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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 woensdag 2 januari 2019 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
Voor u ligt de laatste Heraut van 2018, het is een cliché, maar wat is dit jaar weer omgevlogen! Het 
lijkt ieder jaar wel sneller te gaan, heeft u dat gevoel ook?
Des te meer reden om volop te genieten van alles wat er om ons heen gebeurt, groeit en bloeit.

Wij hebben het hele jaar met veel plezier De Heraut samengesteld, maar dat kon natuurlijk niet 
zonder uw (digitale) bijdragen. Wat wordt er toch veel in en om onze Koggendorpen georganiseerd. 
Wij blijven graag uw kopij ontvangen zodat we komend jaar op dezelfde voet verder kunnen gaan. 

De redactie wenst u allen fijne en gezellige feestdagen. Vier het leven, maar houd 
daarbij ook een beetje rekening met een ander, zo blijft het gezellig voor iedereen. 
Tot volgend jaar!
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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
december  
16 dec.   10.00 uur         Ursem  dhr. Kees van Lenten   3e Advent     
 23 dec.   10.00 uur        Berkhout dhr. Ton Heijboer   
 24 dec.   21.30 uur Avenhorn ds. Bart Seelemeijer     Kerstnacht
 25 dec.   10.00 uur Berkhout ds. Henk van Olst    1e Kerstdag

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 15 T/M 21 DECEMBER  2018

Zat. 15 dec. 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
  
Zon. 16 dec.  10.00u   Eucharistieviering met samenzang

  19.00u   Rozenkransgebed
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DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN  22 T/M 28 DECEMBER  2018

Zat. 22 dec. 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
  
Zon. 23 dec. 10.00u  Woord-,Gebed- en Communieviering met samenzang

  19.00u  Rozenkransgebed

Ma. 24 dec.  16.30u  Rozenstaete, Eucharistieviering Kerstviering
  
  19.00u  Kerstviering, Gezinsviering m.m.v “Shaloom”

  21.30u  Kerstviering, Woord-, Gebed- en Communieviering 
   m.m.v het Dominicuskoor

Di. 25 dec.  10.00u EERSTE KERSTDAG. Eucharistieviering m.m.v Remember

  15.00u KINDJE WIEGEN met samenzang

Woe. 26 dec.     10.00u  TWEEDE KERSTDAG, Eucharistieviering met samenzang

Overleden:  Anthonius Koning, 84 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 emailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 
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VORMSEL 2018

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8,

Beste ouders,

Wanneer uw kind is begonnen aan groep 8 van de basisschool komt naast de 
keuze maken voor de school van volgend jaar wellicht ook de keuze of uw kind zich laat Vormen?

Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een wikken en wegen wat te doen. In deze 
tijd waar alles flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de kerk daar soms niet meer 
tussen te passen.  Maar vooral als beginnend puber, kan het geloof je helpen je staande te houden 
in een veeleisende wereld, waar van alles met jou en je omgeving gebeurt….
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier onder meer op in te spelen.

Wij werken als Vormselwerkgroep met het Vormselproject: “In vuur en Vlam”. Een eigentijds en 
modern project vol actie en met een werkboek welke de kinderen zeker zal aanspreken. 

Het Vormsel zal volgend jaar plaatsvinden op zaterdag 15 juni. In zes voorbereidingsavonden 
verdiepen we ons in thema’s als Vuur, Ik geloof, Contact etc. De Bavo-dag in Haarlem is een vast 
onderdeel van de voorbereiding.
Ook gaan we weer op zoek naar leuke ‘stages’ voor de kinderen om te kijken bij organisaties of 
instellingen waar “mensen werken vanuit hun hart”.
Na de laatste bijeenkomst zal een gast spreker uitgenodigd worden met een bijzonder verhaal
Kinderen uit groep 8 van de Overhaal, Jozef-, Grosthuizer-, Geert Holleschool, Sint Bernadette en 
Jozef en Maria school,(of een andere school voor (speciaal) basisonderwijs, kunnen 15 juni worden 
gevormd mits zij de hele voorbereiding hebben  meegedaan. Daarnaast rekenen we op de hulp 
van u als ouders.
 
Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren 22-12-2018 bij één van de werkgroepleden of in de 
brievenbus van de kerk.

Op 12 Februari, zullen wij voor de ouders van komende Vormelingen een informatieavond houden 
in de kerk van de Goorn om 20.00
Daarin komt o.a. aan bod:
*Informatie over het project
*De hulp die we daarbij van de ouders nodig hebben 

Met vriendelijke groet,
Voorbereidingsgroep Vormen,

Bianca Mul, Patricia Bakker, Miriam Booi, Jacqueline van Kampen en Danielle Kunst.
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VORMSEL 2018
AANMELDINGSFORMULIER

Ja, ik wil graag meedoen met de voorbereiding op het Vormsel.
Het Vormsel wordt toegediend op zaterdag 15 Juni 2019
Ik kom dus naar de voorbereidingsavonden en neem bij de voorlichtingsavond de eigen bijdrage 
van 20 euro mee in een envelop.

Voornamen: ..................................................................................................................................................................................................................

Roepnaam:.....................................................................................................................................................................................................................

Achternaam: ................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: .......................................................................................................................................................................................................

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

Telefoon: .........................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................................................................................................................................

Ik ga wel/niet akkoord als andere vormelingen mijn mail adres krijgen.

Datum van doop: .....................................................................................................................................................................................................

In de Parochie:................................................................. te  ................................................................................................................................

Ik ga wel/niet akkoord met het verspreiden van foto’s per mail, plaatsen op sociale media en of in 
de kerk tijdens het vormsel(op beamer)

Handtekening: ............................................................................................................................

Graag uiterlijk inleveren 22-12-2018 bij:
Een van de werkgroep leden, in de brievenbus bij de kerk van Spierdijk en de Goorn
of mailen naar Vormseldegoorn@hotmail.com
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GEZINS-KERSTVIERING 24 DECEMBER 2018: KEN JE MIJ?
Graag nodigen wij jullie: kinderen én ouders – jong en oud!-  uit om aanwezig 
te zijn bij de bijzondere Gezins-Kerstviering van 24 december om 19.00 uur.
In deze viering willen we natuurlijk het kindje Jezus bewonderen en beter 
leren kennen. Het is bijzondere is dat we een dopeling hebben: Fenna. Waar-
door we van heel dichtbij het wonder van een pasgeboren kindje mogen er-
varen. Alle kinderen zijn van nature altijd nieuwsgierig naar baby’s: Hoe heet 

hij? Is ze lief? Huilt ie veel? 
Maar blijven we ook nieuwsgierig naar elkaar als we wat groter worden? Blijven we open staan 
om elkaar beter te leren kennen? Probeer je wel eens een praatje te maken met dat stillere kind in 
de klas, met wie je misschien wel ontzettend kunt lachen, maar weet jij dat ook? En kent iedereen 
jou?  Ben je hetzelfde kind thuis als op school? Of laat je op school maar een klein stukje van jezelf 
zien? Als we elkaar met een open houding tegemoet blijven treden, komt de wereld die Jezus ons 
voorleefde, weer een klein stukje dichterbij.
Een Zalig Kerstmis zal het zijn!
 Graag tot dan, de Werkgroep Gezinsviering

Kom langs één van onze ‘speciale’ Puur for Kids kerstbomen in de Bibliotheek vanaf 6 
december.

Alle Westfriese Bibliotheken doen mee aan de actie van de stichting Puur for Kids. Maak kinderen 
blij met een cadeautje voor Kerst. Het gaat bij deze actie om mooie, lieve, leuke cadeautjes voor 
kinderen uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank West-Friesland.

Hoe doe je mee?
In de Bibliotheken zijn kaartjes met daarop het geslacht en leeftijd. Als bezoeker kun je een kaartje 
meenemen en een cadeautje kopen. Leg het ingepakte cadeautje met het kaartje eraan onder de 
boom voor 18 december. De stichting komt het cadeautje op 19 december ophalen en zorgt dat 
deze goed terecht komt via de Voedselbank.

De Westfriese Bibliotheken werken graag mee aan deze mooie actie. Dus kom ook langs tijdens 
de openingsuren van onze Bibliotheken, neem een kaartje mee en maak een kind blij voor Kerst! 
Meer informatie over de actie op www.puurforkids.nl.

Openingstijden rond de feestdagen
Tijdens de feestdagen hebben de Bibliotheken aangepaste openingstijden. Kijk voor de meest actu-
ele informatie op www.westfriesebibliotheken.nl
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FEESTELIJKE WINTERWORKSHOPS BIJ SOCIAAL-CULTUREEL CENTRUM DE BRINK IN OBDAM
Sociaal-Cultureel Centrum De Brink in Obdam heeft een tweetal feestelijke workshops 
voor u in petto!

Kerststuk ‘taart’ maken
Op donderdagavond 13 december a.s. vindt de workshop ‘Kerststuk maken’ plaats. Door de kun-
dige begeleiding zult u versteld staan van het kerststuk (in de vorm van een taart!) dat u aan het 
einde van de avond, mee naar huis neemt! 
De workshop vangt aan om 19.00 uur en zal circa 2,5 uur duren. Aangezien er een maximaal 
aantal deelnemers is vastgesteld van 10 personen is een snelle aanmelding (uiterlijk 9 december) 
gewenst. De kosten van deze leuke workshop bedragen € 32,50,- per persoon, inclusief materiaal 
en koffie/thee. 

Workshop ‘Feestvisagie’
Op maandag 17 december a.s. vindt er nóg een hele leuke workshop plaats bij De Brink. De 
workshop ‘Feest-visagie’ (ook voor brildragers) laat u zien hoe u tijdens de feestdagen prachtig 
opgemaakt voor de dag komt. Ook voor deze avond is het aantal deelnemers beperkt (maximaal 
8 personen), dus wees er snel bij en geef je uiterlijk op 10 december a.s. op. De kosten voor deze 
avond bedragen eveneens € 32,50,- inclusief koffie/thee én een presentje! Deze workshop wordt 
gegeven door Ilse Dignum van CREME (https://cremeschoonheidsspecialiste.jimdo.com/wie-is-c-
r-e-m-e). Aanvang 19.00 uur en ook deze workshop duurt circa 2,5 uur.
Aanmelden kan via de website; www.debrinkobdam.nl. Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met Carin Vagevuur via carin.vagevuur@debrinkobdam.nl of Chantal Nooij via 
chantal.nooij@debrinkobdam.nl.

KERSTSTALLENTENTOONSTELLING
Ruim 200 groepen vanuit de hele wereld.

U bent hartelijk welkom van 
13 december tot en met 23 december

dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur; of op afspraak.

Tini Schouten-Mol, Kolblei 8 in Avenhorn. Tel. 0229-542569.
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THE MORDANTS IN CAFE DE RIDDER ST.JORIS, BERKHOUT 
Voor het eerst zal de 60 jarige band The Mordants spelen in Berkhout. Een speciale middag die 
garant zal staan voor geweldige muziek uit de jaren 60. The Mordants speelt in de huidige samen-
stelling voornamelijk jaren 60 -70 jarige muziek. 
De band zorgt er al jaren voor dat ieder optreden een feestje wordt. 

De Ridder St. Joris heeft het initiatief genomen om deze middag te organiseren. Er is veel vraag 
naar een gezellige middag met muziek, die ook geschikt is om op te  dansen. Met the Mordants zal 
zeker aan deze behoefte worden voldaan.

Ook is de keuken open gedurende het dansfeest zodat er volop gelegenheid is om een hapje te 
eten. 

Komt allen op zondagmiddag 16 december a.s. vanaf 16.00 uur. 
Toegang is gratis. 
Voor meer informatie over de band kunt u de website van de band bezoeken: www.mordants.nl
en bezoek onze Face Book pagina met het laatste nieuws. 
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DE KOEK IS OP
Sinterklaas is vertrokken, de speculaas die u van Brassband Kunst naar Kracht 
heeft gekocht is op, en iedereen blij. U heeft ons enorm geholpen bij deze actie 
en willen u hiervoor bedanken. Een speciale dank ook aan de bedrijven die elk 
jaar speculaas van ons kopen.
Het jaar is alweer bijna om en er rest ons nog enkele optredens in deze maand, 

al zal u niet het volledige orkest aantreffen bij deze concerten. Op zondag 16 december om 15.00 
uur speelt een Koperkwartet van de brassband op het concert van Kogge Klassiek in de kerk van 
De Goorn.
Remco Wisse, Sjon Bakker, Niels Dijkstra en Eric Blom vullen met cornet en trombone het koor 
aan bij enkele liederen, maar ook zal het kwartet zonder het koor te beluisteren zijn.
Op 25 december zal er traditiegetrouw een groep van New Brass & Rhythm spelen bij het “Kindje 
Wiegen”. Daar gaan we samen kerstliedjes spelen en zingen, luisteren naar een verhaal en kunnen 
de kinderen naar de mooie kerststal komen kijken.
Alle ouders en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd, ook al bent u nog nooit in de kerk 
geweest. De aanvang hiervan is om 14.30 uur in de kerk van De Goorn.
Na enkele weken vakantie hoopt de brassband dan met frisse moed het nieuwe jaar weer te 
beginnen. Wij wensen u fijne feestdagen en alle goeds voor 2019, en hopen u weer te zien bij 
onze concerten.

VERRASSEND KERSTCONCERT VAN KOGGE KLASSIEK.
Zondagmiddag 16 december, om 15.00 uur, geeft het gemengd koor Kogge 
Klassiek een muzikaal en gevarieerd Kerstconcert in de kerk in De Goorn. 
Het koperkwartet van Brassband Kunst naar Kracht zal, ook samen met het 
koor, prachtige composities ten gehore brengen. Het koor zingt Christmas 
Carols en stukken uit Händel’s Messiah. Tevens kan er met bekende kerstlie-
deren worden meegezongen. Heeft u nog geen kaarten gereserveerd? 

Deze 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 en voor kinderen 
tot 15 jaar bedraagt de entree € 6,00.  Uiteraard kunt u ook, vlak voor aanvang, bij de kerk kaarten 
kopen. Vanaf 14.30 uur is de kerk geopend. Graag tot zondag 16 december en kom genieten van 
een mooi concert!

 

 

GAAT U MET ONS MEE IN DE ARRENSLEE MET EEN KERSTREIS NAAR 
WENEN VERZORGD DOOR CON ZELO!!!
In ’t Brakenkerkje aan de Dorpsstraat 38 in Obdam staat zondag 16 decem-
ber een optreden van Con Zelo op het programma, zij nemen u mee op een 
kerstreis naar Wenen. Het succes van het Ensemble is vooral te danken aan 
de afwisseling in het programma en de professionele wijze waarop de mu-
ziek gemaakt wordt. Het Ensemble krijgt hiervoor veelvuldig complimenten. 

Optredens komen dan ook veelal via mond tot mondreclame tot stand. Ieder jaar weer zijn de 
kerstconcerten, waarvoor een speciaal kerstprogramma is samengesteld, zeer succesvol en voor de 
leden erg fijn om te doen.
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Het optreden begint ’s middags om 14.00 uur, de zaal is om 13.15 uur open.
Entree: €10,00 p.p. Kijk voor meer informatie en reserveren op www.brakenkerkje.nl

‘t Brakenkerkje wenst u fijne muzikale feestdagen. 

KERST OPTREDEN. BERKHOUT VOCAAL 2018
De leden van Berkhout Vocaal zijn weer druk aan het werk voor hun volgende kerstconcert.
Zoals gebruikelijk zijn er door het muzikale team weer een aantal nieuwe kerstsfeer liedjes gese-
lecteerd. Om hier een mooie voorstelling van te maken wordt er hard gerepeteerd en zijn er extra  
repetitieavonden en een proefoptreden toegevoegd.
Naast de gebruikelijke originele kerstnummers gaan wij ook een aantal varianten voor u zingen, dit 
zijn bewerkte nummers van o.a  bekende musicals en artiesten. 
De bekende melodieën met de Nederlandse teksten zullen u als muziek in de oren klinken, waarbij  
gezelligheid zeker ook een rol zal spelen.
Maar dat doen wij niet alleen.
Zoals gebruikelijk hebben wij elk jaar een verrassend muzikaal gastoptreden, ook dit jaar zijn wij 
er weer met medewerking van Duo Songbird, bestaande uit Margreth Koning en Marion Vlaar in 
geslaagd deze traditie in stand te houden
Ook onze jaarlijkse verloting met altijd prijs, zal niet ontbreken. 
U bent welkom op 22 december vanaf 19.30 uur in De Berkhouterkerk te Berkhout.
Entreekaarten incl. 1 consumptie € 10,00. 
Kinderen tot 12 jaar € 5,00
Kaarten kunt u reserveren op;  info@berkhoutvocaal.nl  of 
Telefonisch H. Rijpkema 0229-551301.
Bezoek ook eens  onze website Berkhout Vocaal.

SNERT-WINTERWANDELINGEN IN DE POLDER WERELDERFGOED BEEMSTER EN VEENPOLDER 
BEETSKOOG
Op zondag 16 en vrijdagmiddag 28 december 2018 organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Ouden-
dijk NH, weer een echte SNERT-Winterwandelingen.
Struinen door het schitterende winterlandschap en genieten van de oostenwind laat de gidsen de 
mooiste plekjes van de veenpolder Beetskoog en Werelderfgoed  Beemster zien.
Wij lopen over het nieuwe weilandpad* van Oudendijk naar Beets met een trekpontje over de 
Waterling. Onderweg kijken wij naar wintergasten o.a. smienten, koperwieken, kramsvogels, win-
tertalingen, goudplevieren, zilverreigers en honderden kolganzen die in het Veenweidegebied de 
polder Beetskoog overwinteren. 
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Vervolgens lopen wij door het dorpje Beets en langs het oudste stukje land de Beemster de veenpol-
der Kruisoord, vroeger een schiereilandje in het Beemstermeer terug naar Oudendijk.  
Na afloop van deze wandeling heeft u vast trek in een heerlijke grote kop erwtensoep met rogge-
brood en katenspek die in het eetcafé klaar staat.

TIP !! Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoe-
nen aan. *honden niet toegestaan op weilandpad !!
Start : 13.30 uur
Plaats : Slimdijk 2 in Oudendijk NH
Lengte : ong. 8,4 kilometer
Duur : 2,5 uur
Kosten : € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 2,00
  met Erwtensoep  € 8,50 p.p. en kinderen € 7,00    
                                                       reserveren gewenst !!                           

Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275 
of met Nel en Thames Tol gidsen IVN Waterland 0299-365645

 

 

ONS TRADITIONELE NIEUWJAARSCONCERT WE STARTEN DIT JAAR MET 
EEN  SPETTEREND WARM OPTREDEN VAN DUO PUUR
In ’t Brakenkerkje aan de dorpsstraat 38 in Obdam staat zondag 13 januari 
2019 een nieuwjaarsconcert op het programma. Duo Puur is een kamermu-
ziek duo dat bestaat uit fluitiste Petra van den Dolder en harpiste Annegreet 
Rouw. Voor de combinatie van fluit en harp – een klassieke samenklank die 
prachtig uit de verf komt – zijn veel composities geschreven. Daarnaast schrij-

ven Petra en Annegreet zelf stukken voor andere instrumenten om zodat zij die kunnen uitvoeren.  
Het programma van Duo Puur bestaat uit klassieke muziek van bekende en minder bekende com-
ponisten van de achttiende eeuw tot nu. Elk stuk wordt ingeleid met enkele wetenswaardigheden 
over de componist en vaak ook een persoonlijke anekdote. Duo Puur neemt u mee in de wereld 
van de klassieke muziek zoals u die nog niet kende.  Het optreden begint ’s middags om 14.00 uur, 
de zaal is om 13.15 uur open.  Entree: €10,00 p.p. 
Kijk voor meer informatie en reserveren op www.brakenkerkje.nl  

’t Brakenkerkje wenst u allen een cultureel en muzikaal 2019 toe.                      
  

WIJKSTEUNPUNT DE ROZENSTAETE AAN DE KANTBEUGEL 19 IN DE GOORN 
heeft vele mogelijkheden om mensen te ontmoeten of deel te nemen aan verschillende activiteiten.
Op zondag 30 januari 2019 kunt u genieten van een leuke toneelavond, verzorgd door de toneel-
vereniging uit Spierdijk.
We beginnen om 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De entreeprijs is € 5.00, hiervoor krijgt u een leuke avond en een kop koffie of thee met een koekje.
Maar er is meer, iedere dinsdagochtend is er gym voor ouderen onder leiding van Gerda Groot.
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Op de maandagmiddag is er Open Huis waar u kunt binnenlopen voor een spelletje of gewoon 
een praatje. Woensdagmiddag hebben wij de Rozenstek, een gezellige groep handwerkers en kaar-
tenmakers. Vanaf 10 januari 2019 gaat ook onze stoelenyoga weer van start gedurende 8 weken.
Op vrijdag, om de 2 weken, verzorgen onze vrijwilligers een gezellige middag met verschillende 
activiteiten zoals een film of bingomiddag.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u terecht op dinsdagmiddag en vrijdag-
middag van 13.30-15.00 uur in het kantoor van de Rozenstaete.
 Lies Wilson, Wijksteunpuntbeheerder

FEESTELIJKE OPENING KINDERDAGVERBLIJF IN 
BERKHOUT
In september 2018 heeft Stichting Kinderopvang Koggen-
land (SKiK) bij locatie Gepetto in Berkhout een nieuw kin-
derdagverblijf geopend.           
Een mooi ruim kinderdagverblijf waar kinderen kunnen 
spelen en ontwikkelen. 

Het kinderdagverblijf is, net als de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, gevestigd bij ba-
sisschool Geert Holle, zodat alle voorzieningen op een plek te vinden zijn. 
Een nieuw kinderdagverblijf, een nieuwe samenwerking in een gebouw en daarom komt er ook 
een nieuwe naam voor het gebouw.
Daar worden de kinderen en hun ouders bij betrokken. De nieuwe naam maken wij bekend bij de 
officiële opening op woensdag 16 januari om 12.15 uur. 
Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Dan is er ook gelegenheid om te kijken 
in ons kindcentrum. Voor de kinderen worden er leuke activiteiten georganiseerd!

OOK IN 2019: RUNNERSWORLD-POLDERLOOP VAN 
ARO’88
Op zondag 3 maart kun je weer meedoen aan de Polder-
loop, het loopevenement van Obdam! Hardloopwedstrij-
den met diverse afstanden en een 10 km-wandeling. Een 
sportief én gezellig evenement voor jong en oud en voor 
ervaren en beginnende hardlopers. Een mooie start van 

het voorjaarsseizoen! Een goed idee om ‘m alsnog op je lijst met goede voornemens voor 2019 te 
plaatsen? Inschrijving, start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang 
tegenover het station. 
Start 1 en 3 km:   10.00 u.  Start 10 km:   11.15 u.
Start 5 km:   10.30 u.  Start wandelaars:   9 – 10u.
Inschrijven voor de hardloopwedstrijden is nu al mogelijk via www.inschrijven.nl
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar € 2,- vanaf 16 jaar € 6,- (€ 5,- bij voorinschrijving).
Een goede voorbereiding is het halve werk! Je kunt tijdelijk meetrainen met onze loopgroep op 
dinsdag- en/of donderdagavond 20 – 21.15u, bijvoorbeeld met de 8-strippenkaart op onze baan 
op het sportcomplex in Obdam. Kijk voor de mogelijkheden op de ARO- site www.aro88.nl of kom 
een keer kijken en meedoen!
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De Nieuws brief van de Historische kring Berckhout- Bobeldyck  is weer 
verspreid. Daarin een korte terugblik op de vorige boekpresentatie.
De redactie van de kring is weer druk bezig om artikelen te schrijven voor de 
nieuwe uitgave. De presentatie en reünie is vastgesteld op de tweede zater-
dag van april (13) aanvang 14.30 uur.
De penningmeester is weer op pad geweest om nieuwe leden te werven. Op 
deze manier houden we de vereniging jong en financieel gezond. Inmiddels 

staat de teller op 50 nieuwe leden en komen we in totaal op ruim 600 leden; uniek voor een his-
torische vereniging.
Wilt ook lid worden en een leuk welkomstgeschenk krijgen? Neem dan contact op met Geertje 
Smit 0229-551773 en het wordt geregeld.
Verder is er weer een gefilmde gebeurtenis uit het verleden opgedoken. Binnenkort te zien op ons 
videokanaal.

VERSLAG DRIEBANDEN BILJARTTOERNOOI IN DE ROZENSTAETE GEHOUDEN OP 10/11 EN 
24/11 2018
Er werd door 20 deelnemers gestreden om het kampioenschap driebanden van de Rozenstaete op 
2 zaterdagen o.l.v. Maarten Koning en Hans Dekker. Ieder twee wedstrijden op zaterdag 10/11 
en twee wedstrijden op 24-11. Er waren 4 poules van 5 deelnemers. Na 4 wedstrijden waren er 
4 poulewinnaars. Poule A. Cees Jonk. Poule B Nico Koning. Poule C Frans Pronk. Poule D Cor 
Schouten.
De halve finale ging tussen Cees Jonk en Frans Pronk en tussen Nico Koning en Cor Schouten.
De finale ging tenslotte tussen Cees Jonk en Nico Koning en werd uiteindelijk gewonnen door Nico 
Koning die de wisselbeker mee naar huis kon nemen uitgereikt door de vorige winnaar Nic Rood.
 Vr. gr. H. Dekker

OPBRENGST NSGK-COLLECTE  
Van 12 t/m 17 november 2018 hebben vrijwilligers in Koggen-
land gecollecteerd voor NSGK, de Nederlandse Stichting voor 
het Gehandicapte Kind. De collectanten zijn langs de deuren 
gegaan en hebben € 1.135.- opgehaald. NSGK bedankt alle col-
lectanten en alle gevers hartelijk voor hun geweldige bijdrage! 
 
Met dit geld steunt NSGK projecten op het gebied van spelen, 

sporten, leren en werken. Met als doel dat kinderen en jongeren kunnen meedoen in onze samen-
leving, sámen met hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Wilt u volgend jaar ook collecteren, dan kunt u contact opnemen met Dick J. Korse 31651275313 
de regio-coördinator. Hebt u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch nog een bijdrage 
overmaken? Dat kan door een SMS te sturen met de letters NSGK naar nummer 4333 (eenmalige 
gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl.
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VERSLAG AVOND EENDAGSBESTUUR
Op donderdag 22 november had het eendagsbestuur een avond georganiseerd.
Om kwart voor acht werden we welkom geheten met koffie en lekkere spe-
culaas.
Lize opende de avond geheel in stijl, als hele mooie dame, gekleed, met een 
stukje over schoonheid, schoonheid zit van buiten en liefde binnenin.
De avond mochten wij vullen met het schilderen van mooie dames op het 

witte doek, de dames van het bestuur hadden er ieder 1 gemaakt als voorbeeld en ieder ging aan  
slag met penseel en verf.
Het eindresultaat waren 55 mooie dames op het witte doek.
Anneke Weel sloot de avond af met een mooi gedicht, al met al een hele mooie, gezellige, creatieve 
avond.
De dames van het eendagsbestuur bedankt, namens alle dames en het bestuur.

De volgende avond is onze Kerstavond op 18 december.

SINTERKLAASMIDDAG BIJ KBO DE GOORN
Vol verwachting klopt ons hart, dat was de vraag van het bestuur of de leden 
naar de Sinterklaasmiddag zouden komen. Ik kan u zeggen de Sint is nog 
steeds geliefd. Een volle bak in de “KBO-zaal” van de Rozenstaete.
De zaal versierd en op de tafels lekkere pepernoten en tumtum. De dames van 
de bediening deden hun best om iedereen te voorzien van een warm drankje 
met een lekkere koek. Onze voorzitter was helaas wat verlaat en werd het 
openingswoordje oprijm door Johan van Loodam gedaan. Deze middag hadden 

wij een verrassing in petto met een optreden van de goochelaar Korvera uit Vleuten. Wat deze man 
bij wijze van spreken uit zijn hoed toverde is prachtig om te zien en ook nog eens leuk, want voor 
het publiek deed hij sommige van zijn kunsten ook nog in herhaling en wel in slow motion. Na 
enige goochel acts te hebben gezien is er enige commotie in de zaal, want daar verschijnt ineens 
Sinterklaas ook wel Sint....NI KO...laas genaamd.
Bijgestaan door zijn charmante Pieten treedt er een mooie wisselwerking op tussen de Sint en de 
goochelaar. De Sint riep Mart Baltus, Paul den Hartog en Afra van der Veen bij zich, want in zijn 
grote boek staan dingen die hij graag even voorlas.
Intussen was de pauze aangebroken en kreeg iedereen een drankje aangeboden en werd er op 
schalen nog wat hartigs aangeboden. Na de pauze vervolgde Korvera de goochelaar zijn acts 
en wist hij flessen drank te laten verdwijnen, touwtjes te bewerken, een duif te voorschijn te 
goochelen en nog veel meer. De Sint had nog een persoon in zijn boek staan, een krasse dame, 
niet zo oud als de Sint, maar met 100 jaar tel je wel mee. Mevrouw Vermeulen werd nogmaals 
gefeliciteerd en kreeg van de zaal een enorm applaus. Als kadootje kreeg zij van de goochelaar uit 
een lege doos een doosje luxe bonbons aangeboden. De Sint bedankte Bertus Korver (zijn echte 
naam) de goochelaar voor zijn optreden en de aanwezigen hebben genoten van zijn optreden. In 
tussen naderde het einde van de middag en kreeg iedereen nog een extra drankje aangeboden. De 
Sint moest weer verder en werd uitgezwaaid door de aanwezigen. Als verrassing kreeg iedereen 
van de Pieten nog een lekkere speculaaspop aangeboden. De KBO De Goorn kan weer terug kijken 
op een zeer geslaagde middag en bedankt de vele leden voor hun aanwezigheid.
 Johan van Loodam
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De KBO De Goorn
wenst iedereen fijne Kerstdagen,

een prettige jaarwisseling
en een gezond en voorspoedig 2019

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Jesper Berkhoff is goed bezig met de selectiewedstrijden van jongens -12 jaar 
van de regio Alkmaar/Amsterdam. Jesper is wederom uitgenodigd voor een 
selectiewedstrijd nu bij Legmeervogels in Uithoorn. Ik hoop dat je er veel 
plezier aan beleefd hebt en dat het goed is gegaan.

Als het goed is, hebben de vrijwilligers van RK EDO van Sinterklaas ook weer 
een presentje ontvangen. Zo niet, geef dan 1 van de bestuursleden even een seintje, dat vinden 
zij niet erg. 
De zwarte Pieten hebben dit jaar ook de kabouters en overige leden van RK EDO weer verblijd 
met hun komst op De Krom, de blijheid was echt zichtbaar bij de kabouters en ook bij de zwarte 
Pieten. Tevens heeft de selectie, bezoek gehad van zwarte Pieten en Sinterklaas en het bleef nog 
lang onrustig in de kantine.

De Nieuwjaarsreceptie willen we op zondagmiddag 6 januari a.s. houden en die is vanaf 16.00 uur.

Op de site van RK EDO.nl kunt u nu een korte video zien van ons sportcomplex, gemaakt door 
Dave de Moel, van dutchdroneview.nl . Het geeft een mooi beeld van hoe ons schitterende sport-
complex De Krom er uit ziet.

Sindskort zijn er in de kantine ook broodjes gezond verkrijgbaar op de zondag en na een paar we-
ken kunnen we al zeggen, dat ze niet aan te slepen zijn, maar er geldt wel, Op is Op. Tevens is in 
onderzoek of we ook 0,00 % bier op de tap kunnen krijgen, als daar genoeg vraag naar is. 

Door de vergrote wijk van het oud papier ophalen (+Buitenplaats) zullen er met ingang van 2019, 
3 ophaal auto’s rijden. Dit houdt ook in, dat er per keer 6 personen moeten zijn om het oud papier 
op te halen. Denk je bij je zelf, dat lijkt mij wel wat om bijv. 1 x per kwartaal de club te helpen, 
geef dit dan even door aan onze penningmeester Jeroen Klaver. De seniorenteams zullen in ieder 
geval per team, als RK EDO moet ophalen, 4 spelers leveren.

Op het complex zijn ballenvangers geïnstalleerd zodat de keepers ook goed onder vuur kunnen 
worden genomen en de ballenvangers ervoor kunnen zorgen dat ze missers kunnen opvangen. 
Het fietspad vanuit de Julianastraat is nu geasfalteerd en de grond naast het fietspad is bijgevuld. In 
het 1e kwartaal van 2019 zal het parkeerterrein geasfalteerd worden en tevens zal de buitenpoort 
van de auto ingang aan de Leet aangepast worden.

Laatste competitieronde voor de meeste teams is in het weekend van 15/16 december, het week-
end van 22/23 december is er inhaalprogramma. Dan volgt er een winterstop. 
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Voor de laatste info kijk even op rkedo.nl

Een ieder, fijne en gezellige Kerstdagen toegewenst.

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter RK EDO

Programma:
16-12: heren RK EDO 4 – Kwiek 3
           dames RK EDO 1 – WBSV 1

BERKHOUT-BOBELDIJK
BEZOEK AAN INTRATUIN
Op 20 november gaan we hoor
Er weer met de Zonnebloem vandoor
Waar gaan we nu weer naar toe
Naar het tuincentrum in Blokker, poeh poeh
Als we daar aangekomen zijn
Is het koffietijd, oh wat fijn
Daarna gaan we met zijn allen rondlopen hoor
Velen zaten in een rolstoel daarvoor
Wat hebben we een mooie wandeling gehad
Over  een heel lang wandelpad
Mooie kerstspullen hebben ze hier
We kijken naar alles met plezier
Iedereen wil wel wat mee naar huis
Want dat geeft gezelligheid thuis
Dan gaan we weer op Berkhout aan
Via een andere route dan we heen zijn gegaan
Oh wat was het toch weer fijn
Om hier met zijn allen heen geweest te zijn

             Tini Bregman-Spaans
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AGENDA 13-12 T/M 9-1 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Don 13-12 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Keezen/rummikub
Don 13-12  Grosthuizen/De Grost VvNu/Kerstdiner
Vrij 14-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Lenny Kuhr
Za 15-12   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 15-12 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 16-12 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts SNERT-Winterwandeling
Zo 16-12 15.00 uur De Goorn/Kerk Koggeklassiek Kerstconcert
Woe 19-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Don 20-12  De Goorn/Dollenburg KBO Kerstmiddag
Don 20-12  Berkhout/De Ridder VvNu/Kerstmaaltijd
Vrij 21-12 13.30 uur Scharwoude/Meerzicht Spelletjes 
Vrij 21-12 19.45 uur Berkhout/Kantine VVB Klaverjassen
Za 22-12   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 22-12   9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 22-12 19.30 uur Berkhout/Kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert
Ma 24-12 19.00 uur De Goorn/Kerk Gezinsviering Kerst
Vrij 28-12 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts SNERT-Winterwandeling
Vrij 28-12 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
 28-12 / 5-1 Koggenhal/Sportcafe Biljarttoernooi
Za 29-12 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Ma 31-12  Scharwoude/Meerzicht Oliebollenactie
 2019   
Woe 2-1 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 2-1 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Don 3-1 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Vrij 4-1  Avenhorn/De Groene Toren Evergreen concert Queen meets ABBA
Za 5-1   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 5-1  Avenhorn/De Groene Toren Evergreen concert Queen meets ABBA
Zo 6-1 11.00 uur Berkhout/Kerk Nieuwjaarsconcert 
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 18-6  De Goorn/Kerk Vormsel
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FAMILIEBERICHTEN

Wat een mensen
Ontzettend veel bloemen
Vele kaarten
Heel veel steun

Het gemis zal altijd blijven, maar blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man 
en ons allerliefste pap 

Marcel Klaver

hebben ons ontzettend goed gedaan.
Hiervoor onze oprechte dank.

Lieve groet,
Jolinda Klaver-van der Velden

Robbin en Britt
Jelmer

Dat was even schrikken, Tini een hersen-infarct.
Wij willen iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft in de vorm van een kaartje, een bloe-
metje of een bezoekje. Even mijn rust genomen die er voor nodig was en nog is.

 Tini en Ad van Schagen

TENSLOTTE

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

Te koop:
1 set winterbanden 205/55/R16, profieldiepte 5.6 - 6 mm t.e.a.b.
 06-11067766

Verloren, waarschijnlijk op woensdag 28 november in de omgeving van Citroengras / Koolwitje 
of  Overdorpstraat in De Goorn: Zilveren ketting met hanger.
Wie oh wie heeft hem gevonden?
 0229-541845 of 06-20750275
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Voor twee vrienden of broers van 14 of 15 jaar aangeboden, ieder een werphengeltje met molen, 
snoer, haakjes en dobbers. Plus toebehoren. Gratis afhalen na telefonisch contact omdat je anders 
misschien voor niets komt. Bel 0229-701320.

(Ervaren) huishoudelijke hulp gezocht!
Voor 3 uur 1x per 2 weken op de dinsdag of de vrijdag.
Bij voorkeur vanaf januari.
 Johan en José, De Goorn, tel. 06-10908584

Te koop:
Boretti gasfornuis zwart met panoramaglas, 90 cm. 4 branders (waarvan 1 wok) + tapanyaki grill-
plaat, 2 elektrische ovens 300 euro zelf demonteren en ophalen na 7 januari 2019.
06-20676196 / 0229-541934

De redactie wenst u fijne feestdagen 
en een goede start van 2019!

“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 2 JANUARI 2019 vòòr 17.00 uur via 
de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


