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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 maart 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

VAN REDACTIEZIJDE

Heel voorzichtig ontluikt de natuur en net zo voorzichtig worden de coronamaatregelen een beetje 
versoepeld. Het gaat allemaal heel langzaam. Helaas moeten de verenigingen hun deuren nog even 
gesloten houden, maar voor de jeugd wordt buitensporten wel weer beperkt mogelijk. Positief 
nieuws is natuurlijk dat we weer naar de kapper kunnen, het 
geluk schuilt in kleine dingen! 
De redactie van de Heraut  is vol bewondering over de moeite 
die verenigingen en instellingen doen om contact te houden met 
hun leden en over de initiatieven die zij ondanks de beperkingen 
ontplooien.
Klasse!
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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
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
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  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 en Zuidermeer. tel: 
06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude, Oudendijk 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 corona-maatregelen heeft de cantorij een tijdelijke zang-stop en het ligt in het verleng-
de dat dit ook geldt voor de bezoekers. De internetdiensten staan op de genoemde datum vanaf 
09.00 uur via de Nieuwsbrief ter beschikking.
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Datum Plaats    Voorganger  Zondag 
14 maart   Ursem    Ds. Hans Reedijk   4e in de veertig dagen
21maart   Beets    Ds. Hans Reedijk   5e in de veertig dagen 
28 maart   Ursem    Ds. Hans Reedijk   6e palm- en passiezondag

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  MAART 2021
Zat. 13 mrt. 16.30u.   Rozenstaete; Geen viering
Zon. 14mrt. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 t/m 26  MAART 2021
Zat  20 mrt. 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon 21 mrt. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning 

Overleden: Maria Brix, 78 jaar

www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijke nieuwsbrief.

Vanwege de Coronamaatregelen 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 14-16u of op donderdagochtend 
Tussen 9 en 12u. 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

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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl 
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40 DAGEN TIJD EEN BIJZONDERE TIJD
Velen weten wat de “Ramadan” is, maar wist u dat Christenen ook een periode kennen van bezin-
ning, vasten en versobering.
De 40 -dagentijd begint op Aswoensdag. Op die dag krijgt men as op het voorhoofd  gestrooid om 
zich bewust te  zijn dat we verbonden zijn met de aarde en heel de natuur. 
Een soort van “terug naar de start” en daarna op weg gaan naar Pasen. 
40 dagen van meer toeleggen op het bidden, meer trouw zijn aan kerkbezoek en het doen van 
goede werken. Wat dat kerkbezoek betreft, u bent welkom op de woensdagmiddag 16.30u bij de 
viering waarmee we de “week doorzagen” of op de vrijdagavond van 19-20u. Dan heerst de stilte 
en is er ruimte voor uw eigen gedachten en gebeden.
Een heel uur is misschien te veel van het goede…..10 minuten kan al voldoende zijn.
Voor deze diensten hoeft u zich voorlopig nog niet aan te melden tenzij het aantal bezoekers boven 
de 30 gaat komen.
Op de zondagen zijn er om 10u diensten die in het teken staan van onze opgang naar Pasen.
Voor deze vieringen moet u zich wel aanmelden via het secretariaat. 
(woe 14-16u en donderdag van 9-12u, tel 0229-541217 )
Gedurende  deze 40 dagentijd houden wij een vastenaktie.
Wat u aan snoeperij en snaaierij uitspaart kan dan voor de vastenaktie zijn.
Dit jaar willen we het werk van “Bake for life” ondersteunen. 
Graag nodigen wij u uit om deze 40 dagentijd te beleven.

 Met vriendelijke groet,
 Het Pastoraatsteam.

IN 2021 VRAAGT VASTENAKTIE AANDACHT VOOR BEROEPSONDERWIJS EN ONDERNEMER-
SCHAP IN ONTWIKKELINGSLANDEN. 
Een thema dat perfect aansluit bij de visie van Bake for Life. 
Een volwaardige bakkerijopleiding die ervoor moet zorgen dat Oegandezen niet alleen weten hoe 
ze een brood moeten bakken, maar ook kennis hebben over de werking van grondstoffen, kost-
prijsberekeningen, boekhouding en hygiëne. Dat is Bake for Life College.
Het is een opleiding waarbij de studenten praktijk en theorie zullen combineren. In klassen van 
ongeveer 20 personen doorlopen de leerlingen de 3-jarige opleiding in blokken van 3 maanden. 
Daarbij leren ze om te gaan met de grondstoffen en te werken aan de werkbank en natuurlijk te 
bakken, met daarbij het rijs proces en de werking van de oven. Maar ook een stuk hygiëne en 
boekhouding zal niet ontbreken.
Er is gekozen voor modules, omdat de studenten niet altijd in staat zijn om het hele traject te 
doorlopen. Omdat ze bijvoorbeeld thuis nodig zijn. Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het 
voor die persoon mogelijk te maken de opleiding te volgen. Want ze betalen wel gewoon school-
geld. Mocht iemand voortijdig de opleiding verlaten, dan kunnen ze met een module op zak, thuis 
tóch een winkeltje opzetten en gaan bakken.
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Eind maart brengen we hier in de parochie weer 1500 zakjes rond en we hopen natuurlijk dat we 
ze gevuld terug krijgen. Maar mocht u geen zakje ontvangen en toch iets willen geven dat kan 
door uw bijdrage over te maken op NL21INGB0000005850 onder vermelding van het project-
nummer 401618
De opbrengt komt geheel te goede van Bake for Life en de vastenaktie geeft daaroverheen 
nog eens 50 % dus iedere euro wordt € 1.50
Alvast hartelijke dank namens de werkgroep vastenaktie.

0PBRENGST COLLECTE STICHTING HET GEHANDICAPTE KIND IN AVENHORN- DE GOORN
Van 9 t/m 14 november 2020 hebben vrijwilligers in onze gemeente gecollecteerd voor stich-
ting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). Een twaalftal collectanten gingen langs de deu-
ren  of collecteerden digitaal  en  haalden samen  € 1.655.41 op.  Landelijk  is een recordbedrag 
opgehaald van wel 922.830 euro.  
 
Meehelpen 
Wilt u in 2021 ook collecteren? Neem dan contact op met D.J. Korse info dick.korse@ziggo.nl . 
Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u een bijdrage doen? SMS dan VRIENDJES 
naar 4333 en geef eenmalig  3 euro of geef via www.gehandicaptekind.nl.

GGD HOLLANDS NOORDEN ROEPT ALLE OUDERS MET 
KINDEREN VAN 0 T/M 11 JAAR OP OM DEEL TE NEMEN AAN DE 
KINDERMONITOR 2021! 

Vragenlijstonderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van 
0 t/m 11 jarigen uit de regio Noord-Holland Noord.  
 

Tot eind mei voert GGD Hollands Noorden een grootschalig online onderzoek uit naar 
gezondheid, welzijn en leefstijl van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Vanaf 1 
maart kunnen alle ouders met kinderen in deze leeftijd uit Noord-Holland Noord de on-
line vragenlijst invullen via www.kinderminitorHN.nl. De resultaten zijn bedoeld om ge-
meenten en de GGD te ondersteunen bij het gezondheidsbeleid gericht op onze jongste 
inwoners. 
 
Waarom een Kindermonitor? 
Het doel van de kindermonitor is het verkrijgen van inzicht in de gezondheid en het welzijn van 
kinderen in Noord-Holland Noord. De GGD voerde in 2016 en 2011 een soortgelijk onderzoek 
uit. Hierdoor is het mogelijk om veranderingen in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 
kinderen op te sporen. Zeker in tijden van corona is dit inzicht in de gezondheid onmisbaar. De 
resultaten van het onderzoek helpen de gemeenten en de GGD bij het opstellen en uitvoeren van 
het jeugd- en gezondheidsbeleid. Uit het onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat het nodig is om 
extra hulp te bieden aan bepaalde groepen kinderen of om extra voorzieningen op te zetten in 
gemeenten. Je kunt hierbij denken aan opvoedingsondersteuning, voorlichtingsactiviteiten, sport-
stimulering en toegankelijkheid van zorg.  
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Deelname aan onderzoek 
Voor het onderzoek is een online vragenlijst samengesteld waarin de volgende onderwerpen aan 
bod komen: Zwangerschap en geboorte, (psychische) gezondheid, welzijn, corona, fysieke en soci-
ale omgeving, opvoeding, sociale steun en leefstijl. 
Alle ouders van 0 t/m 11 jarige kinderen uit de regio Noord-Holland Noord kunnen de vragenlijst 
invullen via www.kindermonitorHN.nl. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en is anoniem. 
Ouders worden actief benaderd om de vragenlijst in te vullen via o.a. het consultatiebureau, de 
basisschool, het kinderdagverblijf, sociale media, flyers, posters en via andere ouders. Deelnemers 
maken kans op een bol.com bon van € 10 (winkans 1 op 15) of één van de vier weekendjes weg 
naar keuze ter waarde van € 250.  
 
Resultaten 
De resultaten van de Kindermonitor 2021 verschijnen eind oktober 2021 op de gezondheidsatlas 
van de GGD. Resultaten van het onderzoek uit 2016 zijn te bekijken op www.ggdhn.nl/kinder-
monitor 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de Kindermonitor is te vinden op de website van de GGD: www.ggdhn.nl/
kindermonitor 

Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.
LOTENVERKOOP IN OUDENDIJK
Ook dit jaar gaat de lotenverkoop door. Dit gebeurt grotendeels huis-aan-huis .
Juist nu mensen vanwege corona in een sociaal isolement dreigen te raken is het werk van onze 
vrijwilligers belangrijker dan ooit. Door corona geen gezamenlijke uitstapjes maar van (beeld)bel-
len tot een bezoekje, ook bloemen, puzzels, chocolade en kerststukjes vonden hun weg.
Afgelopen jaar hebben onze ruim 40 lotenverkopers met de corona-voorschriften in acht 
nemend, ieder op een eigen manier invulling gegeven om toch de nodige loten te verkopen. 
De opbrengst van loten die verkocht zijn binnen onze afdeling komt ten goede aan ons en wordt 
besteed aan activiteiten voor onze gasten. Onze afdeling omvat De Goorn, Avenhorn, Oudendijk, 
Grosthuizen en Scharwoude. 
Daarom blijft de lotenverkoop van belang om alle activiteiten financieel mogelijk te maken.
Voor Oudendijk hebben wij geen verkoper(s), daarom zoeken wij één of meerdere mensen die een 
deel van het dorp voor hun rekening willen nemen, met zijn tweeën op pad kan ook dat is net zo gezellig. 
Het mag naar eigen inzicht over meerdere dagen worden verdeeld en zal in mei/juni plaatsvinden, 
exacte periode wordt nog aangegeven en overleg is mogelijk.
Wilt u meer weten, of u opgeven, neem dan contact met ons op, dit kan met:
 Liesbeth Dekker, bestuurslid, tel. 06 109 29 254
 Els Eijling, afdeling secretaris: zonnebloem.els.eijling@kpnmail.nl
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Een foto uit het archief van de Historische Vereniging Hemony. We zien hier dijkwerkers in 1923 
bij Scharwoude. De dijk werd toen grondig aangepakt. Hier graven dijkwerkers de toplaag weg van 
de oude dijk. Er werd zelfs een tijdelijk treinspoor aangelegd, zodat grond aangevoerd kon worden 
met de locomotief. De grond kwam uit Scharwoude zelf. Hierdoor ontstond er een meertje, die 
we nu kennen als de Karperput. Daar kunnen we hopelijk na de lockdown weer genieten van de 
heerlijke pannenkoeken van Ootje Konkel.

Hartelijke groet,
Lourens Schuijtemaker

VOORJAARSPROGRAMMA BIJ DE 
WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN 
De Bibliotheek lanceert in de voorjaarsvakantie een on-
line programma om jong tot oud door de (hopelijk laat-
ste) loodjes van de lockdown te helpen. Hierin staat de 
lockdown zelf centraal aan de hand van waargebeurde, 
hoopvolle verhalen.

Jeugdprogramma: Reis door mijn kamer
Voor de jeugd is een nieuwe Klooikaart beschikbaar met een (podcast)bingo, opdrachten en lees-
tips. Deze kaart kun je op de website van de Westfriese Bibliotheken downloaden en printen: 
westfriesebibliotheken.nl/klooien.
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De Klooikaart is dit keer opgebouwd rond het waargebeurde verhaal van graaf Xavier de Maistre, 
die 42 dagen huisarrest kreeg in 1794 omdat hij een duel was aangegaan. Hij vermaakte zich zo 
goed binnen de vier muren van zijn kamer dat hij er een boek over schreef: Reis door mijn kamer. 
Het boek is niet meer te leen bij de Bibliotheek, maar gelukkig was Xavier de Maistre bereid om 
227 jaar later zijn tips voor onze lockdown te delen via een podcastserie. In zes afleveringen geeft 
hij ideeën en opdrachten om jezelf te vermaken binnen de muren van je huis. Je kan in de voor-
jaarsvakantie meedoen aan DigiLAB Online, waar je een eigen fantasiewereld creëert met digitale 
middelen. 
Streep op de Klooikaart af wat je gedaan hebt en e-mail een foto hiervan met je eigen korte reisver-
slag uiterlijk 31 maart naar de Westfriese Bibliotheken om kans te maken op een mooie prijs. De 
Klooikaart en winactie zijn gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Volwassenenprogramma: Schrijfproject Thuistijd
Ook volwassenen zullen de podcasts van Xavier de Maistre kunnen waarderen. En voor hen is 
er het schrijfproject Thuistijd. Tijdens de lockdown deelde de Amerikaanse Kitty O’Meara haar 
gedicht op Facebook: And the people stayed home. Het ging al snel de hele wereld rond en kreeg 
volop aandacht van beroemdheden als Oprah Winfrey en Deepak Chopra. In november werd er 
een geïllustreerd boek van gemaakt. Het boek is nog niet vertaald naar het Nederlands. Terwijl we 
daar met smart op wachten, laat schrijfcoach Saskia de Bruin je via de Westfriese Bibliotheken zien 
hoe je zelf alvast aan de slag kan gaan met de inspiratie die Kitty O’Meara geeft. 
In een paar Zoom bijeenkomsten leer je aan de hand van eenvoudige technieken en kleine op-
drachten schrijven. Je vult je schrijfsels aan met foto’s, tekeningen en collages in je eigen Thuis-
tijd belevingsboek. Zodat we stilstaan bij deze tijd en hem een beetje bewaren voor later. Voor 
meer informatie en aanmelding zie: westfriesebibliotheken.nl/thuistijd

Voor meer activiteiten van de Westfriese Bibliotheken, zie: westfriesebibliotheken.nl/agenda

Xavier de Maistre Ruis Door mijn kamer
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DOET U MEE MET DE GEZELLIGE THUIS BEWEEG 
BINGO? 

Heeft u ook zin in een gezellige middag? Waar u an-
dere mensen ontmoet en ook nog een klein beetje 
in beweging bent? Dan nodigen wij u van harte uit 
voor de Gezellige Thuis Beweeg Bingo op vrijdag 26 

maart. Georganiseerd door Team Sportservice in samenwerking met Sportraad Koggenland. 

Wouter Snoek, buurtsportcoach: ‘Door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, zijn 
onze sociale contacten veranderd en bewegen mensen over het algemeen minder. Om onze inwo-
ners hierbij een handje te helpen, hebben wij het initiatief genomen om de Gezellig Thuis Beweeg 
Bingo te organiseren. Een gezellig en sportieve middag voor iedereen!’ 

Leuke prijzen  
Meedoen is belangrijker dan winnen…. Maar prijzen zijn natuurlijk ook leuk! Door de samen-
werking met lokale ondernemers zijn er leuke prijzen te winnen. De hoofdprijs is een cheque ter 
waarde van een  rondje door de regio (fi etsen/wandelen) inclusief tussenstop met koffi e/thee 
en taart met daarnaast een (sportieve) activiteit naar keuze onder begeleiding van Team Sportser-
vice. Daarnaast zijn er ook andere prijzen te winnen zoals een Jeu de Boules set, een van Haaste-
ren puzzel, cadeaubonnen en nog veel meer. 
 
Online 
De bingo vindt digitaal plaats via Zoom. Het enige wat u hiervoor nodig heeft, is een werkende 
computer, tablet of smartphone met internetverbinding. Voor het aanmelden via Zoom, ontvangt 
u van Team Sportservice een uitgebreide handleiding thuisgestuurd. De bingokaarten ontvangt u 
ook via de post.  
 
Datum, tijd en aanmelden  
De Gezellige Thuis Beweeg Bingo vindt plaats op vrijdag 26 maart van 15.00 uur tot 16.15 uur. 
Het inschrijfgeld is € 3. Aanmelden kan tot 16 maart via de website www.noordhollandactief.nl. 
Wees er snel bij want vol=vol. 
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DE SLAGTERSLAAN OMSTREEKS 1975.

De Slagterslaan werd in 1868 aangelegd en genoemd naar de burgemeester van toen: Pieter Slag-
ter. Pas veel later werd er langs de Slagterslaan gebouwd. Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaarten-
berkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

SPEUREN OP (K)WONINGSDAG

Dat het dit jaar geen Konings- maar Woningsdag wordt, is 
voor iedereen wel duidelijk.
Toch zit de Oranjevereniging Berkhout-Bobeldijk niet stil. 
Achter de schermen worden plannen uitgewerkt voor wat 
wèl kan. Zoals de samenwerking met ‘Loes bakt Taart’, Het 

Schapenhuisje en Villa Vormgeving, allen afkomstig uit ons eigen dorp.

Hierbij een oproep voor het in elkaar zetten van een leuke speurtocht voor de jeugd. Uiteraard met 
in achtneming van de Corona-regels. Wie, o wie helpt ons hiermee?
Mail naar oranjevereniging.berkhout@gmail.com of bel met 0229-244121. Dan kunnen we, met 
elkaar, onze jeugd toch iets van het Koningsdag-gevoel geven. 

Namens het comité,
Stefanie & Lucia
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MARIA,
Wat zijn we opgeschrikt door het overlijden van onze oud toneelspeelster 
Maria Brix. In de zeventiger jaren is Maria bij onze toneelvereniging geko-
men en Maria was een echt toneeldier, wat heeft ze mooie rollen gespeeld 
en de vereniging een enorme boost gegeven. Volle zalen trokken we toen, 
mede door Maria’s fantastische toneelspel. Toen we haar een keer vroegen 
wat ze de leukste stukken vond, waren dat “De dingen van de dag “en “Pin-

kie”. Maria was altijd zeer tekstvast, wat prettig is voor de medetoneelspelers en had een duidelijke 
mooie toneelstem, misschien dat ze daardoor ook omroepster werd bij RKEDO, Radio Kolibrie en 
de ziekenhuisomroep Rovoz. Ook speelde Maria jarenlang leuke toneelrollen voor het Rode Kruis 
Toneel en regisseerde Maria nog een paar jaar ons jeugdtoneel. Wat ook heel veel indruk op Maria 
gemaakt heeft, was het toneelstuk De Trein van Carl Slotboom, wat ging over de oorlogsjaren 40 
- 45. Maria vond dit zo mooi, dat ze besloot onder haar eigen naam Sara Dresden te gaan spelen. 
Een paar jaar geleden keerde Maria weer terug op het oude nest Nieuw Leven, waar ze leuke 
rollen speelde in “Drie is teveel ”en “Bokkensprongen” en Maria was nog niets van haar glans ver-
loren en het vierde bedrijf vond ze ook nog heel gezellig. Het was voor Maria een moeilijk besluit 
om te stoppen met toneelspelen, maar ook dit kon ze weer een plekje geven, nu lekker genieten 
met Fred, Rachel en de kleinkinderen dacht ze. Helaas zijn de gordijnen van Maria’s leven te vroeg 
dicht gegaan, Maria rust zacht en bedankt voor alles.

 Je toneelvrienden van Nieuw Leven.

HOE GING ZUKS VROEGER
Toe ik nag een kloin joônje was weunde we geneven ‘n timmerman.
Later verkocht hai ok fi etsonderdeêle en deed ok lekke fi etsbande lappe. 
Hai deed ok maaimesiene messe sloipe. 
D’r kwam d’rs een boer bai ‘m en hai vroeg:
‘Klaas, heb je nag een zoôtje spoikers. ’t Magge wel kromme weze ok’.
Dezelfde boer kwam weer dr’s bai ‘m met een kuuksige vraag:
‘Ik hew een plankie nodig’. Klaas: ‘Hoe lang”. 
Antwoord: ’n Klomp met een touwtje’. En de boer viste een touwtje uit ze diesek, trok ze klomp 
uit en lag ’t touwtje achter de klomp. ‘En zo breid as me tebaksdoôs’.
Kom deer nou ‘rs om boi een bouwmarkt!
Ien buurman verder was visserman.
Hai weunde met ze vrouw in een heêl kloin huissie. Ze hadde gien joôs en ok gien beiste.
Ik hew ze nooit aars zien as hoi in ze messisterse broek en jassie, en zai in een lange zwarte jurk.
As we visse wouwe ginge we bai hullie een haakkie vrage, wat we ok altoid krege.
Achter dat kloine huissie was een kloin bleikveldje, deer achter de plee met deer naast een vierkan-
te bak weer hullie de drolle indede, de beerput. 
Zuks lag deer gewoôn open en bloôt. Bladere en groenteafval werd deer indein.
Achter de plee was een pittig groentetuintje weer van alles in groeide zoas  eerappele, boône, 
bietjes, andoivie, spruitjes en meer van zuk en zuk.
In de winter werd de tuin spit en de beer over de tuin dein. Hullie dede toen al ‘resoikele’. Niks 
gien groize of groene bak. Achter teugen sloot was de boet met al ze gereidskip.
In sloot lag ze bedroifsmateriaal, een mooi vissersboôtje.
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Op dat vissersboôtje was ie zuinig en ‘t zag er altoid goed uit.
In de middend was een kaar weer ie paling in bewaarde. Die moste deer spoele, aars smaakte ze 
gronderig. In de polder had ie ok nag een kaar.
Onze kat kwam wel d’rs thuis met een groôte dikke paling. Me vader en moeder dochte: ‘hoe 
komt die kat an zukke dikke palinge’. Ze hewwe de palinge altoid weggooit.
Op ’n end benne ze d’r achter kommen dat de kat de palinge uit de kaar boi buurman vong.
Buurman zoi later: ‘Heb je ze niet opeten? Ze wazze goed hoor’.
Kwaad is ie er nooit om worren, maar hoi dekte de kaar deernei wel beter of zodat de kat er niet 
meer boi kon. Deuze mense konne met verskrikkelek woinig toe.
Hullie roikdom kwam pas toedat ze van Drees vange ginge, maar ik denk dat ze zonder dat geld 
een heêle aare roikdom hadde, ze wazze gewoôn tevrede met ‘t woinige wat ze hadde.

 Klaas Jan Bierman Avenhorn

Avenhorn – Op het West zat in de bus-
halte wachtruimte wel een bijzondere 
bezoeker. De zwaan liep steeds heen 
en weer in zijn eigen uitwerpselen, 
totdat hij of zij bemerkte niet alleen 
te zijn. In de spiegelruit ontdekte de 
zwaan een ongenode gast en daar 
bleef ze naar happen, ook als er een 
fi etser dichtbij passeerde. Een bijzon-
der schouwspel.

 Groet Corrie Bos.

  

persbericht. 

  

Afval scheiden makkelijker door succesvolle scanfunctie HVC app 
Al meer dan 50.000 keer gebruikt! 

Het is belangrijk dat mensen thuis goed hun afval scheiden. Goed gescheiden afval kan worden 
hergebruikt als grondstof. Om het voor mensen makkelijker te maken heeft HVC een half jaar 
geleden een nieuwe functie toegevoegd aan de afvalwijzer in de HVC-app: een barcodescanner 
en fotomogelijkheid. Hierdoor wordt het in één oogopslag duidelijk in welke bak een product 
hoort. Dit blijkt een groot succes, in de afgelopen maand werd namelijk het 50.000e product 
gescand. 

Rick Buiten, de ontwikkelaar van deze functionaliteit, is enorm trots op dit resultaat. Zijn moeder werkt 
bij de klantenservice van HVC en vertelde hoeveel vragen daar binnenkomen over wat waarin hoort. Zo 
is het idee geboren van de fotoscan en werd hier later de barcodescanner aan toegevoegd. Rick: “Ik 
heb de app gelanceerd en kwam al snel in gesprek met HVC. Een goede match om de app 
functionaliteiten onder een breed publiek bekend te maken.”  

Mijlpaal 
En dat is gelukt! In de Week van de circulaire economie werd het 50.000e product in de app gescand. 
Voor Rick een mooie aanleiding om zijn moeder een feestelijke taart mee te geven naar haar werk 
zodat ze deze mijlpaal kon vieren met haar collega’s van de klantenservice. 

Afval scheiden doen we samen 
In de top 10 van meest gescande producten staan o.a. chipskokers (restafval), limonadeblikken 
(plastic, blik en drinkpakken) en een spuitbus van slagroom (restafval). De afvalscheiding van deze 
producten vinden mensen moeilijk, de barcode- of fotoscanner heeft hier dus al regelmatig uitkomst 
geboden. HVC gaat hierover graag met producenten in gesprek. Bij hen ligt immers de eerste 
verantwoordelijkheid om duidelijk aan te geven in welke bak het product thuishoort, en ook om zoveel 
mogelijk recyclebare producten te maken. Om afval nog veel meer her te gebruiken hebben we 
iedereen nodig. Bedrijven die alleen herbruikbare verpakkingen op de markt brengen, burgers om hun 
afval goed te scheiden en recyclingbedrijven als HVC die het maximale van het geleverde afval willen 
maken. 

Een lot uit de loterij 
Rick: “Een van de misschien wel leukste scans is een lot. Als je deze scant of fotografeert geeft de app 
als antwoord dat deze bij oud papier mag. Maar de app kan natuurlijk niet zien of de jackpot misschien 
op dit lot was gevallen. Die extra check is in dat geval dus wel belangrijk!”. 

Foto herkenning en barcode scannen 
Met de app kan van vrijwel alle soorten afval uit de keuken en de badkamer een foto worden genomen 
die door de scansoftware wordt herkend. De software van de app combineert vervolgens het afval met 
de juiste prullenbak aan de hand van de gegevens in de database, die doorlopend wordt bijgewerkt. 
Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe slimmer de app dus wordt. 
 
De HVC afval-app is te downloaden in de App Store en in Google Play. 
____________________________________________________________________________ 

 

 

Alkmaar,  26 februari 2021 
   

AFVAL SCHEIDEN MAKKELIJKER DOOR SUCCESVOLLE SCAN-
FUNCTIE HVC APP AL MEER DAN 50.000 KEER GEBRUIKT!
Het is belangrijk dat mensen thuis goed hun afval scheiden. 
Goed gescheiden afval kan worden hergebruikt als grondstof. 
Om het voor mensen makkelijker te maken heeft HVC een half 
jaar geleden een nieuwe functie toegevoegd aan de afvalwijzer 
in de HVC-app: een barcodescanner en fotomogelijkheid. Hier-

door wordt het in één oogopslag duidelijk in welke bak een product hoort. Dit blijkt een groot 
succes, in de afgelopen maand werd namelijk het 50.000e product gescand.
Rick Buiten, de ontwikkelaar van deze functionaliteit, is enorm trots op dit resultaat. Zijn moeder 
werkt bij de klantenservice van HVC en vertelde hoeveel vragen daar binnenkomen over wat 
waarin hoort. Zo is het idee geboren van de fotoscan en werd hier later de barcodescanner aan toe-
gevoegd. Rick: “Ik heb de app gelanceerd en kwam al snel in gesprek met HVC. Een goede match 
om de app functionaliteiten onder een breed publiek bekend te maken.”
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Mijlpaal 
En dat is gelukt! In de Week van de circulaire economie werd het 50.000e product in de app ge-
scand. Voor Rick een mooie aanleiding om zijn moeder een feestelijke taart mee te geven naar haar 
werk zodat ze deze mijlpaal kon vieren met haar collega’s van de klantenservice.

Afval scheiden doen we samen
In de top 10 van meest gescande producten staan o.a. 
chipskokers (restafval), limonadeblikken (plastic, blik en 
drinkpakken) en een spuitbus van slagroom (restafval). 
De afvalscheiding van deze producten vinden mensen 
moeilijk, de barcode- of fotoscanner heeft hier dus al 
regelmatig uitkomst geboden. HVC gaat hierover graag 
met producenten in gesprek. Bij hen ligt immers de eerste 
verantwoordelijkheid om duidelijk aan te geven in welke 
bak het product thuishoort, en ook om zoveel mogelijk 
recyclebare producten te maken. Om afval nog veel meer 

her te gebruiken hebben we iedereen nodig. Bedrijven die alleen herbruikbare verpakkingen op 
de markt brengen, burgers om hun afval goed te scheiden en recyclingbedrijven als HVC die het 
maximale van het geleverde afval willen maken.
Een lot uit de loterij 
Rick: “Een van de misschien wel leukste scans is een lot. Als je deze scant of fotografeert geeft de 
app als antwoord dat deze bij oud papier mag. Maar de app kan natuurlijk niet zien of de jackpot 
misschien op dit lot was gevallen. Die extra check is in dat geval dus wel belangrijk!”.
Foto herkenning en barcode scannen
Met de app kan van vrijwel alle soorten afval uit de keuken en de badkamer een foto worden geno-
men die door de scansoftware wordt herkend. De software van de app combineert vervolgens het 
afval met de juiste prullenbak aan de hand van de gegevens in de database, die doorlopend wordt 
bijgewerkt. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe slimmer de app dus wordt.
De HVC afval-app is te downloaden in de App Store en in Google Play. 

Uitvaartkisten handgemaakt door dorpstimmerman Siem Boots 
 
Van uw verslaggever  
 

Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat de 
dorpstimmerman ook uitvaartkisten maakte. Precies de reden waarom 
Siem (66) dit ook is gaan doen. ‘Het begon met hier en daar een kist 
voor mijn directe omgeving. De reacties hierop waren erg positief. Dit 
heeft mij doen besluiten de kisten voor iedereen beschikbaar te 
maken.’  
 
Siem woont in een grote stolpboerderij aan de Bobeldijk. Dat ik aan 
het juiste adres ben, is te zien aan het bord dat aan de weg staat. 
Kort maar krachtig: vurengrafkist.nl. Ik word enthousiast begroet door 
hond Lara. Siem is in de schuur waar hij nog een laatste 
schuurpapiertje over een kist haalt. Een echte timmerman, in 
tuinbroek en op klompen.  
 
‘Deze is voor de voorraad’, vertelt hij. ‘Ik zorg altijd dat er een aantal 
kisten direct beschikbaar zijn. Maar wanneer er een op maat gemaakt 
wordt, is deze ook binnen een dag klaar hoor. In deze branche wil je 
de mensen niet laten wachten.’  
 
Het zijn zaken waar je je waarschijnlijk liever niet mee bezig houdt. Ik 
moet zeggen dat het best even wennen is zo’n uitvaartkist van 
dichtbij. Toch zal iedereen hier in zijn of haar leven mee te maken 
krijgen. Dood is ten slotte onlosmakelijk verbonden met het leven.  
 
De vurengrafkisten worden gemaakt van vurenhout. Een houtsoort dat 
snel groeit, waardoor het milieuvriendelijk, maar ook goedkoper is. 
Een mooie kist hoeft volgens Siem niet duur te zijn. Ook kun je dit 
hout gemakkelijk beschrijven of beschilderen om het nog persoonlijker 
te maken.  
 

 
‘Het is heel dankbaar werk. Mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan een passend afscheid,’ zegt Siem. En op de 
vraag of hij zelf ook in een kist van eigen hand gaat, zegt hij lachend: ‘Hij staat al een tijdje in mijn kantoor waar ik hem nu 
gebruik als boekenkast.’ 

UITVAARTKISTEN HANDGEMAAKT DOOR 
DORPSTIMMERMAN SIEM BOOTS
Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat 
de dorpstimmerman ook uitvaartkisten maakte. Precies de 
reden waarom Siem (66) dit ook is gaan doen. ‘Het be-
gon met hier en daar een kist voor mijn directe omgeving. 
De reacties hierop waren erg positief. Dit heeft mij doen 
besluiten de kisten voor iedereen beschikbaar te maken.’
Siem woont in een grote stolpboerderij aan de Bobeldijk. 
Dat ik aan het juiste adres ben, is te zien aan het bord dat 
aan de weg staat.

Kort maar krachtig: vurengrafkist.nl. Ik word enthousiast 
begroet door hond Lara. Siem is in de schuur waar hij nog 
een laatste schuurpapiertje over een kist haalt. Een echte 
timmerman, in tuinbroek en op klompen.
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‘Deze is voor de voorraad’, vertelt hij. ‘Ik zorg altijd dat er een aantal kisten direct beschikbaar 
zijn. Maar wanneer er een op maat gemaakt wordt, is deze ook binnen een dag klaar hoor. In deze 
branche wil je de mensen niet laten wachten.’
Het zijn zaken waar je je waarschijnlijk liever niet mee bezig houdt. Ik moet zeggen dat het best 
even wennen is zo’n uitvaartkist van dichtbij. Toch zal iedereen hier in zijn of haar leven mee te 
maken krijgen. Dood is ten slotte onlosmakelijk verbonden met het leven.
De vurengrafkisten worden gemaakt van vurenhout. Een houtsoort dat snel groeit, waardoor het 
milieuvriendelijk, maar ook goedkoper is.
Een mooie kist hoeft volgens Siem niet duur te zijn. Ook kun je dit hout gemakkelijk beschrijven 
of beschilderen om het nog persoonlijker te maken.
‘Het is heel dankbaar werk. Mooi om op deze manier bij te kunnen dragen aan een passend af-
scheid,’ zegt Siem. En op de vraag of hij zelf ook in een kist van eigen hand gaat, zegt hij lachend: 
‘Hij staat al een tijdje in mijn kantoor waar ik hem nu gebruik als boekenkast.’

KOGGENLANDERS IN DE PEN
Zo weer een persconferentie achter de rug
Voorlopig nog steeds niet naar ons oude leventje terug.
Welke groep in de samenleving dan ook
Jong, oud, ondernemers en nog veel meer groeperingen, ieder ziet  zijn eigen gecreëerde spook.
Maatregelen zus, maatregelen zo
We krijgen ons normaal niet zomaar cadeau.
Maar toen 1 jaar geleden, na even naïef te zijn geweest
Het ware gevaar doordrong, er voor een zeer, zeer lange adem werd gevreesd.
Het vaccin komt pas na ….. 3 of 4 jaar
Het is er nu al…… na ruim een jaar, echt waar.
Dan zijn en willen we, de mens eigen
Veeleisend en eigenwijs als we zijn, al het oude meteen weer terug krijgen.
Dan worden we recalcitrant,… ongeduldig en weet ieder voor zich het,…….het  best
Vaak nog beter als alle gasten in praatshows, journalisten,  oppositie partijen en de rest,…. zo van 
krijg met die regels allemaal maar de pest.
Ieder op zich weet het beter, zijn of haar partij en het ik zijn voorop
Rellen maar, slopen maar, alles moet ineens op de schop.
Mensen stop, houd op, als je dit leest leef je toch nog
En dat was 1 jaar geleden haast niet denkbaar toch.
Zelf kunnen we niet veel….wij zijn geen RIVM of OMT
Dus wees wijs en doe gewoon aan de maatregelen mee
Vertrouw wat meer op de mensen die het voor ons doen
Geef ze voldoende krediet, vertrouwen en fatsoen.
Misschien is dit rijm wat weemoedig en wellicht wat droef
Maar ook mijn gevoel word zo nu en dan ook wat stroef.
Dus als ik (jij) het even op papier zet, …van je af schrijf
Is mijn geest (en de jouwe) weer ff vrij en zit je weer in  een goed lijf.
Geniet daarvan, leef en houd hoop
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Die winkel is wel open maar daar is dit ook niet te koop.
Kijk niet achterom, die tijd is echt voorbij
Kijk vooruit, des te sneller zijn we weer gewoon blij.
Al kost het moeite, al doet het soms pijn
Maak het zelf, doe het zelf dan voelt straks het andere oude normaal ….weer extra fijn.

 D. Koning

AGENDA 10-03 T/M 24-03

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 10-03 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 13-03   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 13-03   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Woe 17-03 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 20-03   8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 20-03   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 20-03 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Woe 24-03 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 willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling na het overlijden van 
onze ouders, schoonouders en opa en oma

Jan van Schagen en Rie van Schagen-Mes
De vele kaarten, mooie woorden, bloemen, telefoontjes en berichten hebben ons veel kracht, 
steun en warmte gegeven. Het voelt goed om te mogen ervaren dat onze ouders bij velen zo 
geliefd waren.

Dikke knuffel!
 Ingrid en Marcel, Laura en Tim, Thom, Bram en Isisi Simoës-van Schagen
 Rick van Schagen en Ruud Oosterbaan
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50 jaar getrouwd en dat in de corona tijd
maar wij zijn evengoed door velen verblijd 

Met een erepoort, felicitatiekaarten, planten en bloemen
te veel om allemaal op te noemen

De felicitaties van U zijn voor ons heul leuk geweest,
hartelijk dank, voor de attentie bij ons 50 jarig huwelijksfeest.

Cor en Wil Spekken

Hartelijk dank
Bedankt voor alle lieve en leuke felicitaties, bloemen en wensen ter gelegenheid van ons 
50-jarig huwelijksfeest. We hebben het in heel kleine kring gevierd. Uw kaarten, bloemen, 
cadeautjes enz. zorgen ervoor dat wij leuke herinneringen hebben aan deze dag. 

 Ans en Jack Sjerps

TENSLOTTE

Te huur gevraagd: stallingsruimte voor een visboot voor langere periode. Afm. 5x2 meter. Brand-
stoftank kan eruit gehaald worden. Omgeving van Berkhout, de Goorn/Avenhorn, Grosthuizen, 
Spierdijk. Moet er wel zelf bij kunnen komen als ik ga vissen.

Tel. 06-20361804

T.e.a.b. Televisie Loewe met ‘rug’ werkt nog.
 Tel. 0229-750 253

Te koop: (zo goed als nieuw)
Motorpak met handschoenen. Merk: Bering (Goretex).
Voor elk aannemlijk bod.

Bel voor inlichtingen: 0229-542187
Verloren 19-2-2021
Gehoorapparaat Moxi2, klein en grijs, in de buurt van het gemeentehuis in De Goorn.
Hoor niks meer, kan niet zonder, tel. 06-40341371, bvd.

Turnvereniging De Kweker in Berkhout heeft per 1 maart 2021 twee tuinen te huur voor het kwe-
ken van groente, bloemen, klein fruit enz. voor de inwoners van Berkhout en Bobeldijk.
De beschikbare tuinen hebben een oppervlakte van ca. 102 m2 en ca. 112 m2.
Heeft u belangstelling in een volkstuin neem dan contact op met de secretaris, Jack Sjerps, 
Slagterslaan 19, 1647 CA Berkhout, tel. 0229-551962, e-mail sjerps19448@gmail.com
De tuin is direct beschikbaar. De tuinen liggen achter de tennisbanen aan de Slagterslaan.



18

Nog geen vliegvakantie?
Beleef het voorjaar in de Achterhoek. Te huur in het fietsdorp Laren, Gelderland onze bungalow, 
op een klein park, in de buurt van vossen en kastelen. Er is afhaalcatering in het dorp, o.a. snackbar 
- pizza, en stamppotten in het plaatselijke café en er is een Chinees in Exel.
 Informatie Annet Wever, 0229-542745 of 06-20034172.

Oliebollenkraam Open!!
Daar de kermissen nog op slot staan, gaan wij weer open.
Van 1 april tot 15 mei 2021 staan wij weer op onze vertrouwde plek bij de Vijverhof!
Wo. t/m zat. open elke dag vanaf 10.30 uur t/m 17.30 uur (zat. 17.00 uur).
Tot ziens aan de Kraam! Fam. Braak

‘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. ‘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 maart vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


