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Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963 
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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 dinsdag 4 december 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
De Sint is weer in het land en wat een heisa is hierom geweest. 
Maar wij hebben een nieuw redactielid erbij en daarom vieren wij feest!

Els is haar naam,
En hierboven ziet u haar adres staan.

Ook daar kunt u nu de tenslottes in de bus doen,
In een envelop met een beetje poen.

Op dinsdag 4 december heeft de redactie de laatste vergadering van dit jaar,
Maar ook volgend jaar zitten wij weer helemaal klaar.

U kunt dan tot en met 2 januari de eerste kopij van 2019 insturen,
Maar tussendoor zullen wij ook wel eens in de mailbox gluren.
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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 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 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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     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
25  nov.  10.00 uur Ursem    ds. Henk van Olst

december
 2 dec.   10.00 uur Oudendijk      ds. Hans Reedijk 1e Advent
 9 dec.   10.00 uur Avenhorn   ds. Hanna Smit     2e Advent  Avondmaal
  

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

  2 december ds. H. Reedijk  Kwadijk
  9 december ds. H. Reedijk  Beets
16 december ds. H. Reedijk  Oudendijk
24 december ds. H. Reedijk  Beets
 Kerstavondviering aanvang 21.00 uur
25 december dhr. C. van Lenten Kwadijk
31 december ds. H. Reedijk  Oudendijk
 Oudjaarsjaarsavondviering aanvang 19.30 uur
  6 januari ds. H. Reedijk  Avenhorn
 Op bezoek bij PG Koggenland
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“DE VROUWELIJKE STEM”
BETTINE SIERTSEMA PREEKT IN DE WESTFRIESE EKKLESIA
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 2 december 2018 om 11.00 
uur in de Protestantse kerk te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia luidt: “INSPIRATIE-
BRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eckhardt tot 
Huub Oosterhuis”. 
In de viering van 2 december a.s. zal Bettine Siertsema nader ingaan op de vrouwelijke stem: 
Van Maria tot Hadewijch, de 13e eeuwse dichteres en mystica, Hildegard van Bingen, de eerste 
vertegenwoordigster van Duitse middeleeuwse mystiek en Etty Hillesum, bekend geworden om 
haar dagboek, waarin ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling in de Tweede Wereldoorlog 
verwoordde.
Bettine Siertsema studeerde Nederlands en in 2007 promoveerde zij op de studie Uit de diepten. 
Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen. Ze was 20 jaar lid van de redac-
tie van Interpretatie, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep 
Nieuwe Nederlandse liederen, die advies uitbracht over de samenstelling van het nieuwe liedboek 
van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in 
bredere zin en Nederlandse poëzie. Voorts gaat ze regelmatig voor in de Ekklesia Amsterdam.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De 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 Jerry Korsmit 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. 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 2 
december te ontmoeten. U bent van harte welkom.
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 1 T/M 7 DECEMBER 2018 
Zat. 1 dec.  16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 2 dec.  10.00u    Eucharistieviering m.m.v Remember
    40 jarig huwelijksjubileum Cees en Els van der Hulst.
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 8 T/M 14 DECEMBER 2018
Zat. 8 dec.  16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 9 dec. 10.00u  Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed
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Overleden:    Marcel Klaver, 56 jaar
                      Nicolaas Rijper, 88 jaar
                      Marlies Ruiter-de Wit, 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 

 
 
 
 
 

Persbericht, november 2018  
Stichting Kerstactie Westfriesland weer van start 
 
Het einde van het jaar met de bijbehorende feestdagen is weer in zicht! Er wordt alweer nagedacht over de 
invulling van het kerstfeest, dat in vele families uitgebreid wordt gevierd. Hierop zijn helaas vele 
uitzonderingen. Want hoewel we tot de rijkste landen van Europa behoren, leven veel Nederlandse 
gezinnen in armoede.  
 
Ook in onze eigen regio Westfriesland is er een groot aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft. De 
kinderen in deze gezinnen ondervinden hiervan dagelijks de gevolgen. Zonder ontbijt naar school, een te 
kleine oude winterjas, niet net als je vriendjes kunnen sporten; het zijn maar enkele voorbeelden. De 
feestdagen zijn voor deze kinderen niet anders dan alle andere, want ook in de decembermaand komen 
hun ouders bijna niet rond. Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt voor een lichtpuntje door deze 
gezinnen rond de kerstdagen een goedgevuld levensmiddelenpakket aan te bieden. Naast dagelijkse 
benodigdheden bevat het pakket artikelen als kaarsen, servetten en zelfs kleine cadeautjes.  
 
Het bestuur is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt met de Stichting. Dankzij de hulp van een grote 
groep vrijwilligers loopt de actie inmiddels als een geoliede machine. Er worden lang houdbare producten 
en geld ingezameld waarvan uiteindelijk pakketten op maat worden samengesteld. Elk jaar mag de 
stichting rekenen op een aantal grote sponsors, die uiteraard worden vermeld op de website.  
 
Bij onderstaande supermarkten worden inzamelacties gehouden: 
DekaMarkt in Obdam - Zaterdag 17 november 2018 
Albert Heijn in Enkhuizen - Zaterdag 1 december 2018 
SPAR Amsen in Hoogwoud – Zaterdag 1 december 2018  
 
De inschrijving voor gezinnen om een pakket aan te vragen is inmiddels van start gegaan. Om aan de 
voorwaarden te voldoen moet een gezin woonachtig zijn in Westfriesland, moet er minimaal 1 kind tot en 
met 14 jaar thuis wonen en moet worden aangetoond dat men afhankelijk is van bijvoorbeeld bijstand, 
schuldsanering of Voedselbank.   
Inschrijven kan via het formulier op de website www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl. Voor meer 
informatie of vragen kunt u mailen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl   
Like de Facebookpagina om op de hoogte te blijven: www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland  

STICHTING KERSTACTIE WESTFRIESLAND WEER VAN START
Het einde van het jaar met de bijbehorende feestdagen is weer in zicht! Er 
wordt alweer nagedacht over de invulling van het kerstfeest, dat in vele 
families uitgebreid wordt gevierd. Hierop zijn helaas vele uitzonderingen. Want 
hoewel we tot de rijkste landen van Europa behoren, leven veel Nederlandse 
gezinnen in armoede. Ook in onze eigen regio Westfriesland is er een groot 

aantal gezinnen dat onder de armoedegrens leeft. De kinderen in deze gezinnen ondervinden 
hiervan dagelijks de gevolgen. Zonder ontbijt naar school, een te kleine oude winterjas, niet net 
als je vriendjes kunnen sporten; het zijn maar enkele voorbeelden. De feestdagen zijn voor deze 
kinderen niet anders dan alle andere, want ook in de decembermaand komen hun ouders bijna 
niet rond. Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt voor een lichtpuntje door deze gezinnen rond de 
kerstdagen een goedgevuld levensmiddelenpakket aan te bieden. Naast dagelijkse benodigdheden 
bevat het pakket artikelen als kaarsen, servetten en zelfs kleine cadeautjes. Het bestuur is trots 
op wat er de afgelopen jaren is bereikt met de Stichting. Dankzij de hulp van een grote groep 
vrijwilligers loopt de actie inmiddels als een geoliede machine. Er worden lang houdbare producten 
en geld ingezameld waarvan uiteindelijk pakketten op maat worden samengesteld. Elk jaar mag 
de stichting rekenen op een aantal grote sponsors, die uiteraard worden vermeld op de website.
Bij onderstaande supermarkten worden inzamelacties gehouden:

DekaMarkt in Obdam - Zaterdag 17 november 2018
Albert Heijn in Enkhuizen - Zaterdag 1 december 2018
SPAR Amsen in Hoogwoud – Zaterdag 1 december 2018

De inschrijving voor gezinnen om een pakket aan te vragen is inmiddels van start gegaan. Om aan 
de voorwaarden te voldoen moet een gezin woonachtig zijn in Westfriesland, moet er minimaal 
1 kind tot en met 14 jaar thuis wonen en moet worden aangetoond dat men afhankelijk is van 
bijvoorbeeld bijstand, schuldsanering of Voedselbank.
Inschrijven kan via het formulier op de website www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl. Voor 
meer informatie of vragen kunt u mailen naar info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl
Like de Facebookpagina om op de hoogte te blijven: 
www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland
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Na de zomervakantie werd de muzikale draad 
weer door het leerorkest en Groot orkest van onze 
muziekvereniging opgepakt.
De repetities van het Groot orkest stonden in het 
teken van de deel-name aan het WestFriesland 
festival. Het werd voor ons een groot succes.

Het leerorkest is druk aan het repeteren voor de deelname aan het leerorkest Festival in 
Opperdoes. Op zaterdag 8 december tussen 13.00 en 16.00 zal ons leerorkest daar de muzikale 
klanken ten gehore brengen. Het festival vindt plaats in het dorpshuis de Torenschouw te 
Opperdoes.

De speculaasverkoop die afgelopen week in Berkhout en omstreken werd gehouden was weer 
een groot succes. De inwoners hebben goed ingekocht. Alle speculaas werd verkocht. Dank aan 
alle kopers, maar ook aan de verkopers.

Op zondag 6 januari Nieuwjaarsconcert 2019 zal het Groot orkest dit concert verzorgen. De 
aanvang zal omstreeks 11.00 zijn. Dit koffieconcert eindigt omstreeks 13.00 uur. De repetities 
zijn in volle gang, het beloofd een mooi concert te worden. Donateurs hebben vrije toegang,voor 
anderen zal een kleine bijdrage worden gevraagd.
   
Oud ijzer actie
Om reparatie, aanschaf van instrumenten en bladmuziek te financieren haalt de muziekvereniging 
oud ijzer/metalen e.d. op. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom !!
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.
U steunt onze vereniging !!

Op zoek naar muzikanten.
Het orkest is op zoek naar muzikanten, speelt u nog muziek of ooit wel eens gedaan, kom luisteren 
tijdens de repetitieavond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. De muziekvereniging heeft  
instrumenten in eigen beheer.

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

Ja, beste mensen, U leest het goed. 
De 30er George cross, het beroemde rondje door de prut van 
de Wogmeer, gaat weer van start en wel op zondag 9 decem-
ber. De spits wordt afgebeten door de jeugd tot en met twaalf 
jaar. Zij starten om elf uur voor een rondje van ongeveer an-
derhalve kilometer, om tien voor half twaalf gaat de wat oude-
re jeugd tot en met achttien jaar samen met de trimmers van 
start voor een rondje van ongeveer drie kilometer en om half 

twaalf, het klapstuk van de dag, een wedstrijd over ongeveer acht kilometer door de mooie Wog-
meerpolder. Hier wordt niet alleen gestreden om de prijzenpot van dit Spierdijker kampioenschap, 
ook kunnen hier de laatste punten worden vergaard voor het Runnersworld Hoorn crosscircuit. 
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KOMT ALLEN, er zijn prijzen te verdienen in de meeste leeftijdscatagorieën, is er voor iedere deel-
nemer een leuke attentie en is er gezorgd voor voldoende kleed- en doucheruimte. Voor de prijs 
hoeft U het niet te laten, slechts zeven euro voor de acht kilometer en twee euro voor de andere 
afstanden. Wij kijken uit naar Uw komst. Inschrijven is mogelijk vanaf tien uur.  
Tot zondag 9 december op het sportcomplex van St. George aan de dokter Bloemstraat in Spierdijk.

Namens het crosscomitee, J. van Kampen.

WERELDLICHTJESDAG 2018 
Iedere 2e zondag van december is het Wereldlichtjesdag.
Dit jaar is dat op ZONDAG 9 DECEMBER. Wereldwijd wordt stil 
gestaan bij alle kinderen die niet meer bij ons zijn.
In het sfeervolle Kerkhuys  aan de Spanbroekerweg 37 in Spanbroek, 
organiseren Ritueelbegeleiders Mia Koelemeijer, Karin van ’t Klooster en 
Yvonne Heddes deze avond.
Centraal staan alle herinneringen die we koesteren en delen met elkaar.  
We branden een kaarsje, noemen de namen, luisteren naar muziek en 
troostende woorden.
Vanaf 18.15 uur bent u welkom en om 18.30 uur begint de bijeenkomst. Rond 19.30 uur sluiten 
we af met koffie en thee en kunnen we nog napraten. 
De avond is vrij toegankelijk voor een ieder die het verlies van een kind in zijn hart meedraagt:  
ouders, broers, zussen, familie en vrienden maar ook b.v. oppasouders en hulpverleners. 
Samen delen we het gemis. 
Iedereen die troost zoekt óf troost wil bieden is van harte welkom, ook u als geen persoonlijke 
uitnodiging heeft ontvangen.
Het is fijn als u zich van te voren aanmeldt:
miakoelemeijer@kpnmail.nl  06 20454689 of 
karinvantklooster@gmail.com 06-13480415 of
yvonne@yris-ursem.nl  06 51605562
Mocht u er niet bij zijn op 9 december kunt u thuis om 19.00 uur een kaarsje branden om zo 
onderdeel te zijn van het troostende licht dat die avond over de wereld gaat.

FANTASTISCHE WINTERFAIR IN KERKJE OUDENDIJK 
Het wordt ongetwijfeld weer een van de gezelligste kerstmarkten 
in de regio, die in het kerkje van Oudendijk op zondag 9 december. 
Er is tussen 11 en 16 uur van alles te genieten aan de Dorpsweg 
24. De koffiehoek met lekkernijen en erwtensoep is alleen al een 
bezoekje waard. De hele kerk staat vol met attractieve kraampjes. 
Een aantal standhouders komt al jaren naar Oudendijk vanwege 
de ontspannen sfeer, maar dit jaar zijn er ook veel nieuwe mensen die hun producten aanbieden.

Vergeet bij vertrek niet een aantal heerlijke oliebollen mee te nemen. Als verrassing hebben we bij 
de kerk een zogenaamde ‘Frozen Car’ staan vol lekkernijen.
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En kijk eens naar de kerstbomen die we speciaal voor u hebben uitgezocht. We hebben kerstbo-
men tussen de 1,25 en 2,50 meter in de aanbieding voor een prijs vanaf 21 euro.

De entree is geheel gratis. Graag tot ziens op zondag 9 december tussen 11-16 uur.

KERSTCONCERT FRANK & ZIJ: ZATERDAG 15 DECEMBER
De zomer was nog niet voorbij of bij Frank & Zij zat de kerststemming er al vol in. Liedjes als Jingle 
Bells, Let it snow en Christmas was a friend of mine klonken al door De Pianokamer en over de 
choreografie voor het kerstconcert werd al uitvoerig nagedacht.
 
Traditiegetrouw geeft Frank & Zij ook dit jaar weer een prachtig kerstconcert in De Pianokamer. 
Vele kerstklassiekers zullen weer langskomen en zoals u van ons gewend bent zullen er ook deze 
keer weer tal van nieuwe nummers op het programma staan, allemaal door Frank op eigen wijze 
gearrangeerd. 
 
Laat u meevoeren op de heerlijke klanken van kerst en kom op 15 december naar De Pianokamer 
in Spierdijk.  Om 20.00 uur zal het concert beginnen maar vanaf 19:30 bent u van harte welkom 
om een warm kopje koffie of thee te komen drinken en alvast in de kerstsferen te komen. Natuur-
lijk zal de prachtig versierde kerstboom in De Pianokamer niet ontbreken. 
De entree is € 10,00 en u kunt reserveren via 0229-563430 of via de website www.frankenzij.nl. 
 
Waar: De Pianokamer Spierdijk, Spierdijkerweg 112
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: € 10,00 

SPRANKELEND KERSTCONCERT VAN KOGGE KLASSIEK!
Hebt u zin in een verrassend en sfeervol Kerstconcert, kom dan zondagmid-
dag 16 december naar de Katholieke kerk in De Goorn! Het gemengd koor 
uit Avenhorn, onder leiding van Meeuwis Rebel zal diverse Christmas Carols 
en stukken uit Messiah van Händel zingen. Ook kan er met bekende kerstlie-
deren worden meegezongen. Het koor wordt begeleid door pianist Jacobus 
den Herder. Het koperkwartet van Brassband Kunst naar Kracht zal tevens 

hun medewerking verlenen en zullen prachtige composities ten gehore brengen. Het concert be-
gint om 15.00 uur.  
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Carla van der Hulst in Avenhorn, Spar Tijms in Ursem en 
via info@koggeklassiek.nl. Entree inclusief consumptie is € 12,00 voor volwassenen; voor kinde-
ren tot 15 jaar bedraagt de entree € 6,00. U bent van harte uitgenodigd!
Meer informatie over het concert en de zangvereniging vindt u op www.koggeklassiek.nl. 
Heeft u interesse in deze zangvereniging? Kom vrijblijvend een paar keer zingend sfeer proeven op 
de repetities, woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Groene Toren, West 19, Avenhorn. 
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KBO DE GOORN 
WESTFRIES COLLECTIEF

Donderdagmiddag, buiten is het 
mooi weer, maar de zaal van de 
Rozenstaete zit vol voor een 
optreden van het Westfries 
Collectief. Een optreden van René 
Steens die al tien jaar West-Friese grappen, anekdotes, 
liedjes en prachtige moppen ten gehore brengt en achter 
de knoppen bijgestaan door liedjes schrijver Jan Dijk.
Na het openingswoord van onze voorzitter Ko Schouten 
staat hij daar: Een nieuwe Kees Stet met een West-Fries 

herenboer pak aan, rode zakdoek, pet op en klein rond brilletje op zijn neus. 
En dan zijn stem een beetje dat zangerige West-Friese geluidje, nou dat ging er bij de aanwezigen 
West-Fries of import merakels wel in. Leuke vertellingen uit de omgeving waar hij de aanwezigen 
ook in betrok, soms heel dubbelzinnig. Zo komt de ene mop en anekdote uit zijn mond en wisselde 
hij dit af met leuke herkenbare vrolijke potpourri’s van liedjes van bekende zangers van vroeger. 
De zaal zing uit volle borst mee. 
De schaterlachen die door de zaal gingen bewees dat het West-Fries nog erg leeft onder de mensen 
en het Westfries Collectief nog jaren door kan gaan met dit optreden. De mensen hebben genoten.
In het slot woord van Ko liet hij zich meeslepen met het optreden en begon ook zijn dankwoord 
wat in het West-Fries te praten. René Steens kon erom lachen, want concurrentie ligt niet op de 
loer!! Het bestuur kan weer terug kijken op een wel zeer geslaagde middag.
 Johan van Loodam

Kerstmiddag bij de KBO De Goorn 20 december met gastoptreden van Joke Oud in Eetcafé 
70 - zaal Dollenburg. 
Zaal open 12.30 uur, aanvang programma 13.00 uur.
Opgave vanaf 7 december t/m 17 december bij: 
Kosten € 7,50 in dichte envelop met naam en adres deponeren in brievenbus
Ria Stet-Sneek Rietvoornlaan 56 Avenhorn             Ria Lenting-Kuijs Vijverhof 64 Avenhorn 

VOORVERKOOP OPTREDEN THE LASSES 
IN SOCIAAL-CULTUREEL CENTRUM DE 
BRINK VAN START!

Op 13 januari 2019 om 15.30 uur 
komen The Lasses een heerlijk en 
sfeervol optreden verzorgen in Soci-
aal-Cultureel Centrum De Brink Ob-
dam.

Zangeressen Margot Merah en Sophie ter 
Schure vormen samen The Lasses. 
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Zij brengen een hartverwarmende samenzang waarbij zij zichzelf begeleiden op gitaar, bodhrán 
(Ierse percussie), whistle en mondharmonica.

The Lasses worden geroemd om hun prachtige samenzang, waarbij de gevoelige alt van Margot 
en de heldere sopraan van Sophie elkaar perfect aanvullen. Ook hun repertoire is heel bijzonder: 
eeuwenoude liedjes uit de Engelstalige folk traditie, aangevuld met intiem eigen werk. De onder-
werpen? Liefde, heimwee en verdriet. Niet de meest vrolijke thema’s, maar omdat de liedjes recht 
uit hun hart komen, bezorgen ze de luisteraar toch een glimlach op het gezicht. 

Het duo neemt de luisteraar tijdens een optreden mee op reis. Van de Schotse hooglanden naar 
de Engelse heuvels en van Ierse liefde naar Amerikaanse weemoed. Op 13 januari 2019 brengt 
die reis hen naar De Brink in Obdam voor een middag vol sfeervolle liedjes en grappige verhalen.

Zet deze ‘reis’ met The Lasses overigens alvast in uw agenda en laat u op 13 januari meevoeren 
naar vroeger tijden waar de kookpot nooit leeg was, de harten overliepen van heimwee en de liefde 
belangrijker was dan trouw!
De entreeprijs bedraagt € 10,00 in de voorverkoop; te bestellen via www.debrink.nl en € 12,50 
aan de zaal.

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.     
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 in 
Berkhout, Café Julius in Avenhorn en natuurlijk in Het Sportcafé bij Alex en Annelies. 
Of geef je op bij Charlie Bos: telefoonnummer 0229561565, 
Mick Knijn telefoonnummer  06 12496262/ 0229853028 of e-mail mickenanita@quicknet.nl 
of bij Ton Laan, e-mail ton@tonlaan.nl

Graag opgeven voor 8 december. 
 Met sportieve biljartgroeten, Mick Knijn.
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EVERGREEN CONCERT QUEEN MEETS ABBA
REPRISE CONCERT
Na het grote succes in november.              
Het concert QUEEN meets ABBA was te snel uitverkocht voor de vele 
fans van ons koor, daarom gaat EVERGREEN op herhaling.
We doen het nog een keer over en wel op vrijdag 4, en op zaterdag 5 
januari 2019. Beide avonden weer in De Groene Toren op Het West in 
Avenhorn. U krijgt hetzelfde programma voorgeschoteld met alles erop en 

eraan, video/ lichtshow en dezelfde band. 

Dus weinig nieuws, maar wel nieuw is, dat Evergreen speciaal voor dit repriseconcert er twee 
--voor Evergreen nieuwe --nummers van Abba zal laten horen.
De entreekaarten kunt u weer voor 10 euro kopen bij drogisterij Carla v/d Hulst in het winkelcen-
trum ‘Vijverhof’ in Avenhorn.
 Hans Feld

HET BESTUUR MELDT...
Texel
Zo af en toe staat er voor een team een wedstrijd naar Texel op het pro-
gramma. Texel klinkt als vakantie, ook voor JO13-1. Ze hebben een prachtig 
weekend gehad waar een flinke portie teambuilding op het programma stond. 
Helaas werd er met 4-2 verloren, maar goed een weekend weg heeft wel wat.

Scheidsrechters
Zoals iedereen weet heeft RKEDO enkele weken geleden de “Week van de Scheidsrechter” niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Onze scheidsrechters zijn op een welriekend bosje alstroemeria’s 
getrakteerd en voor de jongste jeugdscheidsrechters hadden we zoals beloofd iets moois in petto:
Een mooi avondje karten!
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Gezellig samenzijn, hapje eten, de Quiz van Bob en natuurlijk karten. Voor velen was het de eerste 
keer maar nadat alle schroom van iedereen afviel werden er snelheden gehaald die amper met het 
blote oog waar te nemen waren. De scheidsrechters kijken terug op een super geslaagde avond en 
wij willen de organisatie graag hiervoor bedanken.

Teamfoto’s
Het is een jaarlijks terugkerend ritueel en eigenlijk ontzettend leuk om te doen, het maken van de 
teamfoto’s! De JO7, JO9-1, JO9-2 en de JO10-1 beten het spits af. Onder de bezielende leiding van 
topfotografe Astrid Kaaij, werden de foto’s gemaakt. Een mooie aanvulling voor ons rijke archief!

Groet, 
Kees Floris 

Secretaris RKEDO 
Reacties op: secretariaat@rkedo.nl 

Programma heren en dames 1
2 dec.  14:00 uur RKEDO DA 1 – Vitesse 22 DA1
             14:00 uur Always Forward 1 – RKEDO 1

9 dec.  14:00 uur RKEDO 1 – HSV Sport 1
             14:00 uur JVC DA1 – RKEDO DA1

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk DINSDAG 4 DECEMBER 2018 
vòòr 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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JEUGDSCHAATSBEGELEIDERS GEZOCHT
De inschrijving voor het jeugdschaatsen is alweer achter de rug 
en zoals het er nu naar uitziet, gaan er 22 kinderen vanaf de Kerst 
schaatsen om in maart hun schaatspaspoort in ontvangst te mogen 
nemen.

Om de kinderen het schaatsen te kunnen leren, zijn er jeugdschaatsbegeleiders nodig. Ben je mini-
maal 16 jaar oud, heb je voldoende schaatstechniek en lijkt het je leuk om een groepje schaatsers 
van 7 t/m 12 jaar oud te begeleiden op het ijs? Geef je dan op en wellicht kun je deze winter al 
helpen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze jeugd- en toerschaatscoördinator 
Frits van der Zee op telefoonnummer 0229 542212 of per mail via w.vanderzee@quicknet.nl.

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

Berkhout Bobeldijk
OP DE MOTOR DOOR AFRIKA
Vrijdagmiddag 9 november mochten wij de heer Benno Graas en zijn vrouw Tehcla bij ons verwel-
komen. Benno deed verslag van hun reis per motorfiets door Afrika.
Na allebei hun baan te hebben opgezegd vertrok het stel met volle bepakking per schip naar 
Kaapstad in het zuiden van Afrika. Daar aangekomen begon het echte avontuur. Met z’n tweetjes 
op een oude motorfiets vanuit het zuiden naar noord Afrika .In totaal hebben ze  zo’n 43.000 
kilometer in ruim een jaar afgelegd.
Het stel heeft mooie avonturen beleefd en Benno wist dit met de nodige humor en enthousiasme 
te vertellen. Zo vertelde hij dat ze de eerste nacht hun kamp opsloegen in de totale wildernis aan 
de kant van de weg. ’s Nachts werden ze wakker van een naderende auto en toen deze vlak bij 
hun kamp bleek te stoppen dachten ze dat hun einde genaderd was. Het bleek echter een auto 
met pech te zijn. Gelukkig was Benno automonteur en kon hij de auto midden in de woestijn weer 
aan de praat krijgen. 
Door de lokale bevolking werd hen vaak de mooiste plekjes gewezen. Ze lieten dan vaak hun 
motor staan en gingen te voet verder. Het was wel altijd even spannend als ze terug kwamen bij 
de motor, zou ie er nog wel staan en waren ze niet te ver afgedwaald. Hun eerste contact met 
de verschillende stammen liep vaak via de kinderen die heel nieuwsgierig waren en als eersten 
tevoorschijn kwamen. 
We kregen prachtig beelden te zien van de mooie wisselende natuur en de dieren die er leven. Het 
stel werd  overmand door de stilte om hen heen en de geluiden die bij deze wildernis horen. Benno 
vertelde dat de olifanten ’s nachts heel dichtbij kwamen maar dat je hen eigenlijk niet hoorde. Een 
torretje daarentegen maakte veel meer geluid als het dichterbij kwam. Ook werden zij een keer 
belaagd door een  aantal leeuwen die op het allerlaatste moment de aftocht bliezen. 
Heel bijzonder was wel het kwikstaartje dat zich gedurende de reis voortdurend liet zien. Op de 
meest onverwachte momenten verscheen het beestje en toen ze uiteindelijk weer thuis waren 
kwam er weer een op hun pad. Toch een soort beschermengeltje geweest?
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Het mooiste vonden Benno en Tehcla de rust die over je komt waardoor je gevoel meer de ruimte 
krijgt en je andere zaken ervaart dan in de drukke westerse wereld.
Een bijzonder verhaal door twee bijzondere mensen verteld.
Onze volgende bijeenkomst op 20 december staat in het teken van Kerst. We zullen die avond 
worden vermaakt door het duo Zang en Snaar. Voorafgaande aan de avond is er een kerstmaaltijd 
verzorgd door het team van de Ridder. We verwachten een volle bak en een sfeervol samenzijn.

 Namens het bestuur Waltraud van der Woude

HULDIGING JUBILARISSEN TIJDENS NAJAARSVERGADERING 
DE ZONNEBLOEM, AFD. DE GOORN E.O. 
Op woensdag 7 november hadden we  de najaarsvergadering  van de Zonne-
bloem.
Het was deze keer een vergadering met een bijzonder tintje.
We hebben aantal vrijwilligers in ons midden die in het zonnetje werden gezet 
vanwege het feit dat zij al heel lang als vrijwilliger actief zijn binnen onze vereni-
ging, variërend van 10 tot 25 jaar.

Na het officiële gedeelte gingen we over 
tot de huldiging van deze jubilarissen.
Hiervoor hadden we speciaal onze 
oud-voorzitster, Fia Pronk, uitgenodigd. 
Fia wist van alle jubilarissen iets leuks te 
vertellen en bedankte ze voor hun jaren-
lange inzet.
Annelies Bunck, Marianne Stenekes en 
Ted Glandorff voor 25 jaar, Gretha Pronk, 
Margret Buijsman en Tini Schouten-Mol 
voor 10 jaar trouwe dienst.
Hun gasten, en ook wij, hopen dat ze nog 
lang als vrijwilliger bij ons blijven.
Uiteraard waren er de oorkondes, de 

speldjes, de bloemen en foto’s voor een blijvende herinnering aan deze mijlpaal. Na een korte 
pauze werden de feestelijkheden voortgezet en was het tijd voor het optreden van cabaret trio 
“Aan de maat”. Op ludieke wijze deden zij de goeie ouwe tijd herleven in de vorm van prachtige, 
lachwekkende, vertellingen. Ook namen ze de moderne tijd op de hak. Dit alles werd afwisselend 
gebracht  met zang en accordeon waarbij ze tussendoor ook nog aardige anekdotes over de jubila-
rissen wisten te vertellen.
Na het optreden was er nog een gezellig samenzijn waarbij onder het genot van een hapje en een 
drankje met de jubilarissen nagepraat werd.
Al met al een geslaagde avond voor de jubilarissen en alle vrijwilligers.

 Vriendelijke groet,
 Liesbeth Dekker, bestuurslid Zonnebloem, afd. De Goorn. e.o.

Foto’s: Corrie Bos
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De vierde ronde om de KBO beker op donderdag 15 november 2018.
65 deelnemers mogen wij deze keer verwelkomen in de Rozenstaete. 
Hierbij de eind uitslagen van deze ronde.

Na de vijfde ronde wordt de voorlopige top tien geplaatst.
Organisatie: Jannie Laan-Smits
 

De uitslag van de eerste tien deelnemers
Vierde ronde 
1 Gretha Pronk  5626 AGENDA KBO
2 Johan Beek  5561 29 november Sinterklaasmiddag
3 Nel Bakker  5388  
4 Kees Jonk  5378 06 december Klaverjassen
5 Jan Eelman  5292
6 Siem Groen  5255 13 december Keezen/Rummikub 
7 Bets Veldboer   5216
8 Trien Berkhout  5133 20 december Kerstmiddag zaal Dollenburg
9 Gre Mollee  5097   zaal open 12.30 uur
10 Henny Horstman 4921    aanvang   13.00 uur
Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 14.00 uur.
 Johan van Loodam

 
Avenhorn/Oudendijk en omstreken
secr. Patricia Bosje / email: vvn.avenhornoudendijk@gmail.com

Donderdag 15 november was een bijzondere avond! In Villa Groet 
hadden wij als gasten “boer Jan“ en zijn partner Paulien! Zij deden 
mee aan seizoen 2007/2008 van het zeer bekende programma 
“Boer zoekt Vrouw”. Inhoud van dit programma behoeft verder geen uitleg….. De zaal was tot 
de laatste stoel bezet, er waren ook enkele “collega” boeren en dames aanwezig. Jan en Paulien 
hebben de afgelopen jaren veelvuldig hun ervaringen gedeeld, over het programma én hoe zij 
uiteindelijk elkaar vonden…. Na jarenlang kris kras door Nederland te hebben gereisd om hun 
ervaringen te delen, was het bezoek bij ons op 15 november, de allerlaatste keer! 
Rotterdamse Paulien, zelfstandige, goed opgeleide vrouw, vormde een huishouden met haar 
dochter van 10. Paulien had haar leven goed op de rit! Een eventuele man was niet haar prioriteit! 
Daar dacht haar dochter anders over, zij had het programma wel gezien, waar de boeren en boerin 
werden geïntroduceerd. Na aandringen van haar dochter keek Paulien het programma terug 
op de computer. Uiteindelijk werd er een brief en foto’s compleet met de tamme rattenfamilie, 
verzonden…. De keuze was op de Brabantse varkensboer Gerard gevallen. 
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Na heel veel maanden en eindeloze telefoontjes was daar de dag van de speed date. De dag zelf 
duurde eindeloos lang, zo lang dat er een soort verbond ontstond tussen de vrouwen. Hoe het 
verder ging en eindigde is bekend, Paulien zag het toch niet zo zitten met Gerard. De ervaringen 
van boer Jan zijn ook bekend, er was geen echte klik tussen de dames die uiteindelijk een aantal 
dagen op de boerderij verbleven. De spanning was te snijden, de beelden daarvan zijn weliswaar 
enigszins gemanipuleerd, het blijft natuurlijk t.v.! Het “sprookje” kreeg toch een happy end, op 
een feestje, waar alle boeren en kandidaten waren uitgenodigd, sprong de vonk over. Binnen een 
half uur wist Paulien dat Jan de man was, waar zij misschien stiekem zo lang op had gewacht. 
Na een half jaar verhuisden Paulien en haar dochter naar Friesland, de hond en katten gingen 
ook mee, alleen de ratten, nee die kwamen de afsluitdijk niet over! Na 10 jaar zijn zij nog erg 
gelukkig, dochter studeert inmiddels en woont niet meer op de boerderij, de moeder van Jan, 
“mem” verkeert nog in goede gezondheid, zij woont in een huisje apart op het bedrijf. Het was 
een prachtige avond, Paulien en Jan maakten er een mooie voorstelling van! De volgende avond 
zal zijn op donderdag 13 december, in de Grost, waar het jaarlijkse kerstdiner zal zijn.

 Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Patricia Bosje

GERARDUSKALENDER 2019      
Elke dag een beetje spirit    De Gerarduskalender, uitgebracht door 
Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant 
een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke 
dag een beetje spirit’. Op de achterkant staan afwisselend moppen, ge-
dichten, bezinningsteksten, puzzels. Zo begint u de dag met een positief 
gevoel.
 
Wie steun ik met de koop van de Gerarduskalender? 
Voor velen is het klooster een plek van inkeer, bemoediging, inspiratie, 
stilte of gebed. Het is ook een plek met belangrijke cultureel-historische 
waarde. Wij vinden het belangrijk dat er in onze samenleving dit soort 
plekken bestaan en blijven bestaan. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan het veel-
soortige werk dat vanuit Klooster Wittem gedaan wordt.  
Het blokje kost € 7,25  het schild is gratis.
Verkrijgbaar bij Marjan Doodeman, Zuidermeerweg 27, tel.0229-561255/ 06-44420405

BEMIDDELEN BIJ BURENCONFLICTEN?
Niemand zit op ruzie te wachten, al helemaal niet met de buren. Maar hoe spreek je elkaar aan? 
Hoe kom je tot concrete afspraken? En hoe zorg je ervoor dat iedereen weer kan genieten van zijn 
of haar leefomgeving.
Als buren hier onderling niet uit komen, kan hiervoor gratis buurtbemiddeling worden ingeschakeld. 
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Voor deze bemiddelingen worden vrijwillige buurtbemiddelaars ingezet.
Buurtbemiddeling Koggenland staan open voor enthousiaste bemiddelaars, die mee willen werken 
aan een prettige leefomgeving.

Functieomschrijving:
Buurtbemiddelaars zijn getraind om tussen buren te bemiddelen bij een conflict. Zij luisteren naar 
het verhaal van beide buren, zijn neutraal, geven geen oordeel en kunnen omgaan met emoties 
en weerstand. Door buren met elkaar in gesprek te brengen en begrip te creëren voor elkaars 
standpunt, ontstaat er ruimte om samen om zoek te gaan naar duurzame oplossingen.
Het is belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de medemens, communicatievaardigheden bezit, 
onpartijdig in een conflict kunt blijven, onbevooroordeeld kunt luisteren, kunt doorvragen en kunt 
samenvatten. 
Je bent gedurende 1,5 tot 2 jaar beschikbaar, je neemt deel aan jaarlijkse verdiepingstrainingen en 
intervisiebijeenkomsten. 
Je bent  flexibel inzetbaar en beschikt over eigen vervoer. 

Wij bieden:
Wij bieden een enthousiast team van bemiddelaars in een professionele werksfeer, een 
gratis basistraining van 3 dagen, jaarlijkse verdiepingstrainingen, intervisiebijeenkomsten en 
tegemoetkoming in de onkosten. 

Belangstelling?
Heb je belangstelling en ben je inwoner van de gemeente Koggenland?. Stuur dan jouw cv en een 
korte motivatie I.feenstra@debemiddelingskamer.nl t.a.v. Ingrid Feenstra
Voor meer informatie over Stichting De Bemiddelingskamer: www.debemiddelingskamer.nl 

In verband met de samenstelling van het team moedigen wij mannen aan om te reageren.

AGENDA 29-11 T/M 12-12 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 29-11 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Sinterklaasmiddag
Za 1-12 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Zo 2-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Sinterklaastoneel
Di 4-12 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 5-12  Avenhorn GEEN OUD PAPIER 
Do 6-12 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vrij 7-12 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vrij 7-12 19.30 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 8-12 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Zo 9-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
Zo 9-12 11-16 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Di/Vrij 11/14-12  Berkhout/De Ridder Kerstkolven en 
    Finale Nel Vos Bokaal
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vrij 14-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Lenny Kuhr
Zo 16-12 15.00 uur De Goorn/Kerk Koggeklassiek Kerstconcert
Za 22-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
 28-12 / 5-1 Koggenhal/Sportcafe Biljarttoernooi
 2019   
Vrij 4-1  Avenhorn/De Groene Toren Evergreen concert 
    Queen meets ABBA
Za 5-1  Avenhorn/De Groene Toren Evergreen concert 
    Queen meets ABBA
Zo 6-1 11.00 uur Berkhout/Kerk Nieuwjaarsconcert 
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
    

TENSLOTTE

Ik ben Annelies Groot, 15 jaar, 4 VWO.
Ik zoek een oppasadres want ik vind het leuk om in het weekend of eventueel doordeweeks op 
kleine kinderen te passen.
 Mijn telefoonnummer is 06-11985573

Te koop:
Poppenhuis met diverse vertrekken + veel meubeltjes.
Prijs t.e.a.b.
 Tel. 0229-551594

Nog enkele plaatsen open:

Sint en Piet 
maken zich sterk                                

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

“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 DINSDAG 4 DECEMBER 2018 vòòr 17.00 uur 
via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


