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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
 Sinds 31 oktober 1963

59ste Jaargang no. 1447
1 november 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 9 november 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

We hebben de herfstvakantie gehad en wat hebben we genoten van de aangename temperaturen, 
de kleuren van de bomen en de vele (buiten)activiteiten. De wintertijd is ingegaan en aan de 
agenda is te zien, dat er van alles georganiseerd wordt om de lange avonden op een leuke manier 
door te brengen: toneelvoorstellingen, concerten, markten, een pubquiz, 
biljart-kaart-en kolfkampioenschappen, kortom voor elk wat wils. 

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw alvast vooruit, wat? Sssssst……., 
kijk maar in de agenda! Maar eerst natuurlijk St. Maarten. 
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 Mara
De Laatste Eer, Avenhorn 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
Scriba Prot. Gemeente Koggenland
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder tel: 06 - 47 26 49 66 e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl Op onze website vind u veel meer informatie over activiteiten 
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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 
06 nov.  10.00 uur  Avenhorn  ds. R. Erkelens  mw. A. Pronk 
06 nov.  10.00 uur  Oudendijk  ds. H. Reedijk  dhr. E. Hinfelaar 
    Dankdag voor gewas en arbeid 
13 nov.  10.00 uur  Ursem  ds. H. Reedijk  dhr. J. Stens 
    Dankdag voor gewas en arbeid 
13 nov.  10.00 uur  Beets  ds. B. Stobbelaar  dhr. T. Koelstra 
20 nov.  10.00 uur  Beets  ds. H.Reedijk  dhr. E. Hinfelaar 
  Gedachteniszondag in Zeevang-Oudendijk
  Geen dienst in Koggenland 

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 be-
hoefte 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 
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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN
Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn. 
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk.
Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de donderdagochtend 

tussen 09.00 uur en 11.30 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 29 OKTOBER T/M 4 NOVEMBER 2022
Di. 1 nov. 19.00u Allerheiligen, Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
Woe. 2 nov. 19.00u  Allerzielen, m.m.v Remember
Don. 3 nov. 16.00u Stille aanbidding
 16.30u  Eucharistieviering   
     
Op 2 november is de kerk open vanaf 10u tot 16.00u voor een kopje koffie, een 
luisterend oor of gewoon om even plaats te nemen in de kerk. 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 5 T/M 11 NOVEMBER 2022
Zat. 5 nov. 16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering 
Zon. 6 nov. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
Don. 10 nov. 16.00u  Stille aanbidding
  16.30u Eucharistieviering  

Overleden: Jaap Boots, 77 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
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WE
Stichting Westfriese Ekklesia

Inspirerende liederen als bron van bezieling
“Staan in licht…”
Kees Kok preekt in de Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is 
op zondag 6 november 2022 om 11.00 uur. Het jaar-
thema voor dit seizoen 2022-2023 luidt: “Inspirerende 
liederen als bron van bezieling”. 

In deze viering zal Kees Kok spreken over “Ander licht”  (VL798). 
Wij hebben de voorgangers gevraagd een lied van Huub Oosterhuis te kiezen, waardoor zij geraakt 
zijn; een lied dat voortkomt uit de Bijbelse traditie, maar ook een sterke actuele betekenis heeft.
Kees Kok was jarenlang lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Als theoloog stu-
deerde hij af op: Liturgie tussen wal en schip. Hij was voorheen in dienst bij de stichting Leerhuis 
& Liturgie. Hij heeft in de loop der jaren talloze lieddagen georganiseerd.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat eenmalig onder leiding van dirigent Kees Kok en wordt begeleid op 
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse 
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 6 november te ontmoeten. U bent van harte 
welkom. 
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN DE GOORN
Hallo allemaal, begin oktober was de collecte van de Nederlandse 
brandwonden Stichting en we kunnen terugkijken op een fantas-
tisch resultaat. De totale opbrengst in De Goorn was € 1470,--
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun gift en ook willen 
wij al onze collectanten natuurlijk bedanken voor hun inzet. 

Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

 Vriendelijke groet Anneke en Bob Koning.

HIERBIJ EEN BERICHT VAN DE NEDERLANDSE BRANDWONDEN 
STICHTING
De collecte van 2022 in Avenhorn en Grosthuizen heeft € 1312,14 
opgebracht. Via de QR code is € 98,50 opgehaald.

Dit mooie resultaat is te danken aan de gulle gevers en vooral aan de 
collectanten die dit elk jaar weer mogelijk maken.

Ik zou zeggen tot volgend jaar.

De collecte-organisator, Ans Henneman
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BACH, SPECULAAS EN KERSTSPECIAL.
Bach & Brass
Zoals eerder aangekondigd verzorgt New Brass & Rhythm op zaterdag 
5 november in de kerk van De Goorn samen met het projectkoor van 
Hoebe muziekprojecten en solist Enrico Kors een concert onder de 
naam Rockin’ Bach. 

De aanvang van het concert is 20.00 uur. Voor informatie over reser-
veringen zie: www.hoebemuziekprojecten.nl 

Speculaas
We komen in de periode van 7 t/m 20 november weer bij je aan de deur voor onze jaarlijkse spe-
culaasactie. Uiteraard verkopen we ook onze heerlijke speculaas digitaal.

Via onze webshop kan je heerlijk speculaas bestellen, wat vervolgens thuis 
wordt afgeleverd. Scan de QR-code en je kunt direct een bestelling plaat-
sen. Eén pakje voor € 3,00 en een set van 4 pakjes voor slechts € 11,-

Dank voor je bestelling en steun aan de brassband!
Zie ook: https://bbknk.nl/winkel 

Kerstspecial
Op 17 december geeft brassband Kunst naar Kracht een middag- en een avondconcert, geheel 
in kerstsfeer. Deze kerstspecial is de afsluiting van ons jubileumjaar en belooft een sfeervol concert 
te worden met medewerking van een projectkoor. Dit koor wordt speciaal voor deze gelegenheid 
eenmalig geformeerd en staat onder leiding van Frank Hoebe.

Voor deze kerstspecial zijn we nog op zoek naar zangers/zangeressen die graag willen meezin-
gen in dit koor. De repetities zijn al gepland:
* Repetitie data: 12,19 & 26 november en 3 & 10 december.
* Repetitietijden: 13:30 tot 15:30 uur.
* Repetitie aanwezigheid: 4 van de 5 minimaal aanwezig!
* Repetitie locatie: “de Koperblazer” Pieter Grootstraat 17, De Goorn.

De generale repetitie zal plaatsvinden op vrijdag 16 december van 20.00 
tot 22.00 uur in de RK kerk in De Goorn.

Je kan je aanmelden via deze QR-code of via onze website: https://
bbknk.nl/aanmelden-kerstkoor  

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou!
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DEMENTIE STOPT NIET ZONDER UW BIJDRAGE
Van 6 tot en met 12 november vindt de jaarlijkse collecteweek van Alzheimer 
Nederland plaats. Duizenden vrijwilligers gaan op pad om geld in te zamelen 
voor een toekomst zonder dementie. Ook in Berkhout zetten collectanten zich 
in voor dit doel.
Uw bijdrage is hard nodig want helaas groeit de groep mensen met dementie 
snel: 1 op de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Meer geld 

voor onderzoek betekent dat we eerder oplossingen vinden om dementie de wereld uit te helpen.
Krijgt u een collectant aan de deur? Geef. Elke bijdrage is meer dan welkom, klein of groot. Geen 
contant geld? Geen probleem. U kunt veilig, anoniem en gemakkelijk doneren via de iDEAL-QR 
code op de bus. 

Collectant gemist wilt u toch bijdragen? U kunt op verschillende manieren 
doneren:
- Via een bijdrage aan Alzheimer Nederland - NL86 RABO 0375 2534 83 

ovv Collecteweek 2022.
- Via de online collectebus van Alzheimer Nederland: www.onlinevoor-

alzheimer.nl 
- Via het scannen van onderstaande iDEAL-QR code 

Namens alle collectevrijwilligers in Berkhout en Alzheimer Nederland, bedankt. 
Voor een toekomst zonder dementie.

KOEIENGELOEI TIJDENS DE KOEMARKT BIJ SOGGES!
Van dinsdag 8 november tot en met zaterdag 12 november 
staan de koeien bij Sogges op stal. Nou ja, ze staan mooi uit-
gestald in de winkel. Maar niet alleen koeien en koetjes. Ook 
leuke bekers, bordjes, schilderijen en boekjes. Van alles en 
nog wat, als het maar te maken heeft met die mooie dieren 
die we het afgelopen half jaar in de wei al grazend hebben 
rond zien lopen.

Werd jij daar nou ook zo blij van? Hou dat gevoel dan 
nog even vast en koop bij ons wat leuks met een beel-
tenis van een koe erop. En natuurlijk zal er ook Koe-
taai zijn. Dat hoort in West Friesland toch echt bij Sint 
Maarten!

Vanwege de sluiting van de winkel aan het einde van 
dit jaar hebben we besloten om in de maanden okto-
ber, november en december de openingstijden te ver-
ruimen. Van dinsdag tot en met zaterdag is de winkel 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur!

Aanleveren van goederen kan helaas niet meer. 
De opbrengst van Sogges is voor het goede doel: 
Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
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De winkel bevindt zich op Vijverhof 36 te Avenhorn en is tot en met 24 december 2022 geopend. 
Kijk ook eens op: www.sogges.nl. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram!
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

FIETSLESSEN VOOR SENIOREN IN HET NAJAAR EN DE WINTER MET TEAM 
SPORTSERVICE
Team Sportservice organiseert voor de 2e keer dit jaar een 3-wekelijks pro-
gramma met fietslessen voor senioren. Deze keer zijn de lessen ook op het 
najaar en de winter gericht. Oudere fietsers zijn vaak kwetsbare verkeers-
deelnemers. De risico’s liggen vooral binnen het groeiend gebruik van e-bikes 
en dat bij ongevallen sneller botbreuken optreden naarmate de leeftijd stijgt. 

Reden genoeg om dus te starten met dit aanbod. 
Dit keer heeft Team Sportservice dus ook aandacht voor het najaar en de winter met onder andere 
punten als: waar moet je op letten en wat kan je doen aan eigen veiligheid op de fiets.  
Deelnemers krijgen na elke les ook een handig presentje mee, wat ook bijdraagt aan fietsveiligheid. 
Bij de 3e les wordt er zelfs een fietsspiegeltje gemonteerd. Dit is vooral handig als het achteromkij-
ken niet meer zo makkelijk gaat.  
Deze lessen worden aangeboden vanuit het programma Doortrappen.  

Programma met aandacht voor persoonlijke wensen 
Projectcoördinator Paul Molenaar: ‘Met dit programma willen wij senioren bereiken die al 
fietsen, maar toch wat ondersteuning en tips kunnen gebruiken. De lessen worden in kleine 
groepen gegeven, zodat we iedereen voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven’.
 
De persoonlijke wensen komen ook terug in de lessen. Voor de een is dat op- en afstappen, voor 
de ander is het leren fietsen op een nieuwe elektrische fiets en weer een ander vindt het misschien 
lastig om balans te houden tijdens het omkijken. Bewegingsagoog Ramon Kolenberg van Team 
Sportservice zal de lessen begeleiden.  

Informatiebijeenkomst 
Voor meer informatie zijn er eerst 2 bijeenkomsten gepland.   

Donderdag 10 nov 14:00 – 15:00             
Bibliotheek Obdam, Dorpsstraat 155, 1713HE Obdam 
Woensdag 9 november 14:00 – 15:00 uur  
Dorpshuis de Schalm, Dr. Nuijensstraat 14 B, 1617 KC Westwoud 
 
Lesprogramma en locaties  
De lessen vinden plaats in de periode 16 november t/m 2 december op woensdag en vrijdag. 
Meedoen kan dan op 1 van deze locaties:   
* Woensdag  16, 23, 30 nov  
11:00 – 12:00 uur                               
Parkeerterrein Zwembad Buitenmeere, Stationsweg 2, 1713 HE Obdam  
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* Woensdag  16, 23, 30 nov  
13:00 – 14:00 uur  
Parkeerplaats  IJsbaan Hoorn, Westfriese Parkweg Hoorn     
                                     
* Vrijdagmiddag 18, 25 nov en 2 dec  
13:00 – 14:00 uur  
IJsbaan Hoogkarspel, Sluisweg 6 1616 RT Hoogkarspel 

Meer informatie en aanmelden
Meedoen met de lessen is op eigen risico en de kosten zijn 5 euro per persoon per keer. Wij vragen 
u om dit contant op de locatie te voldoen aan de lesgever. Wilt u zich meteen aanmelden? Dat kan 
natuurlijk ook! Dat kan bij Ramon Kolenberg via: rkolenberg@teamsportservice.nl of 06 – 1310 
7434.
Dit lesaanbod is tot stand gekomen met dank aan Doortrappen en Team Sportservice. 

DE ZUURKOOLFABRIEK IN 1973

Zuurkoolfabriek ‹Succes› werd opgericht op 13 november 1947.
53 Tuinders hadden de handen ineen geslagen, omdat men de kool niet per schuit naar de zuur-
koolfabriek in Langedijk wilde brengen. De aanzet werd gegeven door Pieter Beemsterboer, tuin-
der en burgemeester te Berkhout.
De boerderij van Jacob Akkerman aan het West werd aangekocht.
Er werd begonnen met 10 putten; hetgeen later werd uitgebreid tot 32, elk bevattende 22.000 
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kilo kool.
In de beginjaren werden de witte kolen uitgehold, in dunne reepjes gesneden en later in de put 
vermengd met zout. Er werden geen smaakmakers en geen conserveringsmiddelen toegevoegd.
De kool werd met de voeten aangestampt. Daarna werden er 16 betonblokken op gelegd met een 
totaal gewicht van 4000 kilo; vervolgens vond de noodzakelijke vergisting plaats, hetgeen enkele 
weken duurde. In de topjaren werd 2 millioen kilo kool per jaar verwerkt.
Men leverde aan HAK in Noord-Brabant.
Bij de verwerking werden ook de tuinders zelf ingeschakeld.
Het aantal deelnemers slonk echter in de loop der jaren van 53 in 1947, naar 24 in 1987, tot 15 
in 2002.
2002 was het laatste jaar wegens steeds verdere milieueisen. In dat jaar ging Succes op in fa. Kra-
mer te Langedijk.
Dit en meer ziet u op hvhemony.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158

BESTE MUZIEK-LIEFHEBBERS IN KOGGENLAND,
Na alle beperkingen door de Coronamaatregelen, kun-
nen we op Ursem eindelijk uitzien naar een concert van 
de Slagwerkgroep van de Muziekvereniging.  Stichting 
Vrienden van Bavo Ursem organiseert op zaterdag 12 no-
vember a.s. een concert in de Bavokerk op het dorp, met 
de Slagwerkgroep en een achtkoppig gezelschap wat de 

bijzondere naam draagt: Wel Oké. Omdat deze dames en heren hun roots in gemeente Koggenland 
hebben, maken wij u daar graag attent op in ‘de Heraut’.

In het voorjaar van 2022 is de band 
Wel Oké ontstaan door het samengaan 
van een groep van vijf enthousiaste 
zangeressen, een combo van drie toe-
gewijde muzikanten en een talentvolle 
toetseniste. Dat maakt negen hoor ik u 
al denken maar de toetsenist is tevens 
een van de zangeressen. Ik noem ze u:
Peggy Gilling: zang
Miriam de Boer: zang 
Susanne van der Raaij: zang

Sandra Koning: zang
Emma Koning: toetsen en zang
Nicoline Kreuk: gitaar en zang
Marcel van der Gulik: bas en zang
Kees Heddes: drums

Deze muzikanten hebben, apart en met elkaar, al in diverse bandjes gespeeld en de nodige ervaring 
op gedaan en hopen ooit eens in een café op te kunnen treden maar kijken nu uit naar de bijzon-
dere samenwerking met onze Slagwerkgroep.
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U weet misschien dat onze groep garant staat 
voor entertainment en spektakel. Afgelopen 
zomer waren we nog te gast bij het concert 
van ‘Kunst naar Kracht’ op de Goorn. Wel 
Oké  zal u trakteren op vierstemmige zang en 
daar wordt in de studio van Muziekschool 
Koggenland hard aan gewerkt. De bekende 
zangeres Lianne Kenter schreef diverse meer-
stemmige ‘koortjes’ voor de dames en bege-
leidt  hen ook hierin. Samen met de Slag-
werkgroep zullen zij o.a. een medley van 
Toto en Gold Play ten gehore gaan brengen. 

En uiteraard spelen ze ook eigen nummers. Dat belooft dus wat!
Het een en ander gaat plaatsvinden in de Bavokerk, Noorddijkerweg nr. 1 op Ursem. Het begint 
om 20.00 uur en de kosten zijn 7 euro p.p. 
De voorverkoop is gestart op telefoonnr. 06-29462388 (www.mv-ursem.nl

HERFSTCONCERT, OP ZATERDAG 12 NOVEMBER AANSTAANDE, AANVANG 20.00 UUR IN 
DE ZAAL VAN DE KERK TE BERKHOUT.
Het grootorkest staat te popelen om dit concert te verzorgen. Het zal geen  avondvullend 
programma worden, maar een uur luisteren naar nieuwe en oude nummers die het orkest heeft 
ingestudeerd.   
Dorpsgenoten en omwonenden worden uitgenodigd dit concert bij te wonen. 
De toegang is gratis.  De zaal gaat omstreeks 19.30 uur open, koffie, thee etc. staat klaar, koop je 
drankje en neem het mee naar je plaats en luister naar de gezellige herfstmuziek. Na het concert is 
er gelegenheid met een drankje in de hand met de muzikanten een praatje te maken. 

Medio november start bij ons ook weer jaarlijkse speculaasactie.
De leden van onze vereniging zullen bij alle huizen van Berkhout en omgeving aanbellen om 
de bewoners de overheerlijke speculaas aan te bieden. De kosten van de speculaas zijn NIET 
gewijzigd, 1 pakje van vier stuks voor 2 euro en drie pakjes voor 5 euro. 
Geen contant geld in huis, geen probleem, de leden hebben een QR-code voor deze actie bij 
zich, betaling middels deze voor ons aangemaakte code is dus mogelijk.  We hopen dat deze 
speculaasactie een succes zal worden. 
 
Zaterdag 10 december, festival Opperdoes voor leerorkesten,
Het leerorkest zal aan dit festival deelnemen. Voorgaande jaren werd dit een groot succes. Het 
leerorkest zal hier ook nieuwe nummer ten gehore brengen. De juiste aanvangstijden weten we 
helaas nu nog niet, maar zullen binnenkort bekend worden gemaakt. 
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We zijn nog steeds op zoek naar een vaste slagwerker,
Deze drummende motor van het orkest wordt gemist. Helaas is het moeilijk om binnen onze 
gemeente een slagwerker te vinden, weet u een slagwerker die bij ons muziek wil maken, laat hem 
of haar contact opnemen of een repetitie bezoeken. Bel voor meer info naar Hans 06.5142.3131. 

Inzamelen van oudijzer, is bij onze vereniging een terugkerende actie. Heeft u oudijzer dan 
kunt u contact opnemen met Hans 06.5142.3131, hij zal zorgen dat het oude ijzer e.d. opgehaald 
wordt.  

Van de opbrengsten van de acties wordt nieuwe bladmuziek en eventueel instrumenten gekocht. 
We zijn blij dat de muziekvereniging Volharding, qua leden aantal een stijgende lijn te pakken 
heeft.  Er kunnen echter nog wel meer muzikanten bij, mensen met verborgen muzikale talenten 
zijn van harte welkom. Instrument keuze is niet belangrijk, een ieder instrument zal worden 
ingepast en geen instrument voor handen, wij hebben instrumenten in eigen beheer.   

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.
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SINTERKLAAS INTOCHT OUDENDIJK
Op zondag 13 november komt Sinterklaas samen met zijn pieten naar Oudendijk! Rond de klok 
van 15.00 uur zal hij aankomen met de boot bij Eetcafé Les Deux Ponts. Zien we jullie ook rond 
14.45 uur aan de kade? Samen sinterklaasliedjes zingen en dan maar hopen dat hij komt! Nadat 
de sint met zijn pieten voet aan wal heeft gezet, gaat het feest binnen verder. Sinterklaas zal de 
kinderen persoonlijk op schoot nemen en daarnaast kan er lekker met de pieten gedanst worden.   

SCHOENTJE ZETTEN
Voorafgaand aan de intocht kunnen alle kinderen op zaterdag 12 november tussen 16.30 en 18.30 
uur in het eetcafé hun schoentje zetten.

OPROEP VOOR OUDERS 
Sinterklaas ontvangt graag briefjes met een verhaaltje over de kinderen, voorzien van naam, leef-
tijd, school hun juf of meester, sport, hobby of iets anders leuks. Deze briefjes mogen in de schoe-
nen worden gestopt tijdens het schoentje zetten. 
U kunt de info ook mailen naar: info@lesdeuxponts.nl. 
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WINTERMARKT
Handwerkclub de Rozenstek, al 40 jaar een begrip in Avenhorn, De Goorn en omstreken.
De Wintermarkt wordt gehouden op zondagmiddag 13 november van 14.30 tot 16.30 uur in De 
Rozenstate, Kantbeugel 19 in De Goorn.
Ook dit jaar weer een aanbod van haak, brei, en borduurwerk, kaarten, sokken, tassen en kado-
tjes. Tevens aanwezig een kleine rommelmarkt en niet te vergeten, koffie, thee en taart.
Wij heten u van harte welkom. Tot ziens.

OPROEP AAN BEWONERS VAN HET OOSTEINDE, KERKEBUURT EN WESTEINDE IN BERKHOUT
Maakt u zich ook druk over de verkeersveiligheid in ons dorp? Wij wel. Wij zijn daarom in overleg 
met de gemeente en de Fietsersbond West-Friesland. We hebben twee doelen. Het eerste doel is 
om voor de doorgaande weg door Berkhout (Oosteinde, Kerkebuurt en Westeinde) een maximale 
snelheid van 30 km/uur in te voeren. Het tweede doel is om vrachtverkeer door het dorp te beper-
ken tot bestemmingsverkeer. Wilt u ons daarmee helpen? Dan komen we graag met u in contact. 
Mail ons dan via berkhoutveilig@gmail.com. Dan trekken we samen op!

Groet van Niels, Ruud en Paul

KLASSIEKE MUZIEK OP ZONDAG 13 
NOVEMBER IN ’T BRAKENKERKJE MET 
JOy SCHECHTER OP PIANO EN KETIJA 
RINGA-KARAHONA MET DWARSFLUIT

2 studenten afkomstig van het Conservatorium van Amsterdam, zij spelen o.a. jazz, Folk en origi-
nele muziek.

Het was tijdens zijn studie aan ‘Thelma Yellin National School 
of the Arts’ dat Joy Shechter besloot om componist te wor-
den. 
Tijdens zijn militaire dienst behaalde hij zijn diploma Jazz Per-
formance aan de ‘Rimon School of Music’ en behaalde de 1e 
plaats bij de Jazz Competition, de 2e plaats bij de Rock Song 
Competition en vertegenwoordigde de school op de ISAJ-con-
ferentie in Sienna, Italië.
Toen hij dichter bij het voltooien van zijn militaire dienst 
kwam, ontving Joy een volledige beurs om naar het Berklee 
College of Music in Boston te gaan. Hij besloot filmmuziek te 
gaan studeren en werkte aan verschillende studentenfilms, 
componeerde en dirigeerde filmmuziek voor de FSSO en ont-
ving de Rick Applin Award voor Beste Fuga.
 Ketija Ringa-Karahona kreeg in 2021 de Keep an Eye Out-

standing Talent Award uitgereikt uit handen van Eva Scholten van de Keep an Eye Foundation als 
musicus binnen het orkest van jong Metropole met het meest uitzonderlijke talent. 
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Zij ontving de award omdat zij zich het meest heeft onderscheiden binnen en buiten het orkest, 
het prijzengeld stelde haar instaat om verder te werken aan haar muzikale ontwikkeling door spe-
cifieke lessen of masterclasses te volgen.
Voor meer informatie en reserveren www.brakenkerkje.nl

KRySTL / ZATERDAG 26 NOVEMBER IN 
‘T BRAKENKERKJE
(o.a. bekend van Exeditie Robinson)
Singer-songwriter Krystl maakte in 2010 
een vliegende start met haar carrière door 
de hitsingle Golden Days. Ze won een Edi-

son voor Beste Nieuwkomer, een 3FM Award en een Buma Award en bracht succesvolle radio-
singles uit als Bottles, Fool For You en Circles. Afgelopen vier jaar tourde ze met het country/pop 
trio The BlueBirds.          

In augustus bracht dit jaar Krystl haar derde soloalbum uit: Good For You, Good 
For Me. Deze gaat over de fases van een break-up en is haar meest persoonlijke 
album tot nu toe. Ze laat hier een ander geluid horen en een andere kant van 
zichzelf zien; weergegeven, melancholisch en kwetsbaar.
Met deze nieuwe nummers gaat Krystl nu op tour, waarin ze je meeneemt in haar 
repertoire van afgelopen 12 jaar. De zangeres laat in deze intieme show al haar 

facetten zien; van krachtig en energiek tot aan klein en ontroerend.
Het is een prachtig concert waarbij Krystl je met haar gevarieerde stem een avond lang meeneemt 
door haar leven. Voor meer informatie en reserveren www.brakenkerkje.nl

A
G

E
N

D
A   zaterdag 19 november, 20.00 uur

Hans Laduc & the Memphis 3
Hans Laduc trok naar de 
stad Memphis in Amerika 
om de sfeer van Rock en 
Roll op te snuiven. Grote 
namen als Johnny Cash 
en Elvis vergaarden daar 
hun roem. Laat je door 
Hans en The Memphis 3 
met liedjes en verhalen 
meevoeren, terug naar 
de tijd dat de muziek nog 
draaide om passie en 
avontuur. 

Kaarten: €  15,00  Reserveren info@berkhouterkerk.nl
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Wogmeers Vocaal Ensemble 

 
“Herfstklanken en Winterverlangen”

november 2022 om 15.00 uur

“Herfstklanken en Winterverlangen” 

Het koude seizoen 
De spinnenwebben hangen aan de parasolhoes, 
de druppels regen parelen eraf, 
de appels zijn geoogst, 
de druiven geplukt. 
Nu begint het koudere seizoen van storm, 
regen en misschien wel sneeuw, 
van korte dagen en langere nachten, 
dus wat kan je muzikaal verwachten? 
 
Prachtige liederen van o.m. Arcadelt, Schumann, Humperdinck en Rheinberger, maar ook de 
cantate “Kommst Du, Licht der Heiden” van Buxtehude zullen voor u gezongen worden. 

Entree is € 15, voor volwassenen, jeugd tot en met 15 jaar € 7,50 (inclusief consumptie).

WOGMEERS VOCAAL ENSEMBLE
“HERFSTKLANKEN EN WINTERVERLANGEN”
Het Wogmeers Vocaal Ensemble o.l.v. Didy Coljée geeft 20 november 2022 om 15.00 uur een 
najaarsconcert in de Hensbroeker Kerk, Kerkweg 2 in Hensbroek.
Met het thema “Herfstklanken en Winterverlangen” bezingen zij het koude seizoen. 

Het koude seizoen
De spinnenwebben hangen aan de parasolhoes,
de druppels regen parelen eraf,
de appels zijn geoogst,
de druiven geplukt.
Nu begint het koudere seizoen van storm,
regen en misschien wel sneeuw,
van korte dagen en langere nachten,
dus wat kan je muzikaal verwachten?

Prachtige liederen van o.m. Arcadelt, Schumann, Humperdinck en Rheinberger, maar ook de can-
tate “Kommst Du, Licht der Heiden” van Buxtehude zullen voor u gezongen worden.
Medewerking aan het concert verleent Theresa van Esse-Ziegler op piano en viool. Reserveren van 
kaarten:
Entree is € 15,- voor volwassenen, jeugd tot en met 15 jaar € 7,50 (inclusief consumptie). U 
kunt kaarten reserveren door het totaalbedrag over te maken op NL84RABO0138030707 t.n.v. 
Wogmeers Vocaal Ensemble met vermelding van uw naam en het gewenste aantal kaarten. Via 
06-10622273 kunt u ook kaarten bestellen, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = 
vol. Zie ook: www.wogmeersvocaal.nl. Kerk en kassa zijn open voor publiek vanaf 14.30 uur. N.B. 
u kunt niet pinnen! Van harte welkom!

Voor € 20,

je € 20,

WOGMEERS VOCAAL ENSEMBLE
CHRISTMAS CAROLS MEEZINGSESSIES!
Heb jij altijd al Christmas Carols willen zingen? Dit is je kans!
Kom vier avonden heerlijk carols uit de Christmas Carols top 20 zingen 
met het Wogmeers Vocaal Ensemble. Op de laatste avond verwelkomen 
we jouw en onze introducés om toe te zingen.
Voor € 20,- krijg je alle bladmuziek en koffie/thee.
Data: 29 november, 6, 13 en 20 december 2022 van 19.30-21.30 uur in 

de Hensbroeker Kerk, Kerkweg 2 te Hensbroek. Je bent van harte welkom!
Opgeven bij: liasmal@hotmail.nl o.v.v. je naam en stemsoort. Je inschrijving is compleet als je 
€  20,- hebt overgemaakt op NL84RABO0138030707 t.n.v. Wogmeers Vocaal Ensemble o.v.v. je 
naam en stemsoort. Zie ook www.wogmeersvocaal.nl.
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SINTERKLAASTONEEL VAN REDERIJKERSKAMER 
ELENA IN GROSTHUIZEN
«Een verrassingsfeest voor....»
Er gebeurt van alles in het kasteel waar Sinterklaas met 
de Pieten logeert. Dansjes die worden geleerd en er is een 
hoop gezelligheid met zingen. Het is een drukte van je-
welste met al die Pieten bij elkaar. Maar er is 1 ding toch 

wel heel erg raar. Er verdwijnen spullen van Pieten, zelfs het grote boek van de Sinterklaas is zoek. 
Speurpiet doet heel erg zijn best om dit boek te vinden. Heer Piet is zelfs een beetje in paniek van 
dit hele gebeuren, ook hij is op zoek naar het grote boek. 
Tik tok Piet en Plan Piet begrijpen niets van alle verdwijningen. Het is goed mis Sint Pieter is met 
dit alles niet zo bezig, die heeft grote dromen. Hoe zal het allemaal gaan, zou het wel goed komen 
en voor wie is dat feestje eigenlijk?

Voorstellingen:
Vrijdag 2 december, aanvang 19.00 uur met na afloop een spetterende disco. Dansen met de 
pieten, hoe gaaf is dat! Zaterdag 3 en zondag 4 december aanvang 14.00 uur.
Reserveren is gewenst, dit om teleurstellingen bij de deur te voorkomen. 
Stuur een reserveringsmail naar ReserverenElena@gmail.com uw reservering zal vanaf 1 novem-
ber worden bevestigd.
Kom jij ook, lijkt ons heel gezellig.
Natuurlijk zijn wij weer bij Brasserie de Grost in Grosthuizen te vinden.

Bestuur Rederijkerskamer Elena.
Martine Doodeman

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET!
Biljartvereniging D.S.K organiseert  i.s.m. het Sportcafé weer het jaarlijkse biljarttoernooi in de 
Koggenhal. Er wordt libre gespeeld. Het minimum op te geven gemiddelde is 0.75.
Je speelt twee voorronde avonden, 2 partijen per avond. En misschien wel de finaledag. Dan speel 
je zeker weer twee partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Jelle Schuit als kampioen 
van 2020.     
De data van het toernooi zijn  maandag 2 januari, dinsdag 3 januari,  woensdag 4 januari, donder-
dag 5 januari, vrijdag 6 januari. En dan zaterdag 7 januari de grote finaledag.  
De kosten zijn € 8,00 te betalen op de eerste avond aan de bar.
 
Opgave-formulieren komen ook te liggen bij Café Julius in Avenhorn en natuurlijk in het Sportcafé 
bij uitbater Peter.
Of geef je op bij  Mick Knijn, telefoonnummer  06 12496262/ 0229853028 of 
via e-mail mickenanita@quicknet.nl.
Of bij Ton Laan, e-mail: Ton@tonlaan.nl

Graag opgeven voor 10 december.
Met sportieve biljartgroeten Mick Knijn.
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De bomen in blad, de schapen in de wei. Het was ongetwijfeld een prachtige dag, maar dat vertelt 
ons nog niet waar de fotograaf stond bij het maken van deze foto rond 1910. Dit stukje Avenhorn 
ziet er tegenwoordig behoorlijk anders uit. De kerk rechtsachter verraadt gelukkig waar we naar 
kijken, ook al staat deze ietsjes verscholen achter zuivelfabriek De Horn. De molen staat er al meer 
dan een eeuw niet meer (deze is in 1913 gesloopt). Het was een korenmolen, ‚de Onderneming‘ 
genaamd. Hij was geheel van hout, zodat hij niet te zwaar was voor de bodem. De molen stond 
achter West 14, de Koningspil loopt er tegenwoordig vlak langs. Een koningspil is natuurlijk de 
hoofdas van een molen en die naam is dan ook geen toeval. Veel van de straten van de nieuwbouw 
daar zijn verwijzingen naar de verdwenen molen, zoals Molenhof, Bonkelaar, Wieken en Buiten-
roede. 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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KLASSEN KAMPIOENSCHAPPEN 2022 TE WIERINGERWAARD
Zaterdag 8 oktober 2022

Yes, we zagen elkaar na zoveel 
jaar uitstellen weer! Eindelijk 
een FINALE van een Bonds-
wedstrijd. De prijzen en bloe-
men staan klaar! De dames 
hebben afgelopen week de 
voorrondes gespeeld. Helaas 
waren er toch nog veel afmel-
dingen ivm het oplopende Co-
rona- virus.
Van elke klasse speelde er 6 
dames tegen elkaar. Behalve 
van de Super klasse, daar wa-
ren 2 speelsters. Helaas moest 
een van de 2 afzeggen voor de 
finale.

De eerste finale partijen van de 4e, 3e, 2e en 1e klas waren eigenlijk bedroevend. Op het score bord 
waren verschillende ‘amsterdammertjes’ oftewel x te zien. De hoogste partij was van 4e klasse 
Rie Stoop met 36 punten. Angelique Smits van onze vereniging sloeg een matige partij van 24 
punten. Met de punten die ze in de voorronde had geslagen bleef ze 1e . Daarmee werd ze Klasse 
Kampioen van de 4e klasse.
In de 3e klasse speelde Annie Beemsterboer, zij sloeg er 31 punten bij en werd 2e in haar klasse.
Onze 2e  klasse speelster Marth Bot maakte een aardige partij van 34 punten. Met deze punten 
erbij werd zij 4e in de 2e klasse.
De finale partijen waren niet echt om over naar huis te schrijven. Vaak ging het om een enkele punt 
en zo was het dan toch spannend, wie er met de winst naar huis zou gaan.

De laatste 2 partijen maakte van deze middag nog iets goed. In de 2e klasse speelt Ella Schilder, 
Hannie Bakker en Annie Luik. Hannie sloeg de hoogste punten 42, Cornelia 21 en Ella 35 punten.

De drie dames van de eerste klasse lieten nog een mooie partij zien. Het werd zelfs stil in de zaal, 
want de winst scheelde met een meer of minder dan een punt. Meinie Terpstra van de thuisvereni-
ging sloeg 49 punten. Marrie Schuur sloeg er 46 punten en Vera Berkhout als hoogst genoteerde 
‘slechts’ 33 punten.

Met de hoogst gespeelde serie in de voorronde behaalde Jacqueline de Haas van  onze ver-
eniging nog een prijs met 35 punten. Een knappe prestatie omdat ze nog maar een half jaar onze 
kolfsport beoefend.

Marth, Annie, Angelique en Jacqueline gefeliciteerd met jullie behaalde resultaten.

Ook al waren er geen top partijen, was het heel gezellig om elkaar weer te zien en te spreken. 

Een week later speelde de heren de voorrondes. Helaas speelde er van onze vereniging geen he-
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ren in de finale. Cees de Boer had met 69 punten wel genoeg punten om in de finale te spelen, 
maar moest afzeggen vanwege andere verplichtingen. 
De Super finale partij was wel heel spannend. De nummer 6, 5 en 4 geplaatste sloegen echter een 
matige partij. De nummers 3, 2 en 1 maakte het nog wel heel spannend. Dick Beers Zuid Schar-
woude de nummer 1 sloeg er 41 punten bij. Dit was niet genoeg. Dirk Spijker uit Andijk en Niels 
Wissink Oudkarspel speelde een partij van 48 punten en kwamen beide op een totaal van 146 
punten. Deze heren speelde dan ook nog een barrage. Deze wist Dirk Spijker glorieus te winnen 
met 3 ‘volle’ oftewel 3 keer 12 punten, het maximale!

Tenslotte: 
Dank aan de dames en heren van Wieringerwaard de organisatie was piekfijn voor elkaar!

Met een blije kolfgroet,
Ina Jong

Alle uitslagen zijn de zien op kolfsport.nl wedstrijden-uitslagen en standen.

Info: T 06- 28 99 31 08 M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

DONDERDAG 13 OKTOBER STOND IN HET TEKEN VAN TROUW
Allereerst mochten wij een lid huldigen, mevrouw 
Ida de Jong is namelijk al 60 jaar trouw lid van de 
Vrouwen van Nu, voorheen de Plattelandsvrou-
wen. Ida was voor deze gelegenheid uit Hoorn op-
gehaald door Mary. ‘s Avonds op het fietsje gaat de 
87 jarige Ida liever niet meer. Ida werd verrast met 
een prachtige bos bloemen en een cadeaubon. Ook 
mag zij zich nu erelid noemen wat inhoudt dat ze 
nog maar de helft van het lidmaatschap hoeft te be-
talen.
Ook mochten wij op deze avond een groot aantal 
“nieuwe” leden uit Avenhorn/Oudendijk verwel-
komen. Deze dames komen de Vrouwen van Berk-
hout in januari versterken omdat hun eigen afdeling 
in verband met ontbrekende bestuurlijke opvolging 
ophoudt te bestaan.
Na de feestelijkheden omtrent onze jubilaris vertel-
de Greet Schoon over haar taken en belevenissen 
als BABS (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke 
Stand) in de gemeente Schagen. 
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Onze leden kwamen er wel achter dat er vergeleken met vroeger heel wat veranderd is. Alleen 
het JA -woord is gebleven en MOET ook worden uitgesproken. De ondertrouw die ons vroeger 
nog een vrije dag opleverde gaat nu gewoon via internet. Ook kan er op elke willekeurige plek 
getrouwd worden wat de bruidsparen enorm veel vrijheid geeft.
Na het praatje van Greet werden in kleine groepjes eigen ervaringen uitgewisseld.
Enkele dames hadden hun trouwfoto of bruidsjurk mee. Anneke Huisman had de doopjurk die ze 
gemaakt had van haar trouwjurk mee. Inmiddels was deze heel wat keren gebruikt door kinderen 
en kleinkinderen. Onder in de zoom had Anneke de namen en geboortedata van al deze kleintjes 
geborduurd. Ze hoopt nu op haar eventuele achterkleinkinderen! 
Al met al weer was het weer een hele gezellige avond mede door het grote aantal nieuwe dames.
Donderdag 10 november hebben we Dieuwertje Duin die ons iets komt vertellen over archeologie 
en de oude stolpen.. 
Mocht u ook eens de sfeer willen proeven en kijken of de Vrouwen van Nu iets voor u is, schroom 
dan niet en kom op 10 november om 20.00 uur naar De Ridder.
U bent van harte welkom.
 Namens het bestuur Waltraud van der Woude

DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
West-Friesland bouwt in veel gemeenten nieuwe huizen of worden er plannen 
ontwikkeld, maar deze donderdagmiddag 13 oktober werden wij getrakteerd 
op veel bouwvallen.
Voor wij kunnen beginnen met de presentatie van de foto’s op de beamer 
waren er wat problemen met de aansluiting van de laptop op de beamer. Dit 
lukte niet en gelukkig is Ben van de firma Floris onze reddende ”engel”.

Ondertussen genoten wij van een kopje koffie of 
thee en kon er nog even met elkaar gebabbeld 
worden. Na ongeveer 20 minuten kon de heer Dirk 
Beemster met zijn presentatie beginnen. Op zijn vele 
wandelingen door West-Friesland viel zijn oog op 
veel vergane West-Friese stolpen, boerderijen, 
huizen en schuurtjes. Daar heeft hij foto’s van 
gemaakt. Gelukkig worden veel West-Friese stolpen 
gerestaureerd of herbouwd. Later na een aantal jaren 
heeft hij deze route nog eens gelopen en foto’s 
gemaakt van eventuele nieuwbouw op die plekken.  
Na afloop bedankt de voorzitter Ko Schouten hem 
voor zijn presentatie.
 Johan van Loodam
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EEN MIDDAG VAN DE OBBB IN DE RIDDER
Op 20 oktober komen we weer met een flink aantal bij elkaar 
om een middag te krijgen over een hulphond. 
Mevr. Hanneke Montijn komt met haar hulphond Rico uitleg 
geven over de hulphond, die mensen met fysiek beperkingen of 
geestelijke zorgvraag de helpende hand geeft. 
Eerst verteld ze dat een jonge hond ongeveer 16 weken wordt 

ondergebracht bij een gezin. Dan gaat hij 14 maanden naar een trainingscentrum in Herpen waar 
professionele trainers kijken naar karakter en belastbaarheid van de hond.
In deze tijd moet hij verzorgd en meerdere keren uitgelaten worden, dit doen vrijwilligers. De 
match tussen de gast en hond worden zorgvuldig in verschillende fasen tot stand gebracht De 
ADL-hond kan tot wel 70 verschillende handelingen uitvoeren voor mensen die beperkt zijn b.v. 
Multiple Sclerose, neurologische aandoeningen, dwarslaesie, dystrofie of gevolgen van een onge-
luk. Dan worden ze met de gast, die zorgvuldig is getoetst, verenigd.
Hulphond Nederland helpt ongeveer 1000 mensen per jaar En een goede hond kost bijna €4300 
van wieg tot pensioen, dit is na 9 jaar, dan gaan ze naar mensen toe die hem graag willen hebben. 
De hulphond is meestal een reu, de vrouwtjes zijn vaak wispelturig. De hond wordt nooit eigen-
dom van de gast. De V. N. hebben beslist dat een hond overal in en bij mag, al is dit soms toch 
moeilijk. Ook doet Rico nog enige opdrachten om te laten zien dat één commando genoeg is.
Dan komen de vragen los maar eerst een drankje. Na de pauze is er dan tijd genoeg voor vele 
vragen.
Leerzaam en erg nuttig vooral voor mensen met beperking of ziekte.
De spreekster krijgt een Hoornse Broeder voor de interessante middag.
Allen wel thuis en tot 17 november.   
 Met hartelijke groet Maartje Tel; 551488.

WSP ROZENSTAETE
Vrijdag 21 oktober hebben de vrijwilligers van de vrijdagmiddag voor het eerst dit seizoen een 
bingo georganiseerd. Een succes met 26 bezoekers, óók uit de wijk. Er staan nog meer leuke ac-
tiviteiten op stapel, zoals op 4 november sjoelen. Op dezelfde vrijdag is er om 10.30 uur weer de 
gebruikelijke koffieochtend. Die wordt elke 1e vrijdag van de maand georganiseerd. De bewoners 
weten dat, maar ook familieleden zijn welkom. U kunt af en toe even binnenlopen om de aankon-
digingen te bekijken op het mededelingenbord.
Op zondag 13 november 2022 organiseert de Rozenstek weer een najaarsmarkt. U kunt in de 
grote zaal terecht van 14.30 tot 16.30 uur. De moeite waard om even te komen kijken.
Wij hebben contact met eventuele nieuwe gebruikers van ons “buurtcentrum”. U hoort daar een 
volgende keer meer van.
Een kort stukje wil niet zeggen, dat er weinig gebeurt. Elke dag is er iets te doen. Van harte no-
digen wij u uit om een kijkje te komen nemen bij één of meer van de gebruikers. Gewoon doen!
Informatie bij Paula Reerink: 06-40471000 of mail naar wijksteunpuntdegoorn@gmail.com

 Pim de Waard - vz
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ZONDAGMIDDAG 23 OKTOBER DE ZONNEBLOEM BERKHOUT-BOBELDIJK 
Onze vrijwilligers regelde dit keer een optreden van DE BLOKKERDER DANS-
GROEP in Café de Ridder voor haar deelnemers.

Ongeveer 40 deelnemers en vrijwilligers genoten van deze dansgroep. Ver-
schillende dansjes, West-Friese voordrachten en uitleg over de kleding die in 
West-Friesland werd gedragen tussen 1880 en 1920. Daagse boeren uitgaans-
dracht, met hulletje, boeren hoedje, eenvoudige sieraden en schort voor de da-

mes. De heren met het zwarte pak met broek, vest en jas (billentikker) en de West-Friese boeren 
pet. Ook mochten er deelnemers/vrijwilligers een dansje meedoen. Dit alles werd begeleid door 
twee fantastische accordeonisten. 

Na veel applaus voor de dansgroep was het rond 17 
uur afgelopen en wensten we elkaar wel thuis en tot 
een volgende keer!! Het was een geslaagde zondag-
middag.

Weet u in uw omgeving misschien ook nog zie-
ken of alleenstaande ouderen die een beetje 
aandacht kunnen gebruiken van de Zonnebloem, 
geef dit dan op bij onze secretaris: 

Peter Karreman 0229-551447
of stuur een mailtje: 
zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl

Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom!! Het is 
heel dankbaar werk wat wij doen voor onze doel-
groep.

Dit keer een blije dansgroet, van alle vrijwilligers.
Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

TREKKING LOTEN – RABO CLUBSUPPORT – DONATIES – 
EN ANDERE BIJDRAGEN
Wist u dat we voor ieder zonnebloem-lot dat onze afdeling verkoopt € 1,50 
ontvangen. Benieuwd of u met uw lot iets gewonnen heeft? Kijk voor de trek-
kingsuitslag op: https://www.zonnebloem.nl/loterij/uitslag
Van de Rabo ClubSupport mochten wij een cheque in ontvangst nemen van liefst 
€ 478,62. 
Donaties en diverse andere financiële bijdragen. Wij willen niemand te kort doen 

en noemen verder geen namen mede omdat er ook anonieme bijdragen zijn.
Wat doen we onder andere met deze gelden? Om een paar voorbeelden te noemen:
April, ons jubileumfeest bij La Mère Anne met optreden en diner. In juli zijn er 3 theemiddagen 
geweest in de schitterende tuin bij een van onze vrijwilligers. Gezellig samen onder de notenboom 
met thee, gebak. Een spelletje en glaasje advocaat met slagroom met een lekker hartig hapje. 
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Ook de Kwiek dag was er tot grote vreugde weer en in september met een rolstoelbus naar dieren-
park Van Blanckendaell, waar we met ca. 40 personen van de dieren en een gezellige en lekkere 
lunch genoten hebben. Voor december staat er ook weer e.e.a. op het programma maar dat blijft 
nog even een geheimpje.
Wat wij als afdelingsbestuur willen zeggen is:  DANK – DANK -DANK – DANK. Zonder uw bijdra-
ge, financieel of op andere wijze is ons werk niet mogelijk.

Namens het bestuur, Els Eijling, secretaris.

UITSLAG ZONNEBLOEMLOTERIJ 2022

* Waarde is gebaseerd op de geldende verkoopprijs van 08-02-2022.
Loterijvergunning verleend op 6 oktober 2021 door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300115/14479. Kijk op ssnl.nl.

Meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Prijs Aantal Gevallen op 

1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 1071930

2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0463738

3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0730367

4e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0257117

5e prijs Elektrische fiets t.w.v. € 2.000,- Batavus 1 0526349

6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0673064

7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1043258

8e prijs Laptop t.w.v. € 770,- * 1 0120689

9e prijs  Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 1002272

10e prijs Vakantie bij Safari Resort Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0258875

11e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 0250091

12e prijs iPad t.w.v. € 445,- * 1 1038193

13e prijs Weekendje weg voor 2 personen: Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0472150

14e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0242207

15e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0385713

16e prijs Vakantie bij Roompot t.w.v. € 350,- 1 0313821

17e prijs Airfryer Philips t.w.v. € 220,- * 1 0089893

18e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0446975

19e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0180207

20e prijs Magimix Nespresso CitiZ M196 CN Zwart t.w.v. € 150,- * 1 0589153

21e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0695959

22e prijs E-reader Kobo Libra 2 Zwart t.w.v. € 190,- * 1 0508761

23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 99600 (5 eindcijfers)

24e prijs BOL.com bon t.w.v. € 50,- 15 50837 (5 eindcijfers)

25e prijs HEMA bon t.w.v. € 50,- 15 89470 (5 eindcijfers)

26e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 44,90 * 15 30540 (5 eindcijfers)

27e prijs Intratuin cadeaukaart t.w.v. € 35,- 15 85111 (5 eindcijfers)

28e prijs Tafelzeil Zonnebloem t.w.v. € 23,50 * 15 82846 (5 eindcijfers)

29e prijs Tuinen Appeltern: toegang voor 2 personen t.w.v. € 28,- * 15 56601 (5 eindcijfers)

30e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 0982 (4 eindcijfers)

31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5499 (4 eindcijfers)

32e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 150 6991 (4 eindcijfers)

33e prijs Proefpakket LocalTea t.w.v. € 36,- * 1500 202 (3 eindcijfers)

34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 753 (3 eindcijfers)

35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 328 (3 eindcijfers)

36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 167 (3 eindcijfers)
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Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. 
Het recht op prijs vervalt één jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar 
NSOF, t.a.v. de Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto voor uw eigen administratie. Voor de prijzen  
1 t/m 22 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 23 t/m 36 worden 
toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         

De oproep om mee te doen met ons koor heeft geholpen! Leuk dat het enthousiasme en het gezel-
lig meezingen een stimulans is om met ons mee te doen. Wil je ook meedoen?
De volgende repetities zijn woensdag 2 en 16 november in De Ridder om 20.00 uur, kom vrijblij-
vend langs en zing mee! Voor informatie, dan afstemmen met onze voorzitter Sieta: 06 8353 2727 
of onze secretaris Marianne: 06 1890 1974.
Op 17 december vindt ons Kerstconcert plaats in de Nederlands Hervormde Kerk in Berkhout, 
aanvang 20.00 uur. Entree: € 12,50 Kinderen t/m 12 jaar € 6,00. Thema: “Wie goed doet, goed 
ontmoet!” 

Wil je alvast zeker zijn van een plaats: reserveer bij één van genoemde dames! De eerste plaatsen 
zijn al gereserveerd. We zijn inmiddels begonnen met de liedjes die om dit thema gevormd zijn 
zodat het één mooi geheel gaat worden waarover nog lang zal worden nagepraat. Tijdens onze 
gezellige repetities pakken we niet alléén liedjes voor het Kerstconcert op, we bouwen natuurlijk 
verder uit met nieuwe Nederlandse liedjes. Herkenbaar voor iedereen en bekend bij iedereen!
We zien je graag tegemoet, mag bij de repetities zijn om mee te doen en/of vanzelfsprekend bij 
het Kerstconcert.

KVG VERSLAG
Op dinsdag 18 oktober hadden we Jan Wouts op bezoek van Veilig Verkeer 
Nederland. Hij gaf een opfriscursus over de belangrijkste veranderingen in het 
verkeer, met een dia voorstelling.
Hij vertelde alles heel duidelijk en er was plaats voor vragen en hij beant-
woordde ze duidelijk, er kwamen veel vragen uit het publiek. Na deze in-
teressante avond gingen we weer goed en veilig op huis aan. Het was een 

geslaagde avond.      

De volgende avond is dinsdag 15 november om 19.45 met Dirk Plugboer, die vertelt op geheel 
eigen wijze over de geschiedenis van onze molens en de molenaar. We hopen u allen weer te zien.

 KVG De Goorn 
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NIEUW IN DE WOGMEER: COACHING MET BEHULP VAN PAARDEN 
Heb je last van stress of span-
ningen? Zit je niet lekker in je 
vel? Kun je wel wat extra zelf-
vertrouwen gebruiken? Heb je 
een kind dat moeite heeft op 
school? Heb je last van ec-
zeem? Of wil je gewoon meer 
over jezelf leren? Dan is het 
de moeite waard om paarden-
coaching de kans te geven.

Paardencoaching draait niet 
om het coachen van paarden, 
maar juist om het coachen 
van mensen – maar dan met 

behulp van paarden. Paarden zijn kuddedieren en voelen feilloos hun omgeving aan. Ze spiegelen 
de signalen die ze oppikken en als paardencoach ben ik erin getraind om die signalen door te ver-
talen naar onderwerpen voor de coaching. In losse coachingssessies of een traject van meerdere 
sessies gaan we samen aan de slag en help ik jou (of je kind). Heb je zelf niks met paarden, ben je 
bang voor ze of heb je er gewoon nog geen ervaring mee? Geen zorgen, ook dan is een coachsessie 
met paarden iets voor jou.

Ik ben Thea van Sante – de Graaf van TheaCoacht. Paardencoach en sportmasseur voor paarden, 
maar ook jouw aanspreekpunt als je meer wilt leren over de omgang met je paard. Ik woon in de 
Wogmeer, waar ik paardencoaching geef met de hulp van mijn drie paarden en twee ezels. Wat 
paardencoaching zo bijzonder maakt? Bij een paard in de bak kun je niet meer denken, alleen maar 
voelen – en dat zie je direct terug in de resultaten van de sessies. 

Wil je meer weten over paardencoaching en de mogelijkheden of een keer kennismaken? Kijk dan 
op theacoacht.nl of neem contact op via 06 - 15 43 84 87. Leuk om van je te horen! 
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2022                AGENDA 02-11 T/M 16-11                2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:

Woe 02-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe t/m za 02t/m 05-11  Collecte Diabetesfonds
Woe t/m vr 18.30 uur Café Julius, Avenhorn Voorrondes biljarttoernooi
02 t/m 04-11 
Woe 02-11 18.30-20.00 uur Begraafplaats Scharwoude Lichtjesavond (Allerzielen)
Do 03-11 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. 
    Thema: Gemeente Koggenland
Za 05-11 20.00 uur R.K. Kerk De Goorn Rockin’Bach
Za 05-11 12.30 uur Café Julius, Avenhorn Finale biljarttoernooi
Za 05-11 8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Zo t/m za 06 t/m 12-11 Berkhout Collecte Alzheimer Nederland
Ma  07-11 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Di 08-11 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 09-11 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 10-11 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO. Thema: Hoedenmuseum
Vr 11-11 10.00 uur Dorpshuis Grosthuizen Koffiedrinken
Za 12-11 8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER
Za 12-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Najaarsconcert De Volharding
Za 12-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Pubquiz
Za 12-11 16.30-18.30 uur Oudendijk Schoentje zetten
Zo 13-11 13.00 uur Avenhorn/DeGoorn Sinterklaasintocht
Zo 13-11 14.30 uur ’t Wijdt, Berkhout Sinterklaasintocht
Zo 13-11 15.00 uur Eetcafé Les Deux Ponts, Sinterklaasintocht
   Oudendijk 
Zo 13-11 14.30-16.30 uur Rozenstaete, De Goorn Wintermarkt van de Rozenstek
Ma  14-11 14.00 uur Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50
Ma tot za 14-11 tot 19-11  Collecte voor het gehandicapte 
    kind
Di 15-11 13.30 uur Meerzicht Scharwoude Koersbal
Woe 16-11 20.00 uur Loos Cacao Jaarvergadering ijsclub 
    Bobeldijk
Woe 16-11 19.30 uur Meerzicht Scharwoude Groot Dictee, kosten €5,00
Woe 16-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
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2022   PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2022

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Ma tot za 14-11 tot 19-11  Collecte voor het gehandicapte 
    kind
Woe 16-11 20.00 uur Loos Cacao Jaarvergadering ijsclub 
    Bobeldijk
Vr 18-11 20.00 uur Kerk Oudendijk Keezen
Za 19-11 20.00 uur Berkhouter Kerk Laduc + Memphis 2, 
    Nashville&Memphis
Vr 25-11 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
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
Za  27-11 11.00-16.00 uur Berkhouter kerk Sfeermarkt
Vr 02-12 19.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel 
    Rederijkerskamer Elena. 
    Disco na afloop.
Za/zo 03/04-12  14.00 uur De Grost, Grosthuizen Sinterklaastoneel 
    Rederijkerskamer Elena. 
Di-za 13 t/m 16-12 De Ridder Berkhout Kerstkolven en Nel Vosbokaal
  Middag en avond 
Za 17-12 20.00 uur Kerk Oudendijk Moonliners zang
Za 17-12 20.00 uur RK kerk De Goorn Brassband KnK kerstconcert
Za  17-12 20.00 uur Hervormde Kerk Kerstconcert Berkhout Vocaal
   Berkhout
Vr 30-12 19.30 uur De Ridder Berkhout Klaverjassen
Ma 02 t/m 07-01. 2023 Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Open biljarttoernooi 
    De Goorn
Za 07-01  Sportcafé de Koggenhal D.S.K. Finale open 
    biljarttoernooi De Goorn
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FAMILIEBERICHTEN

Het leven gaat verder, de zon komt weer op
Het gemis blijft..... maar de warmte en de enorme belangstelling na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma

Mien Pronk-Beemster

heeft ons diep geroerd.
Voor al die blijken van medeleven willen wij u hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen Familie Pronk

‘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 9 november 2022 vóór 17.00 uur 
via de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


