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VAN REDACTIEZIJDE
We gaan op vakantie en nemen mee……Voor de één is dit een boek/ereader voor de ander sportattributen en weer een ander gaat voor spelletjes,
maar hoe dan ook we gaan even doen waar we zin in hebben en dat kan
natuurlijk ook gewoon vanuit je achtertuin als je ervoor kiest om thuis te
blijven.
Deze Heraut is de laatste voor de vakantie. Ook wij van de redactie zetten
de knop even om. Lees nog even alle leuke verslagen voor u weggaat en
denk nog even aan de vrijwillige bijdrage!
Wij wensen wij u allen een fijne vakantie, waar u ook heengaat en wat u
ook gaat doen. Tot ziens!
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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 WestFriesland.
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 E-mail: info@hospicehoorn.nl www.hospicehoorn.nl
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER Prins Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster
Tel. 0299-682020 E-mail: 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.
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WILGAERDEN
Thuiszorg voor de oudere mens of in één van onze woonzorgcentra of (zorg) appartementen. Voor
thuiszorg is er ons wijkzorgteam. www.wilgaerden.nl of 0229-287728
ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt hier terecht voor vragen o.a. over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding,
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven en bij mantelzorgondersteuning.
Het zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente Koggenland die
samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl
VRIJWILLIGERS
Heeft u hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen? Via 0229-216499 of
via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als vrijwilliger.
VERVOER
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld huisarts, tandarts of ziekenhuis dan kunt u bellen 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

ZOMERVAKANTIE HUISARTSENPRAKTIJK BERKHOUT
In verband met de zomervakantie zijn er gewijzigde openingstijden van Huisartsenpraktijk Berkhout van
maandag 18 juli t/m vrijdag 5 augustus:
Op maandag, woensdag en donderdag is er geen arts
aanwezig, de assistente kan voor spoedgevallen met dr. Coppes in Avenhorn overleggen.
Op dinsdag en vrijdag is de praktijk gesloten en kunt u voor spoedgevallen contact opnemen
met dr. Coppes in Avenhorn.
Huisartsenpraktijk Avenhorn: Kolblei 18 - tel.: 0229-541225
De patiënten die hun medicatie van apotheek Wognum bij ons ophalen kunnen deze vakantieweken hun medicijnen alleen in Wognum zelf afhalen:
Adres: Boogerd 4A in Wognum.
Voor spoedgevallen buiten praktijkuren neemt waar:
Centrale Huisartsenpost te Hoorn
Adres: Maelsonstraat 5 (naast de ingang v.d. parkeergarage van het Dijklander Ziekenhuis) tel.
(0229) 29 78 00
Op maandag 8 augustus is de praktijk weer normaal geopend!
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Gemeente Zeevang en Oudendijk

Berkhout
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of
huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant.
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de
scriba.
ds. J. J. (Hans) Reedijk
tel: 0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Ledenadministratie;
tel: 072 - 50 21 805 e-mail info@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen?
Meldt u zich dan aan via de website.
KERKDIENSTEN
datum tijd

plaats

31 juli
10.00 uur
		
07 aug. 10.00 uur
07 aug. 10.00 uur
14 aug. 10.00 uur
14 aug. 10.00 uur

Oosthuizen
dhr. P.Verschoor
Gezamenlijke dienst met PGK
Berkhout
dhr. T.Heijboer
Beets
ds. B. Stobbelaar
Avenhorn             ds. O.Reitsma         
Oosthuizen
dhr. K. van Lenten

21 aug.
21 aug.

10.00 uur Ursem                 
10.00 uur Oosthuizen

voorganger

mevr.J. de Ruiter        
mevr. I. Beemster

organist
dhr. J. Stens
dhr. J. Stens
mw. D. Schuijtemaker
mw. B. Conijn
dhr. E. Hinfelaar
dhr. J.Stens  
dhr. T. Koelstra

28 aug. 10.00 uur Berkhout              ds. H. Reedijk             
		
Gezamenlijke dienst met PGZO

mw. D. Schuijtemaker

04 sept.

mw. B. Conijn
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10.00 uur Avenhorn

ds. M.Camarasa

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

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

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten of behoefte heeft aan een
telefoongesprek, neemt u dan contact op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.
HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen. De Stichting
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt
gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties.
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 		
HWK Hulpverlening  p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn   
telefoon 0229-27 16 84

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 30 JULI T/M 5 AUG. 2022
Zat. 30 juli
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 31 juli
9.30u
Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 6 T/M 12 AUGUSTUS 2022
Zat. 6 aug.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 7 aug.
9.30u
Eucharistieviering met samenzang
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.
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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

Vormsel 2023
Aan alle ouders van kinderen uit groep 7,
Beste ouders,
Wanneer uw kind gaat beginnen aan groep 8 van de basisschool komt naast de keuze voor de
middelbare school wellicht ook de keuze of uw kind zich laat Vormen?
Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een wikken en wegen wat te doen. In deze
tijd waar alles flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de kerk daar soms niet meer
tussen te passen. Maar vooral als beginnend puber, kan het geloof je helpen je staande te houden
in een veeleisende wereld, waar van alles met jou en je omgeving gebeurt….
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier onder meer op in te spelen.
Wij werken als Vormselwerkgroep met het Vormselproject: “In vuur en Vlam”. Een eigentijds en
modern project vol actie en met een werkboek dat de kinderen zeker zal aanspreken.
Kinderen uit groep 8 van de Droomgaard, Grosthuizer school , Geert Holle school, Sint Bernadette
en Jozef en Maria school ,Ursem ,Bavo en Langereis school(of een andere school voor (speciaal)
basisonderwijs, kunnen worden gevormd mits zij de hele voorbereiding hebben meegedaan. Daarnaast rekenen we op de hulp van u als ouders.
In november 2022 staat de voorstelviering gepland en de Vormselviering zal in februari/ maart
2023 plaatsvinden. Op dit moment hopen wij dat de voorbereidingen vanaf september 2022 starten
Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren 01-09-2022 bij één van de werkgroep leden of in
de brievenbus van de kerk.
Met vriendelijke groet,
Voorbereidingsgroep Vormen,
Patricia Bakker, Miriam Booi, Carolien Timmer, Jacqueline van Kampen,
Danielle Kunst en Saartje de Wit
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Vormsel 2023 Aanmeldingsformulier
Ja, mijn/onze zoon/dochter doet mee met de vormsel voorbereidingen.
De kosten bedragen € 20.00 .
Voornamen:...................................................................................................................................................................................................................
Roepnaam:.....................................................................................................................................................................................................................
Achternaam:.................................................................................................................................................................................................................
Geboortedatum:........................................................................................................................................................................................................
Adres:.................................................................................................................................................................................................................................
Telefoon:..........................................................................................................................................................................................................................
E-mailadres:...................................................................................................................................................................................................................
Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond, deze zullen niet op social media worden verspreid.
Datum van doop:......................................................................................................................................................................................................
Parochie:..........................................................................................................................................................................................................................
te:…………………………………………………………………………
Handtekening:…………………………………………………………………………
Graag uiterlijk inleveren 01-09-2022
Bij voorkeur mailen naar vormseldegoorn@hotmail.com. Of bij een van de werkgroep leden, in de
brievenbus of bij de kerk van de Goorn, Spierdijk of Ursem.

De Heraut kan niet zonder uw financiële bijdrage en niet zonder redactie!
Enige tijd geleden heeft u een Heraut ontvangen met ons verzoek aan u om een vrijwillige bijdrage.
Dit jaar was het een Heraut met QR-code in plaats van een acceptgiro. Als u al een bijdrage hebt
overgemaakt: onze hartelijke dank!
Zo niet, dan hierbij onze herinnering: Ook dit jaar vragen wij u een vrijwillige bijdrage voor De
Heraut. 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. Onze bankrekening is NL94 RABO
0307 6102 92 t.n.v. Stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland o.v.v. Vrijwillige bijdrage 2022.
De oproep voor nieuwe redactieleden heeft helaas nog niet geleid tot een vierde redactielid. Graag
willen we de redactie weer terugbrengen naar de beoogde sterkte van 4 personen.
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Daarom nogmaals een oproep om te reageren en u aan te melden bij Els, Miranda of Yvonne als
redactielid voor de Heraut.
We vinden het belangrijk dat u, verenigingen en organisaties, erop mogen rekenen dat we uw
dorpsnieuws plaatsen. 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 alsnog uw financiële
bijdrage te storten zodat we op de huidige manier kunnen blijven doorgaan en/of u aan te melden
als nieuw redactielid. Nieuws, plaats het in De Heraut!

Jan Besseling, voorzitter

Telefoonnummer 06-10773131

Doortrappen West-Friesland: Gratis fietscheck voor senioren
Hoe een Westfries moet fietsen, dat hoef je ze niet
uit te leggen. Fietsen doen ze tenslotte al bijna heel
hun leven. Maar ze worden ook langzaam een dagje
ouder, dus vragen ze zich wel eens af hoe lang dat
nog goed, veilig en plezierig gaat. Daarom is de gratis fietscheck voor senioren in het leven geroepen.
Laat u de fiets ook even controleren in de week van
25 t/m 30 juli?
Wist u dat bij de meeste fietsen de bandenspanning
niet goed is afgesteld? En hoe zit met de juiste zadelhoogte? Met een goed afgestelde fiets bent
u veiliger en prettig in beweging. Wacht daarom niet langer en maak gebruik van de gratis fietscheck. Laat uw fiets goed afstellen en ontvang adviezen van de fietsspecialist.
Fietscheck
De fietscheck doet u in de week van 25 t/m 30 juli bij een van de deelnemende fietswinkels in de
regio. Kijk voor een overzicht op https://jouw.teamsportservice.nl/west-friesland/. Heeft u nog
vragen of wilt u meer informatie over Doortrappen? Kijk dan op Doortrappen.nl of neem contact
op met Paul Molenaar van Team Sportservice via pmolenaar@teamsportservice.nl.

ZOMER VAKANTIE 2022
THEATER VOOR JONG EN OUD - ELLA SNOEP
In een 17de-eeuwse stolpboerderij in Abbekerk vlakbij Medemblik
FAMILIEVOORSTELLING vanaf 4 jaar
26 juli t/m 25 augustus dinsdag, woensdag en donderdag om 14.00
uur. Prijs: 8 euro volwassene/ 4 euro kind
Contant betalen/reserveren mogelijk, Abbekerk Dorpsstraat 69 / tel:
0229 581822
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FAMILIE GRIZZLY OP SURVIVAL
VERRASSEND  SPANNEND  SFEERVOL
Vijf beren gaan overleven in de natuur. De échte natuur. Hoe doe je dat als je alleen maar een
kampeerterrein of een dierenopvang kent. Je wilt iets doen, helpen en de wereld redden. Wie niet
waagt, beleeft niets.
De grond is hard, de bijen steken, de uilen roepen en beestjes kriebelen in je gezicht. En ach wat
verlangen ze naar een pizza. Grizzly, Panda, Wasbeer, Honingbeer en Koala maken er een hilarische, aandoenlijke en vrolijke belevenis van.
Projectie, kleine en grote poppen, Ella in berenpakken begeleid door de dansende muziek van
Frans Groen.
www.ellasnoep.nl

WANDELEN EN FIETSEN…. 27 augustus a.s. !
Wij wandelen en fietsen hier heel veel; steeds weer horen we dat we MOETEN BLIJVEN BEWEGEN!!
Natuurlijk is dat heel gezond, we zijn tenslotte niet geboren om ons leven stilzittend door te
brengen. Wij hier bewegen wandelend of fietsend dan ook vaak voor ons plezier. In Zuid Afrika is,
met name wandelen/lopen een noodzaak willen de mensen in de townships zich verplaatsen. Er
wordt daar heel wat afgelopen. Een enkeling beschikt misschien over een oude, rammelende fiets,
maar dat is een uitzondering; de meeste van de lokale mensen kunnen niet fietsen. De wegen/
paden in de townships zitten vol kuilen, er ligt mul zand en/of stenen. Wat zijn wij toch een
bevoorrecht volk; we leren fietsen als we 3 á 4 jaar zijn, we krijgen een fiets zo gauw we zonder
zijwieltjes kunnen en hebben alle tijd en gelegenheid om te oefenen op de mooiste fietspaden ter
wereld!
Ook dit jaar wil ik aan dat BLIJVEN BEWEGEN heel graag iets bijdragen! Net als in voorgaande
jaren, ( 2019 en 2020 uitgezonderd!) ) wil ik ook nu graag weer een actieve dag organiseren waar
velen van u aan kunnen deelnemen. Op zaterdag 27 augustus a.s. hebt u weer de gelegenheid
om van het mooie West Friese Landschap te genieten, Lopend of Fietsend! Deze dag staat weer geheel in ‘t teken van de TJOMMIE FOUNDATION en dus voor de vele mensen die in de townships
elke dag vele kilometers GEDWONGEN, (geen fiets en al helemaal geen auto,) lopen!!!
Dankzij de gastvrijheid van het kantoor van APPEL Notarissen mogen we op de 27ste augustus
weer vanaf hun adres aan de Dorpsstraat starten. U kunt zelf een wandel- of fietsroute uitkiezen
en krijgt voor onderweg een versnapering mee, natuurlijk zorgen we ook voor een heerlijk kopje
koffie!. U kunt starten in de ochtend tussen 9.00 en 10.00 uur. Het inschrijfgeld is net als voorgaande jaren € 5,00 per persoon, dat weer geheel ten goede komt aan het fantastische werk van
Hugo en Liesje Tempelman in Elandsdoorn Zuid Afrika. k hoop velen van u te ontmoeten; u mag
zich aanmelden op onderstaand tel.nummer, maar spontaan die ochtend aankomen mag natuurlijk
ook!! KOM EN BLIJF IN BEWEGING!!! Hopelijk tot dan.
Ik wens u allen een heel mooie zomer en een hele fijne vakantie!!
Met vriendelijke groet, Anneke Wisman, tel.nr. 0613859361 0f 0226 451879
Rek.nr. NL68RABO0138010722, t.n.v. A.Wisman-Meester, inz. Dr. Hugo Tempelman, ZA
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Afscheidsreceptie huisartsen Bergmeijer en Sturris
Wij zijn heel blij dat we toch nog – na twee keer uitstellen – een
echt afscheid hebben kunnen nemen - met een handdruk, met
woorden, met een lach en soms ook met een traan.
Twee van onze kinderen waren erbij en ook het gezin van onze
opvolgster Annemarie Lüchinger. Het was een stralende middag
tijdens de bijeenkomst in café de Ridder – we maakten ons af en
toe zorgen om de mensen die buiten zo lang in de zon moesten staan.
Maar dat dit alles weer kon, na de heftige corona-periode, vonden we geweldig.
Zo hebben wij veel mensen kunnen bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor alles
wat we met elkaar hebben mogen delen. Iedereen willen we hartelijk danken voor hun bijdrage
aan deze gebeurtenis – ook degenen die daarvoor en erna van zich hebben laten horen.
Huisarts zijn op een dorp heeft toch wel iets heel speciaals !
Met een hartelijke groet,
Jan Sturris & Hanne Bergmeijer

Muzikale vaartocht en feest op het plein
Vaartocht
Op zondag 3 juli namen een aantal muzikanten van de brassband
plaats in een polderschuit. In een andere schuit zaten diegenen die
tijdens de gemeenschapsveiling een plaats hadden gekocht voor een
muzikale vaartocht.
Je hebt ons misschien langs zien
varen of horen spelen, want beide
schuiten voeren door de diverse slootjes rondom de dorpen De
Goorn, Avenhorn en Berkhout. Met een hapje en een drankje,
begeleid door onze muziek hebben onze gasten ontzettend genoten van deze vaartocht.
Dus ook deze keer was de muzikale vaartocht een groot succes.
Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar!
Wie weet volgend jaar weer…
Muziekfeest op het plein
Zaterdag 9 juli hadden we samen met een aantal collega muziekverenigingen een mooi muziekfeest op het pleintje naast
ons verenigingsgebouw.
Het ‘asveldje’ was voor deze gelegenheid door onze leden en
vrijwilligers omgetoverd tot een waar festivalterrein waar het
aanwezige publiek kon luisteren naar de slagwerkgroep van
muziekvereniging Ursem, muziekvereniging Accordando Spierdijk, de Hoornse brassband, muziekvereniging Erato Spanbroek en New Brass & Rhythm.
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Aan het eind van de middag werd dit Regio Muziekfestival afgesloten met één groot orkest, samengesteld uit alle muzikanten van de deelnemende orkesten. Men sloot af met de mars “Holland
Jubelt”. Een vrolijke muzikale afsluiting van dit festival wat door het publiek luidkeels werd meegezongen.
In september gaan we weer starten met onze repetities en gaan we ons voorbereiden op de Nationale Kampioenschappen in oktober. Daarna volgen er in oktober, november en december nog een
aantal festiviteiten in ons jubileumjaar. Daarover later meer.

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!

Zonbescherming: Noord-Hollanders smeren
zich in!
De zomer is nu echt begonnen! Inwoners van Noord-Holland Noord gaan graag naar de kust voor wat verkoeling.
Maar aan zee zijn de zomers zonniger dan in het binnenland. Dat lijkt misschien fijn, maar het vraagt ook om goede zonbescherming. Een goede reden voor GGD Hollands
Noorden om leden van het gezondheidspanel vragen hoe zij zichzelf beschermen tegen de zon.
Ruim 2.700 leden van het Gezondheidspanel GGD Hollands Noorden hebben een korte online
vragenlijst over zonbescherming ingevuld. De resultaten vindt u in de factsheet in de bijlage.
Huidkanker voorkomen
Huidkanker is de meeste voorkomende vorm van kanker in Nederland. UV-straling, en vooral
verbranding door de zon, heeft een grote invloed op het ontstaan van huidkanker. In gebieden aan
de kust schijnt de zon in de drie zomermaanden samen gemiddeld ongeveer 100 uur langer dan
in oostelijk Nederland.
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Dat zie je terug in de cijfers: In de regio Noord-Holland Noord is het aantal vastgestelde diagnosen
melanoom, de meest gevaarlijke vorm van huidkanker, het hoogst van Nederland1. Gelukkig kun
je zelf veel doen om de schadelijke invloeden van de zon te beperken. Het advies is: regelmatig
zonnebrand smeren, beschermende kleding dragen (UV-werende kleding, zonnebril of hoofdeksel)
en de zon weren bij sterke zonkracht door bijvoorbeeld binnen te blijven tussen 12-15 uur.
GGD Hollands Noorden bevroeg de leden van het gezondheidspanel hoe zij zichzelf beschermen
tegen de zon.
Smeren, kleren, weren
Bijna 40 procent van de ondervraagden smeert zich vaak of altijd in met zonnebrandcrème als zij
naar buiten gaan op zonnige dagen en slechts 1 op de 5 smeert zich nooit of zelden in. De meest
genoemde reden om niet altijd zonnebrandcrème te gebruiken is dat er niet aan gedacht wordt.
Smeerpalen op openbare plekken zijn daarom goede initiatieven die je eraan herinneren en het je
makkelijker maken om je in te smeren. Het merendeel van de inwoners van NHN weet gelukkig
dat zonnebrandcrème niet schadelijk is voor de gezondheid, maar juist beschermt tegen huidkanker.
Driekwart van de inwoners van NHN blijft in de schaduw om de zon te weren. Het is belangrijk
dat de omgeving schaduwrijk genoeg is ingericht, door bijvoorbeeld schaduwplekken te creëren
bij sportvelden, openluchtzwembaden en andere recreatieplekken. Denk hierbij aan hoge bomen,
of bijvoorbeeld een schaduwdoek of grote parasol. Naast het weren van de zon wordt vaak een
zonnebril (72%) of een hoofdeksel (51%) gebruikt om het gezicht te beschermen.

Nieuws van Berkhout Vocaal
Zoals vorige keer aangegeven hebben we op 9 juli met een Meezing- Festival in Monnickendam
meegedaan. Er waren 13 koren en verdeeld over 6 plekken in Monnickendam werd er opgetreden.
Samenzang met het publiek was een belangrijk item en dat hebben we gerealiseerd: Polonaise in
de Lutherse Kerk waar wij ook een optreden hadden.
We hebben tweemaal een half uur gezongen en niet alléén wij waren enthousiast, ook het aanwezige publiek, ze zongen graag mee!!
Op onze Facebook-pagina kun je een samenzang optreden aanschouwen, samen met het koor
“Swaegh zingt” zongen we in Monnickendam.
We starten met repetities op 7 en 21 september in De Ridder in Berkhout, aanvang 20.00 uur. Wil je
meezingen, je bent van harte welkom en voor de duidelijkheid: wij kennen géén leeftijdsdiscriminatie, ook jongeren onder 50 jaar zijn welkom en wie weet ontdek je een nieuwe hobby!! In oktober
is er een korenfestival in Enkhuizen en wij zijn uitgenodigd. Wil je meedoen, kom dan 7 september.
Info over ons Kerstconcert dit jaar:
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2 Jaar hebben we géén Concert kunnen geven, de animo is super bij ons en regelmatig komen er
vragen of er dit jaar wéér een concert komt. Nou, daar gaan we voor. Wil je zeker zijn van een
plaats en daarnaast Berkhout Vocaal wat financieel steunen  voor € 50,- reserveren wij direct 2
plaatsen voor je.
Wil je een optreden regelen voor een gelegenheid, ook dat kan, bel voor info voor reservering
van het Kerstconcert of van een optreden onze voorzitter Sieta: 06 8353 2727 of onze secretaris
Marianne: 06 1890 1974

BASISSCHOOL GEERT HOLLE WINT TOUWTJE SPRING
CHALLENGE 2022
Basisschool Geert Holle uit Berkhout heeft vorige week
een cheque ontvangenuit handen van Team Sportservice,
omdat zij de winnaar zijn van de Touwtje Spring Challenge. Zij namen als school het leukste filmpje op onder
leiding van vakleerkracht Falko de Graaf. De challenge werd georganiseerd tijdens de Nationale
Buitenspeeldag 2022.
Touwtje Spring Challenge
Om meer aandacht te vragen
voor buitenspelen is tijdens
de Nationale Buitenspeeldag
een Touwtje Spring Challenge georganiseerd. Het idee?
Basisscholen uit West-Friesland zijn gevraagd om met de
klassen touwtje te springen en
hier een filmpje van de te maken. De school met het leukste, origineelste of grappigste
filmpje ontvangt vanuit Team
Sportservice 3 maanden lang
een beweegtas waar zij gebruik van kunnen maken.
Buurtsportcoach van Sportraad Koggenland Wouter Snoek: ‘Met deze challenge willen wij iedereen laten zien dat je niet veel nodig hebt om (buiten) te spelen. In dit geval is het alleen een
springtouw. Een beetje creativiteit en je bent uren zoet.’
Uitreiking
Dinsdag 12 juli is de cheque, onder toeziend oog van groep 3 t/m 8, door Wouter Snoek uitgereikt
aan Falko de Graaf. Falko de Graaf: ‘Leuk dat we hebben gewonnen! De leerlingen zijn vooral
erg trots op het filmpje wat gemaakt is. We kijken uit naar het gebruik van de beweegtas.’ In het
filmpje is o.a. te zien hoe groepjes samen springen en een van de leerlingen maakt zelfs een salto.
Beweegtas
De beweegtas die de school gewonnen heeft, bevat materialen om te gebruiken tijdens gymlessen
of het buitenspelen. Op deze manier maken zowel leerlingen als vakleerkrachten kennis met materialen die zij nog niet kennen. Is zo’n beweegtas ook iets voor jouw school? Het is mogelijk om
een abonnement bij Team Sportservice af te sluiten om materiaal te lenen. Voor meer informatie
hierover kan je contact opnemen via westfriesland@teamsportservice.nl of kijk op https://jouw.
teamsportservice.nl/west-friesland/nieuws/sport-en-speluitleen/
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Project ‘Bloemenbos’ het nieuwe initiatief van Rotary Club Koggenland, is van
start gegaan.
Op 13 juli, vond in een goed gevulde bioscoopzaal in Cinema Oostereiland in Hoorn, de aftrap
plaats van het nieuwe initiatief van Rotary Club Koggenland, project ‘BloemenBos’ .
“Zouden we als Rotary samen een blijvend positief verschil kunnen maken op onze leefomgeving,
op de biodiversiteit? Kunnen wij samen een stuk aarde weer leefbaar maken in Afrika”?
Met deze gedachte werd het project ‘BloemenBos’ ontwikkeld.
Het Project Bloemenbos zal de biodiversiteit vergroten in onze directe leefomgeving, op ons boerenland en in Afrika. De toename van biodiversiteit in Afrika zal ervoor zorgen dat een gebied wat
nu woestijn is weer leefbaar wordt.
In Afrika richten wij ons met project BloemenBos op Senegal. Hier gaan we meebouwen aan de
Great Green Wall (https://www.greatgreenwall.org) . Er zal een gebied van 100ha, wat nu woestijn is, weer ‘groen’ worden. De lokale vrouwen worden direct betrokken bij het project en de
aanplant van bomen en het groen. Doordat vrouwen werk en inkomen hebben wordt o.a. scholing
voor de kinderen mogelijk.
Voor dit letterlijk ‘prachtige’ initiatief, heeft Rotary Koggenland de BloemenBos box ontwikkeld.
Door de inhoud, en de opbrengst van de verkoop van deze BloemenBos box, zullen de doelen
bereikt gaan worden.
Het project had een vliegende start tijdens de aftrap op 13 juli, er waren o.a. vertegenwoordigers
van 13 verschillende Rotary Clubs gekomen. Het initiatief, de presentatie en de, bij het thema
‘biodiversiteit’ passende film, ‘the Biggest little farm’, werden zeer gewaardeerd.
De positieve energie was tijdens de borrel na afloop goed te merken. Bij de aftrap in Hoorn waren
de eerste avond al 105 BloemenBos boxen verkocht. Het was een vliegende start van een bijzonder
project wat zal gaan leiden tot een prachtige transformatie.
De BloemenBos boxen zijn voor 12,50 via de website van Rotary Club Koggenland te bestellen,
Ze zijn heel leuk om cadeau te doen, als duurzaam bedrijfspresentje of om toe te voegen aan
kerstpakketten.
Laten we samen veel BloemenBos boxen geven, voor een blije groene toekomst!
Als je meer wilt weten over, ons nieuwe initiatief ‘project BloemenBos’ , de Bloemenbos box, de
Rotary, wil je in gesprek over een samenwerking of denk je aan een lidmaatschap van onze club,
stuur dan een Email naar info@rotarykoggenland.nl of ga naar https://www.rotary.nl/koggenland/
Rotary Club Koggenland
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De motorschuiten vereniging Stoer an ut Roer organiseerde afgelopen zondag 17 juli een vaartocht naar “het verste
end”
Dat is voor insiders het punt in de Baarsdorpermeer/Leekermeer en Rijndijk
tot waar je kunt varen en daarna weer moet omkeren om huiswaarts te gaan.
De tocht voerde ons richting Bobeldijk via de Slimtocht met als eindpunt de
boerderij van de familie Helder waar in de tuin iedereen welkom was om
aan picknicktafels zijn meegebrachte lunchpakket en andere versnaperingen
te nuttigen, er werden zelfs eieren gebakken op een meegebracht campinggasstelletje en bij de
“aardbeienboer”op loop afstand werden heel wat doosjes zomerkoninkjes opgehaald die gelijk
werden uitgedeeld, heerlijk.
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Na afloop moesten de schuiten één voor één
keren en dat was nog een hele toer met veel
gelach en gedoe. Er werd geroepen “iedereen
naar achteren” om zo het gewicht achter in de
boot te krijgen voor meer diepgang van de
schroef. Daar werd direct gehoor aan gegeven
zo kon de punt verder de walkant op en de draai
gemaakt worden. Applaus en gejuich toen het
lukte.
De leeftijd in onze boot varieerde van 2 tot 92
jaar. Oud en jong hadden veel plezier en met het
prachtige weer had iedereen weer een topdag.
Heb je ook een polderschuit en wil jij je aansluiten bij Vereniging ‘Stoer an ut roer’ geef je dan op
via stoeranutroer@gmail.com of bel Don Rinkel 06-34429688

VLAG BLAUW WIT ROOD
Koggenland - In deze roerige tijd is het goed om de boeren te steunen. In Koggenland hingen in de
Bobeldijk, de Wogmeer, de Braken en Ursem de vlag verkeerd om. Wat een bijzonder idee om zo
met je medemens bezig te zijn.

Groet Corrie Bos
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VAARTOCHT ZONDAG 3 JULI MET BRASSBAND KUNST NAAR KRACHT
Omstreeks 12.00 uur werden we hartelijk ontvangen op het mooie erf van de familie Groen in
Berkhout. Het weer werkte mee , de koffie en de broodjes waren heerlijk en we mochten aan
boord. Wij volgenden de schuit waar de jonge enthousiaste muzikanten een weergaloos concert
gaven, zij wisten niet van ophouden en trokken met hun mooie muziek de aandacht van de mensen aan de wal. Wat is varen toch leuk en wat hebben wij als Koggenlanders een geluk dat we langs
zoveel mooie punten kunnen varen. Door het dwaalpark in de Grote Waal waan je je in Zuidoost
Azië en dat samen met de klanken van het orkest gaf een hele bijzonder ervaring. Ook de recreanten op de camping in De Hulk wisten niet wat hen overkwam, enthousiast klapten en dansten zijn
mee op de maat van de muziek. Na een tussenstop bij de Kanovereniging Hoorn keerden we onder
het genot van hapjes en drankjes weer terug naar het Oosteinde van Berkhout.
Wat hebben wij genoten, een evenement dat om herhaling vraagt!!
Dank aan de organisatie en de orkestleden.
Koos Knijn namens de kopers van de KnK kavel op de GA&GO veiling.

REBUS

geel

geel

groen
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Oudendijk in 1962

Het lage houten huis werd in tweeën bewoond. De bewoner van het tweede gedeelte was Siem
Hondius, nadat hij zijn café Vislust had verlaten. Het voorste gedeelte werd bewoond door Henk
Koster. Deze laatste liet het pand bouwen dat we uiterst links zien en waarin hij vervolgens zijn
intrek nam, Dorpsweg 42. De lage huisjes bestaan niet meer.
Het huis, Dorpsweg 46, voorbij dat van Hondius, heeft Pieter Schouten laten bouwen.
Dit en meer ziet u op ‹hvhemony.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.
Co Beemsterboer
06-44564158

Koggenland helpt
Ons vorige en eerste berichtje in de Heraut was
een oproep voor wat hulp voor de opvang van
Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Scharwoude. Misschien hebben we in alle drukte en hectiek wel iemand vergeten terug te bellen waarvoor oprecht excuus maar …  Met veel plezier
kan ik u melden dat de inwoners van de Koggenlandse dorpjes rond Scharwoude heel goed hebben
geholpen. Zelfs veel meer dan dat, van sjoelbak tot buiten speelgoed, vele verrassende donaties
werden bij de balie op Scharwoude 9 bezorgd.
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Inmiddels zijn er genoeg staande lampen
en plafonnières gedoneerd om de kamersplitsingen te voorzien van een beetje
gezellige verlichting. De verbouwing van
de laatste kantoorruimtes tot zo huiselijk
als mogelijke tijdelijke woonruimtes voor
de Oekraïense gasten is bijna afgerond.
Al uw bijdragen komen daarbij super
goed van pas en zonder namen te noemen, bang om iemand te vergeten, namens alle Oekraïense bewoners, iedereen super bedankt voor uw donaties en
ideeën om hun verblijf prettiger te laten
zijn. De spelletjeskast met Dammen,
Schaken, Domino en dergelijke is inmiddels door de bewoners met veel plezier in gebruik genomen en verrassend, .. we hadden een extra
kast nodig voor alle puzzels die op Scharwoude 9 zijn bezorgd.
Vaak bereikt ons de vraag wat kunnen jullie nog meer gebruiken? Al is het nog vroeg in het jaar
gaan mijn gedachten dan al een beetje naar de december maand. Hoe krijgen we in zo’n groot
gebouw een beetje Sinterklaas en Kerst sfeer? maar goed dat later. Nu zouden de mensen geholpen
zijn met een paar nog goed en veilig bruikbare kinderfietsstoeltjes voor achterop een fiets. Een
aantal moeders met peuters hebben een fiets gedoneerd gekregen van de Stichting Kinderfietsjes
maar aan veilige kinderzitjes is nog een gebrek.
Ook merken we aan het gebruik van onder andere de piano dat muziek veel afleiding
biedt. Voor een paar bewoners zijn we dan ook op zoek naar bijvoorbeeld een gitaar.
Heeft u nog iets op dat gebied dat u kunt missen en wil doneren heel graag.
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.

Een mooie blik op de Julianastraat van Avenhorn, uit het midden van de jaren 1940. Links zien
we de woning en winkel van Piet Laan - beter bekend als PELA. Men kon daar alles krijgen, van
drukwerk en sigaren tot speelgoed en rozenkransen. Piet Laan werd geboren in Hoorn in 1911. Hij
verhuisde met zijn ouders naar Avenhorn, waar zijn vader als vrachtvaarder groentes vervoerde.
Piet ging als jongen werken bij een tuinder in Berkhout. Aan een ongelukkige val hield hij een stijf
been over, waardoor een toekomst in de tuinderij er niet inzat. Hij ging daarom kranten bezorgen
en zag al snel een gat in de markt. Er werd veel gerookt en gepruimd in die tijd en Piet besloot
daarom rookwaren aan huis te bezorgen. Vervolgens ging hij eveneens kantoorgoed aan huis verkopen (schriften, potloden, etc.). Na zijn huwelijk met Bets Ruiter in 1937 begon zijn winkeltje in
het nieuwgebouwde huis, dat we hier op de foto zien.
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Naast het verkopen van allerlei waar, drukte Piet Laan lokale boekjes, zoals‚ De Rimboekoerier‘
met verhalen over de mannen die hun dienstplicht in Nederlands-Indië doorbrachten. Daarnaast
kwam hij in 1963 met ‚De Heraut‘. Ja precies, hetgeen wat u nu voor uw neus hebt. In 1976 komt
er een einde aan de zaak – een einde van een tijdperk. In de Veenhoperkogge (het jaarboekje van
onze vereniging) van 2020 staat een prachtig artikel over PELA van Gerard Vlaar, echt een aanrader! 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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KOLFVERENIGING ZOEKT NIEUWE LEDEN






Wil jij graag de kolfsport leren spelen?
Of heb je bal gevoel en wil je een nieuwe sport leren kennen?
Lijkt het je leuk met een groep onze sport te beoefenen?
Ben je van mening dat leeftijd geen rol speelt?
Vind jij ook dat alles te leren is?
DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU
!

GEZOCHT!
Nieuwe leden Kolfsport vereniging

Waarom deelnemen aan Kolfsportlessen?






Lessen zijn gratis
Je leert een nieuwe sport
Bepaalt zelf je speel frequentie
We hebben vervolg cursussen om je spel te ontwikkelen
Je krijgt sociale contacten met medespelers

Meld je aan !
WIE: 		
DAMES EN HEREN
WAT: 		
KOLFSPORT LESSEN
WAAR:
CAFE DE RIDDER BERKHOUT KERKEBUURT 171
WAAROM:
SPORT – SPEL – SPANNING - SOCIALE CONTACTEN
WANNEER: 2-16-23-30 september 7 oktober 2022 VAN 13.30 TOT PLM 16.30 uur
Meer info:
T 06- 28 99 31 08 Ina / 0229- 55 18 75 Tine
M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
www.kolfbond.nl
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Wij zoeken leden en m.n. Alten om ons koor te versterken!
Mag ik ons even aan u voorstellen:
Wij van popkoor Back in Time zijn een groep koorzangers vanaf ca. 50 jaar, dat bestaat uit zowel
mannen als vrouwen. Hierbij maken wij nog onderscheid tussen bassen, tenoren, alten en sopranen. Bij de alten en sopranen is er tevens nog onderscheid in een eerste en tweede stem. Zoals de
naam al doet vermoeden zingen wij liederen van wat langer geleden, zoals “Hit the road Jack”,
“Africa” en “Happiness”, tot nieuwe nummers zoals: “Soldier on”, “Clocks”, “Drops of Jupiter”
en “Before I go” en nog veel meer. We zingen voornamelijk Engelse liedjes, maar een lied in onze
eigen taal, versmaden wij ook niet. Te denken valt aan: “Zij maakt het verschil” en “Binnen”.
We hebben een prima dirigent – Frank Hoebe – in deze omgeving welbekend en worden bij optredens begeleid door ons eigen combo o.l.v. Peter Smit. Zij repeteren 1 x per maand vast met ons
en zijn er bij op een generale zowel als het concert zelf. Wij repeteren iedere maandagavond van
20.00 uur tot ca. 21.45 uur, met een pauze van een kwartier voor een kop koffie of thee (gratis)
in de Pianokamer te Spierdijk. Na afloop is er gelegenheid tot een nazit om even met elkaar te
kunnen praten onder het genot van een drankje (niet gratis). De sfeer in ons koor is goed en gezellig, maar daar komt u alleen achter als u besluit om het een keer te proberen. U bent welkom na
onze zomerstop. We beginnen weer op 15 augustus om 20.00 uur. Wilt u verzekerd zijn van een
zangmap, mailt u dan naar info@popkoorbackintime.com U mag ook spontaan langskomen op
deze maandagavond (of een andere datum die u beter uitkomt) en dan het liefst rond 19.50 uur,
zodat we u kunnen uitleggen waar u het beste kunt gaan staan/zitten om met ons mee te zingen.
Daarbij hopen we dat u daarna steeds mee wilt zingen in ons gezellige koor.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Anneke Coenradie
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2022

AGENDA 27-07 T/M 24-08

2022

Woe
27-07 18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Za
30-07 8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
OUD PAPIER
Za
30-07 9.00 uur
Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Ma
01-08 14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag.
				
Eigen bijdrage €1,50
Vr
05-08 9.30-11.30 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffieochtend
Za
06-08 8.30 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Ma
08-08 14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag.
				
Eigen bijdrage €1,50
Za
13-08 8.30 uur
Berkhout/Bobeldijk
GEEN OUD PAPIER
Woe
10-08 18.30 uur
Avenhorn
GEEN OUD PAPIER
Ma
15-08 14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag.
				
Eigen bijdrage €1,50
Woe 17-08 17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za
20-08 8.30 uur
De Goorn
GEEN OUD PAPIER
Za
20-08 10.00 uur
Oudendijk
OUD PAPIER
Ma
22-08 14.00 uur
Rozenstaete
Spelletjesmiddag.
				
Eigen bijdrage €1,50
Woe
24-08 18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

2022 PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag
Datum: Tijd:
Plaats:
Za en zo 23-07 t/m 11.00-15.00 u. Kerk Oudendijk
14-08
Vr
05-08
9.30-11.30 uur Dorpshuis Grosthuizen
Zo
28-08
10.00-16.00 uur Dorpsbos Buitenroede
			
Avenhorn
Za t/m zo 03/09 t/m-11/09
Berkhout Tennisvelden
			
De Berk
Za/zo 24/25-0911.00-16.00 uur Berkhouter Kerk
Vr
21-10
20.00 uur
Kerk Oudendijk
Vr/za 28/29-1020.00 uur
Zaal Dolleburg
				

Activiteit:
Foto-expositie en boekenbeurs
Koffieochtend
Kofferbakmarkt
Berkenslag toernooi
Boeken-en platenmarkt
Keezen
Voorstelling Toneelvereniging
Nieuw Leven.
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Familieberichten

Lieve mensen,
Wij willen iedereen bedanken die ons op welke wijze dan ook, hebben gefeliciteerd, met onze
50-jarige huwelijksdag.
Hartelijke groet,
Hans en Lida Dikstaal-Knijn

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Wij willen u ontzettend bedanken voor alle kaarten, lieve berichtjees, troostbloemen en bezoek na het overlijden van onze beide ouders

Jan en Gerda Porsius-Hille.
Dit alles is een enorme steun voor ons allen.
Lize en Erik Reus-Porsius
Marianne en Bob Anthoniesse-Porsius
Sam Rood en Paula Aker
Jacob en Klaske Porsius-Hoekstra
Roelinde en Eric van der Lee-Porsius
Kinderen en kleinkinderen
De opbrengst voor het KWF kankerfonds is 715,00 euro.
Juli 2022

Tenslotte
Gratis af te halen!
Wegens overcompleet, thuisprinter van Brother incl. reserve cartridges.


Tel. 06-38114407

Wie heeft mijn rode gecastreerde kater gezien?
Roepnaam: Wiep, heeft 4 witte pootjes, een wtte bef en halfrode neus. Is zoek sinds 19 juli j.l.

Graag bellen naar: 06-83080045
Verloren:
Zaterdag 16 juli verloren, een leren, blauw gekleurd bootkussen, tussen Oost-Mijzen, boot inlaatplek en Kerkebuurt Berkhout. Heeft u dit gevonden?

Graag contact opnemen met 0229-551276.
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Te koop:
Twee Hartman-ligstoelen (1x wit, 1x groen) inclusief bijbehorende liggenkussens.
Prijs per stoel + kussen, 25 euro.

Tel. 06-25546347

Oplossing rebus:
Zorg dat er bij bent! Het Silani Berkenslag toernooi in Berkhout - week 36.
Geef je op via mijn knltb.toernooi.nl

Een zonnige groet, de Berkenslagcrew

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-.
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender. ‘Tenslottes’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties
dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut de Goorn.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 17 augustus vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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