
1

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

Sinds 31 oktober 1963 
60ste Jaargang no. 1452

24 januari 2023
                  

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 1 februari 2023 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 Wester-Koggenland 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
Het jaar is alweer volop begonnen en het tweede nummer van de Heraut ligt qua kopij al weer 
klaar als wij dit voorwoord schrijven. Tijdens het maken van de Heraut maken wij vaak gebruik van 
een door onszelf gemaakt boekwerkje waarin alle logo’s staan van de verenigingen die in de loop 
der jaren actief waren en dus ook bestaansrecht hadden. Sport, toneelverengingen, zangkoren, 
elk dorp had zo zijn eigen clubs en evenementen, dat waren er heel wat als we er zo doorheen 
bladeren. Dat lijkt de afgelopen jaren door een veranderende wereld en ook door vergrijzing wel 
steeds minder te worden.
Heel veel clubs en verenigingen zijn op zoek naar jonge aanwas maar of dat ooit nog terugkomt in 
de oude vorm is nog maar de vraag. In dit nummer leest u hoe er een einde komt aan het bestaan 
van het Dominicus koor, tenzij er een wonder gebeurt.
Misschien moeten we de herinneringen aan die mooie tijden gewoon koesteren en beseffen dat 
niets blijvend is en dat er nieuwe dingen voor in de plaats komen. Maar, je mag natuurlijk ook 
gewoon op dat wonder wachten. 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.



3

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. 
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 activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
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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
29 jan. 10.00 uur Oudendijk dhr. K. van Lenten dhr E.Hinfelaar
29 jan. 11.00 uur  Berkhout ds. H. Reedijk en
   pastoor Alvaro Rodríguez Luque 
Eenheidszondag Oecumenische viering met RK Parochie De Goorn.
05 febr. 10.00 uur Avenhorn  ds. B.Stobbelaar  mw.D.Schuijtemaker
05 febr.   10.00 uur  Beets  dhr. T. Heijboer
12 febr.   10.00 uur Oudendijk ds. H. Reedijk dhr. J.Stens
   Gezamenlijke dienst   

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 telefoonge-
sprek, neemt u dan contact op met ds. Hans Reedijk of de pastoraatgroep.

HULPVERLENING WESTFRIESE KERKEN  
Is het even crisis,…., in je financiën, in je relatie en je koelkast?
Bent u het spoor kwijt? Wilt U praten over uw problemen.  De Stichting 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken is er voor iedereen. Zij biedt 
gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisissituaties. 
Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan. 

HWK Hulpverlening  p/a Dampten 16, 1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN

Pastorie: De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel. 0229-541217. 
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06-21616717.
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.
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 28 JAN. T/M 3 FEBR. 2023
Zat. 28 jan.   16.30u Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 29 jan. 10.00u Eucharistieviering met samenzang
Woe. 1 febr. 16.00u Stille aanbidding
  16.30u Eucharistieviering   
     
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  4 T/M 10 FEBRUARI 2023 
Zat. 4 febr. 16.30u Rozenstaete; Woord- Gebed- en Communieviering
Zon. 5 febr. 10.00u  Woord-Gebed-en Communieviering m.m.v. Dominicuskoor
Woe. 8 febr. 16.00u  Stille aanbidding
  16.30u  Eucharistieviering  

Overleden:  Piet Laan
                   Nel Appelman-Bakker

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 icoontjes 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

 
 
 
 
 
EINDE DOMINICUS KOOR

Ongeveer 80 Jaar geleden is het Dominicus Koor ontstaan. Het was toen een herenkoor. Over de 
tijd voor de oorlog is weinig bekend.
In 1942 begint dan min of meer in vast verband het koor tijdens de Heilige mis de priester te onder-
steunen bij het zingen van kerkelijke liederen. In een bijeenkomst van de leden is op 13 december 
1943 officieel een herenzangkoor opgericht, wat de naam “St. Dominicus” kreeg. 
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Het koor heeft dan 30 leden en 10 aspirant leden Eind jaren 50, begin 60 is het dames koor “Stella 
Maris” ontstaan. In 1962 werd dit een officieel koor onder leiding van Pater van der Idsert. Er 
werd gezongen bij rouw en trouwdiensten en een enkele zondag in de maand. Dat gebeurde 
allemaal onder de bezielende leiding van Mevr. Truce Stoop- Settels en organist Kees Konijn. In 
1970 werd het haar te veel en zijn diverse dirigenten de revue gepasseerd. In januari 1978 nam 
dhr. Peter Pijsel het stokje over van dhr. van Hees. Peter zou graag zien dat de koren samengingen 
en een gemengd koor werden. Dit ging niet zonder slag of stoot. Er werd op de maandag samen 
gerepeteerd. De dames repeteerden op woensdag met mevr. Stoop weer als dirigent.
In 1985 is het dan zover dat de koren officieel samengaan. Dit onder de bezielende leiding van 
Peter Pijsel en Arja Pronk als organist. Het voorzitterschap nam Ria Jong- van Langen op zich. Zij 
heeft deze taak vele jaren met veel enthousiasme vervuld. Doordat haar gezondheid achteruitging, 
werd het te zwaar voor haar.
In 2016 heeft zij het stokje over gedragen aan Adrie Weel die toen al vicevoorzitter was. 
Zij bleef nog wel zingen in het koor en is in juli 2021 overleden. We hebben als Dominicus 
koor veel weekend diensten, rouwmissen en jubileumvieringen gezongen. Zo ook bij de 
Stille Omgang in Amsterdam, West- Friese bedevaart in Heiloo, Zaandam, Ilpendam, Vo-
lendam, Nibbixwoud, Hoogwoud, Spierdijk, Heemskerk. Dit gebeurde dan meestal in com-
binatie met een gezellig dagje uit. Dit was heel belangrijk voor de goede band met elkaar. 
Nu hebben wij als bestuur en in samen spraak met de dirigent besloten het koor op te heffen.  Ons 
leden tal neemt af en vergrijst, en de stemmen worden minder. Vierstemmig is al lang niet meer 
mogelijk. Waardoor veel muziek is veranderd naar drie- tot tweestemmig en ook dat betekent dat 
het moeizamer gaat. Ons koor heeft momenteel nog 21 leden waarvan er 4 leden zijn uit de tijd 
van dhr. van Hees. We vinden het allemaal heel jammer om dit besluit te moeten nemen, maar 
is niet anders. Op 5 februari 2023 Is onze laatste viering die we gaan zingen, waarvoor U allen 
bent uitgenodigd om deze bij te wonen. Of…..er moet een wonder gebeuren, dat zich tien tallen 
veertigers het lot van het Dominicus koor aantrekken en zich opgeven als nieuw lid. We hopen 
met dit schrijven een beetje begrip voor ons besluit te verkrijgen.

Het bestuur en Dirigent van het Dominicus Koor.

BUURTCENTRUM ROZENSTAETE
Het valt u misschien niet op, maar we hebben de kop boven dit stukje aangepast. De afkorting 
WSP (Wijksteunpunt) laten we voortaan weg. Dat doen we niet zomaar. In de Rozenstaete vinden 
zoveel activiteiten plaats , die ook voor de wijkbewoners toegankelijk zijn. Neem bijvoorbeeld 
de vijf biljartclubs. Er zijn tussen de 90 en 100 spelers en slechts enkelen daarvan wonen in de 
Rozenstaete. Er doen ook dames mee, dus als u dat niet wist: komt u rustig een keer kijken als u 
vroeger al eens gebiljart hebt. Er zijn zelfs twee teams die in het kader van de WOC (Westfriese 
Ouderen Competitie) uit- en thuiswedstrijden spelen in Westfriesland. De enige beperking is, dat 
in de Rozenstaete de thuiswedstrijden op zaterdag gespeld moeten worden.Tegenstanders willen 
liever op een andere dag, maar uiteindelijk lukt het toch altijd wel. 

Ik heb al eerder geschreven over de maandagmiddag. Kom een keer binnenlopen. U wordt harte-
lijk ontvangen en u kunt zo aanschuiven om een leuk spel te spelen. Sinds kort kunt u ook Tokken. 
Dat is een variatie op Keezen. En natuurlijk wordt er geklaverjast en rummycub gespeeld.
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Als u af en toe op vrijdagmiddag wilt bingo-en of sjoelen kan dat ook. Af en toe even binnenlopen 
en u vindt in de hal op het mededelingenbord wanneer die activiteiten plaatsvinden.
Informatie bij Paula Reerink: 06-40471000 of mail naar wijksteunpuntdegoorn@gmail.com

Pim de Waard - vz

Zit jij in  

  groep 7 of 8?

Kom naar ons Open Huis!

Berkhouterweg 5, Hoorn Bouwsteen 1, Hoorn De Keyzerstraat 1, Hoorn

www.dampte.nl www.oscarromero.nl www.werenfridus.nl

24 & 25 januari 2023
18.00 - 21.30 uur

30 & 31 januari 2023  
18.00 - 21.30 uur

1 februari 2023 
14.00 - 18.00 uur

25 januari 2023
15.30 - 17.30 uur / 19.00 - 21.00 uur 

26 januari 2023 
19.00 - 21.00 uur
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THE DINNER & LUNCH MOVIE 
Daar wil je toch bij zijn?
Brasserie De Grost uit Grosthuizen en Villa 
Groet uit Avenhorn organiseren op 3, 4 en 5 fe-
bruari een geweldig leuk evenement: film kijken 
en ondertussen genieten van een overheerlijk diner of gezellige lunch. Deze dagen zijn 
georganiseerd in samenwerking met Rotary Koggenland en samen zetten wij ons in voor 
Wonen bij Anders.

Wat kun je precies verwachten?
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari draait bij De Grost de film ‘The hundred feet journey’ op groot 
scherm. Een unieke beleving met een perfecte timing. Tijdens deze film geldt: what you see is what 
you eat. Precies op hetzelfde moment eet je wat er ook in de film wordt gegeten. Het gaat erom 
dat je niet alleen de film ziet en hoort, maar ook proeft en voelt. Inloop 18.30 uur, start film 19.15 
uur. Voor €70 p.p. incl. diner & bier/wijn/fris. Op zondag 5 februari kun je bij Villa Groet genieten 
van ‘The sound of music’ op groot scherm. Inloop 10.45 uur, start film 11.30 uur. Voor €32,50 p.p. 
incl. koffie/thee met wat lekkers & lunch.
Van het kaartje gaat €10 direct naar Wonen bij Anders, een lokaal goed doel dat ons raakt. Klein-
schalig wonen waar jongeren met een beperking zich thuis voelen en waar wij hen gaan onder-
steunen in een buiten ontwikkel- en speelplaats.

Waar wacht je nog op? Reserveer snel want vol=vol!
Reserveren is verplicht via info@degrost.nl (of 06-20372011) voor Brasserie De Grost, voor Villa 
Groet bel je naar 0229-541221 of loop je even langs voor een reservering. 
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HET WESTEINDE IN 1903

Uit: ‹Berkhout in oude ansichten› (uitgegeven in 1976):
Tussen de kinderen bevinden zich ongetwijfeld een paar Bakkertjes die in het rechterdeel van de 
eerste woning links woonden (Westeinde 309). Hun buren in hetzelfde huis waren onder anderen 
Arie Langereis en zijn vrouw Pietertje Klooker. Het huis met de klimop was van Muus Smit en 
Grietje Worp. Smit was koetsier bij burgemeester Slagter, die iets westelijker in huize «Troostwijk» 
woonde. Naast Worp had je de woning van Piet Molenaar, die je met zijn dagelijkse bodedienst 
naar Hoorn om een boodschap kon sturen, trouwens zijn opvolger Dirk Bobeldijk niet minder. 
Huibert Blank eerst en Gerrit Braas later waren de bewoners van de aan de weg gelegen boerderij. 
In de andere huisden Antje en Baje «Koetekont» een bijnaam die Baje Boxman als veedrijver had 
gekregen, maar niet erg vereerd mee was.
Dit en meer ziet u op HKBB.nl en op ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158
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EEN KOMEDIE MET EEN ‘SCHERP’ RANDJE.
Fa. Buur met ‹En door…!› in kerkje Oudendijk

Familie, je hebt ze, je zoekt ze niet uit. Bloedver-
wanten, wat moet je ermee?
Na lange tijd ontmoeten de zussen Anne en Loes 
elkaar weer op de camping in Diever. Het weerzien 
maakt duidelijk dat de vrouwen in alles verschillen: 
ze verstaan elkaar niet, terwijl er toch nog iets gere-
geld moet worden. Er is niet voor niets afgesproken. 
Gelukkig is moeder ook mee. Dat zorgt voor hilari-
sche situaties. Strooit zij zand in de ogen van beide 
dochters?
‹En door…!» is de vijfde toneelproductie van Fa. 
Buur. Sylvia Appelman en Danielle Kenter staan ga-
rant voor humor met een scherp randje.
Kerk Oudendijk, 4 februari, 20 uur (zal open 19.30 
uur), entree 12 euro p.p.

YOGA BIJ GYMVERENIGING OLYMPIA
Ben je op zoek naar yoga in de buurt? Elke maandagochtend is er een yogales 
bij Olympia in Berkhout. Dit is een actieve les waar je leert je adem bewust te 
gebruiken bij elke beweging. Je bouwt kracht op maar werkt ook aan flexibi-
liteit. Door bewust te worden van je adem en beweging breng je je geest tot 
rust. Zo werk je aan lichaam en geest.

Deze les wordt gegeven bij gymvereniging Olympia. Je bent altijd welkom om mee te doen aan de 
andere lessen die worden gegeven.

Op de maandagavond is er een yin yoga les in het EHBO gebouw ernaast. In deze les blijf je langer 
in een houding om het dieper liggende weefsel, pezen en fascia te ontspannen. Hierbij gebruik 
je nauwelijks spierkracht maar werk je aan het verlengen, versoepelen en doorbloeden van je 
lichaam. Daarbij komt je geest tot rust. 

maandagochtend 9 - 10 uur (gymzaal Olympia)
maandagavond 19:15 - 20:30 uur (EHBO gebouw)

aanmelden kan bij Soon Ja Terwee: 06-23737045
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ZATERDAG 4 FEBRUARI IN ’T BRAKENKERKJE OBDAM

Duo Interplay
Jelske Hoogervorst - saxofoon

Folker Tettero - gitaar

Veel muzikale interactie, een 
grote muzikale verantwoorde-
lijkheid en je repertoire héél 
goed kennen. Dát vraagt het 
spelen in een duo bezetting van 
musici. En het heeft de luiste-
raar ook iets te bieden, namelijk 
alle ruimte voor de verbeelding.
Ze spelen eigen werk en steken 
hun favoriete popsongs van Ste-
vie Wonder, Paul Simon, John 
Mayer, The Beatles, en Billie 
Joel in een instrumentaal, jazzy 
jasje. Ze citeren vol nostalgie 
hun geliefde jazzstandards en 
gooien zichzelf in het diepe met 

korte improvisaties zonder afspraken tussendoor (let wel goed op, want het publiek wordt om 
input gevraagd). Dat wordt dus aanpoten met zijn tweeën. 

Interplay biedt een intieme luisterervaring vol muzikale interactie, momenten van herkenning en 
momenten van ontdekking.

Aanvang 20.30 uur. 
Ga naar onze website www.brakenkerkje.nl voor meer informatie en reserveren.

TWEEDE LUSTRUM OUDENDIJKER VERTELDINER OP 
17 EN 18 FEBRUARI

Namen om op te vreten
Van Bintje tot Brugman

Wie pel je eigenlijk, als je een Clementine-mandarijn pelt?
Op wie kauw je, als je in je Caesar-salade prikt?
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Wie ligt daar opgestapeld, als je een Sandwich maakt?

Wie smelt daar op je bord, als je boven een pizza Margherita hangt?

Bekende gerechten, allemaal vernoemd naar personen. Willard Mans verhaalt hun geschiedenis-
sen, maar vooral ook de anekdotes achter de anonieme naamgevers tussen de vijf (5!) gangen 
van het Oudendijker verteldiner, op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari. Natuurlijk in het voor de 
gelegenheid versierde en sowieso altijd al gezellige Oudendijker kerkje, vanaf 18.30 (zaal open 18 
uur). En Cogge Culinair staat achter het fornuis! De kosten voor dit alles, diner plus pauzeacts? 
45 euro!

Wat wil een mens nog meer in februari?

Kaartjes! Ga dus snel naar de ticketshop  op www.kerkoudendijk.nl en bestel.

KLUSSEN GEZOCHT VOOR NLDOET
Hoorn, 10 januari 2023 - Op vrijdag 10 maart zorgt 
Vrijwilligerspunt Westfriesland in West-Friesland 
voor de coördinatie van klussen voor de grootste 
vrijwilligersactie van Nederland: NLdoet. Ruim 700 
leerlingen van het Oscar Romeo en Copernicus SG 
in Hoorn en de Dijk in Medemblik zullen zich dan 

inzetten voor maatschappelijke organisaties in West-Friesland. Heel veel extra handjes 
dus, maar we kunnen nog vrijwilligersklussen gebruiken! Heeft jouw maatschappelijke 
organisatie nog klussen liggen? Meld je klus dan aan bij Vrijwilligerspunt via mas@vrij-
willigerspunt.com! 

Muurtje schilderen, schoonmaken, tuintje voor-
jaar-klaar maken, spelletjesmiddag begeleiden, high-
tea organiseren, opruimwerkzaamheden… in en om 
jouw stichting, vereniging, zorginstelling of club lig-
gen vast en zeker klusjes en activiteiten op de plank 
waar je maar niet aan toe komt. Dan is nu het mo-
ment om die klussen te laten oppakken tijdens NL-
doet! Jouw organisatie is ermee geholpen en voor de 
leerlingen biedt NLdoet een uitgelezen mogelijkheid 
om een maatschappelijke stage te doen en kennis te 
maken met vrijwilligerswerk. 

Ook handjes nodig?
Organisaties die vorig jaar hebben meegedaan waren super geholpen. Zoals Activiteitencentrum 
Woudrust uit Oostwoud die toen hun enthousiasme met Vrijwilligerspunt deelde: “De jongeren 
zijn echt harde werkers en ze zijn super enthousiast. We zijn heel blij met ze, want onze eigen 
vrijwilligers zijn een stuk ouder en dan worden deze tuinklussen toch wat lastiger om te doen.”

Ook extra handjes nodig? Meld je klus aan via mas@vrijwilligerspunt.com of bel 0229-216499 
voor meer informatie. 
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TENNISVERENIGING WESTERKOGGE ORGANISEERT HET 
“DE GROST WESTERKOGGE OPENDUBBEL TOERNOOI”.
Het opendubbel tennistoernooi in Avenhorn komt er weer aan. 
Het toernooi wordt gehouden van vrijdag 10 tot en met zon-
dag 19 maart 2023 op het tennispark van TC Westerkogge aan 
Het Veer in Avenhorn. 
60-plus: Ook dit jaar is er aan de sportieve tennissers boven 

de 60 gedacht. Zij kunnen zich namelijk inschrijven in de 60+ categorie van de herendubbel, 
damesdubbel en gemengd dubbel in speelsterkte 7. Het toernooi wordt gespeeld in herendubbel, 
damesdubbel en gemengd dubbel in de categorieën 4, 5, 6, 6-35+, 7, 7-35+, 7-60+ en 8-17+.

Inschrijven: 
Inschrijven kan tot en met 19 februari via de website toernooi.nl of op de toernooipagina van 
www.tcwesterkogge.nl.
De toernooicommissie verwacht ook dit jaar weer een groot deelnemersveld uit de hele regio en 
ziet er naar uit alle tennisliefhebbers weer te verwelkomen op het tennispark in Avenhorn voor een 
nieuwe editie van het Westerkogge Opendubbel toernooi!” 

37E BEETSKOOGKADELOOP
Op zondag 12 maart 2023 in Oudendijk 
Eetcafé Les Deux Ponts organiseert in samenwerking met  atletiekvereniging Hollandia  uit Hoorn 
de 37e Beetskoogkadeloop .
Deze loop gaat over rustige polderwegen , de start is bij het café Les Deux Ponts, via Slimdijk, 
Grosthuizen, Buurtschoterpad, Dorpsweg Oudendijk naar de finish op de Beetskoogkade.

De te lopen afstanden:
6 km.  met prijzen voor de eerste 3 lopers mannen en vrouwen.
10 km. prijzen in de categorieën mannen  en vrouwen tot 44 jaar en 45 en ouder .
1 km.  Jeugd 6 t/m  11 jaar 
2 km.  Jeugd 12 t/m 16 jaar  

Voor elke jeugdige loper is er een 
attentie en prijzen voor de snelste 
drie in de categorieën jongens en 
meisjes  .

Inschrijven vanaf 9.30 uur in het 
eetcafé. Voorinschrijving is mo-
gelijk via de website van eetcafé 
https://www.lesdeuxponts.nl/
nl/events/

Om 11.00 uur  luidt het startschot 
voor alle afstanden op de Slimdijk 
2, 1631 DB in Oudendijk NH.
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HALLO LIEVE ALLEMAAL, 
Het is alweer bijna tijd voor het jaarlijkse Fancy Fair weekend. Het Fancy Fair 
comité is alweer druk bezig met de voorbereidingen om ook dit jaar weer een 
prachtige Fancy Fair neer te zetten. Dit evenement is dit jaar het weekend van 
25 en 26 maart 2023, zet deze datum alvast in uw agenda! Het wordt dit 
jaar in Sportcafé De Koggenhal gevierd. 

De opbrengst van dit evenement zal geheel ten goede komen aan de jeugd van Het Gilde. Mede 
hierdoor kunnen we het hele jaar onze activiteiten organiseren en kunnen we met hemelvaart 
weer gezellig met zijn allen op kamp. Maar zonder uw hulp kunnen wij dit weekend niet rea-
liseren. Daarom komen wij vrijdag 17 februari langs de deuren in Avenhorn en De Goorn om 
spullen op te halen voor de prijzen van het rad van avontuur. 

Elk jaar wordt het Gilde gesponsord door verschillende bedrijven uit de omgeving. Ook dit jaar 
vragen wij daar weer uw aandacht voor, bent u een startende onderneming uit de omgeving en 
lijkt het u leuk om ons te sponsoren? Neem dan contact met ons op via het volgende email adres: 
hetgildeavenhorn@outlook.com 

Voor meer informatie over het Gilde en de Fancy Fair; neem een kijkje op onze vernieuwde web-
site. https://www.hetgildeavenhorn.nl/

Liefs alle Gilderakkers!

GEMENGD KOOR EVERGREEN
De kerstdagen, jaarwisseling en de vakantie zijn weer achter de rug. We zijn 
weer druk aan het repeteren voor ons volgende concert. Dit concert is gepland 
voor zaterdag 17 juni 2023 in de Groene Toren. Noteert u dat alvast in uw 
agenda. Het belooft een mooi concert te worden met bestaande nummers als: 
Always remember us van Lady Gaga, Before I go van Guy Sebastian, SOS van 
ABBA, Desperado van de Eagels en nog vele andere hits. Ik mag niet het gehele 
programma verklappen, maar u gaat ook genieten van zelf gearrangeerde stuk-

ken door onze dirigente Maartje Koning. Ze vindt het spannend hoe deze nummers overkomen op 
U. We worden ondersteund door de band van Maartje, die ook begonnen zijn met het oefenen van 
alle nummers. Maartje is normaal de toetsenist van de band, maar bij het concert dirigeert zij het 
koor. Mocht u ook interesse hebben in Evergreens zingen bij ons Gemengd koor, kom gerust langs 
komende donderdagavond op onze repetitieavond. We zingen vanaf 20:00 uur tot 22:00 uur in de 
Groene Toren en we hebben een zeer breed repertoire. U bent van harte welkom.
Tevens staat er nog een Russische piano in de Groene Toren, leuk voor in de huiskamer en zeer 
geschikt voor beginners. Mocht u interesse hebben laat het ons weten.  

 Bestuur Gemengd Koor Evergreen.
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We zijn op het West van midden jaren 1960, kijkend richting De Goorn. Een scherp oog kan in 
de verte de brugleuningen bij het sluisje nog net opmerken. Links zouden we de Julianastraat in 
kunnen. De bushalte links staat thans nog op dezelfde plek. Rechts zien we het bord van ‚Borst 
Tapijtcentrum‘. De boerderij daar is helaas verdwenen, maar de stolp links staat er nog wel. Daar 
heeft jaren de familie Delemarre gewoond en later de familie Schoenmaker. In 2020 werd er zelfs 
het 150-jarigbestaan van de stolp gevierd. Waarschijnlijk staat ie er nog een tijdje, want de stolp 
ziet er piekfijn uit. Als historische vereniging vinden we het altijd geweldig om te zien hoe mensen 
met veel liefde dergelijke juweeltjes weten te koesteren, hulde! 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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KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING, WINNAARS EN BC CONCERT

Wat een jaar! 
2022, wat een super jubileumjaar hebben wij gehad om ons 100 jarig bestaan 
te vieren! Van onze reünie, Brassnight in Grosthuizen, jubileumconcert met 
Shirma Rouse in het Park Schouwburg, ons eigen regio muziekfestival, en als 
afsluiter twee kerstconcerten in de RK-kerk van De Goorn!

Wij willen hierbij iedereen bedanken voor dit onvergetelijke jaar! Met ons motto “muziek maken 
doe je samen”, gaan we het jaar 2023 in en hopen we u snel weer te zien bij een van onze con-
certen. 

Brassband Kunst naar Kracht en gelegenheidskoor tijdens het avond Kerstconcert, tevens de af-
sluiting van het jubileumjaar. Met in het publiek 35 echtparen die net als wij ook hun jubileum 
vierden.

Erepenning
U heeft het vast al gelezen in de krant, maar wat zijn we trots op onze onderscheiding! Tijdens het 
kerstconcert op 17 december 2022 werd brassband Kunst naar Kracht ter gelegenheid van haar 
100-jarig bestaan onderscheiden met de Koninklijke erepenning.
Als afsluiter van het jubileumjaar werd deze erepenning namens Zijne Majesteit uitgereikt door 
burgemeester Monique Bonsen.

Loek Zwarekant als voorzitter van de beschermclub, Gerry Roskam als voorzitter van de jubile-
umcommissie en Arjan Lindeboom als voorzitter van de vereniging troffen maanden geleden de 
voorbereidingen om deze onderscheiding aan te vragen bij het Koninklijk Huis. Een uitgebreide 
procedure waarbij de aanvraag, ondersteund door veel documentatie over de vereniging en haar 
bestuursleden via de burgemeester bij de Commissaris van de Koning wordt ingediend. Die het op 
zijn beurt voorlegt aan de Koning.
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We zijn ontzettend trots op deze Koninklijke Onderscheiding; een mooie erkenning van een ge-
weldige muziekvereniging. We mogen ons dan wel niet “Koninklijke Brassband” noemen, maar 
zo voelt het wel!

Loek Zwarekant, Gerry Roskam, en Arjan 
Lindeboom met in hun handen de onder-
scheiding, de Koninklijke Erepenning. 

Kleurwedstrijd
Tot 22 december konden de kleurplaten 
ingeleverd worden en uit alle inzendin-
gen heeft onze jury een aantal winnaars 
gekozen. De prijswinnaars werden op 31 
december verrast met het bericht dat ze in 
de prijzen gevallen waren. 

Vrijdag 13 januari mochten de winnaars hun prijs op komen halen in ons verenigingsgebouw.

Er waren prijswinnaars in de categorieën 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar. Er was in elke categorie een 
1e, 2e en 3e prijs. De winnaars kregen een cadeaubon waarmee ze zelf bij bol.com een mooi cadeau 
kunnen uitzoeken. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! 

1e Prijs 4-6 jaar      1e Prijs 7-9 jaar
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Beschermclub
De eerste repetities van 2023 staan in het teken van de voorbereiding op het Beschermclub con-
cert wat op 5 februari gehouden gaat worden in ons verenigingsgebouw. Dit concert is een jaar-
lijkse traditie en exclusief voor de leden van deze club. Zij worden door de orkesten muzikaal 
getrakteerd als dank voor hun steun aan de vereniging.
Alle beschermclubleden krijgen een uitnodiging. Heeft u nog geen uitnodiging gehad of wilt u lid 
worden van de beschermclub? Stuur dan een mail naar secretaris.knk@gmail.com 

Muziekles
Wil jij het ook eens proberen? Een muziekinstrument bespelen is superleuk om te doen!
Geef je nu op voor proeflessen op een instrument. 
  Je mag zelf kiezen welk instrument dat gaat worden. Het is niet alleen voor kinderen, maar 
ook is het leuk om als (jong)volwassene een instrument te leren bespelen.

Voor kinderen kan het ook motiverend 
en stimulerend zijn om samen met vrien-
den/vriendinnen muziekles te krijgen.
Dit kan in een duo- of groepsles waar-
in onze muziekdocent je leert om een 
instrument te bespelen. Probeer het 
eens…….

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
Het nieuwe jaar 2023 is begonnen en de KBO De Goorn start met zijn nieuwe logo en de 
klaverjassers vervolgen hun ronde voor de 6e keer op donderdag 5 januari.
De Kerstvakantie speelt misschien nog een rol, maar dit keer zijn er maar 9 tafels bezet.
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Helaas kon Paula Reerink niet voor 
de prijzen zorgdragen, daar zij door 
een ongelukkige valpartij tijdens 
de gladheid haar knieschijf heeft 
gebroken. Inmiddels gaat het goed 
met haar en heeft zij door haar 
krukken er een paar extra benen bij. 
Paula van deze plaats veel sterkte met 
je herstel.
Deze keer hebben wij een uitschieter 
wat punten betreft, een echt hoge 
score deze middag over 3 kaartrondes. 
Annie van der Gulik gefeliciteerd.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
1 Annie v/d Gulik  6138 26 januari Klaverjassen
2 Engel Bruins  5618 02 februari Jaarvergadering
3 Hennie van Diepen 5554 09 februari Thema: Muziek en Venetie
4 Truus de Moel  5318   door Klaas Bakker
5 Tiny Witte  5229 16 februari Klaverjassen
6 Riet de Lange  5134  
7 Johan Beek  4982 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.   
8 Corrie Conijn  4964 Aanvang 14.00 uur. 
9 Klaske de Jong  4912   
10 Jopie Blank  4834   
 
 Johan van Loodam

CULTUREEL CENTRUM BERKHOUTERKERK
Langs deze weg willen wij de inwoners van Berkhout bedanken voor hun 
donaties van afgelopen jaren en dankzij een bijdrage van RABO - Clubsupport, 
een cheque van € 5000,00 van het Rabo Coöperatie Fonds en de opbrengst 
van de jaarlijkse boekenmarkten, zijn wij in staat om dit jaar de entree aan te 
passen en de trap te restaureren. Ook in 2023 zijn wij weer een mooi cultureel 
programma voor u aan het samenstellen en natuurlijk bent u daar ook weer 

van harte uitgenodigd.

Wij wensen u allen een heel mooi cultureel en vooral een gezond 2023.

Bestuur CC Berkhouterkerk
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       NIEUWS VAN BERKHOUT VOCAAL         
Onze eerste repetitie en ons eerste optreden in 2023 hebben we achter de rug. Ondanks de 
stormachtige omstandigheden op woensdagavond 11 januari en een aantal zieken waren we deze 
repetitie avond toch met een groot aantal leden aanwezig. De sfeer zat er meteen goed in en na 
een fantastisch droom-vlieg-gedicht van Tinie kon deze repetitieavond niet meer stuk!! We hebben 
natuurlijk geoefend voor het optreden in zorgcentrum De Oever in Spierdijk wat we begin van 
deze week hebben gegeven. We zullen worden ontvangen in het Grand Café. Zo’n naam doet het 
wel hoor. “Het Grand Café en Berkhout Vocaal da’s genieten voor allemaal!” 
Begin februari, de achtste, hebben we een optreden in de Rozenstaete in De Goorn. We kijken 
er al met plezier naar uit! Bijna elke keer schrijf ik dat met ons meedoen naast het enthousiaste 
zingen en het brok gezelligheid wat daarbij aanwezig is, dat nieuwe leden welkom zijn. Gelukkig 
groeit ons koor met nieuwe leden en daar zijn we erg blij mee. Om het echt volledig duidelijk te 
maken: Er is nog plek!! We zingen alléén Nederlandse liedjes en repeteren eens in de 2 weken in 
De Ridder te Berkhout.
Wil je eerst nog wat meer weten:  Bel Sieta 06 8353 2727 of  Marianne: 06 1890 1974.  Zij be-
antwoorden graag de vragen die er nog bij je leven. 

 
 
 

LINEDANCE EN SPEEDDATEN 
BIJ DE VROUWEN VAN NU
Donderdagmiddag 12 januari 
stond in het teken van kennis-
making. Een behoorlijk aantal 
vrouwen van de opgeheven 
afdeling uit Avenhorn heeft 
zich aangesloten bij Berkhout/
Bobeldijk en daarvan waren er 
een groot aantal aanwezig op 
onze eerste gezamenlijke maar 
ook eerste bijeenkomst van het 
nieuwe jaar.
Reden voor een toast met bub-
bels.
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Onze voorzitster Tine Weernink heette iedereen welkom en stelde de groep Linedance West-Friese 
Shuffle uit Venhuizen aan ons voor. Zij gaven die middag een demonstratie en leerden ons ook de 
beginpasjes van de dans. Bijna alle dames, zelfs de 90+, gingen met de voetjes van de vloer.
In de pauze was het onder het genot van een drankje en bitterbal tijd voor kennismaking met de 
aangesloten dames uit Avenhorn. Het bestuur had daarvoor een heuse speeddate in het vizier. 
Iedereen zocht een voor haar onbekende dame op en het kennismaken kon beginnen. Er was een 
briefje met algemene vragen gemaakt maar dat hadden de dames eigenlijk niet nodig.
Na de pauze nog  een aantal dansen van de groep en ook hier weer meedoen!
Aan de reacties te merken was het een leuke en inspirerende middag. De sfeer zat er goed in en 
we hebben weer veel nieuwe mensen leren kennen.
De volgende bijeenkomst is weer op een avond en wel op 9 februari. Dit is onze jaarvergadering 
en daarnaast hebben wij een heel speciale Bingo georganiseerd die in het teken staat van VEILIG-
HEID.
 Namens het bestuur Waltraud van der Woude

AGENDA 25-01-2023 T/M 08-02-2023

Woe 25-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 26-01 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO, klaverjassen
Do 26-01  Berkhout, De Ridder OBBB, jaarvergadering
Vr 27-01  Berkhout, De Ridder Klaverjassen
Za 28-01   8.30 uur Berkhout/Bobeldijk OUD PAPIER
Ma  30-01 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage € 1,50
Di 31-01 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen

Woe 01-02 17.00 uur SLUITING INLEVEREN KOPIJ 

Do 02-02 Zaal open 13.45 uur De Goorn, Rozenstaete KBO, Jaarvergadering
Vr/za 3/4-02 Inloop 18.30 uur De Grost The Dinner&Lunch Movie
  Start film 19.15 uur  € 70, - p.p.
Za 04-02  8.30 uur De Goorn  OUD PAPIER 
Za 04-02 20.00 uur Oudendijk Toneel. Fa. Buur met
    “En door….!” € 12,- p.p.
Zo 05-02 Inloop 10.45 uur Villa Groet The Dinner&Lunch Movie
  Start film 11.30 uur  € 32,50 p.p.
Ma  06-02 14.00 uur De Goorn, Rozenstaete Spelletjesmiddag. 
    Eigen bijdrage €1,50 
Di 07-02 10.00-13.00 uur De Goorn, Rozenstaete Onvergetelijke Ontmoetingen
Woe 08-02 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER 
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2023  PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   2023

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:

Vr/za 17/18-02 18.30 uur Oudendijk, Kerkje Verteldiner
Zo 19-02 15.00-16.45 uur Berkhout, Kerk Baloney, Ierse muziek
Ma 06-03 10.00-11.30 uur Grosthuizen, Dorpshuis Koffieochtend
Za  18-03 20.00 uur Berkhout, de Ridder De Volharding. Voorjaarsconcert
Ma t/m za 20 t/m 25-03 Berkhout, De Ridder Biljarten WK 2020, ed. 2023.
    Voorloop 17 maart 
    (onder voorbehoud).
Vr 24-02  Berkhout, De Ridder Klaverjassen
Vr t/m zo 10 t/m 19-03 Avenhorn,  De Grost Westerkogge 
   TC Westerkogge  opendubbeltoernooi
Zo 12-03 11.00 uur Oudendijk,  Beetskoogkadeloop
   Eetcafé Les deux Ponts, 
Za/zo 25/26-03  De Goorn,  Fancyfair Het Gilde
   Sportcafé de Koggenhal
Woe 29-03  De Goorn, Eetcafé Jaarvergadering St. Barbara.
Vr 31-03  Berkhout, De Ridder Klaverjassen
Za 08-04  Berkhout, de Ridder Presentatie jaarboek HKBB
Do/vr 13/14-04  Kerk Oudendijk Eenakterfestivel 
    (onder voorbehoud).
Do 27-04   Koningsdag
Vr 28-04  Berkhout, De Ridder Klaverjassen

FAMILIEBERICHTEN

60 jaar getrouwd

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitatiekaarten en bloemen.

 Lieve groet,
 Gert en Alie Groot
 Frederik Hendrikstraat 42
 1623 JX Hoorn
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Bedankt 
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en prachtige 
erepoort ter ere van ons 50-jarig huwelijksjubileum.

 Hartelijke groet,
 Herman & Annie Robert

Middels dit bericht willen wij graag iedereen bedanken voor alle beterschapswensen na de 
ziekenhuisopname van Inge Schuchhard.
Wij waarderen dit enorm.
 Familie Schuchhard

TENSLOTTE

Schuurverkoop 
Zaterdag 28 januari van 9.30 tot 15.00 uur Westeinde 231 
in Berkhout
Te koop o.a. kleding, gereedschap, speelgoed, meubels en 
nog veel meer.

Tot dank, Lies en Sylvia Hart

‘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 1 februari 2023 vóór 17.00 uur via 
de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


