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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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 7 november 2018 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
Afgelopen weekend is de wintertijd in gegaan, dat is altijd weer even wennen. De klok is een 
uurtje achteruit gegaan, zodat het ‘s morgens niet zo donker is. Misschien is dit wel de laatste keer 
geweest, dit hangt van ‘Brussel’ af. Ook hierover zijn de meningen verdeeld en beide tijden hebben 
voor- en nadelen. Wat zal het worden? We wachten het maar af.
De zomer heeft ook plaats gemaakt voor de wintertijd. Als redactie mogen we het niet te vaak over 
het weer hebben, maar voor deze keer maak ik toch een uitzondering. Want wat hebben we een 
prachtige, lange, zomer gehad. De droogte, die het gevolg hiervan was, heeft de natuur  schade 
toegebracht. Hoe zal dit  zich herstellen?
Ondertussen is de herfstvakantie ook voorbij en gaan we de laatste maanden van het jaar in.
Maanden waarin weer veel te doen en genieten is. U leest er alles over in deze Heraut.
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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 en 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 Westfries Gasthuis, 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  Westfries Gasthuis, 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. verz. A. Braas-Wijnker en  
M.M.J. Timmer- Smal: 06-12440960   en  06-12440998
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 0229-540555,
St. Barbara, Ursem e.o., verz. I. Wijte  06-52408683
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ZIEKENHUIS        WESTFRIESGASTHUIS,  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
E-mail: info@hospicehoorn.nl                      E-mail: 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   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/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            Hensbroek; Jolanda vd Gragt (0226) 45 14 64
Obdam;         Cora Schreuder Goedheijt (0226) 45 33 23
Zuidermeer;   Dorpshuis, Zuidermeerweg 56A 1652 CV, Dinsdag 09.00 - 10.00 uur,  (0229) 56 11 11
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De Huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout is wegens vakantie gesloten 
van: 

Maandag 5-11-18 t/m vrijdag 9-11-18

Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode waar: 

De praktijk van dr. Coppes. Tel: 0229-541225.
Kolblei 18, 1633 DN in Avenhorn.

Voor dringende zorg tijdens de avond/ nacht/ weekend kunt u contact opnemen 
met de Centrale Huisartsenpost te Hoorn, 

tel: 0229-297800.

Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft? 
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.

Met vriendelijke groet, 
Team huisartsenpraktijk Berkhout

J. Sturris & H.A. Bergmeijer

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

 4 november ds. B. Stobbelaaar Kwadijk
11 november ds. B. Seelenmeijer Avenhorn
 op bezoek bij PG Koggenland
18 november dhr. J. Talma  Beets
25 november ds. H. Reedijk  Kwadijk
Laatste zondag Kerkelijk Jaar – Herdenking van de overledenen

 

        
                        Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn          tel/fax 0229 541591           www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       9.00 - 18.00 uur
                                     : woensdag                            9.00 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               9.00 - 17.00 uur

Email                        : De-keizerskroon@hetnet.nl

EETCAFE 70   • ZAAL   DOLLEBURG  

DE  GOORN   70     • 1648   JS    •  DE  GOORN    • 0229-544000    • WWW.EETCAFE70.NL

3-GANGEN  VAN   DE  KAART  
 25,- EURO  PER  PERSOON

PROEF EN BELEEF EETCAFE 70 IN DE GOORN!

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.

 *  Reklame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 Fax: 0229-544643

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

Garantiebedrijf

SCHADE ?
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Avenhorn   Berkhout  Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Predikantsplaats vacant
Voor pastorale zorg rondom sterven en uitvaart, aanvraag huwelijk, doop, belijdenis 
kunt u contact opnemen met de scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder 06-47 26 49 66 
Noorddijkerweg 15, Ursem 1645VB Ursem scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
november
 4 nov.  10.00 uur  Berkhout ds. Bart Seelemeijer 
    Gedachtenisdienst
 11 nov.  10.00 uur  Avenhorn ds. Bart Seelemeijer
    gezamenlijke dienst met de gemeente 
   Zeevang-Oudendijk
 18 nov.  10.00 uur Berkhout ds. Bart Seelemeijer
 25 nov.  10.00 uur Ursem ds. Henk van Olst

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 3 T/M 9 NOVEMBER 2018

Zat. 3 nov. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 4 nov. 10.00u  Eucharistieviering. Hubertusviering m.m.v Jachthoornblazers 
  “Het Wildrijk” en het Dominicuskoor.
  19.00u Rozenkransgebed

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 donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag 
08.30 tot 20.00 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 10 T/M 16 NOVEMBER 2018

Zat. 10 nov.  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon.11 nov. 10.00u  Gezinsviering, m.m.v “Shaloom”
 19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Jannie Pronk-Molenaar, 84 jaar
 Lia Smal-Desaunois, 57 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 

TAIZÉVIERING “NEEM JIJ DE TIJD?”
Op zaterdag 10 november wordt om 19:00 uur een Taizé-viering gehouden. 
Een viering met als thema: Neem jij de tijd? 
Het wordt een viering helemaal passend in de tijd van het jaar. De tijd raast aan ons voorbij. 
Dat doet wat met ons. In deze viering horen we gedachtes, stiltes , steken we een kaarsje op, 
bidden we samen en…. zingen. Wij zorgen voor een lichtje en de sfeer. Het koor Anima- Mea uit 
Hoogkarspel zingt en iedereen die dat wil kan meezingen en natuurlijk mag luisteren ook. Wij 
willen u van harte uitnodigen om mee te komen doen en na afloop samen een kopje koffie/thee 
met ons te drinken.
Tot ziens op 10 november a.s.
Waar: in de R.K kerk De Goorn 67
De tijd: 19.00 uur, kerk open 18.45 uur.

 Hartelijke groet, Werkgroep Taizé-viering 

Hairstyliste Sherryn Rood 
verwelkomt iedereen in de salon

Afspraak maken? 
Bel of ook buiten werktijden 

op FB Charme salon
en Barberbooking.com

Di t/m zat geopend, ook ‘s avonds

De Goorn 72A, 1648 JS De Goorn
Tel. 0628627897

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

Breed 3a Hoorn | 0229 - 285170
info@4x1.nl | www.4x1.nl

Woning verkopen?

Bel voor een waardebepaling!
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GEZINSVIERING ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 OM 10:00 UUR.
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de gezinsviering van zondag 11 november.
Een enthousiaste groep ouders is, samen met twee leden van de werkgroep en met Pastor Nico, 
actief geweest om een gezinsviering samen te stellen. Deze keer gaat het over samen delen. Hoe 
kan het ook anders! Het is tenslotte 11 november, de dag waarop wij het feest van Sint Maarten 
vieren. Op deze dag denken we aan een man die op een koude avond zijn mantel in tweeën 
scheurde om de helft ervan weg te geven aan een ander. Die ander kon wel wat warmte gebruiken. 
Tijdens de viering bespreken we met elkaar hoe en wat we samen kunnen delen. Daarbij gaat het 
niet alleen om het delen van speelgoed en snoepgoed maar juist ook om het delen van warmte, 
aandacht en liefde. Liefde voor elkaar, voor vriendjes en vriendinnetje, voor de kerk, de mensen in 
de buurt, op school en bij verenigingen.
Omdat onze parochie gewend is om samen te delen en te geven aan de voedselbank, willen 
wij vragen aan alle kinderen om iets van hun speelgoed mee te nemen. Dat speelgoed zullen 
we tijdens de viering inzamelen en delen met de voedselbank. Er zijn veel kinderen die maar 
nauwelijks speelgoed hebben. Hoe mooi is het dan om op de dag van ‘samen delen’ iets voor hen 
mee te kunnen brengen? We denken dan aan speelgoed dat nog schoon en bruikbaar (dus niet 
kapot) is, maar waar je misschien te groot voor bent geworden. 
De kinderen hebben een groot aandeel in deze viering. En natuurlijk zingt kinderkoor Shaloom 
weer de mooiste liedjes.
U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.
Aan het einde van de viering trakteren wij op iets lekkers. Want dat hoort natuurlijk ook bij Sint 
Maarten!!

 Hartelijke groet van de Werkgroep Gezinsviering
 (gezinsvieringdegoorn@gmail.com) 

EEN HERINNERINGSLICHTJE 
Met Allerzielen (2 november) steken we in de 
kerk een kaarsje aan, voor onze geliefde doden. 
Je ziet dan een zee van kaarsjes. Ook thuis kun-
nen we een kaarsje aandoen, voor wie we mis-
sen. Je kunt ook een kaarsje aansteken voor bv. 
een huisdier. Of als er iets vreselijks gebeurd is 

wat indruk maakte op de kinderen, zoals het treinongeluk laatst in Oss.

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

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

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

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP
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Wat heb je nodig?  
- een of meerdere (jam)potje(s) of een glas waar een waxinelichtje in past 
- pas gevallen herfstbladeren, deze zijn nog soepel en kunnen makkelijk gebogen worden 
- lijm en een schaar   
- een viltstift
Doen:   
-Plak met behulp van een pritstift of andere lijm de bladeren rondom het potje aan de 
buitenkant.   
-Let erop dat ook de puntjes van de bladeren goed zijn ingesmeerd met de lijm en knip het 
stugge steeltje van het blad eventueel af.  
-Schrijf met behulp van de viltstift, als de het lichtje klaar is de naam van degene voor wie 
het lichtje wordt op een van de bladeren.  
-Bekleed een schaal met de overgebleven bladeren en zet de lichtjes erop. 
-Steek ‘s avonds het lichtje plechtig aan.  
- We bidden:
Lieve God,   
Vandaag denken we speciaal aan .....  
we voelen ons daarom ook een beetje verdrietig,  
maar we weten dat U voor alle mensen zorgt  
ook als ze niet meer bij ons zijn.  
Wij willen U bedanken voor alle fijne dingen  
die we hebben meegemaakt met ....  
We vragen U om ons te helpen  
om verder te gaan,  
terwijl we de herinneringen in ons hart aan ....bewaren. Amen 

Gezocht: Samen maken we kerk!  
De Werkgroep Gezinsviering is op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen komen 
helpen. Wij verzorgen samen met een voorganger, ouders van communicanten en jeugd-
koor Shaloom 5 gezinsvieringen per jaar. 
Lijkt het u leuk of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met 0229-841040 (Simone) 
of mailen naar gezinsvieringdegoorn@gmail.com.

 Werkgroep Gezinsviering, Linda Bos, Lia Hage & Simone Ruiter

GEMENGD POPKOOR EVERGREEN  
Op zaterdagavond 3 november om 20.00 uur en op zondagmiddag 4 novem-
ber om 15.00 uur staat Popkoor EVERGREEN op het podium in De Groene 
Toren op Het West in Avenhorn met het concert

ABBA meets QUEEN
Een concert met populaire Abba en Queen songs, o.a Waterloo en Does Your 
Mother Know ? van Abba en van Queen oa. Bohemian Rhapsody en Crazy 

little thing called love, ondersteund met een band onder leiding van Patrick Rus en met super 
gitarist Ruud-- [Brian May] --Schouten. Deze topper is samen met Evergreen aan de slag gegaan om 
een fantastisch concert neer te zetten. 

  

Nu compleet aanbod 
in de kern Berkhout!

Kinderdagopvang (0-4 jaar) 
Ma-vrij van 7.00-18.30 uur
Peuterspeelzaal (2-4 jaar)
Ma/do of di/vrij van 08.30-11.30 uur
3+ groep (3-4 jaar)
Wo van 08.30-11.30 uur
Voorschoolse opvang (4-12 jaar)
Ma-vrij van 7.00 tot begin school 
Tussenschoolse opvang (4-12 jaar)
Ma-di-do-vrij tussen de middag
Naschoolse opvang (4-12 jaar)
Ma-vrij van einde school tot 18.30 uur

Nieuw in Berkhout per 3 september 2018!
• Kinderdagopvang• 3+ groep

 www.skikkoggenland.nl 
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang • Gastouderopvang

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
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Evergreen en band in topvorm, het enthousiasme spat er van af. Jullie kunnen dit spektakel alle-
maal meemaken op deze dagen in Avenhorn. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Carla v/d 
Hulst in het winkelcentrum “Vijverhof” in Avenhorn. We zien jullie graag in de tot poptempel ge-
transformeerde Groene Toren. Maar wees er snel bij , want VOL is VOL.
 Hans Feld.

 WESTFRIESLAND MUZIEK FESTIVAL VOOR BLAASORKESTEN
 Wanneer u deze Heraut leest, is het Nederlands Brassband Kampioenschap 

waar het A orkest van Brassband ‘Kunst naar Kracht’ aan heeft deelgenomen 
achter de rug, maar de uitslag hiervan, die bij dit schrijven nog niet bekend is, 
zult u in de volgende heraut kunnen lezen.
Wat we wel kunnen melden is dat het jeugdorkest de New Brass & Rhythm o.l.v. 
Pieter Koster op zaterdag 3 november zal deelnemen aan het Westfriesland 

Muziek Festival dat gehouden wordt in theater de Bling in Zuid Scharwoude. In het weekend van 
3 en 4 november spelen daar 16 orkesten uit Westfriesland om de wisselbokaal. 
Naast dit jaarlijks festival in de maand november, gaat ook onze speculaasactie weer van start. U 
kunt onze leden weer aan uw deur verwachten in de komende tijd, en zeg nou zelf, speculaas .. 
dat smaakt toch altijd. Wij hopen dat u heel veel trek heeft, want u helpt ons er enorm mee de 
financiën op orde te houden.

FANCY FAIR RODE KRUIS
Op 7 november a.s. houden we van 14.00 uur tot 15.30 
uur onze jaarlijkse Fancy Fair in “Meerzicht” te Schar-
woude. We hebben weer een jaar lang allerlei mooie 
dingen gemaakt, zoals geitenwollen sokken in heel veel 
maten, truitjes en truien, omslagdoeken voor de koude 
dagen, tafelkleedjes en natuurlijk de welbekende Rode 
Kruis schortjes.

De sjoelbak staat weer klaar en natuurlijk is er koffie en thee voor bij een gezellig praatje.
Mocht u thuis nog spullen op handwerkgebied hebben liggen, waar u niet meer aan toe komt of 
waar u geen zin meer in heeft; wij weten er raad mee en we gaan er weer wat van maken.
Belt u mij maar, dan kom ik bij u langs om het op te halen. Mijn telefoonnummer is 54 21 26.
Bij voorbaat onze dank en tot ziens op 7 november in Meerzicht.
 Met vriendelijke groet, Henny Smit – van der Veer.

Onze klanten kiezen
voor persoonlijk contact

én online bankieren.

* Vraag ons naar de voorwaarden.

Word ook klant en 
ontvang een 

cadeaubon van € 25,- 
voor Chin. Spec. Rest. 

LANGE MUUR.*

Ik ben Dave Imming, 
Zelfstandig 

Adviseur in DE 
GOORN.

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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Men@work en She sings
  zaterdag 10 november, 20.15 uur

Other wise concert
zaterdag 17 november, 20.00 uur

Twee koren voor 
één prijs. Een ‘vocal 
group’ uit Spierdijk 
en omstreken en 
een spetterend 
popkoor uit 
Wognum verzorgen 
een uniek optreden 
in Berkhout. 

Kaarten € 10 per stuk. Bestellen via 
www.vocalgroupmenatwork.nl, online of per e-mail.

Een breed georiënteerd 
koor zingt nummers van 
Anouk, Robbie Williams, 
Billy Joel en Adèle. 
Dirigent/pianist Frank 
Hoebe arrangeert 
alle nummers waardoor
de liedjes een geheel 
eigen karakter krijgen.

Kaarten € 10 per stuk bij de ingang. 

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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BALD BRENGT WESTCOAST SOUND NAAR OUDENDIJK
Bald brengt je zaterdag 10 november in het kerkje van 
Oudendijk terug naar Los Angeles, naar het begin van het 
singer-songwriter tijdperk van midden jaren zestig tot eind 
jaren zeventig. De tijd van de samenzang van Crosby, Stills 
& Nash en The Beach Boys, maar ook van de geniale songs 
van onder anderen Joni Mitchel, James Taylor, Carole King 
en natuurlijk Neil Young. 

Naast deze geweldige muziek laat de 
groep Bald zich ook inspireren door veel 
meer parels uit de muziekgeschiedenis 
waarbij driestemmigheid een belangrijke 
rol speelt. Van liedjes als Carolina in my 
Mind, Our House, Here Comes the Sun 
en Teach Your Children krijg je vanzelf 
kippenvel. Daarnaast speelt Bald (Menno 
Bruin, Johan Kruizinga en Johannes Dop-
meijer) eigen werk, maar wel vertolkt in 
die typische Westcoast sfeer van weleer.
Zaterdag 10 november, Kerk Oudendijk, 
Dorpsweg 24: 20.30 uur. 

De zaal is open vanaf 20.00 uur. 
Kaartjes in de voorverkoop (www.kerkoudendijk.nl) € 12,50 en aan de kassa € 15.00 p.p. 
Voor info bel: 06-27443633.
 

NIEUWS VAN IJSCLUB AVENHORN
Het toerschaatsen is inmiddels gestart met 16 deelnemers. Nog even 
en dan starten we ook weer met het jeugdschaatsen. Ben jij tussen 
de 7 en de 12 jaar en heb je zin om te leren schaatsen? Dan kun je 
je opgeven door het strookje hieronder in te vullen en af te geven 
op woensdag 7 november op ondergenoemd adres. De 1e les is op 

zaterdag 22 december van 8.55-9.55 uur op ijsbaan De Westfries in Hoorn. Kom je gezellig met 
ons mee? Je betaalt voor 11 lessen € 50,00. Dit bedrag kun je bij inschrijving voldoen of aan ons 
overmaken.
Lidmaatschap
De contributie voor dit jaar bedraagt € 8,00 voor leden en € 2,50 voor donateurs. U steunt ons 
toch ook? Heeft u dit bedrag contant en gepast voor ons?
Voor informatie m.b.t. het lidmaatschap en aanmelding hiervoor, kunt u zich wenden tot de heer 
Sam Jonker, telefoonnummer 0229–542630 of een email sturen naar info@ijsclubavenhorn.nl. 
Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 16 november wordt onze Algemene Ledenvergadering gehouden. U bent dan van harte 
welkom om 20.00 uur in Villa Groet Avenhorn.

 Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn,
 Wendy van Loodam, secretaris

Marsha Kunst, Financieel Adviseur
Afspraak maken? Bel (0228) 56 62 00. 

Een passende
hypotheek 
voor nu en later?
Wij zijn daar heel flexibel in! 
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Inschrijfformulier Jeugdschaatsen seizoen 2018-2019

Uitsluitend inleveren op woensdag 7 november v.a. 19.00 uur op Plantersgraaf 16 De Goorn

Naam  :1.     2.   

Geboortedatum (dd/mm/jj) :1.     2.   

Straat, Huisnr.  :       

Postcode, Woonplaats  :       

Telefoonnummer  :       

E-mailadres :       

          

IJSCLUB OUDENDIJK

Jeugdschaatsen
Het jeugdschaatsen gaat onze vereniging dit jaar weer samen doen met 
ijsclub Scharwoude/ Grosthuizen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen 
op zaterdagochtend van 7.55 uur tot 8.55 uur les krijgen op de ijsbaan 
in Hoorn. De lessen beginnen 22 december en duren tot 9 maart. Meer 
informatie Kirsten Jansma (542234) of mail naar info@ijscluboudendijk.
nl. Aanmelden na 5 november en voor 1 december via een formulier op 

de website van ijsclub Scharwoude/ Grosthuizen www.ijsclubscharwoudegrosthuizen.nl . 

Jaarvergadering
Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit om de jaarvergadering bij te 
wonen op maandag 19 november 2018 in Les Deux Ponts om 20.00 uur
De agenda:
  1:  Opening 
  2:  Mededelingen en ingekomen stukken.
  3:  Notulen van de jaarvergadering 27 november 2017 staan op de site.
 4:  Jaarverslag.
  5:  Bestuursverkiezing.
  Aftredend en herkiesbaar:    
  Wim van Dijkman, Suzanne Winder en Ariejan Pieter Hoek Spaans
  Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Arend John. 
  Hiervoor heeft Mandy Dobber zich beschikbaar gesteld. 
  Andere kandidaten kunnen zich voor 16 november schriftelijk aanmelden bij het secretariaat 
  Dorpsweg 53 of op info@ijscluboudendijk.nl 

 

 

 Medisch 
Schoonheidsspecialist

Dermatologie

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!

Dé specialist op het gebied van ontharing!

Kom langs voor een gratis accucheck!
 Ook voor voordelige trekhaken + montage, 
wisserbladen en schokdempers bent u bij 

Vakgarage Vlaar & Smal aan het juiste adres!

VLAAR & SMAL

VLAKDISSEL 5, DE GOORN  |  WWW.VAKGARAGEVLAARENSMAL.NL

BEL ONS:  (0229) 54 13 79 ,OF PLAN UW AFSPRAAK DIRECT ONLINE
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  6:  Financieel verslag. 
  7:  Verslag kascontrole commissie.
  8:  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
  9:  Jeugdschaatsen
10:  Bespreking winterprogramma en Beetskoogkadeloop (zondag 30 maart 2019)
11:  Rondvraag.
12:  Sluiting.

Op de website staat informatie over onze ijsclub www.ijscluboudendijk.nl We hopen dit jaar op 
weer eens een goede winter, dus misschien tot ziens bij de jaarvergadering of op het ijs!

 Het bestuur van IJsclub Oudendijk
   Secretaris Harmina ter Schure Riemersma

FEE-TASTISCH.NL
Een blijspel voor jongeren, geschreven door Frouwke Doornbos.

Fee-tastich.nl is een magisch verhaal met een moraal…
Dit komisch verhaal speelt zich af in het bos bij een oud vervallen kasteel 
met een waterput. Een groep leerlingen (pubers) is op schoolkamp en ze 
komen tijdens een oersaaie biologie-excursie langs het vervallen oude kas-

teel en daar gaat het vreselijk mis. Via de “Charlie Charlie Challenge” worden per ongeluk diverse 
magische figuren opgeroepen en zo raken de jongeren verzeild in allerlei avonturen. 

Wat die avonturen zijn en hoe die aflopen? Dat kunnen jullie zien op:

Zaterdag 24 november, in zaal Dolleburg in De Goorn.
De middagvoorstelling begint om 15.00 uur
De avondvoorstelling begint om 20.00 uur

De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij:
Carla van de Hulst in winkelcentrum de Vijverhof.

Of via www.toneeldegoorn.nl
!!!!! tijdens de voorverkoop 2 euro korting op een kaartje !!!!!

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET! 
Biljartvereniging D.S.K organiseert i.s.m. Het Sportcafé weer het jaarlijkse biljarttoernooi in de 
Koggenhal. Er wordt libre gespeeld. 
Het minimum op te geven gemiddelde is 0.75.
Je speelt twee voorronde avonden, 2 partijen per avond. 
En misschien wel de finaledag. 
Dan speel je zeker weer twee partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Alex Blokdijk 
als kampioen van 2018. 

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

woning- en bedrijfsmakelaardij 

 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

  vrijblijvende offerte met gratis waardebepaling 

bij verkoop!!! 

 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
   

  

  

  

Praktijk Amadis  

,"Psychosociale  hulpverlening               *  Klankschaal  healing  
*  Bindweefsel  massage                                         *  Energie  behandeling  
*  Ontspanning  massage                  *  Reading  
*  Sport  massage                     *  Foto  lezen  
*  Kruiden  en  edelstenen  advies.                   *  *  Ook  voor  cadeau  bonnen!  
                                                          
Grosthuizen 59A, Avenhorn. Tel: 06 22444498.   
Behandeling op afspraak. 
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*  Ontspanning  massage                  *  Reading  
*  Sport  massage                     *  Foto  lezen  
*  Kruiden  en  edelstenen  advies.                   *  *  Ook  voor  cadeau  bonnen!  
                                                          
Grosthuizen 59A, Avenhorn. Tel: 06 22444498.   
Behandeling op afspraak. 
  

  

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
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De data van het toernooi zijn vrijdag 28 december, zaterdag 29 december, woensdag 2 januari, 
donderdag 3 januari en vrijdag 4 januari. 
En dan zaterdag 5 Januari de grote finaledag. 
De kosten zijn 7.50 euro te betalen op de eerste avond aan de bar.
 
Opgave-formulieren komen ook te liggen bij De Rozenstaete en Vijverstaete, De Ridder Sint Joris, 
Cafe Julius en natuurlijk in Het Sportcafé bij Alex en Annelies. 
Of geef je op bij Charlie Bos 0229561565, Mick Knijn 06 12496262/ 0229853028 of Mickenani-
ta@quicknet.nl of bij Ton Laan, Ton@tonlaan.nl

Graag opgeven voor 8 december. 
 Met sportieve biljartgroeten Mick Knijn.

WIE WIL MEEWERKEN AAN MIJN AFSTUDEERONDERZOEK?
In het kader van mijn afstudeerscriptie (Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit) 
doe ik onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers van mensen met de ziekte van 
Parkinson ten aanzien van (online) ondersteuning. De studie maakt deel uit van het zogenaamde 
Parkinsonproject, een lopend onderzoek bij de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Uni-
versiteit in samenwerking met Parnassia Groep.
Zorgen voor een partner met de ziekte van Parkinson kan veel voldoening geven, maar ook zwaar 
zijn en op den duur leiden tot overbelasting. Tijdige ondersteuning van de mantelzorger kan het 
risico op overbelasting verminderen. Online ondersteuning kan hierbij mogelijk een rol spelen.
Het doel van dit onderzoek is om te kijken welke wensen en behoeften u als mantelzorger heeft 
ten aanzien van (online) ondersteuning. Wat heeft u nodig om in goede gezondheid te kunnen 
blijven zorgen voor uw partner met de ziekte van Parkinson?
Ik ben op zoek naar partnermantelzorgers van mensen met Parkinson, leeftijd vanaf 50 jaar, die 
willen deelnemen aan dit onderzoek. Deelname houdt in dat u meewerkt aan een (telefonisch) 
interview van ongeveer 25 minuten, waarin onder andere vragen worden gesteld over de mantel-
zorg die u geeft, hoe u dit ervaart, de ondersteuning die u hierbij krijgt of eventueel zou wensen. 
Door het delen van uw ervaringen helpt u de onderzoekers met het verkrijgen van nuttige infor-
matie, die meegenomen kan worden bij het ontwikkelen van een (online) interventie die aansluit 
bij uw wensen en behoeften.
Ik stel het bijzonder op prijs wanneer u bereid bent om mee te werken aan dit onderzoek. Daartoe 
kunt u per mail of telefonisch contact met mij opnemen. Ik sta u graag te woord en ben bereikbaar 
via onderstaande telefoonnummers en/of mailadres.
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet, 
 Margreth Koning (margrethkoning@quicknet.nl)
 Telefoonnummer: 0229-542816 of 06-26723239

ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN,  
Snoeien en kappen van bomen, aanleg en reparatie van straten en terrassen.
NU OOK VOOR HET UITFREZEN VAN WORTELSTRONKEN, OOK IN DE ACHTERTUIN.

     • Tel 0229-542956  • Mobiel 06-53384563
E-mail info@hoveniersbedrijfgweel.nl
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OLYMPIA GYMVERENIGING SEIZOEN 2018-2019
Zin om bij onze gezellige vereniging te sporten, kom dan 2 lessen gratis uitproberen in de gymzaal 
naast café ‘de Ridder’ in Berkhout. 
Aanmelden is niet nodig! Zie hieronder ons lesaanbod.

Woensdag
  9.45-10.45 uur fit+ voor dames en heren vanaf ± 50 jaar Manon Klaver 
14.30-16.00 uur turnen voor jongens en meisjes groep 4 t/m 8  Ebooyka Doodeman 
20.00-21.00 uur aerobics/steps/bodyshape voor volwassenen  Mireille Spaan 
20.15-21.15 uur  NIEUW: wandelbootcamp voor volwassenen  Susan Heijhoff

Vrijdag
13.15-14.15 uur recreatiegym kleuters groep 1/2 Ebooyka Doodeman 
14.15-15.15 uur recreatiegym jongens en meisjes groep 3 en 4  Ebooyka Doodeman 
15.15-16.15 uur freerunnen jongens en meisjes groep 5 t/m 8  Ebooyka Doodeman 
19.00-20.00 uur bokszak- en conditie training voor volwassenen  Wouter Snoek
20.00-21.00 uur  sport en spel VO jeugd vanaf 12 jaar Wouter Snoek
Kijk eens op onze website www.olympiaberkhout.nl
en like onze facebookpagina! Info: Tineke Groeneveld tel: 06-42425028

Op zaterdag 6 oktober werd de jaarlijkse Kika bingo gehouden met 
een mooie opbrengst van 1000 euro kunnen we terugkijken op een 
mooie avond. Namens ons bedanken wij alle sponsoren die deze 
ronde mogelijk hebben gemaakt. Perry en Paulien en hun team be-
dankt voor deze avond. Volgende datum van de Bingo is op zaterdag 
5 oktober 2019.
 Renee, Jeanet, Esther

KVG AVOND 11 OKTOBER
We mochten dit keer de generale repetitie van 
Toneelvereniging “Nieuw Leven” bij wonen.
Zij speelde het stuk “BOKKESPRONGEN”
Een avondje nostalgie, uit de tijd dat “Geluk heel gewoon was”.
Op het erf van boer Frederik viert hij zijn verjaardag. 

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

Git’s Haarstijl, geknipt voor jou!

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
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Het is zomer dus zitten ze gezellig buiten. Hier is geluk echter niet zo gewoon. Alle vrienden en 
familie komen op bezoek. Ze weten dat oom Frederik altijd zuinig heeft geleefd en er dus warmpjes 
bijzit. Vandaar dat ze trouw zijn verjaardag bezoeken.
Het is een bont gezelschap die elkaar niet erg mogen.
Afgunst en kinnesinne vieren hoogtij. Ze mogen de eenenzeventig jarige oom heel graag omdat 
ze weten dat voor hem eens de aardappels op zijn. Plotseling gaat oom Frederik “bokkesprongen” 
maken. Hij komt zijn jeugd vriendin Edeltraut tegen en vraagt haar ten huwelijk.
De familie en vrienden gaan met lege handen huiswaarts.
Een prachtig toneelstuk, goed gespeeld het was een heerlijk avondje uit.

De volgende avond is donderdagavond 22 november.
 Het Eendagsbestuur. 

AVOND EENDAGSBESTUUR VAN DE VROUWEN VAN 
NU BERKHOUT/BOBELDIJK.
Op donderdag 11 oktober jl. organiseerde het eendagsbe-
stuur bestaande uit Josien Hooijboer, Annelies Cock, Tru-
dy Rus, Wil Feld en Sylvia Koenen een verrassingsavond.
Het bestuur had in de nieuwsbrief opgeroepen om een 
krant mee te brengen.

Na het welkomstwoord ging Josien aan de slag met de aanwezigen (volle zaal!!) om een papieren 
hoed te vouwen.
Voor sommigen een handeling uit lang vervlogen tijden! Onder grote hilariteit zat iedereen er in 
korte tijd mee op het hoofd. Wat zag het er leuk uit!
Omdat het bestuur mevrouw Wil Gorter van het hoedjesmuseum “ Zet ‘m op ” uit Andijk had 
uitgenodigd om iets te vertellen over haar verzameling was dit een mooi begin.
Onder lakens had ze op tafels (over een lengte van 5 meter) allerlei hoofddeksels uitgestald zodat 
bij binnenkomst nog niet meteen zichtbaar was waar de avond over zou gaan.

Toen kwam mevrouw Gorter 
(geholpen door haar man 
Cor) in een enorme hoed bin-
nenschuifelen.
Na deze ludieke binnenkomst 
werd duidelijk waar de avond 
over zou gaan.
Mevrouw Gorter is een bege-
nadigd verteller over o.a. het 
ontstaan van haar verzame-
ling, de betekenis van bepaal-
de hoeden, petten, mutsen 
etc.

Natuurlijk zette zij ze ook op tijdens haar uitleg. Dit ging in rap tempo. Ze doorspekte haar verhaal 
met korte versjes/rijmpjes van o.a. Annie M.G. Schmidt. Prachtig!!
Na de pauze vertelde ze ook over hoeden uit verschillende landen en hun betekenis. 

Verzekerd	  bij	  Niesten,	  dan	  zit	  u	  goed	  !	  

Uw	  tussenpersoon	  voor	  al	  uw	  verzekeringen,	  particulier	  en	  zakelijk.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  inboedel	  en	  opstal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  hypotheek	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  auto,	  motor,	  (brom)	  fiets,	  e-‐bike	  	  	  	  	  	  *	  lening	  

	  	  	  *	  uitvaart	  	   	   	  	  	  	   	  	  	   	   	   	   	  *	  ziektekosten	  

Wij	  werken	  samen	  met	  

ASR,	  NH1816,	  Goudse,	  Unigarant,	  Reaal,	  Aegon	  en	  vele	  anderen,	  

Wij	  komen	  bij	  u	  thuis,	  maar	  u	  bent	  ook	  van	  harte	  welkom	  bij	  ons	  op	  kantoor.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Dwingel	  5	  	  	  	  	  	  1648	  JM	  De	  Goorn	  	  	  	  	  	  0229	  –	  54	  2764	  	  	  	  	  	  www.niesten.nu	  	  	  	  	  	  info@niesten.nu	  

Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

(loon-)administratie, fiscale vraagstukken, jaarrekeningen en belastingaangiften.
Met meer dan 25 jaar ervaring is Reus & Bark een vertrouwd adres. 

Wieder 6c, 1648 GB De Goorn • T 0229 54 14 54 • F 0229 54 32 65 • E info@reusenbark.nl • I www.reusenbark.nl
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Waarom hangen er kurkjes aan de rand van een hoed bv.
Tot slot deelde ze samen met het bestuur een liedtekst uit en kreeg iedereen een hoedje uit de 
verzameling op. Met zijn allen zingend werd deze succesvolle avond door haar besloten.
Het bestuur had ter afsluiting een quiz gemaakt. Er waren 3 prijsjes te verdienen.
Aan het einde van de avond werden 4 jubilarissen door het dagelijks bestuur in het zonnetje gezet. 
Te weten: Mevr. Gre Langenberg en mevr. Tinie de Haas die 60 jaar lid zijn en de dames Wijnie 
Jansen en Jenny Steenhart (helaas afwezig) 25 jaar.
Het eendagsbestuur bedankte meneer en mevrouw Gorter voor de gezellige avond met een doos 
bonbons.
 Namens het Eendagsbestuur: Sylvia Koenen.

GEZINSVIERING ZONDAG 30 SEPTEMBER : WIE HOORT ERBIJ?

Iedereen kent wel het gevoel ergens niet 
helemaal bij te horen terwijl je dat wel 
zou willen. Vroeger op school, tijdens het 
uitgaan, je sport of op het werk. Gelukkig 
is dat meestal maar tijdelijk en gaat dat 
nare gevoel wat er bij hoort weer over. Dit 
was het thema van de mis van zondag 30 
september. Samen met enkele ouders van 
de communicantjes van afgelopen jaar, 
Simone, Ada en Linda, hebben wij een 
mooie mis in elkaar gezet waarbij dit the-

ma centraal stond. De kinderen mochten een knuffel mee, welke op het altaar een groep uitbeeld-
den. Enkele knuffels waren in het begin van de mis nog afgezonderd, maar later werden zij bij de 
groep gezet. Zij hoorde erbij. Ook hebben enkele ouders een zelf meegebracht stuk voorgelezen 
en ook de kinderen zelf hebben hun eigen geschreven tekst voorgedragen in de kerk. Na de mis 
werden we in de pastorie uitgenodigd voor een bakje thee of koffie met een heerlijke koek. Ada, 
Simone en Linda, bedankt voor de gezellige, goed verzorgde voorbereidingsavonden en het in 
elkaar zetten van een mooie, toegankelijke mis. 
 Marianne Marcus.

KBO DE GOORN
Een middag KEEZEN of RUMMIKUBBEN
Het is nog mooi weer deze donderdag de18e oktober.
Het is een lange zomer, maar de bomen verraden ons dat het toch echt herfst 
is.
Tijd om binnen weer lekker spelletjes te gaan doen en zo dachten de leden 
er ook over. Diverse tafels waren bezet in de zaal van de Rozenstaete met 
KEEZERS en het ging er weer gelijk “fanatiek” tegen aan. 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? 
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onze website. 

 

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

Knippen en Zo   

Er wordt gewerkt met

   
   Danielle Bron    Meerval 27    1633 DB Avenhorn
   06-10635078 danielle.knippenenzo@gmail.com

 Openingstijden: (per 1 januari 2018)
 Maandag  13.00 - 21.00 uur
 Dinsdag  14.00 - 18.00 uur
 Woensdag    9.00 - 18.00 uur
 Vrijdag    9.00 - 13.00 uur
 Zaterdag    9.00 - 12.00 uur
 Openingstijden kunnen afwijken.
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Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl
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Dit keer geen RUMMIKUBBERS. 
Na drie of vier spelletjes (soms gaat 
een spelletje KEEZEN snel en een 
andere keer duurt het weer wat 
langer) is het tijd om naar huis te 
gaan.

Het programma voor de volgende middagen is; 
01 november  Bingo
08 november  Thema: West-Fries collectief
15 november  Klaverjassen  
 Johan van Loodam

KBO DE GOORN
Op weg naar Santiago de Compostella
Een wandeltocht die begon in Bobeldijk en totaal 3maanden en 26 dagen 
duurde.
Vronie Spil vertelt in een volle zaal in de Rozenstaete over haar beleving 
onderweg naar het zuiden met een vertrek in april en het eindpunt in augustus. 
Totaal zo’n 3000 kilometer te voet, ongeveer 25 kilometer per dag met een 
rugzak van 12 kilo mee te dragen. Een mooie presentatie met foto’s en filmpjes 

en ondersteund met tekst en mooie muziek op de achtergrond.
Tussen de foto’s af en toe een rustpunt waar zij vertelde uit een dagboek wat er zoal onderweg 
gebeurde en beleefd werd. Na het vertrek al gelijk een dikke voet met grote blaren, over het 
verdriet en vreugde, pijn en kracht om door te gaan en vele mooie herinneringen. Een route 
die ging via Eindhoven, Namen in Belgie, Reims, Vezelay, Bourges en Limoges in Frankrijk, de 
Pyreneeën en Leon in Spanje naar het einddoel. Veel alleen gelopen door regen, wind, maar ook 
vele mooie dagen.
Wandelend over goede wegen, maar ook vele bospaden vol modder door de vele regen. Soms met 
meerdere wandelaars, die ook naar Santiago de Compostella onderweg zijn. Op sommige delen 
van de route kwam de familie over en liepen zij een paar dagen mee. Overnachten in kloosters, bij 
kerken, speciale slaapzaaltjes en bij gastvrije mensen onderweg. Vronie had ook een steen mee uit 
Zambia van haar zwager missionaris Spil die daar om het leven kwam. Deze steen werd onderweg 
bij een kruis neergelegd. De laatste honderden kilometers heeft zij afgelegd op een sandaal en een 
wandelschoen, wegens een zeer pijnlijke voet. Toch heeft zij doorgezet en Santiago de Compostella 
gehaald, waar haar familie haar stond op te wachten. Bij terugkomst in Bobeldijk heeft zij de laatste 
kilometers naar huis weer gelopen door een versierde straat en op een bord geschreven hartelijk 
welkom terug. Over haar belevenissen tijdens de tocht heeft Vronie een mooi boek geschreven, 
welke te koop is. Alle aanwezigen hebben genoten en na nog wat vragen te hebben beantwoord 
kreeg zij nog veel complimentjes.
 Johan van Loodam

Seizoensdip? 
Weinig energie? 

Stress? 
Slecht slapen? 

Pijn? 
Andere klachten?

NIEUW ADRES
Acupunctuurpraktijk Balance
Wieder 2 (bij Silani BV)
1648 GB  De Goorn  

Sandra van Duin
06 28 944 633
sandra@acupunctuurpraktijkbalance.nl
www.acupunctuurpraktijkbalance.nl

www.acupunctuurpraktijkbalance.nl

Consult (deels) vergoed, 
afhankelijk van uw 
zorgverzekeraar.  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?

Voor meer informatie www.ahouseofhappiness.com

Plaats hier uw logo en adresgegevens

Vraag naar de actievoorwaarden.  op maat gemaakt

50% KORTING
2e vouwgordijn

  

Opruiming  ledikant  met  nachtkastje  Vroomshoop  nu  met  20  %  Korting  !!!!  
90  x  200  cm  

  

  
De Goorn 62

0229 54 14 68
www.buscher-interieur.nl

Actie geldig 
t/m 31 januari 2019
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KINDERKOOKCAFÉ WEST-FRIESLAND
Stel, jouw kind heeft een vorm van autisme. Dat heeft impact. Op het kind zelf, op het gezin, op de 
omgeving. Contact maken en vriendschappen sluiten leren kinderen op jonge leeftijd. Dat wordt 
geoefend, bijgesteld en verder ontwikkeld in iedere ontmoeting met anderen. Maar voor kinderen 
met autisme is contact maken al moeilijk. Dus hoe oefen en ontwikkel je die kant van jezelf dan?

Kinderkookcafé West-Friesland.
Vanaf 24 oktober start in West-Friesland een prachtig initiatief. BuroFlo start samen met Autste-
kend, een organisatie die zich inzet voor kinderen met autisme en AD(H)D, een kinderkookcafé. 
Het café mag gebruik maken van de keuken van De Perelaar in Zwaag, een locatie van Wilgaerden. 
Autstekend runt al een kinderkookcafé in Alkmaar. En nu komt het kookcafé ook naar West-Fries-
land. 

Zelfrijzende formule 
In het kinderkookcafé koken of bakken kinderen met autisme in groepsverband onder professi-
onele begeleiding. Koken en bakken is meer dan een gerecht of bijzondere taart maken. Het is 
samenwerken, overleggen, taken verdelen en iets maken waar je trots op kunt zijn. Begeleiders 
die snappen hoe je in elkaar steekt helpen hen daarbij. Samen gaan ze aan de slag. Gezellig, leuk 
én leerzaam! Iedere woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur komt de groep bij elkaar. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij. 

Meedoen?
Hiervoor is een verwijzing van de gemeente nodig, of een PGB. Ook al kom je niet uit Hoorn, mee-
doen kan. Alle 7 Westfriese gemeentes steunen het initiatief. Ben je geïnteresseerd maar passen 
de tijden niet, opgeven kan altijd. De ambitie is er om op meer plaatsen in de regio kookcafé’s te 
openen. Voor vragen kunt u terecht bij afdeling Zorg en Welzijn, tel. 0229-576412. Aanmelden 
kan via leekerwijzer@leekerweidegroep.nl

BRANDWONDENCOLLECTE IN SCHARWOUDE EN OUDENDIJK
De collecte voor de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft dit 
jaar in Scharwoude en Oudendijk het mooie bedrag van € 450,79 
opgeleverd.
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt namens de collectanten.
 Kees van Lenten.

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN DE GOORN
Hallo allemaal, begin oktober was de collecte van de Nederlandse 
brandwonden Stichting en we kunnen terugkijken op een fantas-
tisch resultaat. De totale opbrengst in De Goorn was € 1291,15
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun gift en ook willen 
wij al onze collectanten natuurlijk bedanken voor hun inzet. Ook de 
collectanten die aangegeven hebben te stoppen willen wij bedanken 

voor hun jarenlange inzet aan de brandwondenstichting.
Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.
 Vriendelijke groet Anneke en Bob Koning.

“Sperziebonen, spinazie,  
   ik had van alles...”

Werken bij Wilgaerden. Mooi mensenwerk.

Mensen zitten vol verhalen. Wij zorgen graag voor ze. 
Bij hen thuis of bij één van onze locaties. Benieuwd naar hun verhalen? 

Wij zoeken Verzorgenden IG

Wilgaerden zoekt ervaren medewerkers, met oog voor zorg en vooral: 
oog voor mensen. Kijk op: wilgaerden.nl/vacatures
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DE COLLECTE VOOR DE BRANDWONDENSTICHTING IN 
AVENHORN EN GROSTHUIZEN
heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1430,90.

Alle gevers en collectanten waarvan er 2 het al 25 jaar doen, wor-
den hierbij hartelijk bedankt.

 Met vriendelijke groeten, de organisator, Ans Henneman

AGENDA 1-11 TM 14-11

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 1-11 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Bingo
Vr 2-11 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 3-11 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 3-11 17.15 uur Oudendijk/Les deux ponts Halloweenwandeling
Za/Zo 3+4-11  Avenhorn/Groene Toren Evergreen: ABBA meets QUEEN
Wo 7-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Wo 7-11 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Fancy fair
Wo 7-11 17.00 uur  INLEVEREN KOPIJ
Do 8-11 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Westfries collectief
Vr 9-11 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht  Bingo
Vr 9-11 Middag Berkhout/De Ridder VrvNu Lezing over Sinterklaaspapier
Za 10-11 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 10-11 19.00 uur De Goorn/kerk Taizé-viering
Za 10-11 17.30-20 uur IJsbaan de Westfries Vrij schaatsen voor leden van de ijs-

clubs
Za 10-11 20.15 uur Berkhout/kerk Men@work en She sings
Za 10-11 20.30 uur Oudendijk/kerk Bald brengt Westcoast sound
Zo 11-11 14.30-17 uur De Goorn/Rozenstaete Wintermarkt
 12/17-11  Avenhorn/Julius Biljarttoernooi
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vrij 16-11 20.00 uur Grosthuizen/De Grost IJsclub Scharwoude/Grosthuizen le-

denvergadering met kienen
Vrij 16-11 20.00 uur Avenhorn/Villa Groet IJsclub Avenhorn ledenvergadering
Za 17-11  Berkhout/kerk Muzikale avond pop- en folkmuziek 
Zo 18-11 14.15 uur Avenhorn/Haven Sinterklaas intocht
Ma 19-11 20.00 uur Oudendijk/Les deux ponts Jaarvergadering ijsclub Oudendijk 
Za 24-11 15.00 uur De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Fee-tastich.nl” 
    Jeugdtoneel

 
     Vanwege gezonde groei zijn wij op zoek naar een fulltime: 

 

Medewerk(st)er verkoop binnendienst 
    

Wat ga je doen: 
- Orderverwerking van zowel verkoop als inkoop. 
- Offertes maken en opvolgen. 
- Klantcontact via telefoon en mail. 
- Artikel-en voorraadbeheer. 

 
Wie ben je: 
- Gezonde dosis werklust. Zin om te werken! 
- Enthousiast en flexibel. 
- Werkt graag in teamverband om doelen te halen. 
- Goede computervaardigheden. 
- Wil graag de klant maximaal van dienst zijn. 
- Kennis van Engels in woord en geschrift. 
- Heeft betrokkenheid hoog in het vaandel staan! 

 
Wat mag je van ons verwachten: 
- Arbeidsvoorwaarden volgens CAO SZS. 
- Informele, uitdagende & dynamische 

werkomgeving. 
- Persoonlijke ontwikkeling. 
- Stimulering in gezond en prettig leven & werken. 

 
Voor nadere informatie over de functie kan je bellen  
met Luciën van Leijen op 0229-281081. 
 
Herken je je in genoemd profiel en wil je graag mee 
bouwen aan ons en je eigen succes, stuur dan je 
sollicitatie met motivatie en CV naar: 
 
E-mail   : lvanleijen@koster-it.nl        
Adres   : Schrepel 1; 1648 GC De Goorn 
Acquisitie n.a.v. advertentie wordt niet op prijs gesteld! 

 De BKE-bedrijvengroep 
is een samenwerking van 
drie ambitieuze 
bedrijven gericht op de 
ontwikkeling, productie, 
verkoop, inspectie en 
reparatie van 
hijskettingen, hijs-en 
sjorbanden en 
hijshulpgereedschappen. 
 
Koster Industrial 
Textiles produceert alle 
soorten textiele hijs- en 
sjormiddelen, en levert 
uitsluitend aan de 
wederverkoper. 
 
Snelheid van leveren en 
specialisatie in de 
extreem zware, lange of 
bijzondere hijsbanden en 
rondstroppen is onze 
sterkte in de markt. 
Eigen productie, kennis 
en ervaring zorgt ervoor 
dat wij een belangrijke 
partner zijn voor onze 
klanten. 
 
 Onze producten worden 
o.a. ingezet in de bouw, 
industrie, kraanverhuur 
en offshore-industrie. 
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dat wij een belangrijke 
partner zijn voor onze 
klanten. 
 
 Onze producten worden 
o.a. ingezet in de bouw, 
industrie, kraanverhuur 
en offshore-industrie. 
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Za 24-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Nw Leven “Fee-tastich.nl” 
    Jeugdtoneel
Za 24-11 16.30 uur Oudendijk/Les deux ponts Schoentje zetten
Za 24-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 25-11 11-17 uur Berkhout/kerk Sfeermarkt
Zo 25-11 15.00 uur Oudendijk/Les deux ponts Sinterklaas intocht
Zo 25-11 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Za 1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 2-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Di/Vrij 11/14-12  Berkhout/De Ridder Kerstkolven en Finale Nel Vos Bokaal
Zo 16-12  De Goorn/kerk Koggeklassiek Kerstconcert
Za 22-12 20.00 uur Berkhout/kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
 28-12 / 5-1 Koggenhal/Sportcafé Biljarttoernooi

 2019   
Zo 26-5  De Goorn/kerk Eerste heilige communie

FAMILIEBERICHTEN

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet 
en vergroot de moed om verder te gaan.
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn lieve partner, onze broer, 
zwager en oom

Piet Stam
 Tiny Beemsterboer
 Familie Stam

Oostmijzen, oktober 2018

We zijn onder de indruk en ontzettend dankbaar voor alle lieve en meelevende reacties die we 
hebben gekregen na het overlijden van 

Tini Koning van Baar

Zowel jullie grote opkomst bij de condoleance, de uitvaart alsook de enorme hoeveelheid 
bloemen, brieven en kaartjes zijn voor ons een grote steun geweest.
 Met een warme groet, ook namens de familie,
 Nico Koning, kinderen en kleinkinderen

De Goorn, oktober 2018

Michael Nobbe Optiek
Ervaring, service en persoonlijk advies

 Werkt met alle zorgverzekeraars
 Ruime collectie kinderbrillen
 Contactlenzen met leesgedeelte
 Keuringen voor ‘t rijbewijs
 Nieuwe collectie zonnebrillen

 Onze oogmeting bestaat uit : ogentest, controleren op staar, oog-
drukmeting, oogspierentest (prisma). Ook voor het aanmeten en 

controleren van harde en zachte contactlenzen.
 

Wij werken met doorverwijzen naar Oogcentrum Heerhugowaard 
en het WFG-Hoorn indien nodig.

Michael Nobbe Optiek  Zwaagdijk 227H  1684 NG  Zwaagdijk  Tel. (tijdelijk) 061-1804655
www.michaelnobbeoptiek.nl   info@michaelnobbeoptiek.nl

Hollandse Cirkel 35, 
1689 XE  Zwaag

Tel. 0229 - 714016

Zwaagdijk 227h
1684 NC  Zwaagdijk
Tel. 0229 - 714022

Groot aantal monturen voor slechts 49 euro
bij aanschaf glazen

Michael Nobbe optiek in Zwaag en Zwaagdijk!
Bel voor een vrijblijvende afspraak

Michael Nobbe Optiek
Ervaring, service en persoonlijk advies

 Werkt met alle zorgverzekeraars
 Ruime collectie kinderbrillen
 Contactlenzen met leesgedeelte
 Keuringen voor ‘t rijbewijs
 Nieuwe collectie zonnebrillen

 Onze oogmeting bestaat uit : ogentest, controleren op staar, oog-
drukmeting, oogspierentest (prisma). Ook voor het aanmeten en 

controleren van harde en zachte contactlenzen.
 

Wij werken met doorverwijzen naar Oogcentrum Heerhugowaard 
en het WFG-Hoorn indien nodig.

Michael Nobbe Optiek  Zwaagdijk 227H  1684 NG  Zwaagdijk  Tel. (tijdelijk) 061-1804655
www.michaelnobbeoptiek.nl   info@michaelnobbeoptiek.nl

info@michaelnobbeoptiek.nl • www.michaelnobbeoptiek.nl

HERFST
UITVERKOOP!

 Wij declareren rechtstreeks 
 uw brillen vergoeding

 Gratis oogonderzoek inclusief staar
 en glaucoom controle

 Kinderen t/m 12 jaar altijd 
 1 glas gratis bij complete bril

 Complete zonnebril op sterkte
 altijd 1 glas gratis

 U kunt ook terecht voor een fixatie  
 disparatie controle

Start

20 oktober
Start

20 oktober



40 41

Hartverwarmende blijken van medeleven bij het overlijden van

Koos Giling

zijn voor ons een grote troost en een dierbare herinnering.

Hartelijk dank.
 Familie Giling

TENSLOTTE

Te koop: 
Stoofperen Gieser Wildeman.
Grootweg 17, Berkhout,  tel. 0229-551239

Dinsdagavond 13 november 19.30-20.30 uur kun je een gratis yogales volgen bij het 
Energy-Center, Dwingel 7 in De Goorn. Deze les is ook voor de beginnende yogi toegankelijk. 
Kom, ervaar en creëer een moment voor jezelf. 
Graag vóór 9 november aanmelden via contact@heartopener.nl

Gevonden in de sloot tussen de B. Beststraat en de Schuitemaker in Berkhout een stalen motor-/
roeiboot.

0229-553213

Wie kan ik blij maken met:
Paardrijlaarzen maat 34 en 36, prijs € 5,00 euro per paar.
Rubberen heren laarzen maat 43 en 44 merk Hevea, prijs € 5,00 per paar.

Tel. 06-23999151

Gezocht:
Huishoudelijke hulp voor om de week 2 uur op de dinsdag. 
Voor schoonmaken, opruimen en strijken.
 06-23244979

Sint en Piet 
maken zich sterk

voor bij u thuis of op het werk.
Info 0229-543152

NIEUW ! SPEEL-O-THEEK !
Wist u dat wij nu ook een speel-o-theek heb-
ben voor de hond en de kat?
Wij hebben diverse leuke hersenspelletjes in 
verschillende moeilijkheidsniveaus.
Puzzelen is een super leuke activiteit voor 
uw hond of kat en neemt weinig ruimte of tijd 
in. Ideaal voor honden die:
*  buiten heerlijk hebben gerend maar nog 
    niet moe zijn.
*  uit zijn gekeken op hun speelgoed.
*  al wat ouder zijn
*  graag samen willen spelen.
U huurt bij ons al een spelletje vanaf € 3,00 
voor een week.

Te Huur in De Goorn 

 

Ruimte voor praktijk, kantoor of kapsalon 

De Goorn 72a 

(in oude praktijk dr. Van Bemmel) 

 
Wegens vertrek van de huidige kapsalon, waarvan het interieur ter 

overname is. 

45m2, eventueel uit te breiden naar 55m2 

Informatie M. van Bemmel 
tel. 06 51569829 

Te Huur in De Goorn 

 

Ruimte voor praktijk, kantoor of kapsalon 

De Goorn 72a 

(in oude praktijk dr. Van Bemmel) 

 
Wegens vertrek van de huidige kapsalon, waarvan het interieur ter 

overname is. 

45m2, eventueel uit te breiden naar 55m2 

Informatie M. van Bemmel 
tel. 06 51569829 
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Zwarte Pieten 
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige 
Nederland. We staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis, uw 
bedrijf of vereniging.
Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!
Adiós (tot ziens)
Marino en Perro (rood en paars pak)
 Info 0229-543040

Stalling gezocht
Voor mijn Ford Transit buscamper zoek ik een stalling van november tot en met maart.
De buscamper is 4.85 m. lang en 2.80 m. hoog.
Wie heeft een plekje?
 Graag contact via 06-50402453
 T. Laan

Alle mensen, waarmee we 46 jaar hebben opgetrokken, heel erg bedankt.
Wij zijn weg. En zouden jullie ‘t liefst mee willen nemen. 

Kan niet, dus gaan we jullie missen.
Loes Sjerp, Paul Breekveldt

De Arc 83, 6702 EC Wageningen
0317-410108
Nôh, dag ‘oor

Te koop:
Eetkamer tafel, hanglamp met 3 lichtpunten, RVS mat 30,00 euro.
Traditionele kinderstoel om te bouwen als losse tafel en stoel 20,00 euro.
 Tel. 06-44028558

“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 envelop in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzender. 
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 7 NOVEMBER 2018 vòòr 17.00 
uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

* Wekelijkse yogalessen in Berkhout
* Kerkebuurt 165A (naast de brandweer)
* Van 19.30 tot 20.45 uur
* Voor iedereen, ervaring is niet nodig
* Even een momentje voor jezelf op de maandagavond
*	 Geeft	je	energie	en	voldoening.
* Aandacht voor de adem en ontspanning
*	 Gratis	proefles

Voelt u vrij om eens een proefles mee te komen doen. 
Voor alle informatie kunt u terecht op www.zoyoga.nl, 
info@zoyoga.nl of bel gewoon als u dat liever heeft 
06-55575709 en ik beantwoord al u vragen omtrent de 
yogalessen. 

Heel graag tot ziens!! Marion Boon-Swart
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