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VAN REDACTIEZIJDE

Pasen is nog maar net voorbij of het volgende feest kondigt zich al weer aan: Koningsdag. Wist
u dat op 31 augustus 1885 in Nederland ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van Prinses
Wilhelmina de eerste Prinsessedag gevierd werd? Deze dag was de voorloper van Koninginnedag,
nu dus Koningsdag. Wij van de redactie hebben al mooie programma’s voorbij zien komen. Nu
maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn op 27 april, want wat is er nu leuker dan
een kleedjesmarkt in de zon, of een fijne fiets-/puzzeltocht in ons mooie Koggenland.
Wij van de redactie zijn benieuwd naar uw ervaringen en hopen dat die met ons gedeeld zullen
worden. Wat er verder gebeurd is of nog op stapel staat, kunt u in deze Heraut lezen.
Veel leesplezier.
N.B. Vanwege Koningsdag is de inleverdatum van de kopij dinsdag 26 april 2022

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, Burg. Beemsterboerstraat 40, 1647 BE 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 - TEL. 0229-297800
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. N.B. 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 Email: 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, Ursem en
Zuidermeer. tel: 06-12775245.
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

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt hier terecht voor vragen o.a. over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding,
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven en bij mantelzorgondersteuning.
Het zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente Koggenland die
samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl
VRIJWILLIGERS
Heeft u hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen? Via 0229-216499 of
via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als vrijwilliger.
VERVOER
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld huisarts, tandarts of ziekenhuis dan kunt u bellen met Stichting
Help een Handje. Voor het gebied van Hensbroek, Obdam, Wogmeer, Spierdijk kan men bellen met
de vervoerscoördinator Nico de  Hart telnr:  06-57078474 en vanuit de andere dorpen met Olga
Lemminga telnr: 072-5021906.
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

MEIVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT

In verband met de meivakantie zijn er gewijzigde openingstijden van de Huisartsenpraktijk Berkhout van maandag 25 april t/m vrijdag 29 april:
Op maandag kan de assistente voor spoedgevallen met dr. Coppes in Avenhorn overleggen.
Op dinsdag is de praktijk geopend voor spoedgevallen.
Op woensdag is de praktijk gesloten vanwege Koningsdag, voor spoedgevallen kunt
u deze dag contact opnemen met De Centrale Huisartsenpost in Hoorn (zie hieronder).
Op donderdag is de praktijk gesloten en neemt dr. Coppes in Avenhorn waar voor spoedgevallen.
Op vrijdag kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de Huisartsenpraktijk in Ursem.
Uw bestelde medicatie kunt u op donderdag en vrijdag bij Apotheek Wognum ophalen.
Adres: Boogerd 4A. Tel.: 0229-579290.
Huisartsenpraktijk Avenhorn: Kolblei 18 - tel.: 0229-541225
Huisartsenpraktijk Ursem: Pastoor van Haasterstraat 20 -tel.: 072-5021401
Voor spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar: Centrale Huisartsenpost te Hoorn
Adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis) tel. (0229) 29 78 00
Op maandag 2 mei is de praktijk weer normaal geopend!

Gemeente
Zeevang en Oudendijk
Berkhout
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.
KERKDIENSTEN
datum tijd
17 apr. 10.00 uur
24 apr. 10.00 uur
1 mei 10.00 uur

plaats
Beets
Ursem
Berkhout

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

voorganger
ds. H.Reedijk
mw. I.Broekhuizen
ds. H.van Olst

organist
dhr. E.Hinfelaar Paasmorgen
hr. J. Stens
mw. B. Conijn

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

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.
HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen.
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan.
HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn tel. 0229-271684

PUBLIEK WEER WELKOM BIJ DODENHERDENKING 4 MEI
Op 4 mei vindt op verschillende plaatsen in de gemeente de traditionele dodenherdenkingsbijeenkomst plaats. Alle inwoners zijn daarbij van harte welkom.
In Berkhout, Spierdijk, Obdam en Ursem organiseren de plaatselijke comités herdenkingsbijeenkomsten.
Burgemeester Monique Bonsen is dit jaar aanwezig bij de herdenking in Ursem, waar zij de aanwezigen toespreekt en een krans legt bij het oorlogsmonument bij de Gerard Veldmanbrug. Burgemeester Bonsen: ‘De oorlog in Oekraïne maakt op een afschuwelijke manier duidelijk hoe kwetsbaar onze vrijheid is.
Daarom moeten we het belang van onze vrijheid en democratie blijven benadrukken. En de slachtoffers van oorlogen blijven herdenken. Ik hoop dit op 4 mei samen met de inwoners van Koggenland te kunnen doen.’
Wethouders Win Bijman en Rosalien van Dolder bezoeken respectievelijk de herdenkingsbijeenkomsten in Spierdijk en Berkhout. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Johan Ursem
is aanwezig bij de herdenking in Berkhout. Ook zij zullen een toespraak houden en een krans
leggen.
Vrijheid in verbondenheid
Het thema van de Nationale Herdenking is dit jaar Vrijheid in verbondenheid. Daarmee verwijst
het landelijke comité naar de oorlog in Oekraïne, zo is te lezen op de website van het comité:
‘Onze vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de vrijheid van een ander’. In de aanloop naar 4 en
5 mei besteden de basisscholen in Koggenland aandacht aan het thema. Dat doen zij in samenwerking met de plaatselijke comités. De leerlingen maken tekeningen en andere kunstwerken rondom
het thema, die worden geëxposeerd in de kerken in Berkhout en Ursem, De Brink in Obdam en
De Mantel in Spierdijk.
Vlagprotocol
Op 4 mei hangen de vlaggen in Nederland halfstok, als teken van eerbied en respect voor oorlogsslachtoffers. De gemeente Koggenland roept inwoners op om de vlag op 4 mei de gehele dag
halfstok te hangen. Op 5 mei mag de vlag voluit wapperen.
Eerbetoon in de lucht
Indien mogelijk vliegt om 18.17 uur het 1077 Squadron van de Royal Airforces Association ‘De
Edambusters’ in formatie over het monument voor de Geallieerde Vliegers aan het Westeinde in
Berkhout. Om 18.18 uur vliegt de formatie over het monument in Spierdijk. Dit als eerbetoon aan
de piloten die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven.
Wegafzetting
Tijdens de herdenking in Obdam, Ursem en Berkhout zijn er wegafzettingen van korte duur om
mensen veilig en in stilte langs de monumenten te laten lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Programma Dodenherdenking in gemeente Koggenland

Obdam, Sint Victorkerk om 18:45 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19.35 uur de stille tocht langs de monumenten in Obdam. Na
20:00 uur is er een informele samenkomst in Dorpshuis De Brink.
Ursem, H. Bavokerk om 18:30 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19.20 uur de stille tocht langs de drie monumenten in Ursem.
Na de kranslegging om 20:00 uur op de G. Veldmanbrug is er een informele samenkomst in de
ontmoetingsruimte van de kerk met ook hier de werkstukken ter expositie.
Berkhout, Berkhouter Kerk om 19:00 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met om 19:50 uur de kranslegging bij het monument voor de Kerk.
Na 20:00 uur is er een informele samenkomst in de Berkhouter Kerk.
Spierdijk, Gedenkteken bij de Parochie Kerk Sint Georgius om 18:45 uur
Herdenkingsbijeenkomst, met rond 19:55 de kranslegging bij het gedenkteken voor de kerk.
Na de kranslegging is er een informele samenkomst in De Mantel.

WITH LOVE ( WITLOF )
VERKOOP VAN OP ROET, GROOT SUCCES !
Op 2 april s’ middags ging de verkoop van witlof van start.
Meteen wisten velen de kraam in de kerk in De Goorn te
vinden. Blije gezichten en veel aanmoedigende woorden bij
de kraam voor de verkoop van de vluchtelingen van Oekraïne.
Iedereen wil graag een financiële bijdrage leveren aan dit goede doel. Ook in de avond tijdens Zin
in Muziek ging de verkoop nog door. Missie geslaagd, iedereen in de omgeving van De Goorn heeft
deze dagen die heerlijk witlof op zijn bord .
Op Roet heeft er zelf voor gezorgd dat de opbrengst
“ van ruim 600 euro “
direct terecht komt bij de vluchtelingen die reeds in onze gemeente verblijven.
Mede door de gulle gevers- kopers en sponsor witlofkwekerij
Spruit uit Nibbixwoud, kijken wij terug op een zeer geslaagde
verkopen is er een kleine bijdrage geleverd aan de vluchtelingen: “ With Love Oekraïne “ .
Onze dank is enorm,
Nico-Bart-Harry-Anneke en Corrie

DE PLEK VAN RELIGIE IN ONS LEVEN
Mark Wildschut preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 mei 2022 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur
en existentiële vragen”.
In deze viering zal Mark Wilschut spreken over “De plek van religie in ons leven”. In het boek
‘De ondergang van het Avondland’ stelt Sprengler dat elke cultuur zich ontwikkelt volgens vaste
patronen. Opnieuw beginnen is tegelijkertijd een herhaling. Wat leren wij van het verleden? En
wat is daarin de plek van religie?
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum.
Na de dienst is er gelegenheid om bij de koffie in gesprek te gaan met de spreker en andere aanwezigen. Wij hopen u op 1 mei te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

ALGEMENE LEDEN VERGADERING HISTORISCHE VERENIGING HEMONY
Hierbij nodigen wij de leden van onze historische vereniging Hemony uit voor onze ALV.
Deze wordt gehouden op Donderdagavond 21 April 2022. In de zaal van ‘Brasserie De Grost’,
Grosthuizen 80, 1633 EP Avenhorn/Grosthuizen. Aanvang 19.30 uur.
Graag wil het bestuur verantwoording afleggen over de afgelopen twee jaar waarin wij, geplaagd
door de Corona-epidemie, niet in staat waren u te ontmoeten.
Aansluitend daarop gaat u, vanaf 20.00 uur, met ons een ‘virtuele wandeling’ maken door onze
dorpen.
U ‘wandelt’ langs prachtige historische plekjes. U zult veel herkennen en ongetwijfeld aanvullingen geven over hetgeen u ziet. Het wordt beslist gezellig!
Noteer het in uw agenda: 21 April a.s. 19.30 uur Hemony in De Grost.
Het bestuur is verheugd u weer te kunnen ontmoeten.

DAGJE BIJ DE BOER DAG OP 24 APRIL BIJ FAMILIE SCHILDER IN SPIERDIJK
Zeven boerenbedrijven, aangesloten bij de coöperatie van Beemster kaas, openen zondag 24 april hun erf voor publiek onder de noemer ‘Dagje bij de Boer Dag’. Eén van deze
bedrijven is van familie Schilder uit Spierdijk. Voor de eerste keer kun je tijdens Dagje
bij de Boer Dag hier een bezoek brengen.
André & Jolanda en hun kinderen Bo, Linn, Mel & Stan, allemaal werkzaam op het familiebedrijf, kijken uit naar je bezoek en laten je graag hun boerderij met recent gebouwde
CONO stal & boerderijwinkel zien. Op de boerderij zijn er naast de koeien en kalfjes
nog veel meer dieren te zien. De honden, poezen, kippen, konijnen, paarden, cavia’s,
geitjes, duiven en potlammetjes heten je van harte welkom!
Na het kijken en beleven krijg je natuurlijk trek, er staat een Beemster foodtruck waar je lekkere
Beemster kaas tosti’s kunt kopen. In de boerderijwinkel vind je andere lekkernijen en verschillende
streekproducten.
Meer informatie is te vinden op https://www.dagjebijdeboerdag.nl//boerderij-fam-schilder

KONINGSDAG, NACHT VAN HET ‘KOPER’ EN SHIRMA ROUSE
Zoals u weet is 2022 voor ons een bijzonder jaar. Een jaar met vele muzikale activiteiten in verband met ons 100-jarig bestaan.
Voor de komende periode staan de volgende evenementen op de agenda:
Koningsdag
Uiteraard is de brassband weer van de partij tijdens het hijsen van de Nationale driekleur bij het
gemeentehuis. Om 09.00 uur staat een ensemble van Kunst naar Kracht vrolijk te spelen bij de
start van Koningsdag 2022.
BrassNight
Op 21 mei zal brassband Kunst naar Kracht samen met twee brassbands uit de regio een concert
verzorgen in Grosthuizen. Deze ‘nacht van het koper’ staat in het teken van samen (brass)muziek
maken.
Het belooft een gezellige muzikale avond te worden in het dorpshuis met onze muziekvrienden
van Alkmaar Brass en Backum Brass. Een aanrader voor iedereen die wil genieten van brassmuziek. Je bent van harte welkom!
Entreekaarten à €10,- zijn verkrijgbaar aan de deur en via onze website: www.bbknk.nl

Jubileumconcert
Heb je al kaarten besteld voor ons concert op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg? Een prachtige locatie voor een fantastisch muziekevenement.
Dirigent en leden van de brassband zijn zich al volop aan het voorbereiden
op deze unieke samenwerking met onze special guest Shirma Rouse. Het
belooft een swingende muziekavond te worden met “Brass & Soul”. Je wilt
dit écht niet missen!
Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via de website
van de Parkschouwburg of via deze QR code.
Uiteraard staat er ook een link op onze website: www.bbknk.nl
Het wordt een swingend feestje met Shirma en de brassband!
Bier
Ons blond bier “Kunst” en de tripel “Kracht” zijn heerlijke bieren die speciaal gebrouwen zijn voor
ons jubileumjaar. Hoe leuk is het om een “KnK-mand” cadeau te geven?
Je kunt nog steeds beide bieren bestellen via de webshop op onze website. Bestel nu je mand, box
of bierpakket want op=op!
Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

KLIK & TIK CURSUS: DE BASIS VAN COMPUTER,
INTERNET EN E-MAIL
Wil je (beter) leren omgaan met de computer, het internet en
e-mail? Meld je aan voor de gratis cursus Klik & Tik.
In 6 wekelijkse bijeenkomsten leer je in je eigen tempo, in het gezelschap van een kleine groep.
- De Goorn: start donderdag 12 mei (10:30-12:30 uur)
- Obdam: start donderdag 12 mei (14:30-16:30 uur)
Voor meer informatie of aanmelding: bel 0228 743 943.

VAN DE ORANJEVERENIGING AVENHORN/DE GOORN:
NOG EVEN EN DAN IS HET EINDELIJK WEER ZOVER,
KONINGSDAG 2022 !
Zie ons volledige programma op www.koningsfeesten.nl
of op onze facebookpagina Koningsfeesten Avenhorn/De
Goorn.
Attentie voor mensen thuis:
Net als voorgaande jaren willen we voor mensen die niet kunnen deelnemen aan de festiviteiten in
onze dorpen, een attentie organiseren. Denk hierbij aan zieken of hun mantelzorgers.
Kent u iemand die op Koningsdag een extra attentie kan gebruiken? Meld hem of haar bij ons aan!
De aanmelding sluit op 22 april 2022.
AANMELDING ATTENTIE VOOR MENSEN THUIS:
Naam.....................................................................................................................................................................................................................................
Adres.....................................................................................................................................................................................................................................
Postcode en woonplaats.......................................................................................................................................................................................
Telefoon..............................................................................................................................................................................................................................
Lever bovenstaande aanmelding in bij Edith Brugman Rikkers, Kantbeugel 1-B, 1648 HW De
Goorn of mail naar edith.rikkers@gmail.com
INSCHRIJFFORMULIER KLAVERJASSEN/KEEZEN:
Naam.....................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer........................................................................................................................................................................................................
Klaverjassen aanmelden via oranjefeesten.klaverjassen@gmail.com of bovenstaand inschrijfformulier inleveren bij Paula Reerink, Pieter Grootstraat 12, De Goorn
INSCHRIJFFORMULIER STEENWERPEN (volwassenen):
Naam Team.....................................................................................................................................................................................................................
Naam Captain...............................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer........................................................................................................................................................................................................
Steenwerpen (volwassenen en/of junioren) aanmelden via oranjefeesten.steenwerpen@gmail.com
of bovenstaand formulier inleveren bij Rian Schuitemaker, Veldbeemd 20, De Goorn.
Steenwerpen junioren kan individueel of in een groepje ingeschreven worden.
(naam en leeftijd aangeven).
Wij hebben er zin in!
Hartelijke “oranje” groet van de Oranjevereniging Avenhorn/De Goorn

WKK 2020 BILJARTTOERNOOI : HET WORDT NU TIJD OM IN TE SCHRIJVEN
Na de volledige heropening van de horeca en de zekerheid dat we niet meer in lockdown zullen
belanden, durven we de inschrijving voor ons WKK 2020 biljarttoernooi aan te kondigen.
Vanaf maandag 16 tot en met zaterdag 21 mei kunnen de ballen in De Ridder Berkhout weer gaan
rollen. Bij groot aantal deelnemers starten we op vrijdag 13 mei.
Hoewel het toernooi sinds het begin in 2000 bedoeld was voor deelnemers uit Koggenland,
kunnen ook niet ingezeten leden van Koggenlandse clubs inschrijven.
Er kan ingeschreven worden vanaf maandag 28 maart en de digitale brievenbus sluit op zondag
1 mei. Vermeldt U wel graag het gemiddelde, zodat de programma indelers enig beeld van de
krachtsverhoudingen hebben. Er mag 1 verhindering worden opgegeven.
De 10 euro inschrijfgeld graag contant voldoen op de eerste speelavond.
Het emailadres voor inschrijving is : bilwkk2020@gmail.com
Toeschouwers zijn vanzelfsprekend altijd welkom om de matadoren aan het werk te zien .
Tot ziens tijdens ons toernooi, zonder QR code en zonder mondkapje, maar met een blij gezicht
omdat het na twee jaar dan eindelijk gaat gebeuren.
Namens het OBT,
Peter Kroon

SCHEMERLAMP

Tot overmaat van ramp,
ben ik je kwijt, schemerlamp.
Mijn vriend van snoer en peertje,
met jou voel ik me immer het heertje.
Ultieme inspiratiebron voor ieder gedicht,
want
met
jou
zie
ik
altijd
het licht!
Lourens Schuitemaker

DE HULK
De Hulk, maar dan ook echt De Hulk. Niet dat gekke groene monster van televisie, maar café De
Hulk. Dit café stond ooit in de bocht van de Jaagweg (Zesstedenweg) richting Hoorn – tegen de
grens van Scharwoude, maar nog net op Berkhouter grond.
Deze foto stamt uit het begin van de twintigste eeuw, toen Dirk Duijves er de scepter zwaaide.
Een pracht pand, opgetrokken in Jugendstil. Vooral herkenbaar aan het mooie houtwerk, dat doet
denken een Zwitsers chaletje. Niet toevallig, want deze ‚chaletstijl‘ was met de trein deze kant
opgekomen.
Door de opkomst van de trein in de negentiende eeuw, kwamen er plots bijzondere architectonische invloeden ons land binnen. Zelfs het kleine Scharwoude had immers een treinstation. Café
De Hulk is trouwens niet vernoemd naar het gebied De Hulk eromheen. Integendeel, het is juist
andersom. Het recreatiegebied De Hulk dankt zijn naam aan het café. Café De Hulk kent namelijk
een lange geschiedenis. Het café duikt als eerste op in 1617, toen ene Simon Vechterszoon het
café uitbaatte (ere wie ere toekomt: dank aan Jan Peereboom voor deze vondst!). Toen werd het
nog Het Hulkje genoemd. Hoe de naam precies tot stand is gekomen, is moeilijk te zeggen. Wel
zal het alles te maken gehad hebben met de zeevaart. Een hulk was namelijk een groot zeilschip.
Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude.
Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.
Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony

MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
Zondag 10 april jongstleden, trad het orkest
van onze muziekvereniging na een lange
corona rustperiode weer op.
Het orkest had er super veel zin in en een leuk
programma werd uitgevoerd.
De gymzaal van het Dorpshuis Ridder St. Joris was omgetoverd in een gezellige koffiekamer met
veel tafels en stoelen. Het podium werd gebruikt als een soort sky-box.
Een aantal oud en enthousiaste gastspelers gaven het orkest weer iets meer klank. Onze dank gaat
naar hen uit.
Ook een dank aan de sponsoren en vrienden van onze muziekvereniging, hun financiële steun
wordt zeer gewaardeerd.

We zijn nog steeds op zoek naar een vaste slagwerker voor beide orkesten. Deze motor
van het orkest wordt gemist. Heb je interesse,
bel naar Hans Krijnen 06.5142.3131.
Ook andere muziekanten zijn welkom. Wij hebben instrumenten in eigen beheer. Het maakt
eigenlijk niet uit wat je speelt, beginnend of ervaren zijn van harte welkom. In het leerorkest
spelen inmiddels ook een aantal beginnende ouderen !! Proeflessen onder leiding van een ervaren
muzikant zijn in te plannen.
De muziekkeuze is breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische
klanken.
De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs in
onze repetitieruimte, de gymzaal van het Dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Het leer/jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur.
Heeft u nog oud ijzer, grote of kleine stukken. Onze muziekvereniging zamelt oud ijzer in. Van
de opbrengst wordt muziek en aanschaf en reparatie van instrumenten bekostigd. Neem contact
op met Hans 06.5142.3131.
Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of
facebook pagina van de muziekvereniging Volharding.

TONEELVERENIGING NIEUW LEVEN
Hallo toneelliefhebbers, nu de corona maatregelen weer wat zijn afgevlakt, kunnen de toneelgordijnen weer geopend worden. Wij en onze
nieuwe regisseuse Linda hebben er heel veel zin in en we hebben een
vrolijk en spannend toneelstuk uitgezocht, waarbij jullie op het puntje
van jullie stoel gaan zitten. Het stuk heet “Waar verstoppen we het lijk”.
We zijn echter nog op zoek naar enkele enthousiaste spelers, die het wel
leuk zouden vinden om een keer mee te spelen. Dus lijkt je dit een leuke uitdaging geef je dan op
bij Bob ( 06-34530104 ) of stuur ff een mailtje naar ons. De uitvoeringen willen we in principe in
oktober laten plaatsvinden. Wij hebben er in ieder geval veel zin in, jullie ook? het zou toch zonde
zijn als we geen toneel meer op de planken kunnen zetten.
WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.
Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

GEMENGD KOOR EVERGREEN
Helaas heeft onze dirigente Lotte Hoebe eind maart afscheid genomen van
ons. Ze kon het dirigeren niet meer combineren met haar full-time baan in
het onderwijs. Lotte heeft ons door de Covid-periode geloodst, waar ze in
de bijna 3 jaar maar 1 optreden met ons kon uitvoeren. Dit was wel in het
Mekka van Nederland, namelijk in Paradiso.
We hebben Lotte en Tjesse, haar broer die haar af en toe assisteerde, tijdens
de laatste oefenavond in de bloemen gezet en een mooi afscheidskado gegeven. Lotte had al vroeg
aangegeven dat ze wilde stoppen, zodat we ruimschoots de tijd hadden om een nieuwe dirigent te
zoeken. De bestuursleden Anita, Jacolien en Annemiek zijn hard aan het zoeken gegaan naar een
nieuwe dirigent. In het begin het rayon West-Friesland, daarna Alkmaar en omgeving en tenslotte
schreven we dirigenten aan in Utrecht en Amersfoort.
Chapeau voor de inzet, maar het wilde niet lukken. De deadline 31 maart kwam er aan, het werd
spannend. Plotseling werden we gered door Maartje Koning. Maartje is een tijdje pianiste bij ons
geweest onder leiding van dirigent Patrick Rus. Zij wil het met ons proberen. De muzikale talenten
zitten in haar genen. Ze treedt daarmee in de voetsporen van haar betovergrootvader Anton Knijn.
Hij was dirigent van het kerkkoor in de Goorn en verzorgde muziek met zijn zonen Kees, Klaas
en Dirk op bruiloften en kermissen. Betere antecedenten kan je niet hebben. Maartje veel succes.
Wie komt ons koor versterken? Kom gezellig langs op donderdagavond om 20:00 uur in de Groene
Toren te Avenhorn. Proef de sfeer en weet: Iedereen kan zingen en het is nog gezond ook.
Bestuur Gemengd Koor Evergreen

MELKFABRIEK CONCORDIA AAN HET WESTEINDE 297 OMSTREEKS 1920

Zo omstreeks 1900-1901 is ‘Concordia’ opgericht mede door Arie Commandeur, later burgemeester te Spanbroek. Het was een NV met eerst negen en later 11 aandeelhouders.
Concordia heeft bestaan tot in de Tweede Wereldoorlog, toen er werd gefuseerd met ‘Concordia’
in Oudendijk.
Het pand werd voor fl 10.000,- verkocht aan de timmerman Jan Heddes.
Verdere tekst is van Vera Heddes d.d. 2-7-2009:
“Na de 2e wereldoorlog heeft vader Jan Heddes het gekocht.
Er was nu meer ruimte voor het aannemersbedrijf. Het gezin telde 9 kinderen.
Links aan de woning was de timmerwerkplaats en door het grote raam boven werd het hout aangeleverd, dit was de houtzolder (daar werd ook de was gedroogd).
Aan de achterzijde rechts was ook een woning, daar hebben wij, Leo en Vera Heddes, 5 jaar
gewoond. Daarna moesten wij verhuizen want alles werd kantoorruimte. HeddesBouw heeft het
kantoor nu in Hoorn maar in CONCORDIA zijn nu verschillende bedrijven gevestigd. Ook de Burgerafdeling van HeddesBouw heeft hier kantoorruimte. Het gebouw CONCORDIA is eigendom
van Kees Heddes Beheer. We koesteren de herinnering van vroegere jaren.”
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158

KNOINE
‘Opa, ik kroig are week ‘n knoin,’ zoit Finn.
‘Ôh ja mejoôn, wat leuk. En weer moet ie sleipe?’
‘In ‘n hok in buiten. Maar ik hew nag gien hok. Wul jij moin helpe om ‘n hok te timmeren?’
‘Vezelf wul ik dat wel. Maar zelle we dat hok den effies grôterder make, den kenne d’r twei in?
Den kreg je van moin ok ‘n knoin. Kenne ze mooi met elkaar speule. Ien knoin is gien knoin. Jij
vinde ‘t toch ok leuk dat je ‘n broertje hewwe?’
Finn is zô bloid as blik. Gien ien, maar twei knoine!’
Zaterdeg gaat Finn met opa an ‘t rekenen hoeveel plankies of ze nôdig heww. Ze make eerstens ‘n
tekening hoe of ‘t hok ‘r uit zien moet.
‘Wat voor knoine benne ‘t,’ vraag opa. ‘want ‘t skeêlt vezelf wat voor ras of ‘t is.’
‘t Benne knoine, opa,’ zoit Finn. Weet hai veul van verskillende knoine rasse.
‘Vraag dat nog maar effies an papa.’
‘t Benne Vlaamse Reuze, en dat worre grôte knoine, zoit papa.’
‘Goed, we zelle d’r rekening mee houwe.’
‘Weet jij al wat of je die knoine voere moete?’
‘Papa zoit dat ze gek benne op dissels en peerdeblomme; nôh deervan stane d’r zat langs de walle
kant van sloôt. En we hale wat biks bai de Welkoop. Deer hewwe ze ok stro.’
Oindelek is ‘t zôver. ‘t Hok moet maakt worre.
‘Zelle we ‘t hok met spoikers in mekaar zette, Finn? Den kè jij die d’r in timmere.’
Finn vindt alles goed, as ‘t hok maar in mekaar komt.
Opa gaat met Finn nei de bouwmarkt.
De hond van opa, ‘n kloin vullesbakkie, mag ok mee.
Al komme ze bai de bouwmarkt zet opa de auto onder ‘n boom, omdat ‘t zontje al goed ze best
doet en den wordt ‘t warm in de auto.
Hai draait de raampies ‘n kloin stukkie open.
Den kroigt Snuffie frisse luchtj genog, want hai mag niet mee de bouwmarkt in.
Finn is al uitstapt, en den komt opa ok.
Opa woist nei ‘n meter of voif nei de auto vedaan en zoit: ‘Bloif!’ en gaat nei de ingang toe.
Finn koikt of ie ‘t in Keulen hoort dondere, koikt nei opa en den weer nei de auto.
Den zoit Finn;
‘Zuks ken oôs auto niet, opa. Papa moet de auto altoid op de handrem zette.’
Klaas Jan Bierman

BRIDGECLUB KOMPAS LEVERT 22 CURSISTEN AF DIE DE BASIS VOOR HET
BRIDGEN HEBBEN BEHAALD
Ondanks de corona hebben we in september onder leiding van Roelof de cursus opgestart en zijn we erin geslaagd om na 12 lessen en 4 vervolglessen de
cursus af te ronden met beginnende bridgers, welke grotendeels uit onze regio
komen.
Op woensdag 6 april spelen de cursisten ter afronding een kleine bridgedrive
waarbij er zelfs prijzen zijn te behalen.

Vanaf 14 april kunnen ze op de donderdagavond instromen op de club, waarbij ze in een aparte lijn
onder begeleiding kunnen spelen om het bridgen in competitieverband meer eigen te maken en te
proeven hoe het is om op de club te spelen. Ook kunnen ze in de zomer alle donderdagavonden
meespelen.
In september begint de wintercompetitie weer en we hebben er vertrouwen in dat een groot aantal
cursisten zich zullen inschrijven op onze club.
Ik kan het niet genoeg zeggen maar het bridgespel is een mooie investering,
zowel voor de jongeren als de 60 plussers. Je kan het blijven spelen tot op hoge leeftijd, tevens
is het een geweldig sociale bezigheid vooral als je alleen achterblijft. Je komt met veel mensen in
contact en er zijn vele vriendschappen uit het bridgen ontstaan.
We spelen elke donderdagavond om 19.30 uur in clubverband bij de golfbaan in Spierdijk.
We zijn een gemengd gezelschap van heren en dames en ook enkele echtparen.
Start nieuwe cursus
Het plan is om in september weer met een nieuwe cursus te starten. Mocht u denken dat kan wel
iets voor mij zijn, stuur dan een mail naar: ledenadministratie@bckompas.nl
Ook zijn er cursisten bij die nog nooit een kaart in hun handen hebben gehad,
Dus schroom niet en meldt u aan.
Een vriendelijke groet van, Dick Vlaar (voorzitter)

BIJZONDER PLAATJE OP 1 APRIL

Foto: Corrie Bos

GEMEENSCHAPSVEILING DE GOORN,
AVENHORN, GROSTHUIZEN EN OUDENDIJK 2021!
November 2021 stond in het teken van de gemeenschapsveiling De Goorn, Avenhorn, Grosthuizen en Oudendijk. Een
digitale editie waarin 66 kavels zijn verkocht. Wij kijken als
bestuur terug op een mooie eerste start, maar zien ook de
nodige verbeterpunten.
Tijdens een fysieke bijeenkomst op 8 maart is de opbrengst van € 2338,85 bekend gemaakt. Er is
ook gesproken over een eventueel vervolg van een (digitale) veiling. Dit wordt in beraad genomen.
De opbrengst van de veiling en de ontvangen donaties komen dit jaar ten goede aan:
Kwiek 78
RKEDO
TV Westerkogge
TTV Backhands
Huttendorp Avenhorn en De Goorn
Brassband Kunst naar Kracht
Volg ons ook via Facebook en/of Instagram om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!
Heeft u input voor de veiling? Dan kunt u ons altijd mailen.
Gemeenschapsveiling GA&GO
www.gaengo.nl

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Donderdagmiddag 17 maart was er een muzikale quiz georganiseerd door de heer
Schipper. Op een leuke manier bracht hij muziek ten gehore met diverse vragen
over welk nummer hoor je, wie zingt dit, wat voor muziekinstrument hoor je, is
het opera, operette of musical. Maar ook andere bekende deuntjes werden ten
gehore gebracht.
Op 24 maart komt voor veel mensen de enge beestjes als thema.
De vleermuizen, meer bekend als de vliegende bloedzuigers of Dracula. Dit zijn echter hele nuttige
beestjes tijdens de schemering op jacht zijn naar vliegende insecten, zoals o.a. muggen. Een leuke
uitleg door John Scheepe met foto’s op groot scherm en opgezette vleermuizen.
De jaarvergadering werd op 31 maart gehouden met een volle zaal in de Rozenstaete. Eindelijk na
twee jaar weer een jaarvergadering en moesten wij gelijk twee jaarvergaderingen afwerken, welke
eerst door Corona niet door konden gaan. Ko Schouten geeft over diverse onderwerpen uitleg
en heet Manuela de Man, opbouwwerker Welzijn Koggenland en erelid Paul Jong welkom. Ton
Mes vertelt als secretaris de jaaroverzichten en Sjon Bakker, penningmeester geeft uitleg over de
financiën van de afgelopen twee jaar.
Na afloop was het nog gezellig nazitten met een drankje en een hapje. Het was zo gezellig dat de
aanwezigens de tijd vergaten en wij als bestuur helaas een einde aan deze middag moesten maken.
Donderdag 7 april de vertrouwde klaverjasmiddag en ondanks het slechte weer met storm en
regen een volle zaal enthousiastelingen.

Na een fijne middag kon de organisatie de punten
optellen. De winnares van deze middag is een
trouwe klant en ook nog eens de oudste
deelneemster.
Mevrouw Trien Weel met een gezegende leeftijd
van 100 jaar, jazeker u leest het goed 100 jaar is de
winnaar van deze kaart ronde. Na het uitzoeken
van een mooi prijsje nog even op de foto met
nummer twee en drie.
Al deze dagen heeft het team die het natje en het droogje verzorgt, weer hun best gedaan. Janny
en Paula bedankt voor de inkopen.
De uitslag van de eerste tien deelnemers
1
Trien Weel
5513
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.
2
Ursula Hoogenstein
5383
Aanvang 14.00 uur.
3
Engel Bruins
5265
4
Tiny van Diepen
5255
Agenda:
5
Riet Klaver
5177
21 april:
Bingo
6
Wil Groot
5174
28 april:
Klaverjassen
7
Tine Braas
5104
12 mei:
Het reisje komt te vervallen en is
8
Ben Braas
5005
verplaatst naar 22 september.
9
Tiny Witte
4925
Muzikaal optreden Janina Greven
10 Jan Jonker
4898
Johan van Loodam

JAARVERGADERING VROUWEN VAN NU
AFD. AVENHORN-OUDENDIJK
Na een lange tijd konden we weer op de avond bij elkaar
komen. Deze avond hielden we de uitgestelde jaarvergadering in Villa Groet.
De voorzitster Hannie opende de avond, ze kon melden
dat al onze activiteiten weer plaats konden vinden. Dat
zijn momenteel de muziekochtenden, het keezen/klaverjassen en het bowlen.
Daarna sprak ze een In Memoriam uit voor ons overleden lid Annie Langereis met daarna een
minuut stilte.
Het jaarverslag werd voorgelezen en het financieel jaarverslag werd goedgekeurd.
De lijst voor de High Tea op 21 april ging rond en ook de lijst voor deelname aan het bezoek aan
de Floriade op 20 mei ging rond.
De volgende jubilarissen werden in het zonnetje en in de bloemen gezet: Simone Dolfing 40 jaar
lid, Tineke van Lenten 45 jaar lid, Hannie Offringa 55 jaar lid en Mary Korver 60 jaar lid, voor haar
was er een oorkonde en de gebruikelijke bloemen.
Verder werd afscheid genomen van twee bestuursleden, Hannie Offringa werd bedankt voor haar
bijdrage aan onze afdeling. Clarie Groot, helaas afwezig werd ook bedankt voor haar jarenlange
bestuursfuncties.

Helaas zijn er voor deze dames géén
plaatsvervangsters!!! Er werd dan ook besloten om de opheffing van de vereniging
in gang te zetten.
Na de pauze werd de avond voortgezet
met een traditionele bingo. We hopen dit
jaar nog vele gezellige bijeenkomsten te
organiseren.
Margreet de Reus

2022 AGENDA 20-04 T/M 04-05 2022
Woe 20-04 18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Woe 20-04 20.00 uur
De Grost, Grosthuisen
Jaarvergadering
				
“De Laatste Eer”, Avenhorn
Do
21-04 Zaal open
De Goorn,
		
13.45 uur
Rozenstaete
KBO-Bingo
Do
21-04 20 uur
Brasserie De Grost, Grosthuizen
Historische Vereniging
				
Hemony. Virtuele wandeling
				
langs 5 dorpen.
				
Leden gratis, niet-leden €5,Do
21-04 19.30 uur
Brasserie De Grost, Grosthuizen
Historische Vereniging
				
Hemony. Terugblik afgelopen
				
twee jaar. Alleen voor leden.
Za
23-04 8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Di
26-04 17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Wo 27-04			
Koningsdag
Do
28-04 Zaal open
De Goorn,
KBO-Klaverjassen,
		
13.45 uur
Rozenstaete
finalemiddag
Vr
29-04 19.30 uur
De Ridder Berkhout
Klaverjassen
Za
30-04 8.30 uur
De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Zo
01-05 15.00 uur
Kerk Oudendijk
Dylan 80 muziek/zang
Woe 04-05 18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Woe 04-05			
Dodenherdenking

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag
Do

Datum: Tijd:
05-05		

Plaats:
Bevrijdingsdag

Activiteit:

Vr t/m 13-05 t/m 21-05
De Ridder Berkhout
Biljarten WK2020
za					toernooi
Za

21-05

20.00 uur

Kerk Berkhout

Rock in de kerk

Za

21-05

20.00 uur

Dorpshuis Grosthuizen

Brass Night Concert

Za
21-05
18.30-23.00 uur
Brasserie De Grost
				

Anne Power Walking
Dinner

Za

21-05

WK2020 Biljarten

Zo

12-06		

Vanaf 14.00 uur

De Ridder Berkhout

Berkhout ’t Wijdt, Oosteine.

Vr t/m 17-06 t/m
zo
26 -06		
Berkhout
				
Zo

19-06		

Berkhout Beach

Jubileumweek voetbalvereniging Berkhout

Amusementtocht Berkhout

Za
25-06
20.00 uur
Parkschouwburg Hoorn
				

Jubileumconcert Kunst naar
Kracht met Shirma Rouse

Za

Voice Over XXL muziek/zang

25-06

20.00 uur

Kerk Oudendijk

Za/zo 25/26-06 20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				

Toneeluitvoering Rederijkerskamer Elena

Vr
01-07
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				

Toneeluitvoering Rederijkerskamer Elena

Za
09-07
13.00 uur
			

“Asveldje”
Pieter Grootstraat

Regio Muziekfestival m.m.v.
regionale HaFaBra orkesten

Za t/m 23-07 t/m
zo
14-08		

Kerk Oudendijk

Foto-expositie en boekenbeurs

FAMILIEBERICHT

TENSLOTTE
Te koop:
Scootermobiel Shoprider de Luxe, donkerrood, incl. hoes en stokhouder, weinig gebruikt: € 1500,(aanschafprijs was € 3450,-).
Tel. 0229-76683
Oppas aangeboden in de Goorn/Avenhorn:
Hallo, ik ben een meisje van 14 jaar en ik heet Sem. Ik wil graag wat bijverdienen en vind het leuk
omn op te passen. Ik ben beschikbaar op vrijdagavond, zaterdag vanaf 19.30 en op zondagavond.
Andere tijden graag in overleg. U kunt mij mailen op oppas@anse.nl
Te koop:
Koningsdag vanaf 11 uur op de Jaagweg 37. Grote tas kleding voor € 5,- heren-, dames- en kinderkleding ongezien meenemen. Speelgoed, huisraad enz. Alles moet weg.
‘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 de Goorn.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk dinsdag 26 april vóór 17.00 uur via de E-mail of
in de brievenbus ingeleverd zijn.

