
De Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raadkerk aan de Arendsweg te Beverwijk

Tot enkele jaren geleden gaf ons Beverwijks Oratoriumkoor ‘Tremenda’haar jaarlijkse grote concerten in de Goede Raad.
Met veel genoegen, want de kerk heeft met haar intieme, houten zoldering een prettige akoestiek voor een ensemble
van solisten, koor en orkest. De fraaie kerk ligt daarnaast in het hart van Beverwijk, op een goede locatie. Zo maar ineens
werden we door St. Eloy (overkoepelend kerkbestuur) verplicht om een andere akoestisch veel moeilijkere ruimte te
gebruiken: de Agathakerk aan de Breestraat.Waarschijnlijk lag de voorgenomen sluiting van de Goede Raadkerk hier al
op de loer.Voor zowel de uitvoerende musici als voor ons talrijke publiek zou de stap terug naar onze vertrouwde con-
certruimte zeer welkom zijn.!
In de nieuwe provinciale verkiezing verdient de Goede Raadkerk alleen al hierom weer zoveel mogelijk stemmen. Doet u
ook mee?
H.Timmer, dirigent

Bij de verkiezing van de mooiste kerk in de regio hebben wij allen gestreden voor de kerk van onze voorkeur. Nu die ver-
kiezing voorbij is en de Goede Raadkerk als winnaar uit de bus kwam vraag ik u om bij de verkiezing van de mooiste kerk
van Noord-Holland uw stem te geven aan de Goede Raadkerk te Beverwijk. Deze kerk verdient uw steun want zij is niet
alleen een mooi voorbeeld van een vroege Krophollerkerk maar ook een voorbeeld van een kerk die door de gewone
kerkgangers met dubbeltjes en kwartjes bijeen is gespaard.
Hebt u trouwens al eens gezien hoe fraai het ensemble - de kerk, de pastorie, de oude ULO en de twee H. Hartscholen - als
geheel is?
Ir. J. Camfferman, oud-voorzitter Museum Kennemerland

Op 3 en 4 mei 2008 van 10.00 tot 16.00 uur: OPEN DAGEN in de Goede Raadkerk

U kunt uw stem uitbrengen via internet: www.nhd.nl
Stemt u met het stembiljet dan moet dit uiterlijk don-
derdag 8 mei binnen zijn op het daarop vermelde
adres. De stembureaus sluiten één dag eerder, namelijk
op 7 mei om sluitingstijd.
Als stembureau zullen de onderstaande adressen
dienst doen:

Beverwijk:
Prinsenhof (Beatrixlaan 4); Rijwielhandel A. Beliën (Bree-
straat 26); Burger de Bazar (Breestraat 96); Slagerij Jan van
der Geest (Hilbersplein 27); Centrale Bibliotheek (Kerkplein
5); Lommerlust (Peperstraat 17); De Eeuwige Lente (Planta-
ge 132); Huis ter Wijck (Plesmanweg 1);Vomar (Schouwe-
naarsstraat 5); De Slof (Trijntje Kemp-Haanstraat 37); Buurt-
huis Wijk aan Duin (Wilgenhoflaan 2c): Duinwijkapotheek
(Plantage 6)

Castricum:
IJssalon Marx-O-Larry’s (Burgemeester Mooijstraat 27b).

Heemskerk:
Bibliotheek (Beneluxlaan 205); De Eeuwige Lente 
(Europaplein 4); Bibliotheek (G. van Assendelftstraat 17);
Vomar Broekpolder (Gildeplein 14); De Stut (Maasstraat 3);
Marianne van Dorsten Mode (Van Coevenhovenstraat 30).

Uitgeest:
Bibliotheek (Dr. Brugmanstraat 5).

Velsen-Noord:
Postkantoor (Wijkerstraatweg 175); De Smederij (Wijker-
straatweg 201).

Wijk aan Zee:
Bibliotheek (Dorpsduinen 6);Tabaksspeciaalzaak Primera
Van de Watering (Voorstraat 18).

Extra stembiljetten kunt u telefonisch
aanvragen bij mevrouw Verkerk,

onder nummer: 0251-22 16 12

Interieur van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Raadkerk

Lezers van het Noordhollands Dagblad kiezen de
mooiste kerk. Dat kan via internet (www.nhd.nl) of
door het insturen van deze bon. De winnaar van
deze kerkenverkiezing wordt op dinsdag 13 mei in
de krant bekendgemaakt. Het stembiljet moet 
uiterlijk op donderdag 8 mei binnen zijn. Stemmen
kan op een van op deze pagina genomineerde 
‘heilige huisjes’.

Naam: ......................................................................................

Woonplaats: ..........................................................................

Ik stem op: ............................................................................

Het biljet in een gefrankeerde enveloppe sturen
naar:

Noordhollands Dagblad
’Heilige Huisjes’
Postbus 2
1800 AA Alkmaar

Stem op de eigen favoriet

De Goede Raad
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OPEN DAGEN
3 en 4 mei

10.00-16.00 uur
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