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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1438
14 juni 2022

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806
Yvonne Louwes  Westeinde 238 1647 MK Berkhout 0229-553025

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 22 juni 2022 vóór 17.00 uur, uitsluitend via e-mail: 
deheraut1963@gmail.com in Word, foto’s aanleveren als los jpeg-bestand.
De inzender is én blijft verantwoordelijk voor de juistheid én inhoud van de kopij. De redactie van 
De Heraut en de stichting Dorpsnieuws Westerkoggenland zijn niet aansprakelijk voor eventuele 
gevolgen door het plaatsen of niet plaatsen van kopij of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Zakelijke advertenties:  E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE
Deze Heraut staat een beetje in het teken van afscheidsrecepties. In Berkhout nemen  de huisartsen 
afscheid van hun patiënten. Na twee eerdere pogingen gaat het nu toch echt gebeuren. Driemaal 
is scheepsrecht! 
In De Goorn wordt afscheid genomen van pastor Nico Knol die het dorpse leven voor het stadse 
leven gaat verruilen. Ook een verzoek om een financiële bijdrage in deze Heraut. Zonder uw steun 
kan De Heraut niet bestaan. Voor het eerst kunt u straks uw bijdrage met een QR code overmaken, 
maar met een “gewone” overschrijving kan dit natuurlijk ook. 
Verder blijft Brassband Kunst naar Kracht maar feest vieren, kunnen we genieten van toneel en 
leest u over alles wat er aan activiteiten geweest is of nog staat te gebeuren.
Veel leesplezier! N.B. Het ophaalschema voor oud papier is veranderd. In heel Berkhout/Bobeldijk 
wordt nu op dezelfde dag het oud papier ingezameld. 
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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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15 JUNI – AFSCHEIDSRECEPTIE HUISARTSEN 

IN CAFÉ DE RIDDER TE BERKHOUT

3 X IS SCHEEPSRECHT !

Aan al onze (oud-) patiënten.

U had nog steeds een receptie van ons te goed ter ere van onze praktijk-beëindiging op  
1 januari vorig jaar - na 28 jaar uw huisartsen te zijn geweest.

Al tweemaal eerder hebben we deze bijeenkomst af moeten blazen vanwege een corona-
lockdown. Voor een dorpsborrel is het nu een goed moment omdat we de moeilijke corona-
tijd hopelijk definitief achter ons kunnen laten.

Het is bovendien een goede gelegenheid om kennis te maken met onze jonge collega 
Lüchinger – voor zover u haar nog niet ontmoet heeft. 

Toen we net gestopt waren met de praktijk hebben we veel warme, speciale reacties van u 
mogen ontvangen. Maar als we u nu een hand mogen drukken dan kunnen we u ook van 
harte dankzeggen voor het vertrouwen dat we al die tijd van u mochten krijgen. 

We hopen met u op woensdagmiddag 15 juni tussen 16:00 en 19:00 het glas te kunnen 
heffen op ons aller gezondheid.

Jan Sturris en Hanne Bergmeijer, huisartsen n.p.

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 naar
Stichting Help een Handje, telefoon 0226-700231.

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
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Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

Weten wat jouw 
woning waard is?

hoorn@vanoverbeek.nl  | 0229 - 27 17 77  | Lepelaar 3 |  1628 CZ Hoorn

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam 
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar

50 JAAR
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KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 

predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36 
1471 CB Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 
4 1474 MX Oosthuizen 0299 403894

19 juni 10.00 uur dhr. C. van Lenten Ursem
  gezamenlijke viering bij PG Koggenland
26 juni 10.00 uur ds. J. Meinders Berkhout
  gezamenlijke viering bij PG Koggenland
 3 juli 10.00 uur ds. H. Reedijk Oudendijk
  gezamenlijke viering met PG Koggenland

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.
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woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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KERKDIENSTEN 
datum tijd  plaats voorganger  organist

19 juni  10.00 uur  Ursem  ds. H.Reedijk  hr.J.M.Koeman 
 Vaderdag - Gezamenlijke dienst met PGZO

26 juni  10.00 uur  Berkhout ds. J.Meinders  dhr.J.M.Koeman 
 Gezamenlijke dienst met PGZO

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072 - 50 21 360 
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

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.

AVENHORN EN DE GOORN GEZIEN VANAF DE TOREN. IETS VOOR U?

Vlakbij de grens van De Goorn en Avenhorn staat de toren van de katholieke 
kerk. Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over beide dorpen en de 
omliggende landerijen. Bij mooi weer kun je zelfs Alkmaar en Amsterdam 
zien liggen.

Bezoek en beklimming van deze toren met begeleiding van een gids is op afspraak mogelijk voor 
groepen van 5 tot maximaal 10 personen per beklimming.
Tijdens het bezoek en de beklimming krijgt u uitleg op de koorzolder, de luizolder, de uurwerkzol-
der, de klokkenzolder en uiteindelijk kunt op de trans rondom de spits van het uitzicht genieten.

De begeleiding wordt gedaan door bestuursleden van de stichting Vrienden van de Parochie. De 
opbrengsten worden door deze stichting gebruikt voor projecten binnen en buiten de kerk zoals 
de verlichting van de toren, de begraafplaats met urnentuin en de vernieuwing van de ontmoe-
tingsruimte.

Kosten: alleen bezoek en beklimming toren: €10,- per persoon met minimum van 5 personen en 
maximum van 10 personen per beklimming. Bij grotere aantallen gaat de volgende groep pas naar 
boven als de eerdere groep weer beneden is.

Wilt u een arrangement van koffi e/thee/fris met koekje vooraf en drankje/hapje na dan kost het 
€15,- per persoon.

Voor informatie en boeking: Frank van Leerdam (fjmvanleerdam@gmail.com / 0229-541058)

 

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 
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Te koop 
3mm dikken sta-
len buiten 
kachels, bij 
aanschaf zeker 10 
jaar te gebruiken.
Kosten grote 
vierkante € 350,- 
de kleine toorn model € 295,-

Tel 06-
51918275 
af te 
halen in 
de Goorn 
Rietgras 27
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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 een dag van 
maken waar 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 gebeurd 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 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. Wilt u hem nog iets willen schen-
ken dan kan dat in de melkbus die voor deze gelegenheid voor in de kerk staat.
Tot ziens op zondag 19 juni!

Parochieraad 

BEGRAFENIS- EN CREMATIEVERENIGING “ST. BARBARA” 
DE GOORN
p/a Alver 6 - 1633 DL Avenhorn - Telefoon: 06-44 996 996
Dat uw zorg onze zorg mag zijn.
Webpagina: www.uitvaartverenigingdegoorn.nl 
Email: uitvaartverenigingdegoorn@gmail.com

Hallo leden en andere belangstellenden, 
Hier wat nieuws van de begrafenis- en crematievereniging St. Barbara. 
Tijdens onze jaarvergadering in maart, heeft onze vereniging afscheid genomen van haar voorzitter 
Ko Schouten. Ko heeft zich op zeer verdienstelijke wijze 
10 jaar ingezet voor onze vereniging en dat verdient een groot compliment. Dienstbaarheid en 
naastenliefde stonden bij Ko hoog in het vaandel en wij bedanken hem voor zijn inbreng aan onze 
vereniging. 

Het bestuur is echter niet alleen de voorzitter, je hebt je overige bestuursleden, de dragers, het 
zorgteam en de uitvaartleiders ook hard nodig, want met z’n alle “dragen” we deze vereniging. 
Naastenliefde en dienstbaarheid dat is het ook waar het om draait in onze vereniging; die, uitge-
zonderd de uitvaartleiders, alleen maar bestaat uit vrijwilligers, die sociaal betrokken zijn bij onze 
vereniging en bekend zijn in onze dorpen. Wij verzorgen de begrafenis of crematie zonder win-
stoogmerk, hierdoor kunnen we de contributie laag houden. 

Dit willen we ook graag onder de aandacht van de jongeren brengen, natuurlijk denk je op die 
leeftijd niet na over het heengaan, maar we willen jullie vragen er toch eens je gedachten over te 
laten gaan. Jongeren tot 25 jaar die nu instappen bij onze vereniging, hoeven geen inleggeld te 
betalen, maar alleen de verschuldigde contributie voor het jaar van instap. 
De contributie vanaf 25 jaar is 20 euro per jaar. 

Te koop 
3mm dikken sta-
len buiten 
kachels, bij 
aanschaf zeker 10 
jaar te gebruiken.
Kosten grote 
vierkante € 350,- 
de kleine toorn model € 295,-

Tel 06-
51918275 
af te 
halen in 
de Goorn 
Rietgras 27
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Actie Ten Cate 
geldig t/m 30 Juni.
WIJ ZIJN BEGONNEN 

MET DE ACTIE! 
3 + 1 Gratis op alle katoenen artikelen 
van ten Cate dames, heren en kinderen. 
De combinaties hierin zijn eindeloos. 
De dames, heren en kinderartikelen 
zijn met elkaar combineren.

20% korting op alle binnenzonwering en 
gordijnen uit onze huiscollectie, 

geldig t/m 19 juni.

De Goorn 62 
1648JS DE GOORN

Tel: 0229-541468
www.buscher-interieur.nl
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Ook willen we meer gaan digitaliseren, minder papierwerk is goed voor het milieu en levert ons 
minder handwerk op. Daarom willen we aan de leden vragen die nog geen E-mailadres hebben 
doorgegeven dit alsnog te doen. 

Het E-mailadres van de vereniging is: uitvaartverenigingdegoorn@gmail.com 

Wij kunnen natuurlijk altijd nieuwe, betrokken mensen in ons bestuur gebruiken, lijkt je dit wat, 
je kan altijd even meedraaien om te kijken of het wat voor je is, meld je aan via de mail of trek 
even aan het vestje van een van onze bestuursleden. Verder zou ik jullie willen attenderen op onze 
mooie en overzichtelijke website www.uitvaartverenigingdegoorn.nl waar jullie alles over onze 
vereniging kunnen vinden. Tot zover deze nieuwsbrief.

Bestuur Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara
Voorzitter Bob Koning

KOGGENLAND HELPT 

Gevraagd voor de Ukraine opvang in Scharwoude.

Bij een aantal tot woonkamer 
omgetoverde oude kantoorka-
mers ontbreekt er plafond ver-
lichting. Daarom zijn wij o pzoek 
naar een heel aantal staande/
vloer/plafond lampen om de 
nieuwe kamers huiselijk in te 
kunnen richten. 

Heeft u er nog een die eigenlijk 
weg mag en die het nog wel 
doet? De nieuwe Oekraïense be-
woners in Scharwoude kunnen 
wij er blij mee maken. 

Afgeven bij de portier van het oude Structon gebouw, Scharwoude nr.9 te Scharwoude mag. Of 
als dat niet kan even een belletje of berichtje naar Sjoerd tel: 06-53948029 en dan komen wij het 
ophalen.

Tevens zijn wij op zoek naar gezelschapsspellen die geen taal barrières kennen als dammen, scha-
ken of bijvoorbeeld domino. Heeft u nog iets op dat gebied dat u kunt missen en wil doneren heel 
graag.
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3 + 1 Gratis op alle katoenen artikelen 
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De dames, heren en kinderartikelen 
zijn met elkaar combineren.

20% korting op alle binnenzonwering en 
gordijnen uit onze huiscollectie, 

geldig t/m 19 juni.

De Goorn 62 
1648JS DE GOORN

Tel: 0229-541468
www.buscher-interieur.nl
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Blok gevelreiniging

Blok uithakken en voegen

Blok impregneren

Blok algemene reiniging en 

onderhoud

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

SCHADE ?
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EIKENPROCESSIERUPS GESPOT OP AANTAL TERREINEN VAN 
HET RECREATIESCHAP WESTFRIESLAND

Ook dit jaar is de eikenprocessierups gezien op een aantal terrei-
nen van het Recreatieschap Westfriesland: in het Streekbos, in De 

Hulk en De Leijen worden de bomen met de rupsen gemarkeerd met een lint.

De microscopisch kleine brandhaartjes kunnen 
bij mensen en dieren voor overlast zorgen. 

Het is dan ook verstandig om uit de buurt van de 
bomen met de rupsen te blijven.
 

FEESTELIJKE JUNIMAAND
De maand juni heeft voor het team van Sogges altijd een bijzon-
der tintje: op 24 juni 2020 zijn we begonnen met de winkel en 
dus bestaan we nu 2 jaar! Vanaf 25 juni maken we er daarom een 
bijzondere week van met heel veel kunst (schilderijen, zeefdruk-
ken en printjes) en koffietafelboeken op de kraam voor de winkel. 
Laat je inspireren door de grote diversiteit die aangeboden wordt. 

Natuurlijk hebben we ook een persoonlijke attentie voor de klanten die de winkel bezoeken in die 
week. Je bent vast niet vergeten dat het op 19 juni Vaderdag is. Ook voor vaders hebben we genoeg 
aardigheidjes uitgestald in de winkel.
In juni hebben we een leuke actie voor meisjes en dames: alle kettingen, 2 halen – de duurste 
betalen. Zo kun je er heel voordelig, heel zomers uitzien. 

Ondertussen maakt iedereen zich op voor de aanstaande zo-
mervakantie. Al rommelend op je zolder kom je vast nog spul-
len tegen die daar al meer dan 2 jaar ongebruikt liggen. Doe 
het in een doos en kom het bij ons brengen. Zo wordt jouw 
zolder weer overzichtelijk én ga jij met een opgeruimd hoofd 
op vakantie. 
Op West 99 te Avenhorn staan we elke zaterdagochtend 
(ook in de vakantieperiode), tussen 09.00 en 12.00 uur, voor je klaar om de spullen die je over 
hebt in ontvangst te nemen. Alle mooie spullen zijn van harte welkom. Zorg ervoor dat alles heel 
en schoon wordt aangeleverd. Het belangrijkste is dat wij én jij met deze tweede kans spullen het 
goede doel kunnen blijven steunen. 

De gehele opbrengst van Sogges is voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
Onze winkel bevindt zich op Vijverhof 36 te Avenhorn. Kijk ook eens op: www.sogges.nl. 
We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

Blok gevelreiniging

Blok uithakken en voegen

Blok impregneren

Blok algemene reiniging en 

onderhoud

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

SCHADE ?
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Auto- en bergingsbedrijf
Schoenmaker & Zonen B.V.

Voor de berging zijn wij 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Kathoek 10 - 1633 GB Avenhorn
   0229-541380

 •  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
 •  Bedrijfs- en personenvoertuigen 
 •  Reparatie en onderhoud 
 •  Takel en berging 
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BOEKEN EN ZO VOOR BEURS KERK OUDENDIJK 
Boeken, legpuzzels, elpees en singles zoeken we voor de eerstvolgende 
boekenbeurs in het kerkje van Oudendijk. 

Dus schroom niet en bel 06-20211090 of mail naar pr@kerkoudendijk.nl
Dan maken we een afspraak hoe en waar u de boeken kunt inleveren of 
dat we ze komen ophalen.

“BRASS & SOUL” MET SHIRMA ROUSE
Komende zaterdag 25 juni zal één van de hoogtepunten van ons jubi-
leumjaar plaatsvinden. Een spetterend concert in de Parkschouwburg 
in Hoorn samen met onze speciale gast:

Shirma Rouse.

Heb je nog geen kaarten besteld? Doe dat dan snel want je wilt dit écht 
niet missen! Het wordt een geweldig theaterconcert waarbij brassband 

Kunst naar Kracht samen met Shirma een fantastische muziekavond gaat verzorgen 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!
Bestel nu je kaarten voor dit muziekspektakel op zaterdag 25 juni in de Parkschouwburg via de 
website van de schouwburg of via bovenstaande QR-code.
Uiteraard staat er ook een link op onze website: www.bbknk.nl 

Korting
Zoals we eerder hebben gemeld: als je jarig bent, dan deel je uit!
Inmiddels heb je in je brievenbus ons programmaboekje gekregen (of dit volgt eerdaags) met daarin 
informatie over de brassband en een overzicht van al onze jubileumactiviteiten. 
Tevens is het boekje op de achterkant voorzien van een gratis Brass Kortings Pass. 

Auto- en bergingsbedrijf
Schoenmaker & Zonen B.V.

Voor de berging zijn wij 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Kathoek 10 - 1633 GB Avenhorn
   0229-541380

 •  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
 •  Bedrijfs- en personenvoertuigen 
 •  Reparatie en onderhoud 
 •  Takel en berging 
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Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 
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Met deze pas krijg je kortingen bij diverse ondernemers in de regio. 
Normaal gesproken kost deze pas €10,- maar vanwege onze ‘ver-
jaardag’ delen we deze passen uit.
We hebben 3000 passen huis-aan-huis uitgedeeld!

Meer info over de deelnemende ondernemers en de kortingen die 
zij aanbieden: www.bbknk.nl/korting.

Ondernemers die zich ook willen aansluiten bij de Brass Kortings Pass zijn van harte welkom! 
Meld je aan op www.bbknk.nl/korting of stuur een mail naar secretaris.knk@gmail.nl en we ma-
ken het samen snel in orde! Er zijn verder geen kosten aan verbonden.
Hoe meer ondernemers deelnemen aan deze kortingspass hoe aantrekkelijker het wordt.
Zo wordt de Brass Kortings Pass een begrip in de regio!

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

DÉ MUZIKALE WANDELING DOOR SPIERDIJK
Op zondag 26 juni mogen wij u weer trakteren op een muzikale 
wandeling door ons mooie dorp Spierdijk.

Net als in 2019 zal deze wandeling aan de Zuid Spierdijkerweg zijn. 
Weer 10 mooie tuinen en 10 gevarieerde optredens. De tuinen zijn 
genummerd van 1 tot en met 10 maar in welke tuin je begint maakt 
niet uit. De route bepaal je zelf aan de hand van ons programma. We 

hebben zeer verschillende artiesten dus dat belooft veel goeds.

Bij slecht weer hebben wij een alternatief programma zodat wij onze bezoekers niet teleur hoeven 
te stellen. Maar daar gaan wij natuurlijk niet vanuit. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan zullen 
wij u hiervan op de hoogte brengen via onze Facebookpagina.

De optredens zullen dit jaar om 13:30 uur beginnen en eindigen rond 17:00. Daarna zullen wij 
het evenement weer feestelijk en vooral muzikaal afsluiten met een gezellig eindfeest. Dit jaar zal 
het plaatsvinden bij de familie Klarenbeek aan de Zuid Spierdijkerweg 90.

De organisatie heeft er zin in, de muzikanten zijn er klaar voor en de tuineigenaren zijn druk bezig 
om u in hun bijzondere tuinen te kunnen ontvangen. Wij zien u graag op 26 juni. 

Voor de goede orde willen wij nog even meegeven dat wij alleen contant geld accepteren. 
Pinnen is helaas niet mogelijk.

Cok Snoek, Margret Snoek, Theo Koning
Irma Feld, Bas Knijn, Karin Eggers
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De Heraut kan niet zonder uw financiële bijdrage!

Ook dit jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor De Heraut. 
Sinds 2013 ontving u geen afzonderlijke brief meer maar een girokaart in 
De Heraut. Omdat girokaarten vrij duur zijn in aanschaf en bijna niemand ze meer 
gebruikt, hebben we vanaf dit jaar een QR-code waarmee u kunt betalen.

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. 

Uiteraard kunt u uw bijdrage ook elektronisch of via een overschrijving overmaken op 
onze bankrekening NL94 RABO 0307 6102 92 
t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland 
o.v.v. Vrijwillige bijdrage 2022

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 hebben al enige jaren de ‘luxe’ van een voltallig bestuur. De redactie is vorig jaar 
versterkt met Yvonne Louwes. Maar we hopen nog steeds op een voltallig redactieteam 
van vier personen. Als u ook maar enigszins denkt “Misschien is het iets voor mij” 
nodig ik u uit te reageren naar Els, Miranda of Yvonne. 
Sinds begin dit jaar verzorgt Bea Otjes de foto’s op de omslag van de Heraut wat 
hiervoor door Ella Wijnker werd gedaan. 

In de Corona-maanden bleef de Heraut verschijnen, weliswaar met weinig kopij. 
Hopelijk ligt dat achter ons en blijft de Heraut de komende maanden weer dik met 
informatie van verenigings- en publieksactiviteiten. En zorgt u er met z’n allen voor 
dat we het jaar financieel goed kunnen afsluiten. 
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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. Ik wens u een goede gezondheid en veel leesplezier met De Heraut in 2022 en 
ook de komende jaren.

Nieuws, plaats het in De Heraut!

Jan Besseling
voorzitter

Tel. 06-10773131
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SLAPELOOS?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam

SCHOLIEREN/STUDENTEN OPGELET!!!

bollenpellen begint weer!!!
Ben jij of ken jij iemand die klaar is met de examens, school, studie 
of tijdelijk op zoek is naar werk? Ben jij tussen de 14 jaar en 28 jaar, 
wil je nog wat vakantiegeld verdienen !!!

Ben jij minimaal 6 dagen beschikbaar tussen de periode 
van +/-  27 juni t/m +/- 15  augustus 2022.
Mail dan naar onderstaand adres 

Verder zoeken wij ook scholieren/studenten die ons zaterdag team 
wil versterken. Wij bieden je bijna het hele jaar rond werk met 

diverse werkzaamheden in de tulpen kassen.

Tevens zijn wij voor de periode eind juni t/m eind juli 2022 

op zoek naar een enthousiaste ervaren tractor chauffeur.

Ben je gemotiveerd en geïnteresseerd stuur ons dan een mail naar:
cunyblom@quicknet.nl of een whats app berichtje naar: 06-51617031 
Adreslocatie: Jos Blom Bv. Julianastraat 6, Avenhorn
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HET SILANI BERKENSLAG TOERNOOI

Week 36 van dit jaar wordt een beestachtig prachtige week.

Het zonnetje zal deze week volop schijnen, dit uit betrouwbare bron vernomen, sportiviteit en 
gezelligheid zal aanwezig zijn, dit uit het verleden meegenomen, en tevens zal onze altijd goed-
lachse, spontane, positief ingestelde, beestachtig goede Berkenslag crew aanwezig zijn om er mede 
met u voor te zorgen dat het toernooi goed verloopt. Twee nieuwe gezichten zullen ons team 
versterken. Kim en Timo, zeker niet onbekend en hebben reeds vorig jaar hand- en spandiensten 
voor het toernooi verricht. Wij verheugen ons op een heerlijke week vol sportiviteit, gezelligheid 
en een grote deelname, dus schrijf u snel in! 
 

Let op! 
Nieuw dit jaar is een extra categorie de Dubbel 50+!

De inschrijving is reeds geopend en men kan zich inschrijven via toernooi.
nl. om mee te kunnen doen aan het gezelligste en sportiefste toernooi van 
Noord-Holland in die heerlijke week in september.

Een sportieve groet, De Berkenslag crew

HALLO TONEELLIEFHEBBERS,
Ook wij zijn weer begonnen met de toneelrepetities. 
Op vrijdag 28 oktober en zaterdag 29 oktober willen we het vrolijke en 
spannende stuk “Waar verstoppen we het lijk” ten tonele brengen in zaal 
Dolleburg.

We zijn blij dat Milika, Jolanda en Bart een rol in dit toneelstuk willen 
vervullen en dat gaat natuurlijk helemaal goedkomen onder de bezielen-

de leiding van onze nieuwe regisseuse Linda en souffl euse Helmy. Met z’n allen gaan we er weer 
wat moois van maken. 

Nieuwsgierig geworden? Zet dan die datums alvast in je agenda. 

TOI – TOI – TOI allemaal.

WWW.TONEELDEGOORN.NL

Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven

SLAPEL OOS?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam

SCHOLIEREN/STUDENTEN OPGELET!!!

bollenpellen begint weer!!!
Ben jij of ken jij iemand die klaar is met de examens, school, studie 
of tijdelijk op zoek is naar werk? Ben jij tussen de 14 jaar en 28 jaar, 
wil je nog wat vakantiegeld verdienen !!!

Ben jij minimaal 6 dagen beschikbaar tussen de periode 
van +/-  27 juni t/m +/- 15  augustus 2022.
Mail dan naar onderstaand adres 

Verder zoeken wij ook scholieren/studenten die ons zaterdag team 
wil versterken. Wij bieden je bijna het hele jaar rond werk met 

diverse werkzaamheden in de tulpen kassen.

Tevens zijn wij voor de periode eind juni t/m eind juli 2022 

op zoek naar een enthousiaste ervaren tractor chauffeur.

Ben je gemotiveerd en geïnteresseerd stuur ons dan een mail naar:
cunyblom@quicknet.nl of een whats app berichtje naar: 06-51617031 
Adreslocatie: Jos Blom Bv. Julianastraat 6, Avenhorn
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De Mobiele Bankservice 
Soms lukt het niet om je dagelijkse bankzaken zelf te regelen of om 
daarvoor naar ons te komen. Om je goed te helpen, hebben we de 
Mobiele Bankservice. 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 722 6600. 
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DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1910

Ze noemden dit al het Westeinde, volgens de tekst op de kaart, maar het is nog Kerkebuurt.

Links is het gedeelte tussen de fi etsenwinkel van Jan Bakker (de post) en de slagerij van Waker, 
(daarna Schouten) nog niet bebouwd.

Het tweede pand rechts was destijds een wagenmakerij van Cornelis Valentijn (geboren in 1880), 
hij staat in de deuropening; later werd het de zaak van Graftdijk. 

In de boerderij vooraan, met huisnummer 214, woonde later Gerrit Kommer, de melkboer.

In de jaren omstreeks 1950 heeft de familie Neij hier gewoond. Zij huurden de woning van de 
familie Kommer.

Omstreeks 1954/55 is de familie Neij verhuisd naar Medemblik.

Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

De Mobiele Bankservice 
Soms lukt het niet om je dagelijkse bankzaken zelf te regelen of om 
daarvoor naar ons te komen. Om je goed te helpen, hebben we de 
Mobiele Bankservice. 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 722 6600. 
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Ma. gesloten, di/wo op afspraak, do/vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

25 jaar een begrip in Westfriesland!
Vraag maar aan uw buren.

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

* Peronda * Magica Ceramica
* Inca Tiles * Terratinta Ceramiche
* Colorker. * Emil Ceramca.

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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DE ACCU VOL….
En de renpaardjes staan al te trappelen om met hun berijder te gaan genieten op deze zonnige 
fietsdag van de KBO. 10 uur wees de klok van de Rabobank en dat betekende dat de karavaan 
in positie werd gezet voor de start. De beveiligers trokken hun oranje hesjes aan om de stoet te 
begeleiden. En langzaam kwam die op gang. Paul had bedacht om tegenwind te beginnen en 
wind in de rug voor het laatst te bewaren. En zo geschiede. We gingen richting Berkhout en via 
Bobeldijk richting Hoorn. Een paar slimmeriken wisten het al….bij de ijsbaan koffie!!! Ha ha ..mis, 
stug doorfietsen richting Wognum. Ondertussen werd er gespeculeerd wat er toch in de kartonnen 
doos achter op Paul zijn fiets zou zitten. Appeltaart?? Voor bij de koffie ! Daar komen we nog 
wel achter. Via Abbekerk fietsten we Benningbroek binnen. Allemachtig wat een mooi dorp. Een 
smalle dorpsstraat werd geflankeerd door hoge groen getooide bomen, waar de zon geregeld een 
gouden schaduw overheen produceerde. En hier was dan de eerste stop. 
Bij particulieren zomaar achter hun huis waar hun tuin de grote blikvanger was. Strakke gazonnetjes 
(mooi groen en er was geen onkruid te bekennen), prachtige bloempartijen, kippen en een kas vol 
aardbeien. Dat was dus koffie met zelfgemaakt aardbeiengebak. En afrekenen was niet nodig! DE 
KBO TRAKTEERDE!! Dank je wel KBO. 
Voordat de stoet aan opstappen dacht, werd er eerst nog een statiefoto gemaakt op een mooi 
plekje in de tuin. De reis werd vervolgd. Op naar Hauwert en richting Nibbixwoud. We fietsten 
door West-Friese landerijen, tot de horizon vol met koolsoorten. Indrukwekkend! En daar was 
Zwaagdijk-Oost en later Zwaagdijk-West. Een lang fietspad waar geen end aan kwam. Halverwege 
zagen de oplettende onder ons nog een lunch gelegenheid, maar …..Paul en Cor (onze voorrijders) 
zagen dat zeker niet. Jammer, Paul had zeker iets anders in zijn hoofd. En zo gingen wij lekker voor 
het windje weer op naar Hoorn. Via het Keern verder naar Camping Het Venhop en daar “Aan 
de overkant” konden we van onze welverdiende rust genieten. Het was inmiddels 14 uur dus je 
hoorde hier een daar een maagje rammelen. De uitbaatster was op dit moment alleen, geen kok, 
en wat tekort sinaasappels om uit te persen. Maar voor haar geen probleem, ze was maar al te blij 
met zoveel klanten op het terras. Ze schakelde haar hulptroepen in en alles werd netjes geregeld. 
De uitsmijters waren ook deze keer weer erg gewild….maar ook de pistoletjes met beleg waren 
niet te versmaden. Na een tijdje uitbuiken moesten we toch maar weer eens opstappen en gingen 
richting huis. Voor de liefhebbers nog een ijsje toe bij de Zneckbar . Al met al kijken we terug op 
een zeer geslaagde dag. Maar wat zat er nou in de kartonnen doos achter op de bagagedrager van 
Paul zijn fiets ??? 

Ria Lenting
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Tonni´s haarverzorging 
Uw kapster aan huis 

 Knippen  Dames/Heren :    € 16,50 
 Knippen  Kind t/m 13 jr. :    € 11,50 
 Highlights vanaf              :    € 25,00 
 Permanent                       :    € 55,00 
 Bruidskapsel                    :    € 65,00  

 

Voor info of om een afspraak te maken: 

Tonni Grooteman - tel: 06-2324 4979 

 
 

 

SCHOLIEREN/STUDENTEN OPGELET!!!

bollenpellen begint weer!!!
Ben jij of ken jij iemand die klaar is met de examens, school, studie 
of tijdelijk op zoek is naar werk? Ben jij tussen de 14 jaar en 28 jaar, 
wil je nog wat vakantiegeld verdienen !!!

Ben jij minimaal 6 dagen beschikbaar tussen de periode 
van +/-  27 juni t/m +/- 15  augustus 2022.
Mail dan naar onderstaand adres 

Verder zoeken wij ook scholieren/studenten die ons zaterdag team 
wil versterken. Wij bieden je bijna het hele jaar rond werk met 

diverse werkzaamheden in de tulpen kassen.

Tevens zijn wij voor de periode eind juni t/m eind juli 2022 

op zoek naar een enthousiaste ervaren tractor chauffeur.

Ben je gemotiveerd en geïnteresseerd stuur ons dan een mail naar:
cunyblom@quicknet.nl of een whats app berichtje naar: 06-51617031 
Adreslocatie: Jos Blom Bv. Julianastraat 6, Avenhorn
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OP 19 MEI 2022 WERD ER VOOR DE OBBB 
Dit is de ouderenbond Berkhout Bobeldijk die een Amerikaanse 
middag georganiseerd hadden.

Marius Thijssen was uitgenodigd om een verhaal over de Grand 
Canyon te komen vertellen.

Marius had twee maal de Canyon bevaren met een grote Kajak voor 5 personen.

Het beeldmateriaal was adembenemend, de mooiste vergezichten werden vertoond.
In de pauze werden de leden verrast met en grote Donut en een kop koffi e of thee.

Na de pauze ging de spreker verder met de uitleg hoe oud en hoe lang de Canyon was. 
De meeste leden moeten er niet aan denken om in zo’n bootje door stroomversnellingen te varen, 
waar de kans dat je omslaat heel reëel is. 
De hygiëne is ook heel belangrijk op zo’n boottocht. Er is geen verbinding met je telefoon. Je bent 
op jezelf aangewezen. 

Ook mag er niets in de natuur achtergelaten worden behalve je voetstappen.
Na de vertelling werd de spreker door onze voorzitter bedankt en werd hem een fl es wijn aange-
boden. 

Na de voorstelling werden de 
leden uitgenodigd om in de 
Ridder naar de grote zaal te 
gaan waar men een warme 
maaltijd kreeg op z’n Ameri-
kaans.

Een grote hamburger met friet 
en een salade.

Zo werd de middag lekker afgesloten en konden de leden met een goed gevulde maag huiswaarts 
keren.

Bestuur OBBB

   

Tonni´s haarverzorging 
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 Knippen  Kind t/m 13 jr. :    € 11,50 
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 Bruidskapsel                    :    € 65,00  
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WE KIJKEN NAAR DE KLINKERSTRAAT VAN GROSTHUIZEN IN DE JAREN 1960. 
De twee piramidedaken op de achtergrond zijn van de stolpen Welgelegen en Mijn Genoegen. 
Links zien we het busje van Pé de Jong. Vele decennia was hij een begrip in Grosthuizen en Schar-
woude. 
De Jong nam in 1963 de melkzaak van Armand Jonker over, op Grosthuizen 62. Van daaruit ging 
De Jong zijn waar venten langs de deuren. Eerst met een busje, maar toen zijn vrouw Gerie Dele-
marre mee ging helpen, kwam daar een aanhangwagen bij. Dit gaf ruimte voor kruidenierswaren. 
De zaken gingen goed en daarom kwam er een echte rijdende winkel. Dagelijks gingen ze de hui-
zen langs om hun waar te verkopen. Toen in 1970 de laatste kruidenier van Scharwoude (Dolfi ng) 
stopte, kwam er een tweede rijdende winkel. 

Uiteindelijk bleek dit niet zo rendabel. Daarom beslo-
ten ze alle huizen te bedienen met één wagen, maar 
dan om de dag. Nog ging het venten door, tot De Jong 
zijn rug versleten was. 
Een opvolger werd niet gevonden, dus op 31 januari 
1990 was het defi nitief afgelopen. Een einde van een 
tijdperk, dat groots werd gevierd. Een grote schare te-
vreden klanten zorgde voor een fantastisch afscheid, 
met zelfs schoolkinderen die een afscheidslied zongen. 

Om weer terug bij de foto te komen, het huis rechts, 
achter het busje, is verdwenen. Tegenwoordig staat 
hier een twee-onder-één-kap. 

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
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DE ZONNEBLOEM
AFD. DE GOORN/AVENHORN E.O.

JUBILEUM EN LOTENVERKOOP
Een prachtig uitgesteld (door de coronasluiting in 2021) 40 jarig jubileumfeest 
heeft onze afdeling met 75 gasten en vrijwilligers mogen vieren bij La Mère Anne 
in Oudendijk. ’s Middag werden we met koffie en petit fours ontvangen waarna 

een borreltje geschonken werd.

Hierbij werd Andrea Pronk in het zonnetje gezet door verenigingsconsulent 
Gerrie Mencke. Andrea is namelijk vanaf de oprichting van onze afdeling 
actief als vrijwilligster voor bezoekwerk, bestuurslid en lotenverkopen. Zij 
kreeg een mooi insigne opgespeeld en een oorkonde. Onze voorzitter Mo-
nique overhandigde de bloemen en een prachtig beeldje.
Imca Marina wist vervolgens met haar eerste optreden nog meer gezel-
ligheid te brengen voordat het diner begon. Tussen voor- en hoofdgerecht 
werden we verrast door wethouder Win Bijman die namens Gemeente 
Koggenland onze afdeling kwam feliciteren en een cheque overhandigde 
aan de penningmeester.

Met Imca Marina is het geen feest als er geen polonaise is, wat heeft iedereen daarvan genoten! 
Voorzitter Monique interviewde aanwezige oud bestuursleden en vrijwilligers, deze vertelden met 
veel plezier hun ervaringen en anekdotes. Voor velen een mooie terugblik in de tijd.
Deze prachtige dag werd met koffie en tevreden gezichten afgesloten.

LOTEN: U heeft misschien al een lotenverkoper aan de deur gehad. Is dat nog niet het geval dan 
zal dat de komende weken vast gebeuren. Onze afdeling ontvangt de opbrengst van verkoop en 
gebruikt dit voor haar activiteiten ten behoeve van haar gasten, zoals bijvoorbeeld voor het jubile-
umfeest, een aardigheidje met kerst, theetuin, theater of gezellige middag.
U kan ook loten via onze afdelingswebsite kopen, ook dan is de opbrengst direct voor ons. 
https://www.zonnebloem.nl/de-goorn U ziet aan de rechterzijde op het scherm een link voor 
aankoop en betaling.

Els Eijling, secretaris

OPENING NIESTEN
De Goorn – Vorige week zaterdag was de opening van het 
nieuwe pand van Regio Bank Niesten Assurantien in De 
Goorn. Patrick en Cara Niesten hebben al 19 jaar hun bedrijf 
op De Dwingel 5 en hebben per 1 maart de RegioBank 
overgenomen van Dave Imming en zijn verhuisd naar De 
Dwingel 13, het voormalige pand van Dave Imming. 

De opening werd verricht om 11 uur door wethouder 
Rosalien den Dolder, door het lint door te knippen voor de 
vernieuwde gevel en het prachtig verbouwde kantoorpand. 

De wethouder wenste Patrick en Cara veel succes. 
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Nu ook verse vleeswaren, 
wereldberoemde gehaktballen en worsten, 

salades en maaltijden
van slagerij Daan Ruijter uit Obdam

SPAR TIJMS
URSEM 072-5021751

AMMERDORFFERSTRAAT 3
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur zaterdag: 8.00 tot 18.00 uur
     zondag: 11.00 tot 18.00 uur

Gewijzigde openingstijden:
Vanaf zaterdag 2 april hanteren wij de volgende 
openingstijden:
MA t/m ZA 08.00-20.00 uur
ZO 09.00-18.00 uur

Nieuw bij SPAR TIJMS: uit eigen keuken: 
belegde broodjes, verse salades en heerlijke verse pizza

SPAR TIJMS
Ammerdorfferstraat 3 tijms@despar.info
1645 SH Ursem tel. 072-5021751

 
WIJ  ZIJN VERHUISD 

VAN DWINGEL 5 
NAAR DWINGEL 13.  

 
 

JE  KUNT DUS NU 
NAAST DE 

VERZEKERINGEN EN
HYPOTHEEK 

OOK BIJ  ONS 
TERECHT 

VOOR AL JE  BANKZAKEN! 

Dwingel 13
1648 JM De Goorn

 
info@niesten.nu
www.niesten.nu

0229-54 2764
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Ook Dave Imming was de hele dag aanwezig en werd bedankt voor zijn medewerking tijdens de 
verbouwing. De meeste grote banken verdwijnen uit de regio, maar Regio Niesten Assurantien 
blijft graag midden in het dorp staan, makkelijk bereikbaar voor iedereen. Het Postkantoor werd 
niet overgenomen en is verhuisd naar Ringe, voor al uw dierendingen op de Jaagweg 7/A . Die is 
gesloten op maandag en open vanaf 10 uur van dinsdag tot zaterdag.
De opening bij Niesten was een groot succes.

Corrie Bos

 

Achttien mei maakten wij, Vrouwen van Nu, een mooie tocht 
Die reuze leuk verlopen is en die er wezen mocht 

Onze vrouwen gingen goedgehumeurd op pad 
Want de dagelijkse sleur waren ze zat 

We waren met een-en-dertig dames welgeteld 
En voor de gelegenheid, 85-jarig bestaan, waren er ook acht auto’s 

besteld 
We waren mooi op tijd en we vertrokken dan ook stipt 
Nadat onze fotograaf ons eerst nog even had geknipt 

De weergoden waren ons ogenschijnlijk goed gezind 
Een stralende hemel en niet zo erg veel wind 

En voor we 't wisten hebben wij de afstand afgelegd 
En komen we allen in de boot “De koperen Hoorn” terecht 

Wat is dat alles vredig in die prachtige natuur 
En even later koffie, geserveerd vol geurig vuur. 

Daarna met frisse moed en zeer gesterkt 
Want er moet dan nog iets worden afgewerkt 

De enquête, die had zich in de nieuwsbrief eerder voorgedaan 
Dus al snel hadden wij de meningen op het papiertje staan. 

Van hoe het allemaal anders moet, 
 Is de huidige aanpak, na 85 jaar, nog wel goed? 
Met de lunch hapten we een lekker broodje weg. 

Al kletsend en genietend, wat smaakte ons dat zeg! 
Maar aan alles komt tenslotte een end 

Terug naar huis, na goed te zijn verwend. 
In snelle vaart gaat het zo door ons mooie land 

En heeft menigeen in de auto de vertellers op zijn hand 
Een vrolijke stemming vermaakt ons allen opperbest 
Misschien gaan we wel zingen, al is er geen orkest 

En hopelijk zonder oponthoud brengt onze chauffeur 
Ons keurig, bij de Ridder, weer voor de deur 

Zo eindigt dan een uitje die een fijne indruk achterlaat 
Waarover in de toekomst vast zal worden nagepraat 
Kortom, het was een heerlijke en goed geslaagde dag 
Zoals misschien gebleken is uit dit beknopt verslag. 

Het bestuur van de VvNu Berkhout/Bobeldijk wenst iedereen een hele 
fijne zomer toe. We hopen iedereen in september weer te mogen begroeten in de Ridder in 

Berkhout. 
Bent u geen lid maar wel geïnteresseerd, kom dan gerust eens langs om te kijken op onze 

vereniging iets voor u is! U bent altijd welkom.

VROUWEN VAN NU

Bezoek Floriade
Vrijdag 20 mei vertrokken 44 dames van de Vrouwen 

van Nu uit Berkhout, Avenhorn, Hensbroek en Veenhuizen naar de Floriade in Almere.
De bus stond klaar op de parkeerplaats bij Kwiek en vertrok stipt om 9.00 uur.
De dames hadden elkaar onderweg genoeg te vertellen en voor 
dat we er erg in hadden stonden we bij de Floriade. Daar werd 
nog even snel voor alle dames een pakje drinken uitgedeeld 
en had de organisatie voor iedereen een praktische oranje 
regenponcho, want de weersvooruitzichten waren niet al te 
best. Na het scannen van de toegangscodes waren we al rap 
binnen waar ieder gewapend met een plattegrond zijn eigen 
weg kon gaan. Het merendeel van de vrouwen ging direct op de koffie met de appeltaart af welke 
wij heerlijk in het zonnetje konden nuttigen. 

Er was genoeg te zien in het park, veel kunst, gemaakt van 
natuurlijke materialen, prachtig aangelegde tuinen waar op dat 
moment de uitgebloeide tulpen werden vervangen door mooie 
vaste planten in de mooiste kleurschakeringen. Een tochtje met 
de kabelbaan was ook een must, vanuit de hoogte kon je het park 
mooi bekijken. Ook verschillende landen presenteerden zich weer 
met verschillende paviljoens, deze vonden we helaas wel wat 
tegenvallen, het was allemaal niet meer zo uitbundig als bij de 

voorgaande Floriade.
Het mooiste vond ons groepje eigenlijk wel de ontwikkeling van allerlei bouw- en gebruiksmaterialen 
die gemaakt worden uit allerlei natuurlijke bronnen, ook het hergebruik van plantenresten/afval 
werd gepromoot. Duurzame bouwmaterialen vinden daarin hun oorsprong. Om drie uur barste de 
regen los, gelukkig stond de grote kas toen nog op ons programma waar wij onze ogen uitkeken 
naar de bonte verzameling bloemen en planten die ons land kweekt. 

Om vier uur vertrok de bus weer naar Avenhorn waar wij rond vijf uur weer aankwamen. Het was 
een hele gezellige en leerzame dag waar we op terug mogen kijken. Harmina ter Schure van de 
afdeling Avenhorn heeft zich ingezet om de bus vol te krijgen waarvoor alle vrouwen haar hartelijk 
bedanken.

Namens de Vrouwen van Berkhout/Bobeldijk en Avenhorn.
Waltraud van der Woude
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RK EDO HEREN 1 KAMPIOEN 4E KLASSE B!!!!
Op zondag 29 mei werd RK EDO heren 1 kampioen in de 4e Klasse B na een 4-1 winst op HSV 
Sport. In het seizoen 1956-1957 werd RK EDO ook kampioen in de 4e Klasse B en ging toen voor 
het eerst naar de 3e Klasse, 65 jaar terug dus, voorwaar een historische gebeurtenis dit kampioen-
schap. 

Het bestuur en de feestcommissie hadden er alle vertrouwen in, dat het 29 mei goed zou gaan en 
alles werd in het werk gezet om er in deze laatste thuiswedstrijd van het seizoen van heren 1 een 
mooi feest van te maken. Hoewel je de goden niet mag verzoeken, waren er zelfs kampioensjaals 
en kampioenshirtjes gedrukt en de KNVB was aanwezig met de oorkonde en de kampioenmedail-
les. Het resultaat heeft u vast al wel in de krant gelezen of via de radio N-H of radio Hoorn gehoord. 

De spelers en de staf werden na de wedstrijd op het veld in het zonnetje gezet en na een (korte) 
rondrit door het dorp op de kar van Pronk Tulpen met Bas als chauffeur kwamen ze weer op De 
Krom aan om verder te feesten. 1 voor 1 werden de spelers op het podium verwelkomt en hierop 
kregen ze de kampioenschaal uitgereikt.

Mooi om te zien hoeveel mensen zich inzetten voor de club om dit soort festiviteiten te regelen 
en als vrijwilliger voor vv RK EDO allerlei activiteiten te ontplooien, dan zie je goed hoe het leeft, 
voetbalvereniging RK EDO in het dorp. 
Als er gefeest moet worden, dan kunnen de leden, vrijwilligers en gasten goed bij RK EDO op de 
Krom terecht. Tot in de kleine uurtjes was het gezellig toeven op de Krom en de volgende morgen 
was er een mooie groep mensen om alles weer op te ruimen, want ja dat hoort er ook bij.

Naast heren 1 werd zondag 29 mei ook het jongens -17.2 team kampioen na een zeer spannende 
wedstrijd tegen Waterwijk asc uit Almere, door deze te winnen met 4 – 3 na een 3 – 1 achterstand 
en die mannen konden ook mooi gebruik maken van het podium en werden gehuldigd als ware 
kampioenen met een rondrit door het dorp.

RK EDO heren 1 volgend jaar dus actief in de 3e Klasse en geen derby’s meer tegen vv Berkhout, 
Kwiek’78 en St George, maar daar zal vast wel door de inventieve penningmeesters van de clubs 
wat op gevonden worden. 

Allen bedankt voor deze mooie historische dag 
29 mei 2022.

U kunt heren 1 en de staf feliciteren tijdens de 
kampioenreceptie op donderdag 16 juni a.s. in 
de kantine van ons sportcomplex De Krom, van-
af 20.00 uur.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter vv RK EDO

Voor de agenda:
Kampioensreceptie vv RK EDO heren 1: op donderdag 16 juni 2022 aanvang 20.00 uur
Medewerkersmiddag: zaterdag 25 juni 2022 aanvang 16.00 uur
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STICHTING KOGGENLAND ENERGIE NEUTRAAL
Stichting Koggenland Energie Neutraal houdt zich al een paar 
jaar bezig met informatie verstrekken en ervaringen delen over 
energiebesparing en verduurzaming van woningen in Koggen-
land. Koggenland Energie Neutraal (hierna gebruiken we de 
afkorting KEN) is niet verbonden aan de politiek of het bedrijfs-
leven. 

Voor het delen van informatie maken wij gebruik van een website: www.koggenlandenergie-
neutraal.nl, een Facebookgroep en Instagram. 
Waarschijnlijk kent u ons van de jaarlijks terugkerende warmtemetingen die door een groep 
vrijwilligers wordt uitgevoerd in onze gemeente. Deze scans maakt KEN bij huur en koop-
woningen. Isolatie, besparing en opwekking van energie is met de huidige energieprijzen een 
nog actueler onderwerp geworden hetgeen wij merken aan de reacties op door ons geplaatste 
artikelen.

KEN heeft speciaal voor huurders een korte enquête ontwikkeld om inzicht te krijgen in de 
wensen van huurders wanneer het over verduurzamen van de woning gaat. Vul de korte vra-
genlijst in, wij zorgen dat de antwoorden terecht komen bij het Gemeentelijk Woningbedrijf, 
De Woonschakel en de politiek.

De enquête is online in te vullen op www.koggenlandenergieneutraal.nl Ook bieden we de 
mogelijkheid een formulier op te halen bij de bibliotheek in de Goorn en Obdam, deze kunt u 
na het invullen daar ook weer inleveren.
KEN heeft geen invloed op hoe de verhuurder of de gemeente omgaat met uw wensen, we we-
ten wel dat het verduurzamen van huurhuizen ook een aandachtspunt van de gemeente Kog-
genland is. Samen kunnen we hen laten weten dat huurders ook graag hun steentje bijdragen.
Eventuele reacties van gemeente of verhuurders plaatsen wij op onze website en facebook-
groep. Levert u het geprinte exemplaar in bij de bibliotheek dan kunt u, indien gewenst, uw 
emailadres op het formulier achter laten zodat wij u op de hoogte kunnen houden.

SPORTIEVE SENIOREN
De club Sportieve Senioren traint op de dinsdagmorgen van half 10 
tot kwart voor 11 met koffi e na afl oop. 
Wat is er zo bijzonder aan: Sportieve Senioren legt de basis om op 
een sportieve verantwoorde manier ouder te worden. Veel aandacht 
wordt besteed aan evenwicht, buikspieren, technisch sportief 
wandelen. Het centrum van het lichaam is de romp, de ledematen 

zijn de hulpstukken. Dit alles onder de bezielende leiding van trainster Monique. Het is waar, 
ben je op wandelvakantie hoor je nog de stem van Monique op de achtergrond: korte pasjes Tine, 
buikspieren aantrekken. En automatisch corrigeer je je houding.
We lopen ons sportief warm, doen de verschillende oefeningen met uitleg voor de functie, sportief 
wandelen in een spelvorm, en cooling down. Dit alles in de buitenlucht. 
De basis is ondersteunend voor mijn hardloop- en wandelactiviteiten. Na de training volgt dus 
gezellig koffi edrinken met een lekker koekje erbij. Mannen (veld onderhoud) bedankt voor de 
lekkere koffi e. 
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Sportieve Senioren is een onderdeel van ARO’88. De groep bestaat uit mannen en vrouwen, 
variërend in de leeftijd van 55 tot 86 jaar. Ieder traint op zijn eigen niveau. Humor en socialiteit 
staat voorop. Er kunnen nog steeds leden bij, dan wordt het voor de vereniging ARO’88 iets 
aantrekkelijker. Dat dit gaat lukken, staat voor ons als een paal boven water. Er komen alleen maar 
meer senioren en we willen allemaal blijven wandelen tot ons 95ste. Wat let ons. 
Bij deze dus een inkijkje in het sportieve gebeuren op de dinsdagmorgen. Ik zou zeggen: wil 
je iets doen aan je conditie, ben je geblesseerd of wil je overdag trainen, kom een keer langs 
op de dinsdagmorgen op het ARO-terrein op het sportcomplex aan de Stationsweg. Een goede 
investering voor je oude dag.  Neem eens een kijkje op de website www.aro88.nl daar staan leuke 
foto’s van de senioren in actie.

Groet Tine

AGENDA 15-06 T/M 29-06 2022

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Woe 15-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 15-06 16.00-19.00 uur De Ridder Berkhout Afscheidsreceptie 
    huisartsen Berkhout
Vr t/m zo 17-06 t/m
  26 -06 Berkhout Jubileumweek voetbal-
    vereniging Berkhout
Za 18-06 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za 18-06 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 19-06  Amusementtocht Berkhout
Ma  20-06 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Woe 22-06 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Vr t/m zo
24-06 t/m 26-06 11.00-17.00 uur Bobeldijk 25 Beeldentuin
Za 25-06 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 25-06 20.00 uur Parkschouwburg Jubileumconcert Kunst 
    naar Kracht met 
    Shirma Rouse
Za 25-06 20.00 uur De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering 
    Rederijkerskamer Elena
Za 25-06 20.15 uur Berkhouter Kerk Maurits Fondse zingt
    Billy Joël
Ma  27-06 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Wo 29-06 20.00 uur De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering 
    Rederijkerskamer Elena
Woe 29-06 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Vr 01-07 20.00 uur De Grost, Grosthuizen Toneeluitvoering Rederijkers-
    kamer Elena
Za 09-07 13.00 uur “Asveldje” Regio Muziekfestival m.m.v. 
   Pieter Grootstraat regionale HaFaBra orkesten
Za en zo 23-07 t/m 
 14-08  Kerk Oudendijk Foto-expositie en boekenbeurs
Zo t/m za 04/09 t/m-09/09 Berkhout Tennisvelden Berkenslag toernooi
   De Berk
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00 uur Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt

FAMILIEBERICHT

In memoriam
Op maandag 30 mei heb ik afscheid moeten nemen van mijn

“Hoofd” Piet
P.C. Laan

Piet, bedankt voor alle mooie jaren, dit ook namens alle lieve kinderen, vaarwel.

St. Nicolaas  
(Freek)

Voor alle lieve aandacht, in welke vorm dan ook,
voor en tijdens het verlies van onze lieve kleinzoon

Hannes Paauw

zeg ik u alle hartelijk dank.

Tiny de Wit-Dekker
en gezin

TENSLOTTE

Te koop: Diverse playmobil voor de leeftijd van 4-10 jaar w.o. luchthavenbrandweer (5337), 
brandweer pompwagen (9464), brandweer ladderwagen (9463) en grote brandweerkazerne 
(9462); diverse uitvoeringen van Summerfun w.o. tentencamp, camping; en uitvoeringen van City 
Life!

Ben je geinteresseerd info tel. 0229-543345
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Te koop: mooie gazelle herenfiets, 61 cm, 3 versnellingsnaaf, € 250,- en voor de liefhebber een 
originele KOGA MYATA sport/race fiets met gewoon stuur uit 1980 € 50,-

Inlichtingen: Anneke van Bemmel, tel. 06-51095378, liefst via wa

Gezocht hulp bij 3 paarden: Je moet affiniteit hebben met paarden, betrouwbaar zijn, zelfstan-
dig kunnen werken en circa 2 uurtjes per dag tijd hebben om de paarden te verzorgen, kunnen 
logeren, uitmesten en minimaal 16 jaar oud zijn. Het liefst in de ochtend en je krijgt hiervoor 
betaald. Wel hangt de vergoeding / bedrag af van je kunnen.

Info via 06-33942718

Gevonden langs het fietspad van de Braken ter hoogte van Spierdijk een babyschoentje van het 
merk Adidas. Wie o wie mist deze? info  06-48664197

Gevonden: Op 24 mei jl. heb ik een sleutel gevonden op de parkeerplaats van de Vijverhof in 
Avenhorn. Aan de sleutel hangt een blauw plastic label. Is de sleutel van u, bel dan naar:
0229-551470, dan kunt u hem daar weer ophalen. 

Gezocht: Ik was mijn step vergeten bij de Hema in Avenhorn. Nu is hij weg... Heeft iemand hem 
gezien? Wil je mij dan bellen? Hij is zwart met gouden strepen van het merk Black Dragon.

Groetjes Maartje  Tel. 06-14924790

Open Atelierroute: 24, 25 en 26 juni van 11.00 tot 17.00 uur.
Beeldentuin, Bobeldijk 25, Berkhout. Voor info: www.cobidierikx.nl

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslottes’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties 
dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut de Goorn. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 22 juni vóór 17.00 uur via de e-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.


