ’n douw.
‘Wat is ’r,’ vraagt ze.
‘Ja, wat is er met jou? je hoige zô,’ zoit Maarten.
‘Man, gaan sleipe,’ zoit ze, ‘dat doene de skeipe.’

Klaas Jan Bierman
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opgericht 1982  
SCHAATSENDE JEUGD KOGGENLAND GENIET!
“Ja papa, mogen we écht weer schaatsen? Daar ben ik mega-blij mee!” Dat waren de letterlijke 
woorden van één van de schaatsertjes toen ze hoorde dat de schaatslessen door gaan. Super goed 
nieuws!
En zo gebeurt het, dat ruim 60 jeugdleden van de IJsclubs uit de Goorn en Avenhorn op zaterdag-
ochtend, net als andere jaren, schaatsles krijgen van een 10-tal super trainers. Vanwege Corona 
zijn de tijden wat aangepast zodat er meer ruimte is op de baan. Een mooie oplossing.

Dit jaar is besloten om de jeugd 
van Avenhorn en de Goorn sa-
men training te geven. Dan kun-
nen vriendjes en vriendinnetjes 
samen schaatsen. En daardoor 
kunnen we de trainingen beter 
laten aansluiten op de niveaus 
van de kinderen. Iedereen is erg 
enthousiast over de samenwer-
king. De besturen van beide ver-
enigingen overwegen of een ver-
dere samenwerking haalbaar is. 

Daarover in de toekomst misschien meer.
Nu genieten we vooral! Van de lachende kinderen, van de blije trainers en van de trotse vaders en 
moeders. Die via de sociale media en door de verhalen mee genieten van sportende kroost!

KOGGENLANDERS IN DE PEN
EEN WEETJE...
Wie onder de A7 door het Oosteinde in Berkhout in komt kan aan de gevel van huisnummer 33 
een bord met een illustratie zien hangen. Een afbeelding van een dame, een heer en hun hondje. 
Op de achtergrond staat een tweedekker vliegtuig in het gras. Ze zijn net geland en zijn kennelijk 
op weg naar een bezoek en een partijtje tennis. De tekst luidt: ’We komen met onze Pander’. 
Vanwaar dit idyllische tafereel? 
In de twintiger jaren van de vorige eeuw was de lichte luchtvaart stevig in opkomst. Veel mensen, 
met een dikke portemonnaie, schaften een eigen sportvliegtuig aan en tal van vliegclubs in binnen 
en buitenland werden opgericht om de sensatie van het vliegen dichter bij de mensen te brengen. 
Ook werden vliegscholen opgericht om gemotiveerde lieden de beginselen van de vliegkunst aan 
te leren. Daarvoor waren (les)vliegtuigen nodig. 



8

De gerenommeerde meubelfabriek Pander in het hartje van Den Haag had een directeur met 
een vooruitziende blik. Waarom zou ik geen houten vliegtuigen gaan bouwen, moet hij gedacht 
hebben. Ze hadden al de beste houtbewerkers en het beste hout. Een tafel of een vliegtuig maken, 
wat is het verschil?
In die tijd (1926) werd ook de Rotterdamsche Aeroclub als eerste vliegclub in ons land opgericht. 
Toeval of zakelijke inzicht, Henk Pander wist zijn eerste vliegtuigen van het type Pander E aan 
de R.A.C. te verkopen. Uiteindelijk zijn er 17 ‘E’ s in verschillende uitvoeringen geproduceerd.
Aldus had Nederland er naast Fokker en Koolhoven een vliegtuigfabrikant bij.

Uit de R.A.C. is de Nationale Luchtvaartschool 
(NLS) ontstaan, die nu als CAE Oxford 
Aviation Academy Amsterdam nog steeds 
voortleeft.
Maar nu dat affiche en het waarom. Om 
producten aan de man te brengen maakt men 
reclame en wel zo aansprekelijk mogelijk. 
Pander liet de illustrator Hans Borrebach, 
ook uit Den Haag, een pakkende plaat van 
het landelijk tafereel schilderen. De plaat 
sierde de omslag van de brochure die Pander 
uitbracht om de verkoop van zijn producten 
te bevorderen.
Mensen die mij kennen weten dat ik als 
hobby vliegtuigen bouw. Geen modellen, 
maar echte, luchtwaardige vliegtuigen. 
Na het afronden van eerdere restauratie- 
en replicaprojecten ontstond het plan om 
een Pander E, het vliegtuig dat Nederland 
leerde vliegen, te gaan nabouwen. Omdat 
het vliegtuig van zo groot belang was bij de 
ontwikkeling van de privé luchtvaart in ons 
land. 

En omdat de bouwwijze, van hout, staal, aluminium en vliegtuiglinnen een nieuwe uitdaging 
voor me betekende. 
Zodoende ontstaat nu in mijn werkplaats een vliegtuig dat elk dag een beetje meer begint te lijken 
op de Pander E.  
En dat affiche aan mijn zijgevel? Dat is gewoon een eerbetoon aan die luchtvaartpionier uit Den 
Haag.
Het bouwproces beschrijf ik in nieuwbrieven, die op onregelmatige momenten uitkomen. Bent 
u geïnteresseerd om het project te volgen? Stuur een email naar dick@funcke.com en u komt op 
de verzendlijst.

Dick Funcke
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Het geplande Film Festival Koggenland (FFK)- editie 2021, wordt een 
jaar uitgesteld.
“Van uitstel komt afstel” … maar dit geldt dus niet voor het derde Film 
Festival Koggenland (FFK)!!
In goed overleg met de betrokken horecaondernemers en Rotary Kog-
genland, is besloten om het derde Film Festival Koggenland (FFK) dit 

jaar, door de Corona beperkingen, niet plaats te laten vinden. Alle betrokkenen hadden het graag 
anders gezien. Maar we kunnen niet anders dan het FFK, een jaartje uit te stellen. 
Door het succes van de twee eerdere FFK edities, kijken alle partijen weer uit naar het bundelen 
van de krachten voor een derde FFK. 
Rotary Koggenland en de lokale horeca, hebben inmiddels al meerdere evenementen samen geor-
ganiseerd en hebben daardoor een goede band. 
De samenwerking bij de eerdere FFK edities was top! Rotary regelde de; films, apparatuur, vervoer, 
Dj’s, extra handjes en de PR, en de horeca zorgde voor drankjes/hapjes/diners en de locaties. 
De derde FFK editie zal 28-29-30 januari 2022 plaatsvinden. Voor meer informatie, over FFK en 
andere lokale Rotary activiteiten, volg de social media kanalen van Rotary Koggenland of bezoek 
de website. Stay safe!
 Namens de horecaondernemers en alle leden van Rotary Club Koggenland

HET WESTEINDE OMSTREEKS 1920

Hier links zien we de timmerwerkplaats van Groot. We zien de vrouw van Klaas Groot met zoon 
Bertus. Een andere zoon Nico nam later het timmerbedrijf over. Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaar-
tenberkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’.

Co Beemsterboer, 06-44564158
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SOGGES HEEFT EEN HARTVERWARMENDE ACTIE!!
‘Waar het hart van vol is, loopt de mond van over’. Deze uitdruk-
king kent u vast wel en is helemaal van toepassing op de organisatie 
rondom Sogges. Hartstochtelijk wordt er naar mogelijkheden ge-
zocht om de bijdrage aan Bake for Life te laten groeien. Het moet 
ons van het hart dat we het jammer vinden dat de winkel en de 
loods gesloten zijn maar ons hart blijft kloppen en de moed zinkt 

ons nu juist niet in de schoenen! We zijn momenteel naar hartelust bezig met een herindeling van 
de winkel zodat we u straks weer hartelijk welkom kunnen heten! Vele vrijwilligers met een hart 
van goud helpen ons hiermee. Daar zijn we dan ook hartstikke trots op!!
Ondanks dat onze winkel waarschijnlijk niet open zal zijn vanaf woensdag 10 februari, hopen we 
van harte dat u even langs onze etalage zal lopen. Want in die week, met Valentijnsdag in het 
verschiet, willen we iedereen een hart onder de riem steken! We lanceren de Hartjesdagen! 
Kom kijken en kiezen want op de tafel voor de winkel liggen vele harten die u mag meenemen. 
Vanuit uw grote hart mag u geven wat u voor het hart van uw keuze over hebt.  Kies een hartje 
voor uw hartedief, of een hartje voor iemand die u een hartversterkertje nodig heeft, of een 
hartje voor degene die uw kind onder haar hart draagt óf een hartje voor iemand die het hard 
nodig heeft.
Wij hopen van ganser harte dat u allemaal even de tijd neemt om een hartje voor een kwartje, 
of iets meer, te kiezen zodat ú een hartewens kunt weggeven. Geeft u met een ruim hart?
Van 10 t/m 14 februari zal onze tafel tussen 09.00 en 13.00 uur voor de winkel staan!

De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn.  
100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! Zo dragen óók alle kopers bij aan onze missie. 

Wij kijken er naar uit u weer te zien aan de tijdelijke 
hartjes kraam, sogges bij SOGGES! www.sogges.nl

DIGITAAL FIT MET DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN  

KOPIJ  21 januari 2020

DIGITAAL FIT MET DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN

DigiFIT is de gezelligste manier om uw digitale vaardigheden uit te breiden. Met elke 
maand een ander thema duiken we wekelijks in de mogelijkheden. Zo leert u 

bijvoorbeeld in februari over online veiligheid, in maart over de online belastingaangifte 
en in april over de e-books van de Bibliotheek. U krijgt uitleg, tips en u kunt vragen 

stellen. 

Vanwege coronamaatregelen kunt u voorlopig online deelnemen aan DigiFIT: zo krijgt u 
meteen het beeldbellen onder de knie en heeft u contact met andere deelnemers. We 

helpen u graag op weg als u nog niet bekend bent met beeldbellen. 

DigiFIT is vanaf februari elke woensdag van 10:30 - 12:00 uur. Deelname is gratis en u 
hoeft zich niet aan te melden. U heeft alleen een computer, laptop, tablet of smartphone 

nodig met internetverbinding. Als u een computer of laptop gebruikt, let u er dan op dat 
deze een microfoon en camera heeft. 

Doet u ook mee? Zie: www.westfriesebibliotheken.nl/digifit

DigiFIT is de gezelligste manier om uw digitale vaardigheden uit te 
breiden. Met elke maand een ander thema duiken we wekelijks in 
de mogelijkheden. Zo leert u bijvoorbeeld in februari over online 
veiligheid, in maart over de online belastingaangifte en in april 
over de e-books van de Bibliotheek. U krijgt uitleg, tips en u kunt vragen stellen. 

Vanwege coronamaatregelen kunt u voorlopig online deelne-
men aan DigiFIT: zo krijgt u meteen het beeldbellen onder de 
knie en heeft u contact met andere deelnemers. We helpen u 
graag op weg als u nog niet bekend bent met beeldbellen. 

DigiFIT is vanaf februari elke woensdag van 10:30 - 12:00 uur. 
Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. U heeft 
alleen een computer, laptop, tablet of smartphone nodig met in-

ternetverbinding. Als u een computer of laptop gebruikt, let u er dan op dat deze een microfoon en 
camera heeft. Doet u ook mee? Zie: www.westfriesebibliotheken.nl/digifi t
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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

UPDATE PROGRAMMA ‘T BRAKENKERKJE I.V.M. CORONAPANDEMIE.
Loopt de Snertwandeling in de soep!!!
Hier een berichtje van de Activiteitencommissie  van ‘t Brakenkerkje. Ondanks alle inzet en en-
thousiasme ziet het jaar er anders uit dan we zouden willen en heeft dit als gevolg dat we vele 
optredens helaas moeten cancelen.
Dit geld als eerste voor Lotte Walda  met in het voor programma Laniek Reedijk, inmiddels be-
kende gezichten in ‘t Brakenkerkje. Anna en Irma kunnen voor de tweede maal in deze corona 
pandemie niet optreden, wordt het 3 maal scheepsrecht? We blijven volhouden. 
Helaas door persoonlijke omstandigheden heeft  de Ierse Folkgroep The Riddles afbericht gegeven 
en gaat ook deze voorstelling niet door. 
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Voor het boeken van de artiesten voor een gezellige middag of avond gaat een hele organisatie aan 
vooraf, dit doen wij met veel enthousiasme samen met de vele vrijwilligers.
Als optredens niet doorgaan worden de reeds betaalde  bedragen terug gestort. We hebben ook 
gemerkt dat vele mensen hun bedrag doneren  waarvoor we ontzettend dankbaar zijn.
De organisatie doen we met veel liefde en vinden het jammer dat ons mooie programma in de 
soep loopt.

Over soep gesproken, 
Het bestuur en activiteiten commissie heeft 
besloten dat  de snertwandeling vanwege de 
coronapandemie te vroeg in het programma 
komt, we willen de wandeling verplaatsen 
naar een later tijdstip in het jaar. 
Zo hopen wij ook vele optredens die dit sei-
zoen niet door zijn gegaan volgend seizoen 
weer in te plannen. Alle voorbereidingen 
zijn in volle gang voor volgend seizoen en 
we hebben al grote en leuke namen weten 
te boeken. 

Hou onze website in de gaten hopelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten bij een van de optredens 
of andere activiteiten. Laten we hopen dat er niks meer in de soep loopt.
Hopelijk tot snel en houdt onze website in de gaten www.brakenkerkje.nl

AGENDA 10-02 T/M 24-02
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 10-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 13-02 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 13-02 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Woe 17-02 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 20-02 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 20-02 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 20-02 8.30 uur Berkhout Westeinde OUD PAPIER
Woe 24-02 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
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TENSLOTTE

Gratis ophalen:
In Oudendijk 100 grindtegels 60 bij 40 cm. 
Zelf uit de tuin halen en meenemen liefst in week 8 mag ook eerder.
 Tel. 06-13627814

Te koop:
Mooie blauwe driewielfiets voor volwassenen. Merk Huka Trike, handremmen, versnellingen. 
Twee wielen voor en boodschappenmandje.
In zeer goede staat € 100,00.
 Tel. 06-51423131

Gezocht:
Tijdelijke woonruimte gezocht voor de maanden april/mei in Koggenland.
Eensgezinswoning, appartement of chalet maakt niet uit.
 Telefoonnummer: 06-12091516
 0229-540676

Te huur gevraagd:
Opslagruimte op begane grond droog en vorstvrij, ongeveer 12-16 m2.
 Tel. 06-48933429

Te huur gevraagd:
Binnen camper stalling waar ik mijn camper met regelmaat kan ophalen.
 Tel. 06-13588870

‘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 
afzender. ‘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 17 februari 2021
vóór 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


