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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1443
6 september 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 14 september 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
Om ons heen komt het “normale” leven weer op gang, de eerste schooldag voor de kleintjes van 
groep 1 van de basisschool maar ook de middelbare scholen starten weer.
Velen van ons hebben een goede herinnering aan die tijd, maar denken ook aan die grote zware 
bruine leren schooltas, niet te tillen.
Tegenwoordig is er gelukkig de laptop en met een E-bike ben je zo in Hoorn of Heerhugowaard. Het 
was tijdens de vakantiemaanden rustig in de dorpen maar nu moeten we tijdens de spitsuren weer 
behoorlijk alert zijn in het verkeer. Groepen fietsende kinderen met Boombox en meer aandacht 
voor elkaar dan voor hun omgeving, maar ja het zijn kinderen dus laten wij nog maar een keer 
extra goed uitkijken en niet te veel haast hebben en afsluiten met de spreuk die we vroeger op 
school leerden. Liever om 5 uur thuis dan om 4 uur in het ziekenhuis. 
Wij van de redactie wensen u ook dit keer weer veel leesplezier.  
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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            E-mail: info@hospicehoorn.nl         www.hospicehoorn.nl
                                     
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER   PRINS MAURITSSTRAAT 4, 1462 JJ MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-682020  Email: info@hospiceleeghwater.nl    www.hospiceleeghwater.nl

OMRING    NIEUWE STEEN 36, 1625 HV HOORN. 
Thuiszorg (Persoonlijke verpleging en verzorging) en Omringwinkel 088- 2068910           
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. www.omringwinkel.nl     

BUURTZORG   LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Rustenburg, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, 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
 
BUURTBEMIDDELING GRATIS VOOR ALLE INWONERS VAN DE GEMEENTE KOGGENLAND EN 
WORDT UITGEVOERD
door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op:
www.debemiddelingskamer.nl 06 – 39 40 66 97 info@debemiddelingskamer.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

     

   
                      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
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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. 
Ledenadministratie;                tel: 072 - 50 21 805    e-mail info@pg-koggenland.nl
Scriba Gemeente Zeevang en Oudendijk
mw. W. ( Willie) Koole              tel: 0299- 403 894 e-mail:  info@pkzo.nl
Website: www.pknzo.nl

KERKDIENSTEN
datum tijd plaats voorganger organist
11 sept.  10.00 uur  Oudendijk ds. H.Reedijk dhr. E.Hinfelaar
  Gezamenlijk dienst met Koggenland
18 sept.  10.00 uur Ursem ds. H.Reedijk mw. D.Schuijtemaker
Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk met Brood en Wijn
25 sept. 10.00 uur Edam Vredeszondag, Oecumenische dienst
  ds. H. Reedijk  en kapelaan Mario Augius -rk-  e.a.

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.

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 VOORHET WEEKEND VAN 10 T/M 16 SEPTEMBER 2022
Zat. 10 sept. 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 11 sept.       9.30u    Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Don. 15 sept. 16.30u     Eucharistieviering

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 17 T/M 23 SEPTEMBER 2022
Zat. 17 sept. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 18 sept.  9.30u    Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
Don. 22 sept. 16.30u   Eucharistieviering
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Overleden: Wessel Buscher, 8 jaar

Een en ander kunt u lezen in het kastje naast de kerk, in de wekelijkse nieuwsbrief of 
op de website: www.parochiedegoorn.nl

Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn.
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen. 

Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com

BESTE LEZER VAN DE HERAUT,
Van 9 tot en met 15 oktober is de jaarlijkse collecte van de Brandwonden-
stichting. De opbrengst wordt besteed aan onderzoek voor lidtekenverbete-
ring en aan een kamp voor lotgenoten met lidtekens.
Ik ben nog dringend op zoek naar collectanten voor de wijken: Veilingweg, 
Meerval, Drecht, Zilverlelie (boven de Lidl) en voor de Walingsdijk. De wij-
ken zijn niet zo groot zodat het niet zoveel van uw tijd vraagt.

Aanmelden bij Ans Henneman, Regenboogforel nr.4
Avenhorn. E-mail ans.henneman@live.nl telefoon 0229 542142 of 06 50921524.

WSP ROZENSTAETE
Deze week is het seizoen 22-23 van start gegaan. De deelnemers aan de Open Inloop op maandag 
zijn niet gestopt, maar de liefhebbers van het koersbal en biljarten waren blij dat het weer zover 
was. Dat geldt ook voor de Rozenstek op de woensdagmiddag, die haar 40-jarig bestaan viert. Vas-
te prik op donderdagmiddag: de KBO met als eerste activiteit een optreden van Shantymen Kaap 
Hoorn. Op zaterdagmiddag een gebed en communieviering.
In dit overzicht ontbreekt de vaste activiteit van de vrijdagmiddag eens in de 14 dagen. Er gebeu-
ren wel leuke dingen, zoals modeshows en op elke 1e vrijdag van de maand gezellig koffiedrinken, 
maar het probleem is het teruglopen van het aantal vrijwilligers. Er zijn nieuwe mensen nodig met 
frisse ideeën om eens per 14 dagen iets te plannen. Dus een oproep aan de groep pasgepensioneer-
den: stel wat tijd beschikbaar om samen met de vrijwilligers het leuk te maken voor bewoners en 
mensen uit de wijk. Want let wel: het is een wijksteunpunt en iedereen is welkom bij de verschil-
lende clubs.
Vraag informatie bij Paula Reerink: 06-40471000 of mail naar wijksteunpuntdegoorn@gmail.com
 Pim de Waard - vz
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BESTE LEDEN,
Ook dit jaar doet St. Barbara de Goorn weer mee met de Rabo Clubkas 
Campagne.
Van 5 september t/m 27 september 2022 kunnen alle leden van de Rabo-
bank weer hun stem uitbrengen op de deelnemende clubs.
Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie 

zonder winstoogmerk.
Zodoende is de contributie relatief laag in verhouding tot het dienstverleningspakket dat elk lid er-
voor terugkrijgt. Ons doel is om nieuwe attributen te kopen voor een warme sfeervolle aankleding 
bij een opbaring/ uitvaart.
Kijk op rabobank.nl/clubsupport of stem nu direct in de Rabo App.

De zomerperiode zit er weer op, tijd om weer te beginnen met onze avonden in de Ridder in 
Berkhout. Donderdagavond om 20.00 uur starten wij met een avond over de reis van Michael van 
Beek. Om zijn ziekte te overwinnen heeft Michael een reis naar Canada gemaakt waarover hij ons 
van alles zal vertellen. We hopen op een mooie opkomst.

Weet u dat er weer gestemd kan worden voor de RABO club support? Draagt u onze vereniging 
een warm hart toe? wij kunnen uw stem goed gebruiken. Daar wij maar een klein aantal leden 
hebben zijn wij min of meer afhankelijk van niet leden om toch een leuk extra bedrag binnen te 
halen.

Mocht u eens willen kijken hoe onze avonden verlopen, kom dan gerust eens binnen tijdens een 
van onze avonden. We hebben een speciale introductieactie als u besluit na die kennismaking 
vaker te willen komen. Tot het nieuwe jaar betaalt u dan € 10,-

Namens het bestuur Waltraud van der Woude

WALKING FOOTBALL OP SPORTPARK DE KROM!!!
Op dinsdagmorgen 6 september wordt er weer begonnen met het Walking Football op sportpark 
De Krom, Julianastraat 45 Avenhorn, oftewel het RK EDO complex. 

Aanvang is 10.00 uur, waarbij in het eerste half uur de spiertjes losgemaakt worden en het laatste 
half uur er een partijspel is. Het Walking Football op de dinsdagmorgen wordt met een 3e helft 
afgesloten onder het genot van een bakkie koffie of thee.
Een ieder vanaf 60 jaar is welkom. 

Wil je het eens proberen, geef even een seintje aan Marien Laan, marienlaan@hotmail.com, zodat 
de trainer, Jos Koppes, zijn trainingsschema op het aantal aanwezigen kan aanpassen. 
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Wil je het eerst een maandje proberen, dan kan dat natuurlijk altijd, we spelen op het kunstgras-
veld, dus met gewone sportschoenen is het prima te doen. En heb je nog nooit gevoetbald, dan is 
Walking Football een prima manier om het voetbal eens te ontdekken. Er zijn ervaringsdeskundi-
gen die je er meer over kunnen vertellen. 
Dus 60 +-ers onder ons, kom in beweging, dat is echt goed voor je en tot ziens op de Krom.

       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         
Ons zomerreces zit erop en we gaan met ons gebruikelijke enthousiasme starten op 7 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. 
Er zal geoefend gaan worden voor het Koopkorenfestival in Enkhuizen.
Wij zijn één van de ruim 20 koren die daar op diverse locaties optredens verzorgen. Dit Koopko-
renfestival vindt plaats op zaterdag 1 oktober.
Ruim 600 zangers doen daar mee, dus voor een leuk dagje uit  zet op 1 oktober in uw agenda 
Koopkorenfestival Enkhuizen!
Een ander belangrijk item: de RABO-Club-Support. Tot 28 September kunt u op Berkhout Vocaal 
stemmen, gewoon doen. Hiermee steunt u ons financieel en ook UW stem kunnen wij gebruiken. 
Alvast hartelijk bedankt!! 

HET BASISVAARDIGHEDEN FESTIVAL; AL HET TAAL-
AANBOD VAN WEST-FRIESLAND ONDER ééN DAK
Hoorn, 24 augustus 2022 - Op donderdag 8 septem-
ber vindt het Basisvaardigheden Festival plaats in het 
‘Huis voor de Stad’ in Hoorn. Maak kennis met het 
leeraanbod van de basisvaardigheden lezen, schrij-
ven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden in 

West-Friesland. Het Basisvaardigheden Festival is dé inspirerende plek voor professio-
nals, vrijwilligers en mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Het Festival 
wordt georganiseerd door Taalhuis Westfriesland in nauwe samenwerking met aanbie-
ders uit de regio zoals taalscholen, bibliotheken en wijkcentra.

Van 8 tot en met 14 september is het de Week van Lezen en Schrijven. Dé uitgelezen gelegenheid 
voor Taalhuis Westfriesland, onderdeel van Vrijwilligerspunt Westfriesland, om de week op 8 sep-
tember af te trappen met het Basisvaardigheden Festival. Van 16.00 – 20.00 uur staat de begane 
grond van het pand ‘Huis voor de Stad’, aan de Maelsonstraat 12 in Hoorn, in het teken van taal. 
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Laat je inspireren
Taalhuis Westfriesland en de diverse taalaanbieders 
uit West-Friesland presenteren zich en geven interac-
tieve workshops en demo’s om de bezoekers te laten 
proeven van de diverse mogelijkheden die zij bieden. 
Volg bijvoorbeeld een taalles, leer feiten en fabels 
over laaggeletterdheid, puzzel mee met de Escape 
Koffer Laaggeletterdheid en test je basisvaardigheden 
met de Taal-, Reken- of Digimeter van Stichting Lezen 
en Schrijven. Ook kun je kennis maken met het on-

line-programma Oefenen.nl en in gesprek gaan met de taaladviseurs van Taalhuis. Weten hoe het 
is voor iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Luister dan naar het bijzondere verhaal 
van taalambassadeur Hans van Dijk die zelf moeite had met lezen en schrijven en op zijn 58ste naar 
school ging. Laat je inspireren! 

Al het taalaanbod uit de regio onder één dak
Het Basisvaardigheden Festival is uniek, want nog nooit kon je in één grote ruimte een goed beeld 
krijgen van het totale taalaanbod in West-Friesland. Dé plek dus voor professionals én mensen die 
moeite hebben met taal om geïnspireerd te raken en goed te worden geïnformeerd over de diverse 
mogelijkheden in de regio.
Meer informatie over het Basisvaardigheden Festival en de aanwezige taalaanbieders lees je op 
www.vrijwilligerpunt.com/bvfestival

Een bijzonder plaatje van een bijzondere plek. Thans is dit Grost-
huizen 18, tegenover de voormalige Sauna. We zien hier moeder 
en dochter Bron staan op een fantastisch houten bruggetje over 
een vrij brede sloot. We tellen het jaar 1925. Eind jaren dertig 
kwam hier Jacob van Diepen te wonen met zijn vrouw (eentje van 
Pater). Samen stichtten ze een groot gezin. Het huisje is daarom 
meerdere malen uitgebreid en verbouwd. Men moet dan ook heel 
goed kijken om het kleine huisje van de foto te kunnen herkennen 
in het huidige pand (zeker een fietstochtje of wandeling waard!). 
Het grote gezin heeft hier logischerwijs vele avonturen beleefd. Zo 
kwam er geregeld een voddenboer door het dorp. Ze hoorden hem 
al van verre aankomen, roepende “vodduh!” Ze kregen dan een 
paar stuivers voor wat oude versleten lapjes stof. Over ‚recyclen‘ 
en ‚duurzaamheid‘ gesproken. Vroeger was dat gewoon normale 
zuinigheid. 
Aan de belevenissen van de familie Van Diepen is zelfs een hele 

website gewijd: www.vandievanvandiepen.nl. Om dat te bekijken is zelfs helemaal geen fietstocht-
je of wandeling nodig! En als u toch aan het surfen bent, kijk dan vooral ook even op www.hvhe-
mony.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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OPEN MONUMENTENDAG BERKHOUTER KERK
Op zondag 11 september is de Berkhouter Kerk van 12.00 tot 16.00 uur open 
voor publiek, in het kader van de Open Monumentendag. Bezoekers kunnen 
zich laten informeren over de rijke geschiedenis van de kerk en de recente 
restauraties. De Berkhouter kerk en het orgel kregen in 1989 de status van 
Rijksmonument. In 2012 en 2013 werd de kerk grondig gerenoveerd; recent 
werd er ingrijpend onderhoud gepleegd. 

In de kerk wordt het monumentale Van Dam-orgel bespeeld   door organist Jan Stens. Daarbij 
vertelt Stens over het orgel en het bespelen ervan. Het orgel werd gebouwd door de beroemde 
19e-eeuwse orgelbouwers Van Dam. Verder is er live muziek door gitarist Louis Laan en Mevr. 
Bergmeijer speelt hobo. Vrijwilligers zorgen voor hapjes en drankjes. 

EXPOSITIE ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 SEPTEMBER
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR IN

DE GROENE TOREN, WEST 19, AVENHORN
schilderen - knipkunst - kalligrafie - keramiek - beeldhouwen - fotografie

Anneke & Joop Vijzelaar
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“MEESTER, LEERLING OF GEZEL, DE AMBACHTSMAN DIE MAAKT HET WEL”
Kom kijken naar wat mensen allemaal kunnen 
maken bij de Ambachtendag van museumboerde-
rij West-Frisia in Hoogwoud op zondag  11 sep-
tember.

Op zondag 11 september van 11.00 – 16.00 uur 
staat museumboerderij West-Frisia in het teken 
van het ambacht. Vroeger waren het alleen man-
nen die een ambacht uitoefenden. Ze werden 
eerst leerling, dan gezel en na het afleggen van 
hun meesterproef mochten ze zich meester noe-
men en werden toegelaten tot het gilde van hun 

ambacht. De tijden zijn veranderd, ook vrouwen gebruiken hun ambachtelijke vaardigheden.  
Op de Ambachtendag laten zo’n twintig deelnemers zien wat ze kunnen maken. 
Er wordt gewerkt met hout, met steen en met (stoom)machines. Er zijn verschillende tractoren te 
bewonderen. De mandenvlechter is er en er wordt geschilderd en muziek gemaakt. 
Ted van den Berg, die deze zomer exposeert in onze mooie boerderij, laat zien hoe hij Zentangle 
tekeningen maakt. Ook zijn er mannen en vrouwen met hun zelfgemaakte producten als honing, 
jam en gerookte vis. Voor de kinderen is er een nostalgische draaimolen die voor hen gratis zijn 
rondjes maakt. Ze kunnen ook stenen beschilderen en wie weet is er nog meer leuks voor ze te 
doen.
Dit is nog maar een kleine greep uit alles wat er te zien en te beleven is.
Alle deelnemers vertellen u graag over het al het moois dat ze maken en de technieken die ze 
gebruiken. Kortom: kom kijken en genieten en laat u inspireren.
Museumboerderij West-Frisia is te vinden op de Koningspade 31 in Hoogwoud.
De entree is € 4,00. Dat is op deze dag inclusief het bezoek van de museumboerderij en kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toegang. 
Als u meer wilt weten over ons museum en alles wat wij te bieden hebben, kijk dan op : www.
museumboerderijwestfrisia.nl . Wij zijn ook te volgen op facebook: 
museumboerderij West-Frisia en op instagram: museumboerderij_west_frisia

 

 

IJSCLUB OUDENDIJK WIL GRAAG UW STEM
Vanaf 5 tot 27 september kunnen leden van de Rabobank via de Rabo 
clubsupport weer stemmen op een doel dat zij willen steunen.
IJsclub Oudendijk heeft helaas vorig jaar niet kunnen meedoen aan 
deze actie, maar hoopt nu op een mooi bedrag.
Misschien heeft u tijdens het corona jaar, waarin we niets mochten or-
ganiseren, wel op natuurijs in ons dorp gestaan. Wanneer hier sneeuw 
op ligt zorgt onze vereniging voor een mooie baan. Hiervoor maken wij 
wel diverse kosten waaronder onze veegmachine en dergelijke: kluun-

materiaal, onderhoud, vervanging enz. We willen graag uw stem.
Alvast bedankt, IJsclub Oudendijk.
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HET IS WEER TIJD VOOR qUILT IN OUDENDIJK
Oudendijk – Het is weer quilttijd in het kerkje van Ouden-
dijk. Zaterdag 17 en zondag 18 september staan de deuren 
van de kerk open voor de tentoonstelling van de inmiddels 
23-jarige quiltgroep (of Bee) Quilt Vermaak van Koggen-
land. Het is de jaarlijkse presentatie van Quilt Vermaak. 
Quilten is al eeuwenoud. Restjes stof van kleding werden 

gebruikt om warme dekens en spreien van te maken. Inmiddels is deze restverwerking veranderd 
in het fabriceren van de meest ingewikkelde kunstzinnige patronen van prachtige stoffen.
De Opkamer van Hennie Bats uit Middenmeer is beide dagen aanwezig met tal van quilt-benodig-
heden.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, zaterdag 17 en zondag 18 september van 11 tot 16 uur. Toegang 
2,50 euro (inclusief koffie of thee).

–

€

IN DE KERK VAN 

OUDENDIJK 
                   

 
 

 

                      Fia Pronk 
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JIJ EEN SCHONE BUURT. SAMEN EEN SCHOON DORP!
Wethouder Bart Krijnen: “Doe ook mee met de World Cleanup 
Day op zaterdag 17 september” 

Tijdens de World Cleanup Day rapen wereldwijd mensen 
zwerfafval. Natuurlijk doet gemeente Koggenland ook mee. Met het thema ‘Jij een Scho-
ne buurt. Samen een schoon dorp!” nodigt wethouder Bart Krijnen iedereen uit om zich 
aan te sluiten bij deze opruimactie. 
Wethouder Bart Krijnen: ‘Het thema jij een schone buurt. Samen een schoon dorp’ geeft precies 
aan hoe je in je eentje al het verschil kunt maken. Gewoon door je eigen stoep, plantsoen, straat 
of buurt schoon te houden”. 

Schoonste gemeente van Nederland  
En deze aanpak werkt, want inmiddels zijn er al veel zwerfafvalrapers actief en behoort Koggen-
land met een 9,1 op de ‘zwerfafvalindex’ tot de schoonste gemeenten van Nederland. Wethouder 
Bart Krijnen: “Als wethouder en inwoner van Koggenland ben ik ontzettend trots op dit resultaat. 
Aan alle zwerfafvalrapers heel veel dank voor jullie inzet”.

Een 9,1 voor Koggenland
Die 9,1 willen we graag houden of zelfs nog verbeteren. Dus roep ik iedereen op om op 17 sep-
tember mee te doen met de World Cleanup Day”. 

Belangrijk dat iedereen meedoet!
Zwerfafval is niet alleen vies. Het zorgt ook voor een onveilig gevoel, is schadelijk voor planten, 
dieren, de natuur en kan zelfs in de voedselketen terecht komen. Daarom zet gemeente Koggen-
land, naast opruimacties, ook in op campagnes gericht op gedragsverandering. Want uiteindelijk 
moeten we ernaar toe dat er helemaal geen zwerfafval meer op de grond belandt. Het is dus be-
langrijk dat iedereen meedoet. Jij toch ook? 

Van scholen tot sportverenigingen 
Ook scholen, sportverenigingen, bedrijven en andere clubs worden uitgenodigd om net als bij 
eerdere opruimacties weer mee te doen. 

Hoe ruim je op?
Raap zwerfafval niet met blote handen op maar gebruik altijd handschoenen of een zwerfafval-
grijper. De gemeente Koggenland leent gratis grijpers uit. Deze kunnen aangevraagd worden via 
https://schonerholland.nl/koggenland. Gebruik je de grijper niet meer, lever ‘m dan weer in (op 
afspraak) op het gemeentehuis. Gooi het geraapte zwerfafval bij het restafval.

Upload je foto’s op de speciale Facebookpagina 
Volg de speciale Facebookpagina voor zwerfafvalrapers in Koggenland. Op deze pagina lees je altijd 
het laatste nieuws, staan foto’s van zwerfafvalrapers, ontvang je nieuwsbrieven en wordt regelma-
tig een zwerfafvalraper in het zonnetje gezet. Natuurlijk kun je ook ervaringen uitwisselen met 
andere zwerfafvalrapers. Dus upload ook jouw foto’s op https://facebook.com/ikraapzwerfafval/
groups
Meer informatie? Gemeente Koggenland werkt bij de aanpak van zwerfafval samen met Schoner 
Holland. Voor vragen kun je dan ook mailen naar info@schonerholland.nl
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Avenhorn – Het oud papier werd in augustus één keer niet opgehaald, vanwege de vakantie. Niet 
iedereen had er weet van, dus twijfelde men of het wel opgehaald werd. Gelukkig zijn er nog 
steeds vrijwilligers die voor de verenigingen het oud papier om de twee weken ophalen.

Groet Corrie Bos.

DOORTRAPPEN BEWEEGKARAVAAN WEST-FRIESLAND; BENT U ER OOK BIJ?
Op 16, 17, 23 en 24 september vindt de Doortrappen Beweegkaravaan plaats in West-Friesland. 
Een evenement voor senioren, uiteraard gericht op sport en bewegen en met een belangrijk aan-
deel voor de activiteit fietsen. Op genoemde data organiseert Team Sportservice fietstochten door 
één of meerdere West-Friese gemeente(n). Iedere fietstocht heeft een aantal vaste elementen

Fietstocht
Vanaf een vaste startlocatie, die iedere dag wisselt, kunnen deelnemers kiezen voor een lange (ca. 
25 km) en korte (ca. 10 km) route. De dag start met een warming up met fietsfitoefeningen, waar-
door iedereen opgewarmd aan de fietstocht begint. Onderweg komen de fietsers medewerkers van 
de campagne ‘Spiegeltje, spiegeltje’ tegen. Zij gaan met fietsers in gesprek over fietsveiligheid én 
laten de voordelen van een fietsspiegel zien en ervaren. Zij stellen gratis fietsspiegels beschikbaar, 
als dank voor een gesprek. Hiervoor geldt: op=op

Gezellige start- en finishlocatie
De start- en finishlocatie is bij een buurthuis of sportlocatie, waar gedurende de dag van alles te 
doen is. Ouderen kunnen deelnemen aan een fit & vitaaltest en/of in gesprek met de buurtsport-
coach voor een beweegadvies en informatie over het lokale sportaanbod. 
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Op fietsgebied is er ook voldoende aanbod: ouderen kunnen een fietsparcours afleggen, deelne-
men aan een fietsquiz en een fietscheck laten uitvoeren. Wilt u niet deelnemen aan de fietstocht, 
maar heeft u wel interesse in alle activiteiten die op de startlocatie plaatsvinden? U bent van harte 
welkom! 

Doortrappen: in gesprek over fietsen en fietsveiligheid
Veiliger fietsen tot je honderdste. Dat is het voornaamste doel van Doortrappen. Een programma 
voor ouderen waarin ze leren over, bewuster worden van en (nog meer) plezier beleven aan fiet-
sen. Team Sportservice voert dit programma uit voor de West-Friese gemeenten. We gaan tijdens 
de Doortrappen Beweegkaravaan graag met de fietsers in gesprek om te kijken hoe we dit samen 
voor elkaar kunnen krijgen. Ook fietsers die onzeker op de fiets zitten of juist uit onzekerheid niet 
meer fietsen spreken wij graag!

Programma
De Doortrappen Beweegkaravaan is iedere dag van 09.30 – 13.00 
Za 24 sept: Startlocatie De Brink, Dorpsstraat 155, Obdam
  route door gemeenten Koggenland en Opmeer

Meer informatie en vragen
Deelnemers betalen 2,50 per persoon, contant te voldoen op de dag zelf. Deelname is op basis van 
eigen risico. Kijk voor meer informatie over het volledige programma op de website. Voor vragen 
kunt u contact opnemen via westfriesland@teamsportservice.nl of 0229 – 28 77 00.

BOEKEN- EN PLATENMARKT 
Op zaterdag  24 en zondag 25 september 2022  wordt in Cultureel 
Centrum Berkhouter Kerk weer een grote Boeken- en Platenmarkt  
gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.
Er is een divers aanbod van  binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur,  
atlassen, reisboeken, kunstboeken, kookboeken , studieboeken, stripverhalen, 

kinderboeken, CD’s, DVD’s  Elpee’s en legpuzzels tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 
Encyclopedieën zijn niet interessant voor de markt, die nemen we dus niet meer aan. 
De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan  het onderhoudsfonds van de 
Berkhouter Kerk.
Eventueel kunt u  spullen brengen bij Piet Koeman, Oosteinde  73.  Of bellen met Bertus van 
Veen, om de spullen eerder op te halen, 0229-551355 of 06- 44494627. De spullen bij voorkeur 
aanleveren in bananendozen, en houd ze draagbaar aub. Wij zien u graag op de markt.
Zie ook www.berkhouterkerk.nl
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DE KATHOEK IN 1923

Op de hoek Kathoek-Slimdijk was de wagenmakerij van Oudt.
Voor de in 1974 gesloopte houten werkplaats staan Jan Oudt sr. en zijn vrouw Annie Kroonen-
burg. Hun zoon Jan jr. en Jan Tool staan erbij. Ze maken de bakkerswagen van Cor de Beurs uit 
Grosthuizen.
Links zien we de grote veewagen die door Oudt werd verhuurd aan boeren.
Via dit erf, de Zandweg, bereikten de Grosthuizer mensen de Beemsterbrug. Aan deze weg, vroe-
ger het verlengde van Grosthuizen, stonden enige huisjes van de Oudendijker armenkas.
Dit en meer ziet u op ‹hvhemony.nl› en op ‹ansichtkaartenberkhout.nl›.

Co Beemsterboer, 06-44564158

ESTAFETTE LOOP KOGGENLAND, DE RECREATIEVE ES-
TAFETTE DOOR KOGGENLAND
Heb je altijd al een marathon willen lopen maar vind je de 
afstand (nog) te ver? Dan heb je op zondag 9 oktober aan-
staande de mogelijkheid om de marathon toch te ervaren. 
Vorm samen met je sportvrienden een team en loop een 
halve of hele marathon door Koggenland in estafettever-

band. Samen op pad: dat is niet alleen sportief maar ook nog eens heel gezellig. 
Een team bestaat uit 2, 3 of 4 lopers. Naast de lopers mogen de 
teams uitgebreid worden met maximaal 2 fietsbegeleiders. 
Voor de halve marathon is de minimum leeftijd 10 jaar. Voor de 
hele marathon moet je minimaal 13 jaar jong zijn. 



16

Wat gaan we doen? 
Je loopt de estafette in de vorm van een run-bike-run. 
1 loper loopt en de anderen volgen per fiets. Om de 
kilometer wordt er gewisseld van loper. Fout lopen is 
er niet bij. De mooie route door Koggenland wordt 
volledig bewegwijzerd. 
Vooraf geeft jouw team de gemiddelde snelheid aan 
die jullie willen lopen. Het is de bedoeling om dit ge-
middelde zo goed mogelijk te benaderen. Daarmee 
is ELK - Estafette Loop Koggenland geen snelheids-
wedstrijd. Gezellig met elkaar sportief actief zijn is 
het motto deze dag. De start en finish van dit leuke 

evenement is op het sportterrein aan de Stationsweg 8 in Obdam. De estafetteloop wordt georga-
niseerd door atletiekvereniging ARO’88. 
Verdere informatie
Ben je geïnteresseerd om samen met je loopmaten een team te vormen en deel te nemen aan ELK 
– Estafette Loop Koggenland? Kijk dan snel op de website www.aro88.nl . Hier vind je uitgebreide 
informatie en het inschrijfformulier. Wacht niet te lang met inschrijven. Voor deze editie van Esta-
fette Loop Koggenland zijn er voor 30 teams startbewijzen beschikbaar.  

!!! STEM OP TONEEL NIEUW LEVEN,          
Hallo toneelliefhebbers, ook wij de toneelvereniging Nieuw Leven 
doen weer mee met de Raboclubactie wij hopen op heel veel stem-
men, zodat we een nieuw decor kunnen aanschaffen. Dus als je in 
het bezit van een Rabo rekening laat je stem dan niet verloren gaan 
en stem op ons of op een van de andere mooie verenigingen in ons 
dorp. Eind oktober, op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober willen wij 
weer een spectaculaire uitvoering geven in zaal Dolleburg. We spe-
len het vrolijke en spannende stuk “Waar verstoppen we het lijk”. 

Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in en wij hopen jullie onze trouwe toneelbezoekers ook. 
Dus schrijf deze datums alvast in je agenda en kom naar zaal Dolleburg voor weer een onvergete-
lijke avond toneel.

WWW.TONEELDEGOORN.NL
Tot ziens bij onze leuke vereniging.

Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

TONEELVERENIGING KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK
Ondanks het heerlijke zomerweer, zijn wij al druk bezig met onze plan-
nen voor in het najaar. Op 25, 26 en 27 november staat onze revue 
gepland in de Ridder te Berkhout. Schrijft u het in de agenda? 1 septem-
ber zijn wij weer begonnen met repeteren. Van alle kanten worden wij 
enorm geholpen. Zo hebben wij onlangs 90m2 tapijttegels gekregen om 
ons podium te bedekken. 
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Dat betekent dat het geluid tijdens onze uitvoering nog beter is! Wij willen de Westfriese Uitdaging 
hier enorm voor bedanken en raden andere verenigingen of organisaties ook aan om gebruik te 
maken van deze organisatie.
Wij willen graag ook een beroep doen op onze trouwe fans, bezoekers en andere belangstellenden. 
Van 5 tot en met 27 september kunt u op ons stemmen voor de Rabo Clupsupport. Zou u dit willen 
doen? Wij willen het geld dat we hiermee ophalen graag besteden aan de komende revue. Vertel 
vooral ook aan uw vrienden, familie en buren dat ze op ons kunnen stemmen. Meer informatie 
hierover is te vinden vi de app of de website van de Rabobank. Namens de vereniging alvast hart-
stikke bedankt!

SOGGES. PUNT!
PUNT met hoofdletters ja, want wij gaan er een PUNT ach-
ter zetten. Weliswaar met hartenpijn maar wél op het hoog-
tepunt van ons bestaan.
We beginnen met een punt te zetten bij het innemen van 
spullen. Zaterdag 24 september is de laatste dag dat er spullen 
aangeleverd kunnen worden. Dat geeft ons de ruimte om de 

opgebouwde voorraad in de maanden daarna in de winkel te kunnen plaatsen. 
We organiseren nog leuke acties de komende maanden zoals de Boekenweek, de Koemarkt en 
daarnaast hebben we straks nog een enorm aanbod aan Sinterklaas en Kerstartikelen. 
Wij gaan ons stinkende best doen om alle door u zo gul aangeleverde spullen, te verkopen in de 
komende maanden zodat we kunnen afsluiten met een lege loods, een lege winkel maar met een 
volle buidel geld voor Bake for Life. 
Zaterdag 24 december zal de winkel voor het laatst geopend zijn tot 13.00 uur en zal Marleen 
Pater de deur definitief op slot doen.
Einde van een mooi Sogges avontuur dat Bake for Life én ons veel gebracht heeft. We gaan op zoek 
naar een andere manier om Bake for Life te blijven ondersteunen. We houden u op de hoogte! 
De komende 4 maanden is onze winkel nog steeds hét kadootjesparadijs zoals u van ons gewend 
bent. Aanleveren van goederen kan t/m 24 september 2022 op West 99 te Avenhorn.
De gehele opbrengst van Sogges is voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
De 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

WOENSDAGAVOND GyMGROEP GROSTHUIZEN ZOEKT NIEUWE LEDEN
De zomervakantie is voorbij en de gymgroep op de woensdagavond gaat weer lekker door. Deze 
55+ ouderen gymgroep, voorheen van Gymnastiekvereniging Voorwaarts, wil blijven bewegen. 
Met onze leraar Henk leraar draaien we iedere week een leuk programma. Recent hebben we 
grote fitnessballen gekregen van de Sportraad.
Er is echter nog genoeg plaats voor nieuwe leden. Dus heb je belangstelling, kom vrijblijvend eens 
op de woensdagavond om 19.30 uur in de gymzaal in Grosthuizen (naast de school) meedoen!
Graag tot ziens.
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MUZIKAAL EN CULTUREEL PROGRAMMA 2022-2023
De vakantie is voor velen voorbij, tijd om weer andere leuke dingen in te plannen. Wat kunt u voor 
het komende seizoen verwachten in ’t Brakenkerkje in Obdam.

Anna en Irma komen weer met een nieuwe theatershow gevuld 
met prachtige luisterliedjes afgewisseld met luchtige, komische 
sketches en verhalen. 
Maurits Fondse die in een vorig seizoen Billy Joel vertolkte 
komt met zangeres Britta Maria optreden, bent u fan van Franse 
chansons dan is dit zeker aan te bevelen.
In de herfst gaan we weer wandelen, er komt een Gospelkoor, 
een singer-songwriter bekend van televisie en natuurlijk komen 
er voor de liefhebbers van klassieke muziek weer een aantal 
talenten van het conservatorium langs. 
Neem een kijkje op onze website www.brakenkerkje.nl  voor 
het gehele aanbod en voor meer informatie en reserveren.
Wij zien u graag in ’t Brakenkerkje, voor iedereen die zin heeft 
in een gezellig uitje.

2022                AGENDA 07-09 T/M 21-09                2022

Woe 07-09 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 07-09 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Handwerken
Zo t/m za 04/10-09 Gemeente Koggenland KWF Digitale huis-aan-huis 
    collecte
Za 10-09 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Za/zo 10/11-09   Open monumentendag
Za/zo 10/11-09 10.00-17.00 u. Groene Toren Avenhorn Expositie (verschillende 
    kunstvormen)
Za t/m zo 03/09 t/m-11/09 Berkhout Tennisvelden Berkenslag toernooi
   De Berk
Zo 11-09 12.00-16.00 u. Berkhouter Kerk Uitleg geschiedenis kerk en 
    muzikaal programma.
Ma  12-09 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Ma 12-09 10.00 uur Meerzicht Scharwoude Marion Mode
Di 13-09 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 14-09 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 17-09  Gemeente Koggenland World Cleanup Day. 
    Zwerfvuil oprapen
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Za 17-09 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 17-09 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za/zo 17/18-09 11.00-16.00 u. Kerk Oudendijk Quilt Vermaak. Entree €2,50
Ma  19-09 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 20-09 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Di 20-09 20.00 uur Meerzicht Scharwoude Zingen
Woe 21-09 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Handwerken
Woe 21-09 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 22-09 Vertrek 9.00 u. Rozenstaete De Goorn KBO-Najaars dagtocht
Za/zo 24/25-09 11.00-16.00 u. Berkhouter Kerk Boeken-en platenmarkt
Vr 07-10 20.00 uur Berkhouter Kerk Niels van der Gulik/
    Simon &Garfunkel
Zo t/m za 09/15-10 Koggenland Collecte Brandwondenstichting
Vr 21-10 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Zo 23-10  Koggenhal De Goorn Modelspoor- en modelbouwbeurs 
    WMC
Vr/za 28/29-10 20.00 uur Zaal Dolleburg Voorstelling Toneelvereniging 
    Nieuw Leven.
Vr/za 28/29-10 20.00 uur Zaal Dolleburg Voorstelling Toneelvereniging 
    Nieuw Leven.
Za 12-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Vr 25-11  De Ridder Berkhout Toneelvoorstelling 
    Kunst naar Kracht Bobeldijk
Za 26-11  De Ridder Berkhout Toneelvoorstelling 
    Kunst naar Kracht Bobeldijk
Zo 27-11  De Ridder Berkhout Toneelvoorstelling 
    Kunst naar Kracht Bobeldijk
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FAMILIEBERICHTEN

Bedankt allemaal!
Het was hartverwarmend dat zo velen ons terzijde stonden, bij het afscheid van mijn man, 
onze vader en opa, 

Leo van Aartrijk. 
Al deze belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel er niet alleen 
voor te staan. Wij bedanken iedereen uit de grond van ons hart voor de steun, de vriendschap, 
de bloemen en de vele, vele kaarten en mailtjes.

 Renie, Martijn, András, Remco, Heidi en Puck

Een bijzondere man bepaalt zijn eigen laatste hoofdstuk en zeker het afscheid van

Theo Ruiter

is niet onopvallend voorbij gegaan.

Heel veel mooie reacties zijn ontvangen op zijn vraag om aandacht voor een menswaardiger 
einde. De familie dankt alle belangstellenden voor hun steun en kijkt in dankbaarheid terug 
naar alles wat Theo aan de wereld achterlaat.

Kinderen en kleinkinderen

TENSLOTTE

Prijs n.o.t.k. valkparkiet te koop met kooi en alles erbij vanwege allergie. 
 Tel. 06-83567415.

Te koop: Hartman-ligstoel inclusief ligkussen; kleur wit. Prijs 25,00 euro. 
 Tel. 06-25546347.

‘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 14 september vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


