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VAN REDACTIEZIJDE
Ik ben weer naar de bioscoop en uit eten geweest! Wat was het weer prachtig om er even uit te
zijn. Ook de sporten komen weer langzaam op gang.
Heerlijk weer en met het zonnetje van nu erbij lijkt het bijna of het weer ‘normaal’ wordt. Maar…
we zijn er nog niet. Denk nog steeds goed om uzelf ook al zijn er velen gevaccineerd inmiddels.
Er zit weer enige stagnatie in de kopij maar dat zal zijn omdat de zomerstops er ook aan zitten
komen. Heeft u nieuws, (sport)vereniging gerelateerd of iets anders waarvan u denkt dat is
interessant, mail het ons en wij kijken of we er een plekje voor hebben in de Heraut.
Nog steeds zijn wij, de redactie, op zoek naar versterking. Bij voorkeur uit Avenhorn, de Mijzen
of Grosthuizen. Het kost u maar anderhalf uur in de twee weken met veel gezelligheid en af en
toe de kopij uitprinten. Verder zit er een acceptgiro in deze editie, waarmee u uw bijdrage kunt
doneren en met uw donatie kunnen wij u weer een jaar elke twee weken van nieuws uit het
verspreidingsgebied voorzien. Alvast bedankt namens bestuur en redactie.
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ALARMNUMMERS
Ambulance/Brandweer/Politie 112, als elke seconde telt. Geen spoed, wel politie: 0900-8844
Heeft u te maken met iemand met een hartstilstand (slachtoffer is niet bij bewustzijn en heeft geen
ademhaling) Roep om hulp * Bel direct 112 en zeg dat het om een reanimatie gaat
Start reanimatie (30 keer drukken, 2x beademen)
Via AED-alert wordt hulp opgeroepen met een AED-apparaat
Bij vragen en/of opmerkingen over de AED-apparaten: J.M Hooft, 0229-541839 of 06-49460592

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 WestFriesland.
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

In verband met de zomervakantie zijn de Huisartspraktijk Spierdijk
en de apotheek gesloten van:

12 t/m 30 juli
Voor spoedgevallen (tijdens praktijkuren) neemt waar:
Huisartsenpraktijk Ursem, Past. van Haasterstraat 20
tel. 072- 5021401
Voor spoedgevallen (buiten praktijkuren) neemt waar:
de Centrale Huisartsen Post te Hoorn
adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d.
parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis )
tel. (0229) 29 78 00
Wij wensen u een hele fijne zomer!
Team Spierdijk
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Berkhout

Avenhorn

Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND

Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of
huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant.
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 vind u veel meer informatie over activiteiten
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
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

072 - 50 21 360
0229 - 70 23 62
0229 - 55 19 81
0229 - 56 15 91

Aanwezig zijn bij de opname van de Internet kerkdiensten
Het is weer mogelijk om fysiek bij de opname van de internetdienst aanwezig te zijn.
Geeft u zich van te voren wel op omdat we aan een maximum van 20 mensen zitten.
De kerk van Ursem is niet al te groot en de opnameapparatuur neemt ook plaats in.
Opgave kan bij Greet Hoffman-Weijtze tel: 0229 - 56 15 91
Opname woensdag 16 juni in Ursem, kerkepad 4
woensdag 30 juni in Ursem, kerkepad 4
U bent om 15.45 uur van harte welkom en de dienst duurt ca. 40 minuten.
Uitzending zondag 20 juni : voorganger en organist nog niet bekend.
Uitzending zondag 4 juli : voorganger en organist nog niet bekend.
De internetdienst is op de zondagmorgen vanaf 10.00 uur via de link in de Nieuwsbrief ter beschikking. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, geef u dan op via kerkblad@pg-koggenland.nl
Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact
op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
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SOGGES VIERT ÉÉNJARIG BESTAAN TIJDENS MIDZOMERWEEK
VAN 22 T/M 26 JUNI!

In de maand juni staat er een heleboel te gebeuren:
- Het EK-voetbal gaat beginnen;
- Vaderdag op 20 juni;
- De langste dag én het begin van de zomer op 21 juni;
- De winkel van Sogges viert haar eerste verjaardag!
Wat een heerlijke tijd gaan we tegemoet vooral nu er steeds meer versoepelingen plaatsvinden.
Was onze winkel in mei PINK gekleurd, gaan we in juni, u heeft het vast al gesignaleerd, naar
ORANJE. Maak er een mooi feestje van voor de televisie met allerlei oranje voetbal-fanartikelen die
volop bij ons in de winkel staan. Misschien alvast een goed idee voor Vaderdag! Kleur je vader op
20 juni oranje zodat hij in vol ornaat kan genieten van het Nederlands elftal.
Op 21 juni is het de langste dag van het jaar en wordt er, vooral in Scandinavië, Midzomernachtfeest gevierd. Wij houden het op de Midzomerweek en zullen de openingstijden vanaf dinsdag 22
juni t/m zaterdag 26 juni verruimen. Die dagen zijn we geopend tot 16.30 uur.
We zullen ervoor zorgen dat u helemaal in zomerstemming komt en leuke artikelen kunt kopen
voor het strand, het zwembad, de camping of de tuin.
En dan is het ook nog feest bij ons want in diezelfde week vieren wij ons éénjarig bestaan!
Het jaar is werkelijk omgevlogen. We hebben zoveel meegemaakt, zoveel geleerd en zoveel mensen voorbij zien komen in de winkel. En niet te vergeten: heel veel mensen hebben spullen aangeleverd op West 49A. Een groot gevoel van dankbaarheid geeft het ons. Dankbaar voor alle gulle
gestes, dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers en dankbaar dat we Bake for Life kunnen
ondersteunen.
Bent u nog nooit bij ons in de winkel geweest? Doe dit dan eens binnenkort! U vindt er vast iets
van u gading. En alles is voor het goede doel!
De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. Van dinsdag t/m zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur. Behalve in de Midzomerweek want
dan is de winkel tot half 5 geopend!
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, sogges bij SOGGES!
www.sogges.nl

TWEE PRACHTIGE TUINROUTES OP 26 EN 27 JUNI VAN 11.00-17.00 UUR

Wat heerlijk na die lange koude periode, nu een periode met zon en ook regen. En gelukkig een
betere temperatuur. De ontwikkeling van de vaste planten loopt nog wel achter, maar sommige
planten spuiten de grond uit.
Heeft u zin om mooie tuinen, gezellige kwekerijen en mooie kunst te bewonderen , maak dan een
keuze uit deze twee tuinroutes:
“Top in de Kop” tuinen en kunst en een natuurvriendelijke kwekerij
www.topindekop.nl
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Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord Holland tot de lijn Alkmaar- Hoorn.
“De Groene Route” tuinen en kwekerijen allemaal op natuurvriendelijke basis.
www.degroeneroute.nl
Deze route strekt zich uit vanaf de Kop van Noord Holland tot de lijn Castricum.
We raden een ieder aan om eerst de websites te raadplegen alvorens op pad te gaan. Door de coronamaatregelen zijn sommige gegevens in de flyer veranderd.
We wensen u veel plezier!

DE HERAUT KAN NIET ZONDER UW FINANCIËLE BIJDRAGE!
Ook dit jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor De Heraut. Sinds 2013
ontvangt u geen afzonderlijke brief meer maar een girokaart in De Heraut.
Daarbij een meer dan dringend verzoek aan alle lezers om een vrijwillige
donatie over te maken. Als richtbedrag adviseren we u net als vorige jaren
een bedrag van 10 euro. Voor dat bedrag krijgt u elke 2 weken ons blad
thuisbezorgd voor nog geen 40 cent per editie. Uiteraard mag u ook een (iets)
hoger bedrag overmaken. En als 10 euro voor u bezwaarlijk is, verzoeken we
u een bedrag over te maken dat past bij uw mogelijkheden. Indien u elektronisch bankiert, wilt u
dan, om ons kosten te sparen, uw bijdrage elektronisch overmaken op onze bankrekening NL94
RABO 0307 6102 92 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland o.v.v. Vrijwillige bijdrage
2021
We vinden het belangrijk dat u, verenigingen en organisaties, erop mogen rekenen dat we uw
dorpsnieuws plaatsen. Dat plaatsing niet afhankelijk is van wel of geen ruimte of dat u naast de
kopij een advertentie plaatst of iets dergelijks. En we vinden het belangrijk dat dat nieuws op alle
adressen bezorgd wordt waar De Heraut welkom is. Met uw financiële bijdragen en die van de
verenigingen betalen we de tekstpagina’s en de bezorgers. De redactie en het bestuur zetten zich
geheel belangeloos in voor De Heraut. We hopen dat u dat ook belangrijk vindt en dat laat blijken
door uw financiële bijdrage te storten, zodat we op de huidige manier kunnen blijven doorgaan.
We waren dit jaar goed gestart met een voltallig redactieteam en een volledig bestuur. Helaas
bestaat de redactie nu nog maar uit 2 personen. Vorige week hebt u de oproep voor nieuwe
redactieleden kunnen lezen in de Heraut. Als u ook maar enigszins denkt “Misschien is het iets
voor mij” nodig ik u uit te reageren naar Els of Miranda. Door corona is de Heraut helaas dun.
We hebben er voor gekozen al die maanden wel te blijven verschijnen. Hopelijk wordt de Heraut
de komende maanden weer dikker en groeien we toe naar (bijna) normaal nu er meer ruimte
komt voor verenigingen en publieksactiviteiten. En zorgt u er met z’n allen voor dat we het jaar
financieel goed kunnen afsluiten.
De Heraut heeft een belangrijke nieuwsfunctie in onze dorpsgemeenschap. De Heraut informeert
u niet alleen, de Heraut biedt u ook een spreekbuis naar uw dorpsgenoten op meer dan 4200
adressen. En via onze website kunt u het nieuws van de laatste Heraut en van oudere Herauten
lezen en binnenkort weer de actuele agenda en planner raadplegen. Ik wens u een goede
gezondheid en veel leesplezier met De Heraut in 2021 en ook de komende jaren.
Nieuws, plaats het in De Heraut!

Jan Besseling, voorzitter

Telefoonnummer 06-10773131
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NIEUWS VAN DE EHBO VERENIGING BERKHOUT.

De huis aan huis actie voor een bijdrage aan de EHBO vereniging loopt al lekker.
Zo als op de bijgaande brief vermeld kunnen wij u mede door deze actie verschillende cursussen tegen een bijzonder lage prijs aanbieden.
Zoals vermeld een Standaard EHBO cursus 		
10 lessen of een deel E-learning.
(dit is een Oranje Kruis cursus waar u een diploma voor kunt halen)
Reanimatie cursus voor het reanimeren van volwassenen.
(Dit is een erkende Nederlandse Reanimatie Raad cursus)
En ook een speciale reanimatie cursus voor het reanimeren van kinderen.
(Ook een NRR cursus)
En mocht u geen complete Oranje Kruis cursus willen volgen maar wel een bloeding kunnen
stoppen.
Wij kunnen ook een Stop de Bloeding cursus geven.			
(dit is een door het UMC Amsterdam erkende cursus.)
De cursusduur van de reanimatie of de Stop de Bloeding is ong. 2,5 uur.
Hier kunt u levens reddend mee handelen!!!
Nogmaals, door uw bijdrage zijn wij in staat om deze cursussen tegen een redelijke prijs aan te
bieden.
U kunt zich aanmelden bij,
Dirk Rus
0229-553145
06-51797411
dirk.rus@wxs.nl
Teeuwis Klaij
0229-551783
06-53773233
teeuwis.gerra@gmail.com
ehboberkhout@gmail.com
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HET HOOG OMSTREEKS 1915

We staan hier op Het Hoog en kijken in de richting van het West. Voorbij het huis links is de ingang
van de Walingsdijk. Deze wordt echter ‘gedwarsboomd’ door de aldaar sedert vele jaren staande
akerboom (eik). Een houten bord aan de akerboom maant tot ‘Stapvoets rijden’.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

TUINVRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Onkruid weghalen, bemesten, snoeien, terras schoonmaken, zaaien en planten... het is weer tijd
om de tuin aan te pakken! Maar niet iedereen heeft de mogelijk zelf op de knieën te gaan en de
snoeischaar ter hand te nemen. Daarom is Vrijwilligerspunt Westfriesland op zoek naar enthousiaste tuinvrijwilligers zoals Hans en Leon.
Moet je groene vingers hebben als tuinvrijwilliger? Niet per se vindt Hans de Vries. Minstens
vijftien tuintjes heeft Hans al onder handen genomen. Heel klein, heel groot, een puinhoop of
maar een beetje onkruid, hij heeft overal al op zijn knieën tussen gezeten. ‘Ik ben natuurlijk geen
hovenier,’ zegt hij. ‘Ik vind tuinieren gewoon leuk. Bestrating leggen, een schutting zetten: dat kan
ik echt niet, daar moet je iemand anders voor hebben. En het kan gebeuren dat ik per ongeluk iets
verkeerd snoei. Meestal gaat het goed en de tuinen knappen er enorm van op als ze weer even
stevig onder handen zijn genomen.’ De eigenaars van de tuinen trouwens ook, vertelt Hans. ‘We
doen een koppie, maken een praatje. Bij sommige mensen is de wereld erg klein, en door corona
is dat nog erger geworden.’
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Voldoening
Ook vrijwilliger Leon
van Zanten is geen hovenier: ‘Ik ben geen
professionele tuinman,
maar vind het wel heel
leuk. Als iemand mij
vertelt wat er gedaan
moet worden, dan doe
ik dat. Dat gaat hartstikke lekker. Die tuin staat
er dan weer prima bij
en ik krijg een lekkere
kop koffie als bedankje.’
Leon raadt het iedereen aan om tuinvrijwilliger te worden. ‘Ik kon met vervroegd pensioen, ik heb
de tijd. Het is goed om iets voor een ander te doen zonder dat je er iets voor terugkrijgt. Tegen
mensen die twijfelen of ze zich zullen opgeven om vrijwilligerswerk te doen, zeg ik: doen. Het
geeft zoveel voldoening!’
Tuinvrijwilliger iets voor jou?
Meld je aan als tuinvrijwilliger en ‘doe es gewoon vrijwillig’! Ga naar www.vrijwilligerspunt.com/
doe-es-gewoon-vrijwillig en meld je direct aan, of stuur een mail naar hulpdichtbij@vrijwilligerspunt.com. Bellen kan natuurlijk ook: 0229-216499.

Bij velen zal deze foto direct jeugdherinneringen oproepen. Op deze foto uit 1971 zien we zwembad De Tobbe in De Goorn. Van schoolzemmen tot reddingszwemmen, er werden hier vele zwemdiploma’s behaald. Het zwembad verrees bij de nieuwbouwprojecten van begin jaren 1960, waarbij vele nieuwe straten aangelegd werden op de kale weides. Denk bijvoorbeeld aan de Pieter
Grootstraat en de Pastoor Lemeerstraat. In 1984 is zwembad De Tobbe gesloopt. Dit om ruimte te
maken voor de tennisbanen van Apollo. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de
dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude.
Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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VAN HERBERG “DE HOOP” NAAR EETCAFÉ 70

Voor het beschrijven van de geschiedenis van de plek die we nu kennen als Eetcafé 70 of Dolleburg
zouden we geholpen zijn met foto’s . De tijd waarin Cor Bontje kastelein was en daarvoor heeft
onze grootste belangstelling. Kermis tegenover het café, de eerste bandjes op zaterdagavond….
Als u iets uit de oude doos wilt delen graag naar
Erik Koning en Frans Blom
Mail pfm.blom@quicknet.nl

De Goorn. – Nu het zomerse weer eindelijk is begonnen, zullen de bezitters van bootjes graag de
poldersloten bevaren. Hadden we vroeger een overhaal op Het Hoog, de nieuwe overhaal in De
Goorn zorgt nu voor veel meer vaarplezier.
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Groet Corrie Bos.

VOOR ’T LEST

Je beginne in een wiegie
Deer begint voor jou de pret
Maar den nei een zoôtje maande
Nôh den past ’t nag maar net
Ledikantje wordt den anskaft
En ok deer in sleip je best
Want ’t sleipe in ’t wiegie
Was voor jou toe voor ’t lest
Je beginne den op skoôl
Weer je wen’ an are joôs
En den as je twaalef worre
Den ben je vezellef groôs
Want je gane den nei Hoorn
En ok deer doen je je best
Basisskoôl heb je vaarwel zoid
Ok dat was toe voor ’t lest
Nei een dikke tien jaar later
Weun je same met een moid
Niet meer boi de ouwelui hoor
Dat is weer een are toid
Dat je benne nou zelfstandig
Met dat moidje voegt ’t best
Bai je vader en je moeder
Ok dat was weer voor ’t lest
Ja zo gaat ’t in ’t leven
’t Iene stopt, ’t aar begint
Je beginne zonder joôssies
En in ien komt plots een kind
En den denk je boi je oigen
Vader zoin is ok weer best
Want we ware met ze tweien
Ok dat was weer voor ’t lest
As je nei een heêl lang leven
Oud ben en der dage zat
Zit je soms te prakkezeren
Wanneer beurt er weer eens wat
En inienen ja den beurt het
Maar dat weet je zelf gien meer
Je bleis je leste asem uit
’t Was voorgoed de leste keer
				Klaas Jan Bierman
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KINDERTUINCLUB

Mijn naam is Rebekka van Straalen en breng graag mijn initiatief naar voren: een kindertuinclub
waarin de kinderen niet alleen lekker in de tuin aan het werk gaan, maar óók een professioneel
ontwerp gaan maken voor hun eigen achtertuin.
Wat krijg je als je kinderen de tuin laat ontwerpen? Als tuinontwerper en (voormalig) groendocent
(aan het Clusius College) heb ik hier jarenlange ervaring in. De truc is vrij simpel: de nadruk moet
liggen op een tuinbeleving. Want je kunt pas een tuin ontwerpen als je weet wat een tuin IS.
De kinderen gaan in tien weken zowel IN als AAN de tuin aan het werk en doen alles wat je zoal
in een tuin kunt doen: naar beestjes kijken, bloemen oogsten, stekken, zaaien, kijken wanneer
wilde planten ongewenst zijn (de eeuwenoude onkruid-discussie,..), picknicken, plantjes planten,
tuinkunst maken, plantencombinaties uittesten, planten verzorgen, eetbare planten uitproberen
en natuurlijk barbecuen!
De tuinclub is jaarrond en instromen is altijd mogelijk, evenals een korte (vakantie-) break nemen.
De club draait momenteel op de zaterdagochtend, maar zal in de toekomst ook op de donderdagen of woensdagmiddag gaan plaatsvinden. Deelname is geschikt voor kinderen in de midden- en
bovenbouw van de basisschool.
De club vind plaats in de tuin van de tuinontwerper: in Wogmeer / Spierdijk.
Voor meer informatie ben ik bereikbaar op 0628780995 en op mijn website: www.articatedtuin.nl
Bedankt en graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Rebekka van Straalen

VOOR DE VAKANTIE PERIODE VAN DE ROTONDE NOG EVEN EEN BERICHT VAN HET
BRAKENKERKJE.

Helaas hebben wij jullie het afgelopen seizoen niet mogen ontmoeten. We zijn blij met de aankomende versoepelingen en achter de schermen zijn we bezig om weer een mooi seizoen met een
gevarieerd programma neer te zetten.
We starten het seizoen met in oktober sing a songwriter Eli Goffa, ook dit jaar weer een paddenstoel wandeling, een kindervoorstelling en eindelijk weer terug na groot succes Leonie Meijer.
Breng een bezoek aan onze website voor het programma van 2021. We maken ons programma
bekend via posters, nieuwsbrieven en natuurlijk persberichten in de lokale kranten.
Reserveren voor de activiteiten van ons nieuwe seizoen is al mogelijk via onze website
www.brakenkerkje.nl? dan bent u zeker van een plaats.
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Wordt u ook lid van onze facebook pagina!!! Dan blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.
Weer lekker een avondje uit, wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Natuurlijk volgen we de richtlijnen op van de RIVM die op dat moment gelden.
Namens ’t Brakenkerkje willen we de sponsoren en donateurs ontzettend bedanken want zonder
jullie steun zeker in deze bijzondere tijd, hopen we te blijven bestaan.
Wij wensen iedereen een prachtige zomer toe en zien u graag in het nieuwe seizoen bij een van
de voorstellingen.
Een zomergroet namens ’t Brakenkerkje.

AGENDA 16-06 T/M 30-06
Dag
Woe
Za
Za
Woe
Za
Za
Woe

Datum:
16-06
19-06
19-06
23-06
23-06
26-06
30-06

Tijd:
Plaats:
18.30 uur
Avenhorn
8.30 uur
Berkhout
10.00 uur
Oudendijk
17.00 uur		
8.30 uur
Berkhout/Westeinde
8.30 uur
De Goorn
18.30 uur
Avenhorn

Activiteit:
OUD PAPIER
OUD PAPIER
OUD PAPIER
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
OUD PAPIER
OUD PAPIER
OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag
Datum Tijd
Plaats
Za
28 aug. 17.00 uur
St. George Spierdijk
Za/zo 4 t/m 12sept.
Berkhout
Za/zo 18/19 sept.
Schouwburg
			
Het Park Hoorn
Za/zo 25/26 sept. 11.00-16.00 u. Berkhouter Kerk

Activiteit
Fred Faydherbe Koggentoernooi
Berkenslag tennistoernooi
Tribute concert Projectkoor
Inspirations
Boeken-en platenmarkt

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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FAMILIEBERICHTEN
Jan Deen & Els Deen-van Dam
28 juni 1971

28 juni 2021

50 jaar getrouwd
600 maanden
2609 weken
18263 dagen
438312 uren
26298720 minuten
Samen
Jan & Els
Overdorpstraat 26
1648 KG De Goorn

TENSLOTTE
Oproep
Bezorgers gezocht Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland zoekt bezorgers voor de Heraut.
Interesse? Neem dan contact op met onze verspreidingscoördinator Dick Snoek. Kijk voor de
gegevens in deze Heraut.
Er is nu een wijk vacant, namelijk Kolblei en omgeving.
Het betreft 161 adressen en de bezorgtijd bedraagt ruimt een half uur.

Oproep
De redactie van de Heraut heeft dringend behoefte aan versterking.
Wilt u ons team komen versterken, neem dan contact op met Miranda of Els.
De adressen en telefoonnummers staan vóór in de Heraut.
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Te huur.
Opslag werk of hobby ruimte ca. 12,5 m2 + zolodertje ca. 9 m2 of een veelvoud hiervan in grote
loods gezamenlijke pantry en toilet ruimte aanwezig, op afgesloten terrein, ruime parkeergelegenheid € 100,00 per maand.

Voor meer info bel: 06-28528110.
Gezocht:
Scholieren voor het bollen pellen.
Vanaf 14 jaar, start begin juli.

Peter van der Lee, Julianastraat Avenhorn
06-53446049
Te koop:
Saris bagagewagen, afmeting 100x130 cm. met deksel en imperial.
In goede staat 250,00.


Tel. 06-51798986

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-.
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender. ‘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 D e Goorn.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 23 juni vóór 17.00 uur via de E-mail
of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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KLEURPLAAT
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