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Met het lange pinksterweekend voor de deur is er volop gelegenheid erop uit te gaan. Lekker
fietsen, wandelen, of varen door onze mooie provincie, of als u liever thuis blijft, gewoon
genieten van huis en tuin.
Met een tuin aan het water, zie ik bij mooi weer veel bootjes langskomen. Leuk natuurlijk, maar
ik hoop dat de mensen zien dat er een meerkoetennest middenin de sloot ligt en dat ze zich
realiseren dat veel dieren hun nest aan de slootkant of in de rietkraag maken. Aan u de vraag
om vooral rustig te varen, zodat u dit alles goed kunt zien en zodat de dieren hun nest droog
houden.
Veel plezier.
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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, 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
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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

Berkhout

Gemeente Zeevang en Oudendijk


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.
Gemeente Zeevang & Oudendijk
ds. J. J. (Hans) Reedijk tel: 0299 - 78 04 82
scriba: W. Koole tel: 0299 - 403894

e-mail: predikant@pg-koggenland.nl

Protestantse Gemeente Koggenland
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scriba.
Scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
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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
05 juni 10.00 uur
12 juni 10.00 uur
12 juni 10.00 uur
19 juni 10.00 uur
26 juni 10.00 uur

plaats voorganger
Oosthuizen ds. H.Reedijk
Eerste Pinksterdag- Gezamenlijke dienst met PGK
Avenhorn ds. J.Meinders
Beets dhr. J Talma
Ursem ds. H.Reedijk
Gezamenlijke dienst met PGZO
Berkhout ds. J. Meinders
Gezamenlijke viering bij PG Koggenland

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

organist
dhr. Koeman
dhr. E.Hinfelaar
dhr. F.J.Koeman

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.

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 06-21616717
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 21 T/M 27 MEI 2022
Zat.21mei
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.22 mei
10.00u
Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
Woe.25 mei
16.30u
Viering door de week
Do. 25 mei
10.00u
Hemelvaartsdag, Eucharistieviering met samenzang
Vrij. 27 mei
19.00u
Stille aanbidding
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 28 MEI T/M 3 JUNI 2022
Zat.28 mei
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.29 mei
10.00u
Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
Woe.1juni
16.30u
Viering door de week
Vrij.3 juni
19.00u
Stille aanbidding
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Gedoopt: Mila en Pepijn Bangert, H. Doopsel ontvangen op 8 mei
Ana Povebska, H. Doopsel ontvangen op 15 mei
Mats Koppes, H. Doopsel ontvangen op 1 juni
Een en ander kunt u lezen in het kastje naast de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief
of op de website: www.parochiedegoorn.nl
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 emailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

UITZWAAIEN PASTOR NICO
Zondag 19 juni gaat pastor Nico voor het laatst voor in de viering van 10 uur.
Wij als parochieraad willen deze dag niet zomaar voorbij laten gaan en er samen met u er een dag
van maken waaraan hij met een goed gevoel aan terug kan denken, na ruim 10 jaar bij ons in de
parochie en regio te hebben gewerkt. Er is nogal wat gebeurt in de afgelopen 10 jaar en pastor Nico
heeft op veel dingen zijn stempel gezet.
De viering gaat hij samen met de medepastores uit de regio voor met medewerking van de drie
koren die het muzikaal ondersteunen.
Na de viering is er koffie met iets lekkers en er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
van pastor Nico. Mocht u niet naar de viering komen maar toch pastor Nico gedag willen zeggen,
dan bent u van harte welkom tot 14.00 uur.
Kom gezellig langs en wij zorgen voor een drankje en een hapje. Mocht u hem nog iets willen
schenken dan kan dat in de melkbus die voor deze gelegenheid voor in de kerk staat.
Tot ziens op zondag 19 juni !
Parochieraad
Mocht u nog foto’s hebben van pastor Nico of van iets in of om de kerk wil u deze dan door sturen
naar uitzwaaienpastornico@gmail.com dan verwerken wij deze nog in de presentatie die wij die
ochtend afspelen op het doek.
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RUIM 66 COLLECTANTEN HAALDEN GELD
OP VOOR IEDEREEN EEN GEZOND HART
De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting
van 10 tot en met 16 april 2022 heeft in de locatie
Avenhorn, Grosthuizen, Oudendijk en de Goorn dit jaar
een fantastisch bedrag van € 3.617,74 opgeleverd
Dankzij uw bijdrage werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden. Want iedereen heeft recht op een gezond hart.
Namens de Hartstichting willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage en natuurlijk alle collectanten bedanken voor jullie inzet.
Over de Hartstichting
Iedereen een gezond hart. Dat is de droom van de Hartstichting. Want een sterk hart is de motor
achter je dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar ondersteunen wij alle harten van Nederland. Wij zijn een landelijke autoriteit op het gebied van innovatie en onderzoek naar hart- en
vaatziekten. Maar net zo belangrijk vinden wij het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen
en goed voor hun hart te zorgen. Daarom dragen wij bij aan oplossingen om harten gezond te houden, hartproblemen eerder op te sporen en steeds beter te behandelen. Zo voorkomen we samen
dat mensen hartpatiënt worden of onnodig (over)lijden aan een hartziekte. Want met een gezond
hart, haal je meer uit het leven. Voor meer informatie: hartstichting.nl
Hartelijke groet namens de coördinatoren, Afra Smal, Anneke Weel, Mirjam Stokman en
Linda de Vries van Hartstichting Regio Avenhorn/de Goorn.

“KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE”
Wie herkent bovenstaande niet?
Naast dat het een bundel met vele Nederlandse liedjes is,
is het natuurlijk ook een heel bekend lied. Al méér dan
100 jaar is dit lied door ontzettend veel mensen gezongen.
Berkhout Vocaal zingt inmiddels ook al vele jaren en nodigt u uit in het kader van “Kun je nog zingen, zing dan mee” om met ons koor mee te doen. Wij zingen volop bekende Nederlandse liederen, naast echte meezingers ook liedjes die iedereen herkent maar waarvan men de tekst kwijt is.
Het gezellig met elkaar zingen is één, het gezellig nazitten is twee!!
Onze repetities voor de vakantie zijn op woensdag 1 – 15 – 29 juni in café de Ridder in Berkhout.
We zouden het erg gezellig vinden als we u mogen begroeten.
We starten altijd om 20.00 uur, u bent welkom, zowel dames als heren!
Na de vakantie beginnen we weer op woensdag 7 september.
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Zie ook onze website: https://berkhoutvocaal.jouwweb.nl/ en onze facebookpagina.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Sieta Stormer, telnr. 06-83532727 of
onze secretaris, Marianne Schoenmaker, telnr. 06-18901974
Zorreg dat je d’r bij komt, bij Berkhout Vocaal, bij Berkhout Vocaal.

ALLE DIERTIEN DOOD
Ode aan overleden muzikanten.
Het is al jaren een goed gebruik om op de zondagavonden in café Wapen van Wogmeer de “verse
dode artiest” te eren. Is er een bekende of minder bekende muzikant dood gegaan die week dan
wordt daar even aandacht aanbesteed.
Net als bij “gewone” mensen spreken we zijn of haar leven door. Hoe oud? In welke band speelde die, en heel belangrijk; was die muziek wel goed.
Maar ieder zijn smaak natuurlijk. Ook wordt er dan natuurlijk muziek gedraaid van de bepaalde
zanger of muzikant. Deze kan ook een bandlid zijn van een bepaalde nationaal of internationale
formatie. Nu door de corona lockdowns van de cafés zijn we achter geraakt.
Om het nu helemaal goed te maken gaan we op zaterdagavond 4 juni
de schade inhalen. Vanaf 21.00 uur worden tot nu toe alle 46 slachtoffers gedraaid.
De playlist staat op scherp.
Wat te denken aan Hennie Vrienten, Corry van Gorp, ZZ Top, John Miles, Charlie Watts (Rolling
Stones) en nog veel meer.
Kom voor een gezellige avond vol sfeer en muziek naar Café Wapen van Wogmeer. Er is ook een
uitgebreide speciaalbier kaart.
Muziek Werkgroep Wapen van Wogmeer.

5 JUNI, 10.00 UUR - DE VERHALENKUIL - CORSICAANS SPROOKJE
Op een mooie Pinksterdag start Irina Hoffer met het vertellen van verhalen in de Verhalenkuil.
Kom naar de verhalenkuil, zondag 5 juni om 10.00 uur, en luister naar het sprookje ‘Zeven paar
ijzeren schoenen en drie eikenhouten staven’.
Over een meisje dat de moeilijke opdracht krijgt om een prins van steen weer te veranderen in
een levend mens.
Toegang voor alle aanwezigen: 3 euro.
Locatie: De Verhalenkuil, Slimtocht 7, Berkhout.
Graag vooraf aanmelden via: info@gebarenrijk.nl of via telnr. 06-11883000. Als het regent gaat het
niet door, maar is het droog, kleed je dan aan zodat je lekker warm blijft.
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MAAK VAN HÉÉL NOORD-HOLLAND ÉÉN GROTE SPEELPLEK TIJDENS
DE BUITENSPEELDAG!
Utrecht, 13 mei 2022 – Na twee coronajaren komt er binnenkort eindelijk weer een echte Buitenspeeldag! Nickelodeon en Jantje Beton roepen
kinderen en volwassenen op om van de bank te komen en in de buurt een
speelactiviteit te organiseren, zodat zoveel mogelijk kinderen op woensdag
8 juni gaan buitenspelen. Volgens onze landkaart kunnen kinderen in Noord-Holland op meer dan
20 plekken buitenspelen tijdens de Buitenspeeldag! Dat zijn er vast nog veel meer! Dus organiseer
jij ook een activiteit, meld deze dan aan via www.buitenspeeldag.nl en zet jouw provincie op de
kaart. Samen maken we van héél Nederland één grote buitenspeelplek!

TAALMAATJE PRAKTIJK: DE NEDERLANDSE TAAL LEREN
DOOR TE LEREN ÉN TE DOEN
Hoorn, 24 mei 2022 - Met het nieuw ontwikkelde
taaltraject ‘Taalmaatje Praktijk’ kunnen mensen die
nieuw zijn in Nederland en nog geen woord Nederlands spreken de Nederlandse taal beter leren met
hulp van een taalopleiding én een taalmaatje. Nini Viëtor, projectcoördinator Taalhuis
van Vrijwilligerspunt Westfriesland: “Meestal komt het taalmaatje in beeld, als de nieuwe Nederlander al een beetje Nederlands spreekt. Nu wordt theorie en praktijk direct
gecombineerd door naast de taallessen een taalmaatje in te zetten. De eerste deelnemers staan klaar om te starten, maar daarvoor hebben we wel nog taalmaatjes nodig!”
Taalmaatje Praktijk is een initiatief van Taalhuis Westfriesland (onderdeel van Vrijwilligerspunt
Westfriesland), Stichting Netwerk, Westfriese Bibliotheken, Fiolet Taaltrainingen en EdINOVA.
Samen slaan zij de handen ineen om deze doelgroep, de beginnende taalleerders op A0 niveau, te
ondersteunen met hulp van een taalmaatje. Nini: “Het is een leertraject waarbij vooral de nadruk
ligt op dóen en niet alleen op leren.”
De deelnemer gaat namelijk een dag in de week naar school en krijgt vanuit school een opdracht
mee, die hij samen met het taalmaatje gaat uitvoeren. Nini: “Denk aan samen naar de supermarkt
gaan om zo meer over de (Nederlandse) producten te leren. Of samen een kopje koffie te drinken
in een restaurant en zo de menukaart leren. Maar ook samen een bezoek brengen aan een sportvereniging of museum. Doordat het taalmaatje de nieuwe Nederlander meeneemt ‘het echte leven
in’, leert de deelnemer niet alleen de taal in de praktijk, maar ook gelijk meer over de Nederlandse
cultuur.”
Taalmaatjes gezocht
Inmiddels staat een aantal deelnemers al klaar. Nini: “Voordat we echter van start kunnen gaan,
hebben we nog een aantal taalmaatjes nodig; vrijwilligers die een-op-een willen helpen gedurende
een schooljaar. Uiteraard worden de vrijwilligers ondersteund en begeleid door de organisaties en
de taalscholen. Eén keer per twee maanden gaat het taalmaatje met de deelnemer mee naar school,
zodat hij ook meer inzicht krijgt in wat de deelnemer leert.” De deelnemers wonen verspreid over
West-Friesland maar gaan in Hoorn naar school.
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9 juni Training Taalmaatje Praktijk
Voordat de taalmaatjes aan de slag kunnen, krijgen ze een korte training. Nini: “De eerstvolgende
training is op 9 juni van 14.00 – 16.00 uur bij Taalhuis aan de Maelsonstraat 12 in Hoorn. Dan
leren ze hoe ze de deelnemer kunnen ondersteunen en maken ze kennis met het beschikbare lesmateriaal. Fiolet en Edinova verzorgen de training. Het leuke aan Taalmaatje Praktijk is dat je snel
vooruitgang ziet bij de deelnemer en dat geeft je als taalmaatje natuurlijk extra voldoening. En, het
gebeurt vaak dat er mooie vriendschappen ontstaan tussen beide. Alleen dit zijn al goede redenen
om je als taalmaatje aan te melden, toch?!”
Taalmaatje Praktijk iets voor jou? Meld je aan via taalhuis@vrijwilligerspunt.com o.v.v. ‘Taalmaatje
Praktijk’ of bel 0229-216499

LEVE HET LEVEN!
Het Wogmeers Vocaal Ensemble o.l.v. Didy Coljée geeft 11 juni om 20.00 uur een zomerconcert
in de Hensbroeker Kerk, Kerkweg 2, Hensbroek.
Met het thema LEVE HET LEVEN! bezingen zij alle facetten van het leven tijdens dit concert.
LEVE HET LEVEN! gaat over openstaan voor liefde, vreugde, over genieten van weer mogen
samenzijn met mensen na de afgelopen jaren. Het gaat over genieten van de prachtige natuur,
zingen in een bootje en het gezellig samen muziek maken. Het gaat over zoveel soorten liefde,
moederliefde, liefde tussen geliefden, dromen aan de waterkant, maar ook bezorgdheid om een
geliefde, het gaat kortom om het leven.
Prachtige melodieën van onder meer Purcell, Tavener, de Anchieta, Rutter, Mendelssohn, Morley
en Gjeilo zullen de revue passeren.
Het Wogmeers Vocaal Ensemble wordt begeleid door Theresa van Esse-Ziegler op piano en viool.
Reserveren van kaarten:
Entree is € 15,- voor volwassenen, jeugd tot en met 15 jaar € 7,50 (inclusief een consumptie). Kerk
en kassa zijn open voor publiek vanaf 19.30 uur er is geen PIN mogelijkheid
U kunt kaarten reserveren door het totaalbedrag over te maken op NL84RABO0138030707 t.n.v.
Wogmeers Vocaal Ensemble met vermelding van uw naam en het gewenste aantal kaarten. Via 0610622273 kunt u ook kaarten bestellen, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = vol
Van harte welkom!
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DĞƚŚĞƚƚŚĞŵĂ>s,d>sE͊ďĞǌŝŶŐĞŶǌŝũĂůůĞĨĂĐĞƚƚĞŶǀĂŶŚĞƚůĞǀĞŶƚŝũĚĞŶƐ
ĚŝƚĐŽŶĐĞƌƚ͘
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HET HOOG OMSTREEKS 1930.

Op Het Hoog 11 zien we het kruidenierswinkeltje van Jaap en Corrie Beets, die in de deuropening
staan. Zij vestigden zich hier omstreeks 1926.
Voor hen dreef Ida Moerbeek-Nieuwenhuizen de winkel. Kees Moerbeek en Ida Nieuwenhuizen
hadden twee kinderen: Joh, de postbode, en Suze.
Jaap en Corrie Beets kregen twee kinderen: Piet, die de door zijn vader opgezette radio- en elektrazaak overnam, en Corrie die naar Aartswoud vertrok.
Jaap Beets werkte aanvankelijk in het garagebedrijf van zijn overbuurman Herman Beemster; Jaap
Beets reed ook taxi.
Rechts zien we nog net de doorrijstal van café Welgelegen met Daan van Wijngaarden en Neeltje
Smit als kasteleinsechtpaar.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
0644564158
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NIEUWS UIT DE WESTFRIESE BIBLIOTHEKEN
Voorleespret op BoekStartdag
Op zaterdag 11 juni vieren we een feestje. Voor de tweede keer organiseren
we de landelijke Boekstartdag in de Bibliotheek waar de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom krijgen. Ontdek hoe
fijn het is om samen met je kindje met boekjes en taal bezig te zijn. Baby’s
kunnen meer dan je denkt. Het is fijn om samen een boekje te bekijken, plaatjes aan te wijzen en
te benoemen. Dit is niet alleen goed voor het contact met je baby: het stimuleert ook de taalontwikkeling.
Krijg een groeimeter cadeau!
En als het feest is, dan zijn er ook cadeautjes. We geven op de BoekStartdag een speciale BoekStartgroeimeter cadeau aan je kindje van 0 t/m 2 jaar.
BoekStart koffertje
Als je je kindje meteen aanmeldt voor een gratis lidmaatschap dan krijgen kinderen van 0-2 jaar
het BoekStart koffertje cadeau. Kinderen van 2 t/m 5 jaar die lid worden krijgen een prentenboek
cadeau.
Gouden Bon winactie
Op deze dag gaat ook de Gouden Bon actie van start.
Op elke Bibliotheeklocatie wordt er in 1 BoekStart koffertje een Gouden Bon gedaan. Zit de Gouden Bon in jouw koffertje dan ontvang je een mooi prentenboekenpakket.
Voorleespret
Voorlezen is niet alleen leuk, maar
ook heel nuttig. Onderzoek wijst uit
dat kinderen die worden voorgelezen beter scoren op school. Ze kennen meer woorden en zijn beter in
het verwoorden van emoties.
Daarom is er elke week een voorleesmoment voor jonge kinderen in
de Bibliotheek.

Over BoekStart
Met BoekStart krijg je volop tips voor boekjes, voorlezen en workshops om van voorlezen een feest
te maken.
Kijk alvast op onze webpagina over BoekStart voor tips: www.westfriesebibliotheken.nl/boekstart.
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INSCHRIJVING VOOR
RABO CLUBSUPPORT GESTART
Iedereen verdient een club! Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en
helemaal jezelf kunt zijn. Daarom ondersteunt de coöperatieve Rabobank al 20 jaar verenigingen door heel Nederland. Vanaf maandag 16 mei kunnen clubs zich weer inschrijven om mee te doen aan de stemcampagne. Dit kan tot en met 14 juni. Daarna krijgen
Rabobank leden de kans om te stemmen op hun favoriete club.
Rabobank wil een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar West-Friesland. Een gezond
verenigingsleven is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom ondersteunt Rabobank clubs met
kennis, netwerk en geld. Dit doen ze in samenwerking met het NOC*NSF, LKCA en verschillende
bonden met een structureel programma bestaande uit workshops en begeleiding. De bank investeert een deel van het coöperatief dividend, een fonds om de regio te versterken, in de maatschappelijke doelen van verenigingen. Bijvoorbeeld het verduurzamen van het clubhuis, investeren in
vervoer om kinderen te kunnen halen en brengen of het werven van extra vrijwilligers. Zo helpen
ze samen om het verenigingsleven gezond en toegankelijk te houden.
Winnaars stemcampagne 2021
Vorig jaar werd het beschikbare budget in de regio West-Friesland verdeeld onder 758 deelnemende clubs. De meeste stemmen gingen naar Stichting 40MM, Stichting Bakkerij Museum De Oude
Bakkerij en De Zouaven.
Club aanmelden
Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank bankieren kunnen zich tussen 16 mei en 14 juni
aanmelden via rabo-clubsupport.nl. Van 5 tot en met 27 september kunnen Rabobank leden stemmen op hun favoriete club of stichting in West-Friesland. De uitslag wordt medio oktober bekend
gemaakt.

BESTEL NU JE KAARTEN VOOR “BRASS & SOUL” MET SHIRMA
Tijdens de ‘nacht van het koper’ op 21 mei jl. in Grosthuizen hebben
we samen met Alkmaar Brass en Backum Brass een sfeervol concert
gegeven. Dirigenten, muzikanten en publiek genoten zichtbaar van de
brassmuziek.
Het was overigens een bijzondere datum, want samen met de orkestleden van beide orkesten hebben we om 00.00 uur onze officiële
verjaardag gevierd. Met alle aanwezigen hebben we op 22 mei 2022 het glas geheven op onze
oprichtingsdag 100 jaar geleden.
Jubileumconcert
Er zijn nog kaarten beschikbaar voor ons jubileumconcert in de Parkschouwburg in Hoorn. Een
uniek concert in het theater waar we samen met onze speciale gast:
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Shirma Rouse een fantastische muziekavond gaan beleven met “Brass & Soul”.

Shirma is wekelijks op zondag te zien op NPO 1 in het programma “Amazing Graze”, waarin zij
fungeert als teamcaptain en coach om de kandidaten te begeleiden in het zingen van gospel. Nu is
de gelegenheid om haar live te zien en te horen tijdens ons jubileumconcert!
Samen met brassband Kunst naar Kracht gaat Shirma op 25 juni een swingende muziekavond
verzorgen. Geniet van een leuke avond uit met een unieke combinatie van Brass- en Soul muziek.
Dit concert mag je echt niet missen, dus bestel nu je kaarten.
Het wordt een swingend feestje met Shirma en de brassband!
Kaarten voor dit muziekspektakel op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg zijn te bestellen via
de website van de schouwburg of via bovenstaande QR-code.
Uiteraard staat er ook een link op onze website: www.bbknk.nl
Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

“PENSION DE GOOT” IS EEN OPVANGHUIS VOOR DAK -EN THUISLOZEN. LEIDING EN VERZORGING ZIJN IN HANDEN VAN TOOS EN PIEN.
Toos is een oer vrijwilligster, het goede doel is haar leven, maar ze kan soms wat autoritair zijn.
Pien lijkt een idealistische vrijwilligster, stiekem doet eigenlijk research voor een rol in een tv
programma. Er zijn 4 bewoners in dit pension en zij hebben zo allemaal hun eigenaardigheden.
Een aan lager wal geraakte toneelspeler met drank problemen. Wanda een hoer op haar retour.
Af en toe probeert ze nog wat bij te ‘’klussen” Een junk die de daklozenkrant probeert te verkopen. Een nog een dame, een klassieke zwerfster, je kent het wel, een boodschappen wagentje
met bijzondere zooi. Voor het pension dreigt sluiting omdat de buren het hebben ontdekt dat het
bestemmingsplan woonhuis of kantoorpand moet zijn. Hoe dat allemaal zal gaan verlopen, gaat u
natuurlijk bij ons zien.
Zaterdag 25 juni en woensdag 29 juni. Of 1 juli met aansluitend de start van de kermis.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Wij zien u graag op 1 van deze avonden in de zaal van Brasserie de Grost in Grosthuizen. Kaartjes,
per stuk 6.00 euro, gelieve te reserveren, dit kan per mail naar ReserverenElena@gmail.com.
Tot Ziens in Grosthuizen.
Namens het bestuur en spelersgroep,
Martine Doodeman
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EEN EINDE VAN EEN ONGEWOON SEIZOEN.
Door de coronamaatregelen hebben we maar een gedeelte van de competitie
kunnen spelen. In maart en april toch een complete ronde met 6 speeldagen
en op 12 mei hadden we dan nog de slotdrive waarbij ook de kampioen van
de competitie bekend werden gemaakt.
In de A-lijn werden 1e Marian Reus en Manuel Villena met 56.57% en kregen
de wisselbeker, 2e Karin Grooteman en Frits de Wit 53.84%, 3e Afra Berkhout
en Hannie Stoop 52.74% en in de B-lijn waren Dick Vlaar en Ellen Sneeboer 1e
geworden met 52.51%, 2e Lida Groot en Brigit Roskot 52.43% en 3e Nel Oud en Riet Smit 52.16%.
In deze lijn was het tot het eind toe spannend.
Beide winnende koppels werden gefeliciteerd en kregen en mooie bos bloemen. Dan waren er nog
bloemen voor de Slem-kampioenen en dat werden Riet Smit en Nel Oud, klasse hoor!
ZOMER-DRIVE
De hele zomer kan er, voor wie dat wil gebridged worden tijdens de Zomer-drive die begint op
de donderdagavond om 19.45 uur. Opgeven kan via de www.bckompas.nl zomerdrive of op de
avond zelf zorg er dan voor dat je er een half uur voor aanvang bent zodat de indeling geregeld
kan worden.
Bridgecursus voor beginners.
De meeste kaartspelen zijn in een paar avonden te leren.
Bij Bridge is dit niet het geval. Het is een spel waar ontzettend veel in zit en waar men niet gauw
op uitgekeken raakt. Bridge is een partnershipspel. U speelt samen met een partner tegen andere
partners. Het kan op een club in competitieverband maar ook thuis gespeeld worden.
In deze cursus leert u de fijne kneepjes van dit boeiende spel.
Het scherpt de geest en u ontmoet veel nieuwe mensen waar uit niet zelden hechte vriendschappen ontstaan. De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur op de woensdagavond.
Locatie: Golfbaan Spierdijk, Wogmeer 86a, 1643 NH Spierdijk.
Startdatum: september 2022. Aanvang lessen: 19:00 uur.

TONEELVERENIGING KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK
Helaas gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. De voorstellingen
die gepland stonden voor maart 2022 gingen daardoor niet door. Maar, wees
niet getreurd want we hebben goed nieuws! We hebben een nieuw weekend gepland voor het opvoeren van ons jubileumstuk. Inmiddels is ons 110jaar jubileum al anderhalf jaar geleden, maar een feestje moet altijd gevierd
worden. Schrijf daarom in uw agenda dat u op vrijdag 25, zaterdag 26 of
zondag 27 november verwacht wordt bij onze uitvoering in Café de Ridder te Berkhout. Wij beloven u een geweldige toneeluitvoering boordevol humor, herkenning en plezier. Het wordt een
genot om te beleven, dus zorg ervoor dat u dit niet mist! De komende maanden gaan wij weer hard
aan het werk met repeteren en voorbereiden. Wij zien u graag in november.
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HISTORISCHE VERENIGING HEMONY
Op 22 mei 1922 werd er op De Goorn een fanfarekorps opgericht. Veel dorpen kregen rond die
tijd een eigen fanfare, maar vele daarvan hebben de tand des tijds niet overleefd. Het korps van
De Goorn bleek een blijvertje. Sinds 1972 kennen we ze als Brassband Kunst naar Kracht. Kort
geleden bestonden ze dus precies honderd jaar! Een hele prestatie. Deze foto is genomen op 30
september 1924, zoals netjes op het bord is gezet.
De fotolocatie is tegenwoordig onherkenbaar. Dit is namelijk het pad naar de begraafplaats naast de kerk in
De Goorn. Evenwel, op de
achtergrond zien we nog de
oude kerk. De kerk die wij
tegenwoordig kennen, zou
vijf jaar later gebouwd worden. In het midden vooraan
zit Jan Weel, de dirigent.
Anno 2022 is de brassband
nog steeds groots in het maken van muziek.
Op zaterdag 25 juni houden ze een jubileumconcert in Het Park Schouwburg en op 9 juli is het
feest op eigen bodem. Dan organiseren ze een muziekfestival in De Goorn op het Asveldje. Dit
is naast hun verenigingsgebouw De Koperblazer, aan de Pieter Grootstraat. Toepasselijk, want de
naamgever van die straat, was ook één van de oprichters van Kunst naar Kracht. Hij staat hier
eveneens op de foto, zittend vooraan, uiterst rechts. Werp vooral eens een blik op www.bbknk.nl
voor meer informatie over Brassband Kunst naar Kracht!
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

OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR ORGANISATIE
WANDELVIERDAAGSE 2023!!!
Het is alweer twee jaar geleden dat er voor de vijftiende
keer een wandelvierdaagse georganiseerd zou gaan worden, toen door Corona onze mooie plannen de ijskast in
konden. Nu twee jaar later willen wij volgend seizoen dus
de dinsdag na Pinksteren in 2023 weer proberen dit leuke
wandel evenement voort te zetten en dan wel de vijftiende editie!
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Echter door het verstrijken der jaren zijn er een aantal vrijwilligers afgevallen en zijn wij op zoek
naar ENTHOUSIASTE MENSEN die ons willen helpen met de organisatie. Dus houd je van plannen, wil je sponsoren zoeken, helpen met opbouwen in de sporthal, de financiën bijhouden, PR
regelen, mensen inplannen voor de bezetting van de stempelposten etc. dan ben je bij ons aan het
goede adres. Zonder nieuwe commissieleden kan er helaas niets georganiseerd worden.
Dus geef je zo snel mogelijk op, de planning voor de sporthal voor volgend kalenderjaar moet nl.
al snel bekend zijn. Het adres is: wandel4daagse@edogym.nl
Namens de commissie wandelvierdaagse
Waltraud van der Woude

MARTIEN SCHOUTEN WINNAAR VAN EERSTE WK2020 BILJARTTOERNOOI
Met een vertraging van liefst 26 maanden traden op maandag 16 mei de eerste van de dik 60
deelnemers aan in De Ridder te Berkhout, alwaar de glimmend gepoetste ballen op de afstoot lagen
te wachten. Na zo’n lange vertraging is het voor de organisatie altijd maar weer afwachten wie er
in deze zonnige meimaand wild strijden om de nieuwe wisselbeker. Volop tevredenheid dus toen
bleek dat er een volle week gespeeld kon worden. Bekende maar ook nieuwe gezichten meldden
zich aan de wedstrijdtafel en stipt op tijd konden de ballen gaan rollen.
Geen poule indeling in de voorronden dit keer, maar een beetje op gemiddelde geselecteerde
tegenstanders en dat heeft voor ons de prettige mogelijkheid om enige omleiding toe te passen
16

in geval van wegblijvende deelnemers. Gelukkig beperkte dit aantal zich tot twee, met enige
ingrepen kon iedereen toch zijn partijen gaan spelen. Voor de finaledag op zaterdag kwalificeerden
zich de beste 30, al moet dat laatste door verhinderingen een beetje soepel worden opgevat.
Alle finalisten trokken een kaart en die plaatste hen in de 10 poules, die redelijk op tijd voor de
broodjes met soep 10 winnaars opleverden. De twee beste nummers twee maakten de laatste 12
compleet, zodat om 19.00 uur aan de derde omloop begonnen kon worden, om deze term uit de
kortebaandraverij maar eens te gebruiken.
Dit leverde na enerverende partijen de laatste 4 matadoren op en dat waren Jan Neefjes, Martien
Schouten, Marcel van der Ploeg en Aad Wijte.
Voor de halve finale werden de laatste 4 kaarten getrokken en die koppelden Marcel aan Jan en
Martien aan Aad. Om klokslag 22.00 uur werd de keu voor de laatste partijen gepoetst met een
speciaal doekje, waarover we van Simone alles te weten kwamen.
Na prachtige en enerverende finalepartijen won Marcel van Jan en bleef het tussen Aad en Martien
heel lang spannend. Kenmerk van de ware kampioen blijkt dan het plaatsen van de beslissende serie
te zijn, waarna Aad met slechts 2 caramboles te kort zich gewonnen moest geven. Daarna bloemen
plus trofee voor de finalisten en de nieuwe wisselbeker voor Martien Schouten, die hem voorzien
van plaatje met naam een jaar lang mag poetsen. Nee, niet helemaal waar, want we streven er naar
om in maart 2023, de vertrouwde week 12, mede op verzoek van de kolfvereniging, het vervolg
te gaan organiseren. Als alle nieuwe virussen ons tenminste met rust gaan laten.
Niet alleen voor ons een première, maar zeker ook voor Maud en Matthias, die zich deze eerste
keer een prima gastvrouw en gastheer toonden, waarvoor dan ook een passend boeket overhandigd
werd. Wat ons betreft tot in maart 2023, we melden ons ruim op tijd in de Heraut omtrent de
inschrijving. Wij deden het graag en gaan ook zo’n doekje kopen.
Alex, Arjohn, Ed, Theo en Peter van het Overkoepelende Biljart Team
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Bent u geen lid maar

MET DE OBBB OP REIS DOOR DE GRAND CANYON.
Afgelopen donderdag 19 mei werden de 55 aanwezige leden
van de OBBB meegenomen voor een reis door de Grand Canyon.
Hiervoor was dhr. Marius Thijsen uitgenodigd.
Voor de pauze vertelde hij over het ontstaan van de Grand Canyon, over de verschillende lagen die in de loop van miljoenen
jaren waren ontstaan, door vulkaanuitbarstingen en over de loop van de Colorado rivier.
Deze lag soms op honderden meters diepte tussen de kloven.
Hierin werden stuwdammen gebouwd voor de energievoorziening voor steden zoals Las Vegas en
aan de andere kant Phoenix. Dit is een stad zo groot als de provincie Utrecht en ligt midden in de
woestijn.
In de pauze kregen de aanwezige leden een kopje koffie of thee aangeboden met een heerlijke
donut, dit om het een beetje Amerikaans te houden.
Na de pauze vertelde dhr. Thijsen over de tocht die ze met een roeiboot hadden gemaakt over de
Colorado.
Deze tocht duurde 14 dagen en daarin moesten 50 stroomversnellingen overwonnen worden. Als
je eenmaal bent ingestapt voor zo’n tocht over de Colorado kun je niet meer terug.
Maar aan de hand van een mooie diapresentatie die wij kregen voorgeschoteld is dat niet erg.
Prachtige rotsformaties en mooie vergezichten, we kwamen ogen tekort.
Na afloop van de presentatie gingen we naar de kolfbaan in de Ridder om deze Amerikaanse middag af te sluiten met een hamburgerdiner.
Deze leerzame thema middag werd afgesloten door Sylvia Koenen met een bedankwoord voor dhr.
Thijsen voor de mooie presentatie.
Cees Feld

25 JAAR THEATER IN DE GOORN
Vijfenzeventig jaar Nieuw Leven , dat is een mijlpaal en dat vraagt om een
feestje. Zaterdag 21 mei kwamen ze bij elkaar alle spelers , bestuursleden
en medewerkers en stille leden om dit te vieren.
Tevens zou er afscheid genomen worden van de regisseur die het na heel
veel jaren welletjes vond. Vijf en twintig jaar theater maken is niet niks
en dus werden wij uitgebreid gefeliciteerd met bloemen een prachtig herinneringsboek en diner
bonnen. Dit alles werd omlijst met mooie woorden en dat werd zeer op prijs gesteld. Er is inmiddels een jong regisseur aangesteld en dat belooft een goede toekomst voor Nieuw Leven. Lieve
mensen hartelijk bedankt voor alle blijken van waardering. Wij bewaren goede herinneringen aan
deze periode.
Nel & Chris van Saarloos
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OPEN HUIS IN DE DROOMGAARD
Het Kindcentrum De Droomgaard hield zaterdag open huis
van 10.00 uur – 14.00 uur, om het nieuwe onderwijs gebouw aan de Buitenroede te komen bekijken. In september
kon het bezichtigen niet doorgaan vanwege de coronacrisis.
De ingang was met ballonnen versierd.
Bij binnenkomst werd er koffie aangeboden. In elk lokaal
was er een medewerkster aanwezig om de nodige vragen
te beantwoorden. Nu de weersomstandigheden gunstig
waren, konden de kinderen gebruik maken van de buiten
speeltuin. Bij het verlaten van de Droomgaard werd er een
ijsje aangeboden.
Corrie Bos

HANDBALVERENIGING ST. GEORGE
Jij mag gratis meetrainen
in mei en juni! (start 9 mei)
Groep 3/4:

Maandag 17.00-17.45 uur.
Sportveld St. George in Spierdijk.

Voor meer informatie:
Jorien Ruijter tel. 06-18023384

AGENDA 01-06 T/M 15-06 2022
Dag Datum Tijd
Plaats
Activiteit
Woe 01-06
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Do
02-06
20.00 uur
Sportcafé de Koggenhal
AnnePower CrazyBingo
Za
04-06
08.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Za
04-06
09.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude
OUD PAPIER
Zo
05-06
10.00 uur
Berkhout
Verhalenkuil
Woe 08-06
hele dag
Nationaal buitenspeeldag
Woe 08-06
17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za
11-06
08.30 uur
De Goorn tot Concordia Berkhout OUD PAPIER
Za
11-06
08.30 uur
Bibliotheek
Boekstartdag
Zo
12-06		
Berkhout ’t Wijdt, Oosteine.
Berkhout Beach
Ma
13-06
14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag. Eigen
				
bijdrage € 1,50
Ma
13-06
09.30-11.30 uur Dorpshuis Grosthuizen
Koffieconcert.
Woe 15-06
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022

Dag
Datum
Tijd
Plaats
Vr t/m
17-06 t/m		
Berkhout
zo
26 -06			
Za
18-06
9.30-16.00 uur Berkhouter Kerk
Zo
19-06
Start tussen 		
		
12.00 en 13.00
Za
25-06
20.00 uur
Parkschouwburg
				
Za
25-06
20.00 uur
Kerk Oudendijk
				
Za
25-06
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				
Wo
29-06
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				
Vr
01-07
20.00 uur
De Grost, Grosthuizen
				
Za
09-07
13.00 uur
“Asveldje”
			
Pieter Grootstraat
Za t/m
23-07 t/m
zo
14-08		
Kerk Oudendijk
				

Activiteit
Jubileumweek
voetbalvereniging Berkhout
Wensmoeder Event
Amusementtocht Berkhout
Jubileumconcert Kunst naar
Kracht met Shirma Rouse
Voice Over XXL muziek/
zang
Toneeluitvoering
Rederijkerskamer Elena
Toneeluitvoering
Rederijkerskamer Elena
Toneeluitvoering
Rederijkerskamer Elena
Regio Muziekfestival m.m.v.
regionale HaFaBra orkesten
Foto-expositie en
boekenbeurs

TENSLOTTE
Te huur in de Achterhoek op een kleinschalig park in Laren Gelderland. Onze vakantie bungalow
ligt aan het Pietenpad, vlakbij de bossen van Verwelde, en kastelen.
Plaatsen in de buurt zijn: Deventer, Zutphen, Holten en Markelo, er zijn 2 horeca gelegenheden in
het dorp Laren op een steenworp afstand.
Voor inlichtingen Annet Wever-Koning
0229-542745 of 06-20034172
Haardhout voor 555:
Af te halen droog haardhout uit eigen hakbosje, zolang de voorraad strekt, max 1m3/pp. Stort svp
uw bijdrage op Giro 555, voor alle slachtoffers van menselijk- cq natuurlijk geweld.
(Richtprijs 10ct/liter).
John Voogt, Bobeldijk 17, tel. 06-53934303
Te koop: Kymco mini LS Comfort scootmobiel, kleur blauw, drie keer gebruikt nu € 1000,(aanschaf was € 1.699,Tel. 0229-542497
Gevraagd:
In Berkhout: huishoudelijke hulp 3 uur per 2 weken

Tel. 06-47998502

Gezocht: oppas voor onze hond
Wij zoeken voor 2 tot 4 keer per maand een oppas voor onze lieve, aanhankelijke (kleine) middenmaat hond. Ze is 4 jaar oud, rustig en gehoorzaam. Het oppassen zal met name plaatsvinden op de
woensdag of vrijdag. ‘t liefst ‘n oppas in de omgeving Avenhorn/De Goorn.
Tel. 0229-242177
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