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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963

56ste Jaargang no. 1383
17 maart 2020

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstr. 32  1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk WOENSDAG 25 MAART  2020 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 voor de 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 in De Heraut of door de 
onvolkomenheden in de kopij, de agenda of de planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten: inleveren bij redactieteam incl. 2 euro 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
 www.dorpsbladheraut.nl (contactbutton) of bellen
 0229-551411 na 17.00 uur.
Rabobank Midden Westfriesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
Komend weekend begint de lente en zoals het er nu naar uitziet, komt er een periode met heel 
veel zon. Van mij mag het, want ik heb niet zoveel met de winter, maar al helemaal niets met de 
regen van de afgelopen tijd. Geef mij maar een lekker zonnetje, alles ziet er zoveel mooier uit. Het 
nodigt uit om naar buiten te gaan voor een ommetje of een boodschapje, heerlijk!
Ook kunt u dit weekend naar het jeugdtoneel of naar de Fancy Fair van Het Gilde. Maar u kunt 
natuurlijk ook naar het korenfestival van Berkhout Vocaal, daar mag u vast een deuntje meezingen.
In deze Heraut leest u alle informatie over deze activiteiten en nog veel meer. 
Organiseert u of uw vereniging een activiteit? Meld deze dan tijdig bij ons aan, dan kunnen wij het 
opnemen in de agenda of de planner.  
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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

HUISARTSEN    IN KOGGENLAND
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer                 
Kolblei 18 - 1633 DN Avenhorn  Kerkebuurt 166 - 1647 ME Berkhout
0229-541225  Spoed 0229-543736        0229-551264  Spoed 0229-551942

Huisarts & Apotheek De Goorn  
Gezondheidscentrum De Goorn      B. van Oostendorp en D.I.J van Oostendorp-van Weegen 
Dwingel 3 - 1648 JM De   Goorn          Pastoor van Haasterstraat 20 – 1645 SG Ursem
0229-542808    Spoed 0229-543848  072-5021401  Spoed 072-5023076

C.A. Wijmans en A.G. Beetsma        Huisartsenpraktijk Obdam 
Spierdijkerweg 107 - 1641 LW Spierdijk Dr. Lohmanstraat 21a- 1713 TG Obdam
0229-561204                          0226-451231      Spoed 0226-453493

De spoednummers zijn bedoeld voor situaties waarbij niet kan worden gewacht op een verbinding 
via het gewone praktijknummer. Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers 
gelden alleen gedurende kantooruren. 

AVOND-NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN
Voor spoedeisende zaken ‘s avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts (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.

Tel. 0229-297800
Deze post is gevestigd bij het Dijklander Ziekenhuis, achter de parkeergarage, Maelsonstraat 5 
te Hoorn. Parkeren in de parkeergarage. Als u de parkeergarage uitloopt direct linksom naar het 
gebouw tegen de parkeergarage aan. Voor medicijnen tijdens diensten kunt u terecht bij de dienst-
apotheek, de Maelson Apotheek, in het Dijklander Ziekenhuis, naast de hoofdingang. Het is aan 
te raden uw eigen huisarts in te lichten over medicijnen die u via deze apotheek krijgt. Op deze 
manier blijft het overzicht van wat u gebruikt compleet en kan er goed beoordeeld worden of een 
nieuw medicijn veilig voor u is.

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begrafenis-en crematiebegeleider Bram Blaauw 06-12440998
met als achterwacht Monica Appel
De Laatste Eer, Avenhorn e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633.
De Uitvaart, Oudendijk e.o. verz. D.C. Schuijtemaker, 0229-541324, b.g.g. 06-23720633
v/h De Laatste Eer, Berkhout e.o. verz. C. Feld 0229-561227
St. Barbara, Ursem e.o. verz. I. Wijte 06-52408683
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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            HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER
Wilhelminalaan 4 - 1623 MA Hoorn        Prins Mauritsstraat4- 1462 JJ Midden Beemster
Tel. 0229-284060     Fax 0229-284069  Tel. 0299-682020
Email: info@hospicehoorn.nl        Email: info@hospiceleeghwater.nl 
Internet: www.hospicehoorn.nl     Internet: www.hospiceleeghwater.nl

OMRING 
Biedt u een breed zorgpakket voor jong en oud. De zorg wordt geboden in uw vertrouwde 
omgeving, in verzorgings- of verpleeghuis.
Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn, 088 – 206 89 10, www.omring.nl
Thuiszorg en Omringwinkel 088- 206 89 10                 
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. 
U kunt artikelen ook online bestellen.  (www.omringwinkel.nl)

BUURTZORG NEDERLAND LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG IN DE VOLGENDE DORPEN:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer 
tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
tel: 06-83999312.   

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt bij het Zorgteam terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, 
dagbesteding, kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. U kunt zich 
opgeven als vrijwilliger of laten registreren als mantelzorger. Het Zorgteam bestaat uit verschillende 
hulpverleners die samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt. 
Hierbij werkt het Zorgteam ook nauw samen met anderen, waaronder zorgpartners, huisartsen en 
scholen.
Contact Zorgteam;   Tel: 0229- 54 83 70     of    zorgteam@koggenland.nl

Wilt u hulp bij lichte tuinwerkzaamheden, klusjes in en om het huis, boodschappenservice of hulp 
bij vervoer? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!
Wijkcontactpersonen 
Avenhorn en De Goorn; Anneke Koopmans (072) 50 222 54
 Berkhout; Jack Sjerps (0229) 55 19 62
Scharwoude; Tine Hoeksma  (0229) 851180 Spierdijk; Trudy Boersma (0229) 55 1970 
Ursem; Olga Lemminga (072) 50 219 06 Obdam; Cora SchreuderGoedheijt (0226) 45 33 23
Zuidermeer; Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, Dinsdag 09.00 - 10.00 uur, (0229) 56 11 11
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PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom over-
lijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact 
opnemen met de predikant.  Bij diens afwezigheid kunt u contact zoe-
ken met de scriba 
ds. J. J. (Hans) Reedijk           0299-780482  predikant@pg-koggenland.nl
mw. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47264966  scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Maart
22  maart        10.00 uur       Berkhout          de heer Cees van Lenten

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 

predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
   1471 CB  Kwadijk 0299 780482 

scriba:  W. Koole   IJsselmeerdijk 4
   1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

22 maart   ds. H. Reedijk   Oudendijk
29 maart   ds. B. Stobbelaar   Beets
  5 april   ds. H. Reedijk   Avenhorn
   Palm- en Passiezondag – Gezamenlijke viering bij PG Koggenland
  9 april   ds. H. Reedijk   Beets
   Witte Donderdag – Gezamenlijke viering met PG Koggenland 
10 april   ds. H. Reedijk   Avenhorn
   Goede Vrijdag – Gezamenlijke viering bij PG Koggenland 
12 april   ds. H. Reedijk   Oudendijk
   1e Paasdag – Gezamenlijke viering met PG Koggenland
   8.30 uur aanvang Paasontbijt – 10.00 uur viering

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

Het andere gezicht van de zorg; 
over barmhartighied.
WOUT HUIZING PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De eerstvolgende viering in het 20e seizoen van de West-
friese Ekklesia, is op zondag 5 april 2020 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de West-
friese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de West-

friese Ekklesia”. In deze viering zal Wout Huizing spreken over het andere gezicht van de zorg. 
Zorg rond het levenseinde. 
Over zorg en barmhartigheid. “Barmhartigheid” als spiritualiteit van mensen die in de zorg wer-
ken.

 

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

SCHADE ?

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl
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Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. 
Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt be-
geleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de 
Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 5 
april te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Ook nodigen wij u uit voor de volgende lezing: 
Op woensdag 8 april om 20.00 u., midden in de week voor Pasen, houdt Kees Swan een 
lezing met als titel : “ Maria Magdalena, Geliefde of Apostel van de Verrezene ? “
Een ensemble o.l.v. Jerry Korsmit zal tijdens dit verhaal fragmenten spelen uit de Rosenkranzsona-
ten van Heinrich Biber (1644-1704) Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 21 T/M 27 MAART 2020
Zat. 21 mrt 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
  19.00u   Taizeviering
Zon. 22 mrt 10.00u   Eucharistieviering met samenzang
  19.00u   Rozenkransgebed
Vrij. 27 mrt.  19.00u  Viering van meeleven.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 28 MAART T/M 3 APRIL 2020
Zat. 28 mrt. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  19.00u  Presentatie Vormsel, Communieviering
Zon. 29 mrt. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Mariette van der Lee, 59 jaar

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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website: 
www.pastoriedegoorn.nl 

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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MAAK JE EIGEN PALMPASENSTOK
Zondag 5 april is het Palmpasen en is er om 10.00 uur een gezinsviering in de 
kerk. Veel kinderen maken dan een Palmpasenstok. Misschien heb je nog wel 
zo’n kruis thuis, van vorig jaar … 
Dit kruis heb je nodig om een palmpaas te maken. 
Anders kun je zaterdag 28 maart tussen 15.00 en  15.30 uur een kruis 
halen bij de kerk. Het maken is niet zo moeilijk. 

Hieronder een beschrijving hoe jij er ook één kan maken.
 
Je hebt twee stukken hout nodig die je als een 
kruis aan elkaar vast maakt.  Het kruis doet 
denken aan Jezus, die in Jeruzalem het kruis 
moest dragen.
Bovenop je Palmpasenstok kun je een brood-
haantje zetten. Het broodhaantje doet denken 
aan de haan die drie keer kraaide toen Petrus 
had gezegd dat hij Jezus niet kende, omdat hij 
bang was voor de vijanden van Jezus. Maar 
het is ook de haan die kraait dat er een nieu-
we dag komt, de dag van het Paasfeest!

Je kunt je Palmpasenstok net zo mooi versieren al je wilt. Met crêpepapier omwikkelen. Je kunt er 
mandarijntjes, pinda’s, snoepjes of een krentenbol aanhangen. Maar ook met bloemen of groene 
takjes versieren. Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed stonden de mensen ook met groene 
takken naar hem te zwaaien. De kleuren en de bloemen zijn om te vieren dat Jezus na zijn dood 
op het kruis weer uit de dood opstond. 
Het leven is sterker dan de dood!

Je kunt je Palmpasenstok zondag 5 april meenemen naar de kerk. Na afloop van de viering kun je 
je Palmpasenstok weggeven, bijvoorbeeld aan iemand die ziek is of alleen, of gewoon aan je opa 
of oma.

Ma. gesloten, di/wo op afspraak, do/vrij 10.00-17.30 uur, za 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

25 jaar een begrip in Westfriesland!
Vraag maar aan uw buren.

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

* Peronda * Magica Ceramica
* Inca Tiles * Terratinta Ceramiche
* Colorker. * Emil Ceramca.

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

BURN OUT?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam

Huis verkopen?

Bel voor een gratis waardebepaling van uw huis!

Breed 3A   |   1621 KA Hoorn   |   0229 28 51 70   |   info@4x1.nl   |   www.4x1.nl
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Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

Kathoek 10 - 1633 GB AVENHORN
Telefoon 0229 - 54 13 80 b.g.g. 54 15 96 - 54 17 24

❖  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
❖  Bedrijfs- en Personen voertuigen
❖  Reparatie en Onderhoud
❖  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP
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HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Nog maar 4 nachtjes slapen tot de jaarlijkse Fancy Fair op 21 en 22 maart 2019. Wij hebben er 
onwijs zin in, jullie ook?! 

Zaterdagavond 21 maart wordt de Fancy Fair geopend door middel van de kinderbingo en het Rad 
van Avontuur. Om 17.00 zijn alle kinderen welkom. Gilde kids hebben op de groepsavond al 
een bingo kaart ontvangen. Andere kinderen kunnen voor een kleinigheidje een bingokaart kopen. 
Na de bingo start het Rad van Avontuur, het rad zal een aantal keren in het rond draaien voor de 
kinderronden. 

Alle groepsavonden hebben de afgelopen weken keihard geoefend voor de playbackshow om prij-
zen binnen te slepen. De Gilde kids laten zondag middag om 15.00 uur hun acts zien waar zij 
weken hard voor hebben geoefend, acts zoals ‘spotlight camera microfoon’, ‘mega mix Grease’ en 
‘neem een ander in de maling’ komen voorbij. Zien we u zondag 22 maart om 3 uur in het publiek 
staan om de kids aan te moedigen? 

Voor de playbackshow gaat de spellenmiddag al van start, deze begint namelijk al om 14.00 uur en 
eindigt rond een uur of 17.30. Kinderen van alle leeftijden kunnen hieraan deelnemen, iedereen 
is welkom of je nou wel of geen Gilde lid bent. 

Als de gezellige spellenmiddag tot haar einde loopt start het Rad van Avontuur. Met rondes zoals 
de kinderronde, huis-tuin en keukenronde en superronde. Kortom het wordt een erg gezellige dag! 

Zien we u zaterdag 21 en zondag 22 maart op de Fancy Fair?

Liefs alle Gilde rakkers en leiding!

  

Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

Bekende gezichten 
vertrouwde naam

Tel: 0226 451441
Dorpsstraat 40a
1713 HJ Obdam

www . a p p e l n o t a r i s s e n . n l

Sinds 1942
Notarissen

Appel
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Openingstijden:
 Maandag: van 10.00 tot 17.30 uur
 Dinsdag: van 8.30 tot 21.00 uur
 Woensdag: gesloten
 Donderdag en vrijdag: 8.30 tot 17.30 uur
 Zaterdag: van 8.00 tot 14.30 uur

Lisanne’s Kapsalon, Dwingel 9, 1648 JM De Goorn, www.lisanneskapsalon.nl

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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 ANNA EN IRMA SPELEN STORIES      
Obdam, 21 maart 2020, vorig jaar speelden Anna en Irma de voorstelling Helden voor een uitver-
kochte zaal. Dit jaar komen ze opnieuw naar het Brakenkerkje. Op zaterdag 21 maart 2020 spelen 
Anna en Irma Stories in het Brakenkerkje te Obdam. 

Stories is het nieuwste programma van de dames. U krijgt van 
hen het verhaal achter de muziek en natuurlijk de muziek zelf. 
Bij het maken van een show kiezen we altijd een stuk of 30 lied-
jes. Dan bedenken we daarom heen een verhaal. Dat ging bij 
deze show anders. We zijn deze keer eerst op zoek gegaan naar 
mooie, onbekende verhalen over liedjes en artiesten. De inspira-
tie hebben we ook gehaald uit de Top 2000 a GoGo. De top 2000 
hoor je altijd tussen kerst en oud en nieuw op radio en tv. Hier 
komen altijd mooie verhalen over liedjes voorbij. Ook in het Top 
2000 café worden prachtige, onbekende verhalen verteld door 
o.a. Leo Blokhuis. U begrijpt dat wij met een notitieblok voor de 
tv en bij de radio hebben gezeten deze dagen….

Het belooft weer een mooi afwisselend programma te worden waar alles in zit. Na de pauze krijgt 
het publiek het voor het zeggen: Rrrrrrroept u maarrrrr!
U bent van harte welkom zaterdag 21 maart aanvang 20.30 uur, entree €12,50.
Voor verdere informatie en reserveringen ga naar onze site: www.brakenkerkje.nl 

KORENFESTIVAL

Wanneer: zondag 22 maart 2020
Waar?  Café De Ridder, Kerkebuurt 171 te Berkhout

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl

D
e C

entrale Volksbank (C
V

B) is een van de rechtsvoorgangers van RegioBank en w
erd opgericht op 1 oktober 1920.

Al 100 jaar een 
vertrouwd gezicht 

in uw buurt
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Met medewerking van: “Berkhout Vocaal”.
Als gast koren: De  Waterlanders uit Lelystad.
Het Woelige Nootje uit Ursem
Aanvang: 13.30 uur
Entree: gratis                                                                  
Zaal open: 13.15 uur
Berkhout Vocaal zingt niet alleen het levenslied maar ook diverse andere muzikale stukken. 
We heten u van harte welkom op deze spectaculaire middag.

“VOORJAARSCONCERT 2020” 
Dit concert wordt op zaterdag 28 maart gegeven in 
het Dorpshuis De Ridder St. Joris. Aanvang 19.30 
uur. 
De zaal zal omstreeks 19.00 opengaan. 
Het leerorkest en groot orkest zullen weer een leuk 

programma spelen.
In de pauze van het concert zal de gebruikelijke loterij plaatsvinden, er zijn weer superleuke 
prijzen te winnen. 
Donateurs van onze muziekvereniging hebben op vertoon van hun donateurskaart vrij toegang 
tot het concert. De kaart is geldig voor twee personen. 
Wordt ook donateur, kosten 7,50 per kaart.
Met deze kaart zijn alle concerten van Volharding entree vrij.

Onze vereniging is op zoek naar muzikanten, speelt u op een instrument of ooit wel eens 
gedaan, kom dan luisteren tijdens de repetitieavond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.  Het 
leerorkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. De muziekvereniging heeft diverse instrumenten 
in eigen beheer. 

Afgelopen jaar hebben wij oud ijzer opgehaald. Deze actie blijft van kracht. Bij de fi rma Koeman 
staat voor ons een container voor oud ijzer/metalen e.d. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom 
!! 
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

U steunt met de genoemde acties onze vereniging !!
De vereniging is hierdoor in staat om nieuwe bladmuziek en instrumenten aan te schaffen en 
eventuele reparaties te laten maken. 

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 

Bezoek onze interieurwinkel voor verf, behang, gordijnen en accessoires!

                  Winkel vrijdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur

Wij brengen u Sfeer,

 

In de maand december 15% korting op diverse accessoires

  Verf - Behang - Gordijnen - Accessoires - Advies

      West 94   1633 JG Avenhorn      

Volg ons op Facebook en Instagram Tino Takken Interieurs

      T  0229 - 542 300  |  info@tinotakken.nl    

Tino Takken Interieurs

Advies - Ontwerp - Uitvoering
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Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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GEDICHTEN PROJECT – WAT IS VRIJHEID VOOR JOU…….
Een project voor iedereen.

In 2019 en 2020 vieren en herdenken we 75 jaar vrijheid. 
Daarom willen we met mensen uit Koggenland gedichten maken over vrijheid, met de vraag: wat 
is vrijheid voor jou?
Wie wil er mee doen? Je hoeft niet super creatief te zijn, of talent te hebben om te schrijven. Je 
moet er alleen maar zin in hebben!

Er zijn drie inspiratieavonden die je kunt 
bezoeken. Professionele schrijvers 
vertellen waar je op moet letten als je 
een gedicht schrijft. Ze geven tips en 
zetten je aan het werk. Drie bijzondere 
avonden op 18 maart, 25 maart en 1 
april, die worden gehouden in de 
kantine van SC Dynamo, Pastoor van 
Haasterstraat 20A in Ursem. Aanvang 
20.00 uur. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, naast inspiratie en een 
gezellige avond krijg je ook een vers 
kopje koffie of thee.

Het liefst ontvangen we je aanmelding op: bevrijdingsfestivalursem@gmail.com of via Facebook 
bevrijdingsfestivalursem. 
Maar ook zonder aanmelding ben je welkom op één of alle drie de inspiratie- avonden. Voor vragen 
of andere informatie: 06-31507555.

Je kunt ook een gedicht insturen zonder deelname aan de inspiratieavonden. Je gedicht moet dan 
voor 8 april bij ons binnen zijn op bovenstaand mailadres.
Van de gedichten maken we een boekje voor alle deelnemers en de gedichten zullen worden 
voorgedragen op het bevrijdingsfestival Ursem.
 
Alle reden dus om mee te doen en Ursem te laten weten wat VRIJHEID voor jou betekent!

  
Met poëtische groet,

Bevrijdingsfestival Ursem: Sonja Vet, Kitty Vet, Anita Stam in samenwerking met:
Marri ten Harkel, Marjan van den Berg, Marion van ’t Land, Hugo Vos

Medisch 
Schoonheidsspecialist

DermatologieDermatologie

Ninette de Wit

     

Wij bieden gespecialiseerde behandelingen  
met de nieuwste ontharingstechnieken voor uw 
benen, rug, armen, oksels, gezicht en bikinilijn.

Kom langs en ervaar het nu zelf!
Wij zijn in bezit van de specialisatie ontharingstechnieken van de                    .
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

Dwingel 11 
1648 JM De Goorn

0229 543027
info@ninettedewit.nl
www.ninettedewit.nl

Permanente haarvermindering. 
Dat laat u toch door de professional doen!

Ongewenste 

haargroei?

Huidproblemen? Wij helpen u graag met de nieuwste technieken! Kom vrijblijvend langs en stel uw vragen!

Dwingel 11 

Dé specialist op het gebied van ontharing!

De specialist in al uw reclame uitingen:

Ontwerpen van uw logo of huisstijl.

Reclame ontwerpen en aanbrengen op
uw bedrijfswagen.

Wrappen van personenwagens en bedrijfswagens.

Raamreclame, vlaggen, banners, lichtbakken, drukwerk ect. 

Eén adres voor al uw reclame uitingen.

Braken 15, 1713 GC Obdam  0229-543733   reclame@stam-obdam.nl
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Glas(zetter) nodig?!
• Dubbelglas
• Figuurglas
• Veiligheidglas
• etc, etc..
• Nieuw: nu ook reclame belettering
Wogmeer 84, 1643 NH Spierdijk tel./fax.: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

GEEN
VOORRIJKOSTEN

Vrijblijvende

offerte!
   ichael

GLASVERWERKING

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

• Ongeacht waar en of u verzekerd of lid bent
• Eén vertrouwd gezicht van begin tot eind
• Thuis opbaring of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Ruime ervaring in uw regio
• Een kosteloos voorgesprek is altijd mogelijk

Dag en nacht bereikbaar: 06 42 08 60 22
Meer info: www.uitvaartbegeleidingmara.nl
Vraag geheel vrijblijvend en gratis een 
laatste wens boekje aan.

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
 

NIV 3IG/ 4/5   |     20  24 UUR PER WEEK

Buurtzorgteam Koggenland 2 zoekt 

verpleegkundige/verzorgende IG 

Meer info of direct reageren?           06 8399 9312 / koggenland2@buurtzorgnederland.com  
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COLLECTE:

Ook dit jaar komen de vrijwilligers langs de deuren 
voor de collecte.
Dit zal plaatsvinden in de week van 29 maart t/m 4 
april 2020.
Wij hopen mede door uw donatie er een mooie 
Koningsdag van te maken.

 
ZIEKEN:
Ook dit jaar denkt Stichting Oranjefeesten Avenhorn/De Goorn ook aan de zieken.
Wilt u dit kenbaar maken dan kunt u het onderstaand antwoordstrookje invullen.
Vrijwilligers van Stichting Oranjefeesten zorgen dan voor een leuke attentie voor deze mensen.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrookje kennisgeving van een zieke:
Inleveren voor 20 april 2020 bij Paul Blom.
De Goorn 83, 1648 JS De Goorn
GRAAG SCHRIFTELIJK AANMELDEN:
 
Naam:
...................................................................................................................................................................................................................................................

 
Adres:
...................................................................................................................................................................................................................................................

 
Postcode+ woonplaats:
...................................................................................................................................................................................................................................................

 
Telefoonnummer:
...................................................................................................................................................................................................................................................

 
Eventueel opmerkingen:
...................................................................................................................................................................................................................................................

 
...................................................................................................................................................................................................................................................

LET OP!!!!!
AANMELDEN VOOR steenwerpen kan via een nieuw mailadres: 
oranjefeesten.steenwerpen@gmail.com Vol=vol
 
Let op let op let op let op
Het is niet meer mogelijk om je in te schrijven voor Klaverjassen.

Angelique Laan, Tel. 06-23283238
De Schoffel 17, 1648 GG De Goorn, www.angellooks.nl

Haar en make-up studio

RELAX, REFRESH, RECHARGE!
Last van stress, spierpijn of andere ongemakken?
Professionele sportmassage, bindweefselmassage,
ontspanningsmassage, oosterse massage en cupping. 
Praktijk ZEN 4 YOU: massage en bewustwording. 
Valentina Middelveld, Grosthuizen 59A – Avenhorn. 
Telefoon: 06-22444498
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De Bibliotheken in Koggenland hebben nieuwe openingstijden vanaf woensdag 1 april.  
Vanaf 1 april gaat de Bibliotheek  een half uur eerder open en sluit een half uur eerder. 
Dus:
* gaat uw bibliotheek nu nog om 10:00 uur open, dan is dat vanaf 1 april om 09:30 uur. 
* gaat uw bibliotheek nu nog om 14:00 uur open, dan is dat vanaf 1 april om 13:30 uur.
* sluit uw bibliotheek om 18:00 uur, dan is dat vanaf 1 april 17:30 uur.
De openingstijden op zaterdag blijven ongewijzigd.
Openingstijden Bibliotheek De Goorn
Maandag 13.30 - 17.30 uur
Dinsdag 13.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur 
Vrijdag 13.30 - 17.30 uur 
Zaterdag 10.00 - 14.00 uur

Op mijn vraag of iemand een piano of elektrisch orgel wilde schenken aan de 
Stichting De Groene Toren zijn vele reacties geweest. Afgelopen week heb-
ben we  bij familie van ons koorlid Margreet van Rossum een piano opgehaald 
uit Hoorn. Een hele klus. Gelukkig had Margreet een paardentrailer en met 
z’n vieren werd de piano in de trailer gezet. Op naar de Groene Toren in 
Avenhorn. Daar moest de piano op een “hondje” (karretje met 4 wielen) via 
de trappen omhoog. De Groene Toren heeft keurige oprijstroken, voor invali-

denkarren en fietsen, die we mooi konden gebruiken. In de kerk zelf reden we de piano naar vo-
ren. Met vereende krachten werd de piano op het podium gezet. Margreet en de mannen bedankt 
voor jullie hulp. De Stichting De Groene Toren was zeer content met de piano. Zo kan de ene 
vereniging (Evergreen) de ander helpen.  
De piano kunnen wij goed gebruiken voor onze repetities met betrekking tot het project “Ever-
greens Songfestival”. Nog een kleine 2 maanden hebben we voordat we ons concert aan u kunnen 
laten horen. Arnold Kop is druk bezig met de digitale presentatie. We gaan onze sponsors schrifte-
lijk benaderen om dit festijn met hun steun te kunnen realiseren. De namen van de ondersteunen-
de bedrijven worden meegenomen in de presentatie. 
Rond 1 april worden de mooie posters opgehangen, die ontworpen zijn door Joop Schoutsen. Vanaf 
die datum zijn de kaarten te verkrijgen bij ons welbekende voorverkoopadres Drogisterij Carla van 
der Hulst. Zorg dat u op tijd kaarten haalt, want Vol is Vol. De meeste mensen zullen ons concerten 
van  vrijdag 8 en zaterdag 9 mei 2020 in de Groene Toren van Avenhorn al in de agenda hebben 
staan. Zoniet plaats het alsnog in uw agenda,  want het wordt weer een spektakel. 

Het Bestuur Evergreen
Tel 0623072292

Kees Knijn
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OP 28 JUNI 2020 VINDT DE VIERDE EDITIE PLAATS VAN 
MUZIEK IN SPIERDIJK
Een muziekevenement dat wordt gekenmerkt door optredens in tien 
verschillende tuinen. Bezoekers worden al wandelend getrakteerd op 
verschillende soorten muziek. Niet alleen de muziek is belangrijk, ook 
de locaties spelen een grote rol. In totaal heeft de organisatie tien bijzon-
dere tuineigenaren bereid gevonden hun tuin beschikbaar te stellen. Dit 

staat garant voor intieme en unieke optredens. 
Naast verschillende artiesten hebben wij ook een “open podium”. Hier willen wij iedereen een 
kans geven hun talent te laten zien. Een muzikaal podium om in te vullen naar je eigen wensen. 
Solo of als groep, instrumentaal of akoestisch, een enkel nummer of een half uur entertainment, 
alles mag. Lijkt het je leuk om hier aan mee te doen, aarzel niet en geef je op. 
Stuur een mail naar openpodiumspierdijk@yahoo.com met je gegevens en ideeën over je optreden. 
Ook als er nog vragen zijn kan je dit via dit e-mailadres doen. 
Wij zien jullie graag op 28 juni!

Namens Muziek in Spierdijk
Bas Knijn.

BERKENSLAG NIEUWS
Wind en regen hebben wij en u achter de rug, lente komt er aan, dus ook wat de 
Berkenslag betreft, is het weer gaan met die banaan. Reeds een vergadering achter 
de rug en het toernooi aangemeld bij de bond, eerste plannen en leukieteiten be-
dacht, wij hebben er al weer zin in.

Week 36 van dit jaar gaat het spektakel, het Slaaphuys Berkenslag toernooi,  weer 
beginnen, om precies te zijn van 29 augustus tot en met 6 september. Dus noteer deze datum vast 
in je agenda zodat je deze gezellige en sportieve week niet gaat missen, want wij hebben reeds 
prachtig weer besteld.

Zo is het maar net, want wij laten Atiya, Brendan, Ciara, Dennis en Ellen er ons niet van weerhou-
den om ons voor te bereiden op het meest spectaculaire toernooi van 2020. En laten we hopen 
dat Francis en Gerda nog geen haast hebben om te gaan spoken, want dan worden zij bij deze 
uitgeloot. Spring in uw schoenen, rokje of broek, laat, indien nodig, uw snaren bespannen en kom 
in shape voor het meest gezellige toernooi van Noord-Holland. 

Vorig jaar heeft iedereen gespeeld met een scherpe blik en werd voorzien van een leuke sportieve 
zonnebril, die wij hier en daar nog wel eens op de neus van een van onze oud-deelnemers tegen 
mogen komen. Leuk om te zien dat zo’n gadget gewaardeerd wordt. Ook de zonnebrand zit stan-
daard in de tassen en een nieuwe deo is wellicht wel weer nodig, maar ach dat mag de pret niet 
drukken. Of er dit jaar ook weer iets spectaculairs in zit? Voor jullie een vraag en voor ons een 
weet. 

 Een sportieve groet,
 De Berkenslagcommisie

Gevelreiniging
Impregneren
Tunnelreiniging
Straatmeubilair
Brugreiniging
Olie en diesel reiniging

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

De specialist in spuitwerk en schade reparatie:

- Schade herstel aan uw bedrijfswagen.

- Spuiten van nieuwe en bestaande bedrijfswagens.

- Ontwerpen en opmaken van spuitwerk.

- Spuitwerk aan andere objecten op aanvraag.

Braken 15, 1713 GC Obdam 0229-541291 spuiterij@stam-obdam.nl
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AFSCHEID BURGEMEESTER BEEMSTERBOER 1968
De filmafdeling van de HKBB heeft weer een film bewerkt van 
de laatste werkdag. Van Burgemeester P. Beemsterboer op 31 
maart 1968. Daarop  o.a. de laatste raadsvergadering en de offi-
ciële afscheids receptie in de Oude Ridder St. Joris 
Leuk om nog eens rond te kijken tijdens die film hoe het interi-
eur van de Ridder er toen uit zag.
De film is weer te zien op de site van www.HKBB.nl  en face-
book Berckhout en Bobeldyck van toen en nu.

  

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
Uitslag van de negende ronde om de KBO beker op donderdag 27 februari 
2020. 
57 deelnemers hebben er deze middag weer 
zin in om gezellig met elkaar een kaartje te 
leggen.
De poedelprijs is dit keer voor Riet Pronk en 
kreeg een mooi prijsje van Jannie Laan

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Negende ronde    De top vijf
  1 Sjaak Laan  5515  1 Jannie Pronk  38672
  2 Johan de Boer  5280  2 Dinie Pronk  38522 
  3 Jan Jonker  5254  3 Gerrit pronk  38464 
  4 Rina Timmerman  5161  4 Riet de Lange  38456
  5 Trijntje Visser  5160  5 Jopie van Diepen  38195  
 6 Ada Bakker  5046  
  7 Henk van Harn  5032  19 maart Klaverjassen  
  8 Gerrit Pronk  5027  26 maart Bingo
  9 Riet van Diepen 4977    2 april Creatief 
10 Ben Braas  4947  16 april thema: Vleermuizen  
     
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur.    
Aanvang 14.00 uur.   Johan van Loodam    

SALON JUVENTA
homeopathische huidverzorging; 
helend voor gezicht en lichaam

Thea Kok (Dr. Hauschka-therapeute)
P. Koppesstraat 2, 1641 LS  Spierdijk

telefoon: 0229-561986
website: www.salonjuventa.nl

ACTIE:
Klassieke gezichtsbehandeling 

voor herstellende impuls van de huid (2 uur) 
van € 91,00 voor € 68,25

Luxe behandeling met regeneratieserie 
40+ voor extra herstellende huidimpuls (2 uur) 

van € 102,00 voor € 79,25
Van deze actie kan u eenmalig gebruik maken 

t/m december 2020.

Bij de aanschaf van een Dr.Hauschka-
product of behandeling spaart u 

automatisch en gratis voor allerlei 
soorten behandelingen!

* Gespecialiseerd in natuurlijke voeding en huid/vachtproblemen
* Wij knippen gratis de nagels van uw hond/kat/konijn/cavia etc.

Jaagweg 8, 1633 GC Avenhorn Tel. 0229-545798 Tel. 06-10448269

dierenspeciaalzaakringe@gmail.com www.ringe-dierendingen.nl        

Spier- en gewrichtspijn

www.kinderfonds.nl
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DONDERDAGMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Voor een vrolijke noot hebben wij deze middag 5 maart j.l. een éénmansorkest 
uitgenodigd. Wim Schindler, met zang, gitaar, accordeon en trompet. Wegens 
ons 60 jarig bestaan van de KBO De Goorn is deze middag gratis toegankelijk 
voor de leden die erg verrast waren voor deze geste.
Om 14 uur was de grote zaal van De Rozenstaete zeer goed gevuld. 
Wim Schindler speelde muziek van 50, 60, 70 en 80-tiger jaren.
Van Johnny Lion, met “Zij dronk ranja met een rietje” naar Elvis Presley.

Wim Schindler begeleidde zichzelf met apparatuur, waarop zelf gespeelde en opgenomen muziek 
stond. Spontaan werd er bij een quickstep zelfs gedanst.
Tijdens het optreden kon er uiteraard onderling lekker gekeuveld worden met elkaar 

Niets moest alles mocht. 
Moeiteloos stapte hij over van 
de gitaar, naar de accordeon en 
vandaar naar de trompet. Bij 
het nummer Que Sera, Sera 
werd er ingehaakt en werd het 
al een beetje polonaise op de 
stoel. Na de pauze, welke weer 
goed verzorgd werd met een 
drankje door de dames van de 
bediening is het de beurt aan 
Oostenrijk met een 
jodelnummer uit Tirol en naar 
een Kleine Jodel Jongen was 
het maar een kleine stap. 
Vervolgens gingen wij naar 
Volendam met de nummers 

van de Cats. Ook André Hazes sr. komt nog even langs en vele andere oude hits.
Bij “Wij hebben een woonboot”, gingen de armen de lucht in en bij “Heb je even voor mij”, werd 
de polonaise ingezet en ging de zaal los.
Het was een gezellige middag hoorden wij iedereen zeggen. En zo hoort het ook!!
 Gerard en Johan

SAJETKAMPIOENSCHAP 7 MAART 2020
Café De Schelvis te Zuid Scharwoude

Ruud Weernink, Cees Wonder en Simon Koeman zijn zaterdagmiddag 
begonnen aan  de voorronde van dit Langedijker toernooi. 

Ruud en Simon wisten de finale te behalen, waarin Simon na een barrage op 
de vierde plaats kwam te staan met 150 punten. Gefeliciteerd Simon! een mooi resultaat.
Mannen volgend jaar weer nieuwe kansen…..het was in ieder geval een gezellige sfeer in de 
Schelvis in Zuid Scharwoude.

# # # # #

Yvonne
 
Kom eens langs voor o.a.
 * Epileren
 * Wimpers / wenkbrauwen verven
 * Bovenlip / kin harsen
 * Div. gezichtsbehandelingen
 * Benen harsen
 * Cadeau-bonnen

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

  Het adres voor deskundige
  verzorging van uw:

 • (online) bedrijfsadministratie
 • loonadministratie
 • automatisering
 • belastingaangifte met online 
  checklist voor digitale 
  verwerking

www.vanleeuwenadministratie.nl

Wieder 8c
1648 GB De Goorn
Tel. (0229) 54 38 50
Fax (0229) 54 38 52
info@vanleeuwenadministratie.nl

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

Dinsdag 09.00 - 16.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur
Zaterdag 09.00 - 17.00 uur

Tel: 06-28870347

Git’s 
Haarstijl
Git’s Haarstijl, geknipt voor jou!

Git’s
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Dinsdag 10 maart hebben we onze Ledenverga-
dering gehouden. Tijdens deze avond werd Cees 
Wonder in het zonnetje gezet door onze voor-
zitter. Cees is dit jaar 25 jaar lid en hij kreeg daar-
voor een zilveren bordje met inscriptie en een bos 
bloemen. Cees is al meerdere keren clubkampi-
oen geweest en is een gewaardeerde vrijwilliger 
binnen de vereniging. Ook heeft hij meerdere ke-
ren in de finale gestaan van de Nederlandse Kolf 
Kampioenschappen. Op zijn verlanglijstje staat 
dan ook nog, om eens Nederlands Kampioen te 
worden.

Ook vanuit de Koninklijke Nederlandse Kolfbond 
was er aandacht voor Cees. Lies Hart bestuurslid 
van de Bond, speelde een speldje op de revers van 
Cees en gaf ook nog een prachtige bos bloemen 
voor zijn 25 jaar lidmaatschap.  

Op de foto Cees Wonder met de bossen bloemen en Lies Hart bestuurslid van de KNKB. 

Sportieve groet,
Ina Jong

Wilt u info over de kolfsport?
M: kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl 
T: 06-28993108/0229-551875

KOGGENLANDERS IN DE PEN
ZO ENORM BEDANKT
Dankzij Karl, mijn moedige weldoener en de brandweer die zo snel ter plaatse was, heb ik de 
traumatische brand van 18 november 2019 overleefd.
Maar oh wat is het belangrijk om goed verzekerd te zijn’. Alle lof voor de verzekering, die alle 
hulptroepen inschakelde en mijn geweldige zoon Maurice, die er altijd voor me was en het 
aanspreekpunt werd voor alle werklui.
Ik wil Trudie bedanken voor haar opvang direct na de brand. Guus, die me na 1 week meenam om 
nieuwe gordijnen, vitrage, behang etc. uit te zoeken.
De fam. Keizer die het me mogelijk maakte om in het appartement van Truus te logeren totdat 
mijn huis weer klaar was. De liefdevolle zorg en vele liters koffie bij Bets, wat me enorm heeft 
getroost.
Allemaal enorm bedankt.
 Rinny Portegies, Rondeel 28.

Gildestraat 1, Heerhugowaard 
 072 57 66 366  

 
Dal 8, Hoorn 

0229 235 356 

 
 

Ons jonge en gedreven team werkt samen met jou naar de 
succesvolle verkoop en/of aankoop van jouw woning. Wij  
kenmerken ons door onze proactieve, professionele inzet  

én we doen wat we zeggen!  
 

Wil jij een gratis waarde indicatie van jouw woning?  
Neem dan contact met ons op: 

www.vanhetriet.nl   |  makelaars@vanhetriet.nl  . 
Hoorn: 072 - 57 66 366   |  Heerhugowaard:  0229 235 356 
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AGENDA 18-03 T/M 01-04

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Ma-za 16/21-03   Collecteweek ReumaNederland
Do 19-03 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vr 20-03 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Vr 20-03 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za 21-03 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 21-03 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 21-03 15.00 uur De Goorn/Dolleburg Jeugdtoneel Nieuw Leven 
    “De Robotmachine”
Za 21-03 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Zo 22-03 13.30 uur Berkhout/De Ridder Berkhout Vocaal korenfestival
Zo 22-03 14.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting Fancy Fair Het Gilde
Woe 25-03 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 25-03 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 25-03 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Jaarvergadering ‘De Laatste Eer’
Do 26-03 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Bingo
Do 26-03 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Ledenvergadering Hist.Ver. 
    Hemony
Vr 27-03 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Vr 27-03 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Bloemschikken
Za 28-03 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 28-03 19.30 uur Berkhout/De Ridder Voorjaarsconcert Volharding
Za 28-03 20.00 uur Oudendijk/Kerk Pubquiz

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr 03-04 20-21.30 uur Berkhout/ Speelgoed- en 
   Geert Holle School  kinderkledingbeurs
Do 09-04 20.00 uur Berkhout/Kerk Theatergroep Eenhoorn Circus 

of Life
Za 11-04 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB boekuitreiking
Za-ma 18/20-04  De Goorn Kermis
Ma 13-04  De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie
Do-za 16/18-04 20.15 uur Oudendijk/Kerk Watertheater “Oudendijk 
    ’40-‘45”
Za 18-04 20.00 uur  Berkhout/Kerk Voorjaarsconcert Con Zelo
Zo 19-04 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za-ma 02/04-05  Berkhout Kermis
Ma 27-04   Koningsdag
Vr-za 08/09-05 20.00 uur Avenhorn/Groene Toren Evergreen’s Songfestival 
    Warming Up Party

MARIA JUWETT, PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE
THERAPIE EN ENERGETISCHE BEHANDELINGEN

Hulp bij verwerking van psychische- en lichamelijke trauma’s, 
ook werk gerelateerd. Hulp en begeleiding van kinderen. 

Afspraak is ook mogelijk op zaterdag. Tel. 06-53972831

 www.mariajuwett.nl    -    praktijk@mariajuwett.nl
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Za 16-05 17.30 uur Avenhorn/tennis-voetbal Tevo-toernooi
Zo 17-05 15.00 uur Oudendijk/Kerk Ernst de Corte, liedjes Jules
Za 23-05 20.00 uur  Brassband KnK Voorjaarsconcert
Za-zo 30/31-05 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Di-vr 02/05-06 18.30 uur De Goorn/Koggenhal Wandel4daagse EDO-gym
Vr-za-zo 5/6/7-6   Jubileumvoorstelling 75 jaar 
    toneelver. Nieuw Leven
Za-zo 06/07-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Vr 12-06  De Goorn/Kerk Vormsel
Vr-zo 12/13/14-06 De Goorn/vv EDO Reus & Bark jeugdtoernooi 
Za 13-06  Avenhorn/vv Kwiek Ouder/kindtoernooi met 
    penaltybokaal
Za-zo 13/14-06 11-16 uur Oudendijk/Kerk Boekenbeurs
Za 27/06  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Woe 01/07  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Za 03/07  Grosthuizen/De Grost Voorstelling Elena
Za-zo  04/05-07  Grosthuizen  Kermis
 6/7/8-07  Avenhorn Huttendorp
 12/13/14-08 De Goorn/vv EDO Voetbaldagen RK EDO
 29-08/06-09  Berkhout/TV De Berk Slaaphuys Berkenslagtoernooi
 30-08   Odigofeest 75 jaar ODIGO
 02-10  De Goorn Jubileum 90 jaar RKEDO

TENSLOTTE

Wilt u uw tuin freesen? 
 Marcel 06-23449333

Gevraagd:
Man/vrouw 65 plus voor meerdere dagen in de week, voor inpakwerk in De Goorn.
 Info tel. 06-12436956

Gratis af te halen:
Acht hardhouten glasruiten van 84x125 cm. enkel glas. 
Tevens een zakje pootaardappels voor hobbytuintje.
 Tel. 06-51569829

Te huur appartement:
Hoorn, Grote Noord, 200 m2, € 1600,-- incl. 4 slaapkamers, 2 badkamers, woonkamer, keuken 
& dakterras.
 Info bel Mariëtte, 06-53672931

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

Woensdag: 08.30 - 18.00
Donderdag: 08.30 - 21.00
Vrijdag: 08.30 - 18.00
Zaterdag: 08.00 - 16.00

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

KAPSALON
BOULANGÉ

Wilt u thuis bouwen of 
verbouwen? Dan bent u bij 
mij aan het juiste adres. 

aan- & verbouw
projecten
onderhoud

Beatrixlaan 1, 1633 JK  Avenhorn
06 - 413 61 597
info@duinbouwt.nl

duinbouwt.nl

 06 - 51 60 55 62 (ook voor een vrijblijvend gesprek)

 Broodakker 4, 1645 RR Ursem  

 yvonne@yris-ursem.nl     www.yris-ursem.nl

Als Ritueelbegeleider zet ik 
me graag in voor een warm, 
persoonlijk en liefdevol 
afscheid van uw dierbare.

De uitvaartvereniging of 
uitvaartbegeleider zorgt voor 
de praktische zaken en - samen 
met u - organiseer ik het 
inhoudelijke gedeelte van een 
uitvaart, crematie of her -
 denkingsdienst in stijl. 
Na afloop ontvangt u een 
mooi herinneringsboek.

Yvonne Heddes

Wat kan ik voor u betekenen?
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Stichting Mensen in Nood
Nog even ter herinnering: de kledingactie voor Mensen in Nood is op 6 en 7 april. U kunt uw 
kleding, schoeisel (paren graag bijeengebonden) en huishoudtextiel (geen dekbedden) inleveren 
bij de fam. Dikstaal, West 15, Avenhorn en bij de fam. van Diepen, Grosthuizen 125.

 Info tel. 0229-542134
 Els van Diepen-Gerdes

Wegens verhuizing naar Vijverstate
1x Camper tv Humax op standaard afst.b. - voeding t.e.a.b.
1x Camper tv Medion afst.b. - voeding te.a.b.
1x B&O Radio 3000 op dvd standaard voeding € 250,00
1x Speakers 6000 B&O € 400,00

Tel. 06-51527707

‘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. ‘Tenslotte’s’ 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.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 25 maart vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

	  

De Goorn 62

1648 JS DE GOORN 

Tel.: 0229-541468

 info@buscher-interieur.nl
tencate1952.com

20% 
KORTING 
op alles van ten Cate

** 20 % Korting op alles van Ten Cate **
                Zowel voor dames, heren als kids

      De Ten Cate actie loopt t/m 30 Juni 2019.

SHUTTERS OP MAAT
Eén van de populairste soorten 
raamdecoratie van het moment zijn 
shutters. Shutterpanelen zijn houten 
luiken met verstelbare lamellen, 
waarmee zelf de lichtinval en daarmee 
ook de privacy geregeld kan worden. 
Doordat de shutters op maat worden 
gemaakt, is er voor elke raamsoort en 

raamsituatie een passende oplossing. 
Vraag eens vrijblijvend advies!!
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