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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 16 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

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar. 
Mag het nog wel? Is de termijn van de beste wensen al verlopen? Naar mijn idee kan je altijd 
iemand het beste wensen.  
Al lijkt het er soms niet op dat men elkaar het beste wenst. Met oud op nieuw toch weer agressie 
tegen hulpverleners. Ze helpen mensen in nood. Hoe bizar om die dan tegen te werken met 
vuurwerk en ander geweld. Het moet niet mogen. Dus voor dit jaar (en eigenlijk voor altijd) het 
voornemen, sta hulpverleners niet in de weg als ze aan het werk zijn. Ze zijn er voor iedereen. 
Gelukkig nieuwjaar!!
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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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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

13 januari dhr. T. Moonen  Kwadijk
20 januari pastoor M. Salao Rocha, 
 ds. H. Reedijk
 mevr. L. Wijers  R.K. Kerk Oosthuizen
 Dienst van gebed voor de eenheid van de Christenen
27 januari ds. B. Stobbelaar  Kwadijk

    
     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, 1645 VB Ursem
scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Januari
   6  jan.  10.00 uur Avenhorn ds. Hans Reedijk
   Gezamenlijke dienst met Zeevang-Oudendijk.
   Na de dienst Nieuwjaarsbrunch
13  jan.      10.00 uur Ursem            ds. Bart Seelemeijer
20  jan.      10.00 uur Berkhout        ds. Rien Erklens
 27 jan.      10.00 uur Ursem  pastor Nico Knol en Joke Admiraal
                                   Oecumenische viering

 

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

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

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl

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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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 12 T/M 17 JANUARI 2019

Zat. 12 jan. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 13 jan. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  19.00u   Rozenkransgebed
Vrij. 18 jan. 19.00u   Viering van Meeleven

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 19 T/M 25 JANUARI 2019

Zat. 19 jan.  16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 20 jan. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v “Shaloom”
  19.00u  Rozenkransgebed

Dopelingen : Rond de kerstdagen zijn gedoopt:  Jurre Koppes
                                                                               Jet de Weerd
  
Overleden:   Afra Visser-Bot, 87 jaar
                     Clazina v. Weerdenburg-Andriessen, 89 jaar
                     Arie Ruijter, 91 jaar
 
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com

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

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

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

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m 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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VORMSEL 2019  

Aan alle ouders van kinderen uit groep 8 in de Parochie De Goorn:

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 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 in te leveren bij één van de werkgroepleden.

Op 12 februari, zullen wij voor de ouders van komende Vormelingen een informatieavond houden 
in de kerk van de Goorn om 20.00 uur.
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.

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

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.

BUR N O UT ?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam
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VORMSEL 2019
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.

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 inleveren bij:
Een van de werkgroep leden, in de brievenbus bij de kerk van Spierdijk en de Goorn
of mailen naar Vormseldegoorn@hotmail.com

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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ACTIE KERKBALANS 2019

“GEEF VOOR JE KERK”

Het is januari en de landelijke actie “Kerkbalans” staat weer voor de deur.

Wat is het u waard om ervoor te zorgen dat het “kerk zijn” en het hebben van een kerkgebouw 
ook voor de toekomst verzekerd is ?

Als organisatie zijn wij afhankelijk van wat u schenkt...

Het is de belangrijkste inkomensbron van onze parochie. Met uw trouwe bijdragen hebben we veel 
tot stand kunnen brengen zodat de kerkelijke organisatie goed werkt en veel mensen zich thuis 
voelen in onze kerk. Het afgelopen jaar is onder andere een stuk goot vernieuwd en de gebroken 
glasplaat van het monument op het kerkhof vervangen. Daarnaast gaan de dagelijkse kosten voor 
het gebouw en de pastorale zorg gewoon door, u ziet dus waar uw geld aan besteed gaat worden.

In de week voorafgaand aan zondag 27 januari kunt u de envelop met acceptgirokaart in uw brie-
venbus verwachten.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Comité Kerkbalans

ALPHA CURSUS IN BERKHOUT   
Op 8 februari 2019 start er een Alpha cursus op de vrijdag-
ochtend van 09.30-11.30 uur.  Het tijdstip is speciaal voor 
cursisten die ’s avonds moeilijk van huis kunnen.
Deze cursus is een laagdrempelige kennismaking over het 
christelijk geloof voor geïnteresseerden die meer van het 
christelijk geloof willen weten. We ontmoeten elkaar, stellen 

vragen en ontdekken wat erover in de bijbel staat dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat 
met andere deelnemers over Bijbelse onderwerpen. Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het 
leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou.
Op Alpha cursus ontdek je altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen die ook meer willen 
weten over het christelijke geloof. En het is helemaal gratis! Na een inleiding over een onderwerp 
uit de bijbel is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen met elkaar onder het genot van 
koffie/thee met wat lekkers. Er zijn circa twaalf Alpha-bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst staat 
een ander onderwerp centraal die in een cursus boekje uitgewerkt staan
Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen:
  Is er meer? 
  Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus 
  Bidden: waarom en hoe? 
  De Bijbel lezen: waarom en hoe? 

  

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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  Hoe zit het met de kerk? En hoe nu verder
Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op de Alpha cursus. Wil je meedoen of 
gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken?
Neem dan contact op met:
Minne Boelens Schuitenmaker 22 tel      : 06 8007 9113
e-mail : minne.ngk@gmail.com

OPERA EN OPERETTE CONCERT IN “DE PIANOKAMER”
Sinds Augustus is de Nederlandse klassieke zangeres Charlotte Margiono neergestreken in Spier-
dijk. Jarenlang heeft zij haar sporen verdiend als opera- en concertzangeres.
Al geruime tijd richt zij zich volledig op het doorgeven van haar vak aan de nieuwe talentvolle 
garde.
Samen met een aantal jonge talentvolle zangers, die zij al vele jaren coacht brengt ze een onver-
valste avond vol parels uit de opera en operette.
Kapper Figaro, de Parelvissers, Falstaff, Carmen, Lustige Witwe, kortom te veel om op te noemen. 
Een avond voor de doorgewinterde operaliefhebber. Maar natuurlijk ook voor de nieuwsgierige 
luisteraar die met dit genre wil kennismaken.

Voor u zingen en spelen:
Elea Bekkers
Christof Laceulle
Charlotte Margiono
Zana Naidionova
Thomas Schütz
Heleen vegter
Allen geschoolde/afgestudeerde zangers.

Zaterdag 12 Januari
20.00 uur: zaal open 19.30 uur. Entree 15 euro
Reserveren 0229 56 3430 of f.hoebe@kpnplanet.nl 

UNIEK CONCERT
Vijfkwarts is de naam van een vijftal accordeonisten die met passie musiceren.
Zij laten horen hoe veelzijdig het accordeon is.
Als bezoeker van hun concerten wordt u getrakteerd op goed in het gehoor liggende (licht)klassieke 
muziek. Natuurlijk ontbreekt de muziek van de Argentijnse tangocomponist Astor Piazzolla niet.
Vijfkwarts heeft een fluitiste en een pianiste uitgenodigd, zodat er een buitengewoon afwisselend 
programma wordt geboden.
De ervaren fluitiste, Gerda Thorn, speelt regelmatig in het Promenade Orkest.
De Japanse pianiste, Kana Yamaguchi, begon al op zesjarige leeftijd met pianospelen. De laatste 
jaren is het accent van haar spel komen te liggen op kamermuziek in kleine bezetting.
Het belooft zaterdagavond 19 januari een spannend, aansprekend concert te worden.
Aanvang 20.15 uur in De Groene Toren, Het West 19 te Avenhorn. Entree: € 10,- p.p.

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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HOOGGEËERD PUBLIEK TIJDENS DE WESTERKOGGEFLORA
In het weekend van 25 t/m 27 januari wordt de 38-ste editie van bloemententoonstelling de Wes-
terkoggeflora georganiseerd. Dit jaar strijkt het circus neer en staat de bloemenshow in het teken 
van acrobatiek, clowns, goochelaars.    
Hooggeëerd publiek!
Tussen de duizenden tulpen is een waar circus te bewonderen. Wie het circusterrein betreedt 
waant zich direct in de wondere wereld van ‘het circus’. U kunt een kijkje nemen in de intieme 
en sfeervolle circustent compleet met piste en tribune. De geur van popcorn en zaagsel prikkelt de 
zintuigen. Op zondag komt het circus nog iets meer tot leven en worden diverse shows gegeven 
door goochelaars, acrobaten en clowns. 
Wie heeft de beste tulp?
Ruim 30 tulpenkwekers zullen dit weekend hun beste tulpen tentoonstellen en de onderlinge com-
petitie aangaan. Tulpen hebben de voornaamste plek binnen deze bloemententoonstelling, maar 
ook decoraties van lelies, alstroëmeria’s, rozen, chrysanten en diverse andere bloemensoorten zijn 
te bewonderen. Tulpensoort ‘Denmark’ heeft een aparte plek op deze show; bloembollenkwekers 
uit de regio doen met deze tulp mee aan een competitie voor ‘De Beste Tulp’.
Strijd tussen basisscholen
Leerlingen van de basisscholen in Koggenland krijgen een pot tulpenbollen mee naar huis met de 
opdracht deze uit te laten komen tot een prachtige bloemen. De mooiste tulpen leveren podium-
plaatsen op. Dit is een grote onderlinge strijd tussen de basisscholen in Koggenland.
De Westerkoggeflora wordt georganiseerd van 25 t/m 27 januari en is elke dag geopend 
vanaf 10.00 uur. Entree bedraagt €4,- voor volwassenen. Kijk voor meer informatie op 
www.westerkoggeflora.nl. 

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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WOENSDAG 23 JANUARI 2019 START DE COMPUTERCURSUS KLIK & 
TIK IN DE BIBLIOTHEEK DE GOORN
Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed 
weet hoe dit werkt, start de Bibliotheek De Goorn woensdag 23 januari met 
de computercursus Klik en Tik. Klik en Tik is een computercursus van zes 
lessen, waar deelnemers met de computer leren omgaan, leren internetten 
en e-mailen.

Tijdens Klik en Tik leren de deelnemers in een kleine groep en onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer werkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo de computercursus door-
lopen. Ook is het mogelijk om thuis of in de Bibliotheek zelfstandig verder te oefenen met Klik en 
Tik. 

Aanmelden
Klik en Tik start op woensdag 23 januari van 10.30 tot 12.30 uur in de Bibliotheek De Goorn. 
Zes weken lang is er iedere woensdag een les. Deelname aan de Klik & Tik-cursus is gratis. Voor 
€ 10,- kunt u een lesboek aanschaffen die na de cursus ook als naslagwerk kan dienen. Voor meer 
informatie of om uzelf aan te melden: bel 0228 - 743 943. 

Tijdens de feestdagen in december heeft de Bibliotheek aangepaste openingstijden. Kijk voor de 
juiste openingstijden, meer informatie over de cursus op www.westfriesebibliotheken.nl 

WIJKSTEUNPUNT DE ROZENSTAETE AAN DE KANTBEUGEL 19 IN DE GOORN.
Het wijksteunpunt maakt het mogelijk om in uw eigen dorp mensen te ontmoeten en/of deel te 
nemen aan verschillende activiteiten.
Op de maandagmiddag is er Open Huis, dinsdagochtend kunt u meedoen met Meer Bewegen 
voor Ouderen en op woensdagmiddag is er de mogelijkheid om te handwerken of knutselen bij 
de Rozenstek.
Ook op de vrijdagmiddag, om de week, bent u van harte welkom voor een film of bingomiddag.
Woensdag 30 januari kunt u genieten van een toneelavond verzorgd door de toneelgroep uit Spier-
dijk. We beginnen om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De toegangsprijs is € 5.00 en daarvoor krijgt u een leuke avond en een kopje koffie/thee in de 
pauze.
Donderdag 10 januari begint ook de Stoelen Yoga weer.
We beginnen om 09.45 uur en er is nog ruimte om u op te geven.
Voor alle informatie kunt u op dinsdag en vrijdagmiddag terecht bij Lies Wilson van 13.30 tot 
15.00 uur in het kantoor van de Rozenstaete. 

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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OPROEP AAN ALLE CARNAVALSVIERDERS VAN LEUTDRECHT
De tempeliers zijn al begonnen met de voorbereidingen van carnaval 2019.
Het thema voor 2019 is SUPER HELDEN
Dit jaar is er een optocht en die gaat weer via Avenhorn
Let op: als je mee gaat doen met de optocht dan zijn er startpremies te 
verdienen

Versierde fietsen of skelters €  5,00 
Loopgroepen vanaf 4 personen € 5,00 p.p.  max. €  50,00
Wagens gemotoriseerd (auto/tractor met aanhangwagen) €  100,00 per wagen
Wil je meedoen aan de optocht geef je dan op tot uiterlijk 24 februari 2019 via 
cvdetempeliers@gmail.com
Voor het organiseren en het vieren van carnaval 2019 zijn wij nog op zoek naar:
Schilders o.a. voor het (portret)schilderen van onze
Tempelier bij de ingang van De Leutbunker en de prinsenwagen
Loten verkopers
Wagenbouwers
Verkeersregelaar voor de optocht
Leden  voor de raad van elf 

Lijkt het je wat geef je dan z.s.m. op via cvdetempeliers@gmail.com

KONINKLIJK BEZOEK VERWACHT
De spelers van Kunst naar Kracht Bobeldijk zijn er bijna klaar voor. Op 9 
en 10 februari mogen zij weer de planken op. Dit keer met het komische 
stuk ‘Blauw bloed op bezoek’, dat zich afspeelt in Café de Vriendschap. Ter 
ere van het 500-jarig jubileum van het dorp zal het bruin café van Ger en 
Corrie Kwakernaak worden verrast met koninklijk bezoek. Maar… zijn de 
caféhouders en stamgasten hier eigenlijk wel klaar voor?

U kunt het allemaal meebeleven in Café de Ridder in Berkhout op zaterdag 9 en zondag 10 februari, 
aanvang resp. 20.00 uur en 14.00 uur. Voor de zaterdagvoorstelling is reserveren gewenst; voor 
de zondagvoorstelling is dit niet nodig. Ook kunt u voor de zaterdag een arrangement boeken van 
theatermenu + voorstelling. Alle reserveringen via j.swart@quicknet.nl of 0613096087. Kijk ook 
op www.kunstnaarkrachtbobeldijk.nl. Tot ziens bij onze voorstellingen!

Annette Vlaar, secr.

    Op de foto: 
    De cast van ‘Blauw bloed op bezoek’.

 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!

DRIVEN BY
DAYLIGHT

Daglicht maakt gelukkig. Samen werken we aan daglicht voor iedereen. 
Dát is onze drive.
Als onderdeel van VELUX groeit, ontwikkelt en beweegt JET BIK sneller  
dan ooit. Kom jij ons team versterken? We zoeken enthousiaste collega’s 
voor onze nieuwe, moderne vestiging in Opmeer. 

 WIJ ZOEKEN COLLEGA‘S
 VOOR ONZE PRODUCTIE

• Technische dienst
• Machine operator

• Productie medewerkers
• Logistiek medewerkers

Voor meer informatie: www.jet-bik.nl   
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KONINGSDAG, 27 APRIL 2019
De voorbereidingen voor de Koningsdagfestiviteiten zijn alweer in volle gang en voor een geslaagde 
dag hebben wij nog een paar vrijwilligers nodig die ons willen helpen bij de volgende onderdelen: 
- fiets- wandeltocht; uitzetten van de route, verzorgen van de stops
- sport- en spelmiddag (op schoolplein van de Jozefschool);
  dit mag in dezelfde opzet als voorgaande jaren, maar wij staan ook open voor nieuwe ideeën.
Ook zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor het samenstellen van fruitbakjes voor de 
(langdurige) zieken in onze gemeenschap. Bezorging is al verzorgd.
Zou je het leuk vinden om er samen een mooie en geslaagde dag van te maken, meld je dan aan bij: 
Kim Bol – Vlaar       tel.: 06 – 395 73 393
Carola Brand- van Diepen    tel.: 06 – 420 60 302
Paula Reerink   tel.: 06 – 220 47 551
Per e-mail:       stichtingoranjefeesten@gmail.com

HALLO TONEELLIEFHEBBERS, DE GORDIJNEN VAN 2019 STAAN AL-
WEER EEN STUKJE OPEN EN WIJ WENSEN IEDEREEN NATUURLIJK TOI – 
TOI – TOI
In 2018 hebben we twee toneelstukken ten tonele gebracht. Het volwasse-
nen toneel bracht De Bokkesprongen en de jeugd Feetastisch.nl
Wij kunnen terug kijken op geslaagde uitvoeringen. Voor de Bokkespron-
gen speelde we weer eens in De Ontmoeting. Ook hadden we op de zon-

dagmiddag een matinee voorstelling. Wij maakten zelf ook een bokkesprongetje van vreugde dat 
er zoveel publiek kwam kijken naar deze voorstellingen. Het speelt toch altijd weer lekker voor 
een volle zaal.
De jeugd speelde in november in zaal Dolleburg het stuk Feetastisch.nl. Ook hadden ze een try-out 
in de Rozenstaete. De meeste jeugdspelers stonden voor het eerst op het toneel. Ook deden er vier 
volwassenen mee aan dit stuk. Het publiek werd weer op drie mooie voorstellingen getrakteerd. 
Wij willen jullie, ons trouwe publiek, dan ook bedanken voor de grote opkomst bij onze beide 
toneelvoorstellingen. Ook wil ik alle spelers, regisseurs, leden, sponsors en andere vrijwilligers 
bedanken die zich hebben ingezet om dit weer mogelijk te maken. Top gedaan allemaal.

En dan nu het nieuwe toneeljaar, wij willen jullie weer trakteren op mooie toneelvoorstellingen. 
De jeugdvoorstelling willen we in mei opvoeren en het volwassenen toneel in het najaar. 
Lijkt het je leuk om toneel te spelen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Hou je van applaus en voor publiek spelen?

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 

 

 

 

 

 
 

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

wenst u een Gelukkig en Gezond 2019!
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Dan hebben wij goed nieuws. Iedere dinsdag komen we bijelkaar om op een gezellige manier 
kennis te maken met toneel
De jeugd repeteert van 19 uur tot 20 uur,
De volwassenen van 20 uur tot 22 uur.

Geef je snel op want er is niets leukers dan toneelspelen!
Opgeven kan via toneeldegoorn@gmail.com

Voor meer info ga naar onze website;     WWW.TONEELDEGOORN.NL

Tot ziens bij onze leuke vereniging.
Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

Bob Koning.

THE CATS AGLOW BAND TREEDT OP IN DE BRINK OBDAM. VOORVERKOOP VAN START!

Het is een primeur 
voor Sociaal-Cultu-
reel Centrum De 
Brink in Obdam. 
The Cats Aglow 
Band staat op 23 fe-
bruari a.s. voor het 
eerst op het Ob-
damse podium. De 
band start haar op-
treden om 21.00 
uur en het duurt tot 
circa 01.00 uur. 
De ervaren muzi-
kanten van The Cats 
Aglow brengen al ja-

renlang een eerbetoon aan de populaire Volendamse groep The Cats. Nooit vergeten, nooit ver-
dwenen. 
De onovertroffen ‘palingsound’ is nog altijd enorm populair. Wanneer je leadzanger IJsbrand van 
Belleghem hoort zingen, denk je werkelijk dat Piet Veerman op het podium staat. Samen met Bou-
dewijn van Buuren, Ton Vendel, Nico Veeken, Ben Koole, Piet van Doorn en Rob van Enkhuizen 
brengt hij de hits van The Cats, die in de jaren 60, 70, en 80 enorm populair waren. 
Zeker voor de fans en de liefhebbers van deze muziek zal dit optreden in De Brink er een worden 
om nooit te vergeten. 

Weet u het nog? The Cats scoorden destijds in 6 1/2 jaar maar liefst 16 top tien hits, te beginnen 
met de nr. 2 hit Times Were When. Hun eerste nummer één hit was het prachtige Lea…. Dit op-
treden wil je toch niet missen? Bestel dus snel uw kaarten via www.debrink.nl. Kaarten kosten in 
de voorverkoop € 11,-- en aan de zaal  € 13,-- per stuk.

ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN.
Voor alle werkzaamheden in de tuin

Neem vrijblijvend contact op: Tel. nr 0653384563.
E-mail info@hoveniersbedrijfgweel.nl

Kwaliteits Slagerij Laan open op donderdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur.

U kunt ons vinden op de Walingsdijk 133,
1633 RR te Avenhorn, per telefoon op 0229-702126

of bestellingen via:
www.slagerijlaan.nl

JANUARI ACTIE 2 potten erwtensoep voor 7,50 euro.

 

Vanaf heden is Kwaliteits Slagerij Laan open op donderdag 
t/m zaterdag van 10:00 tot 16:00. 

U kunt ons vinden op de Walingsdijk 133, 1633 RR te 
Avenhorn, per telefoon op 0229-702126 of bestellingen via: 

www.slagerijlaan.nl  

DECEMBER ACTIE grillworst voor maar 1 euro! Vergeet niet 
uw gourmetschotel of bestellingen door te geven. 

Gourmetschotels voor Kerst kunnen worden afgehaald op 24 
december van 10:00 - 16:00. 
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HARDLOPEN OF WANDELEN OP 3 MAART: 
Runnersworld-Polderloop ARO Obdam
Natuurlijk wil je (ook) in 2019 lekker buiten in beweging zijn; gezond voor je lijf en de 
beste manier om stress kwijt te raken. Zet daarom zondag 3 maart in je agenda. Dan 
kun je meedoen met de Polderloop, het loopevenement van atletiekvereniging ARO’88 
in Obdam. En neem familie, buren, vrienden mee!
Keus genoeg: hardloopwedstrijden over 1, 3, 5 en 10 km en een wandeling van plm. 10 
km. We zijn blij met onze sponsors, die het evenement mede mogelijk maken. Je kunt 
je voor de hardloopwedstrijden nu al opgeven via www.inschrijven.nl, maar ook op de 
dag zelf. 
Inschrijving, start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover 
het station. 
Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:   9 – 10u.
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar € 2, vanaf 16 jaar € 6 (€ 5 bij voorinschrijving).
Overweeg je om te beginnen met hardlopen of om in een groep te trainen, in plaats van altijd 
alleen langs de (donkere) weg te lopen? Kom dan eens meetrainen! Dat kan op dinsdag- en/of 
donderdagavond 20 – 21.15u. Afwisselende trainingen van deskundige trainers. Je verbetert je 
looptechniek, dus: minder kans op blessures, je loopt veilig op een verlichte baan én met de gezel-
ligheid van een groep.
Voor informatie over (tijdelijk) lidmaatschap zie www.aro88.nl of kom gewoon een paar keer 
kijken en meedoen!

KLAASOLOOG OP BEZOEK BIJ DE OUDEREN BOND 
BERKHOUT BOBELDIJK.
De OBBB kreeg afgelopen donderdag 8 november bezoek van 
een Klaasoloog, de Heer Ad Geerdink directeur van het West-
fries museum in Hoorn.
Klaasoloog wat is dat nu weer, we hebben al ik weet niet hoe-
veel  …….ologen waar we mee te maken hebben.
Een Klaasoloog heeft uitgezocht hoe het Sinterklaasfeest is ont-

staan, een ieder denkt dat Sinterklaas op 6 december jarig is, maar het is zijn sterfdag.
De Heilige Nicolaas is in Patara ( Lycie Zuid Turkije ) geboren,  hij werd Bisschop van Myra is daar 
overleden en begraven.
Zijn graf is geplunderd door Italianen en die hebben hem in een crypte in Bari bijgezet, daar is later 
de Sint Nicolaas kathedraal overgebouwd.
In Bari vieren ze ieder jaar in mei feest, dan gaan ze met een beeld van de Heilige Nicolaas  de zee 
op en dan keren ze een eind verder en vieren ze de intocht van Sint Nicolaas in Bari.
Wij doen dit tegenwoordig met een stoomboot, pakjesboot e.d.
De Klaasoloog kon het allemaal heel leuk vertellen aan de hand van voorbeelden op een diascherm.
Na de pauze kwam natuurlijk de knecht van de Sint ter sprake, dit was in vroeger tijden een hulp 
met een getint uiterlijk.
Later werd het zwarte Piet dit vanwege de vele tochten door de schoorsteen die vol met roet zat.

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

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

aan- & verbouw
projecten
onderhoud

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

duinbouwt.nl

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

 Broodakker 4, 1645 RR Ursem  

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

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

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

Yvonne Heddes

Wat kan ik voor u betekenen?
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Bij de 39 aanwezige ouderen in de zaal zaten gelukkig geen actievoerders tegen de zwarte Piet en 
we konden er genuanceerd over brainstormen.
De heer Geerdink hield ook een quiz over de gebruiken van Sint Nicolaas en zijn knecht, na diver-
se rondes van hand opsteken kwam Ans Wonder als beste uit de bus en mag zich de Klaasoloog 
van Berkhout noemen en kreeg een grote chocolade letter als prijs.
De heer Geerdink stelde zijn gage van deze middag beschikbaar aan de kansarme kinderen en 
kreeg van de OBBB een Hoornse broeder mee naar huis.
De aanwezigen kregen bij het naar huis gaan ook iets lekkers in de vorm van een chocolade letter.
We kunnen terugkijken op een leerzame en leuke middag.
 Cees en Willeke Feld.

DAG SINTERKLAASJE……….DAG DAG…….
Alle feestdagen zijn weer achter de rug en ook Sinterklaas is al weer een tijdje vertrokken richting 
Spanje. 
Voor wat betreft de sinterklaasintocht  van  Avenhorn en De Goorn kunnen we terug kijken op een 
zeer geslaagde middag.  Wat werd Sinterklaas binnengehaald door zeer veel kinderen en ouders 
en wat hadden we er stralend weer bij. Ook binnen bij Villa Groet was het één  groot feest.  Er 
werd geknutseld, gedanst met de Pieten en Sinterklaas nam uitgebreid de tijd om met de kinderen 
te praten. 
Deze fantastische middag is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van vele bedrijven en 
we willen ze daar nogmaals hartelijk voor bedanken!!!

Rest ons nog iedereen een gezond en gelukkig 2019 toe te wensen en we zien iedereen graag weer
op zondagmiddag 17 november 2019 bij de sinterklaasintocht.

Met vriendelijke groet,
Het sinterklaasintocht comité: 

Joris Bol, Ed Laan, Barry van der Aar, Carlijn Rood, Lydia Klaver en Raymond bakker

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De vijfde ronde om de KBO beker j.l. donderdag 6 december 2018.
61 deelnemers mogen wij deze keer verwelkomen in de Rozenstaete. 
Dat het soms gek kan lopen blijkt deze middag maar weer eens. Aan één 
tafel lukte het bij de twee maten met zo’n dikke 2400 punten alles en bij de 
tegenstanders niets met 500 punten. 
Plaats 4 en 5 hebben bij de eerste 10 allebei een gelijk aantal punten.
Er zijn nu vijf rondes gespeeld en is er een totaal stand opgenomen. De volgende 

totaal stand komt na de tiende ronde. De organisatie was weer in handen van: Jannie Laan-Smits.

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

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

  Het adres voor deskundige
  verzorging van uw:

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

www.vanleeuwenadministratie.nl

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

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

Tel: 06-28870347

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

Git’s
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De uitslag van de eerste tien deelnemers  De top vijf
Vijfde ronde 
1 Corry Mooi  5958   1 Kees Jonk  25594
2 Henny van Diepen  5304   2 Maarten Koning   24351
3 Gerry Overtoom  5213   3 Bets Veldboer   24247
4 Afra Smal   5191   4 Henny van Diepen  23721
5 Gre Smits   5191   5 Corrie Bos   23368
6 Tiny Kooter  5146
7 Riet de Lange  5047   Wij wensen iedereen weer een
8 Nel Bruins   5041   fijn en gezond 2019
9 Kees Jonk   4975            
10 Maarten Koning   4946       
 
 Johan van Loodam

SINTERCLAUS BRUNCH 2018 VAN DE OBBB.
Zondagmorgen 9 december 11.00 uur loopt de zaal vol met 
gasten die graag bij de Brunch willen zijn van de Ouderen Bond 
Berkhout-Bobeldijk.
Deze zondagmorgen is bewust uitgekozen omdat de “jongere 
ouderen” toch vaak tegen de zondag opzien. Wij als vrijwil-
ligers van de ouderen bond gaan dus tussen Sint Nicolaas en 

Kerst zitten om een afsluiting van ons jaar te maken.
Met muziek van Hans Baai worden we verwelkomd in een heel mooi opgemaakte zaal van de 
Ridder. Een welkoms woord van de opperstal spreekmeester, met een uitleg hoe Kerst ontstaan is. 
Het verhaal over de nog “jonge” commerciële kerstman werd ook uit de doeken gedaan.
Toen werd de heerlijke Toscaanse soep opgediend daar hadden we echt trek in. Een pasteitje volg-
de, ondertussen kon er gedanst worden.
De broodmaaltijd valt erin, lekkere broodjes, croissantjes, krentenmik, croquet, te veel om op te 
noemen, de buikjes raken voller. Dus maar een polonaise.
Dan heeft Dirk naar het idee van Godfriet Bomans, (50 jaar geleden geschreven maar nog altijd 
actueel), een mooi verhaal, mooi was dat er op de achtergrond passende muziek meespeelde. Heel 
indrukwekkend. Een toetje toe, de ochtend/middag is omgevlogen en heel sfeervol en met de 
beste wensen voor allen wordt de dag afgesloten.
 Met hartelijke groet, Maartje Drost

Namens de vrijwilligers van de OBBB, willen we allen een goed en gezond 2019 wensen. 

KERSTKOLVEN EN FINALE NEL VOS BOKAAL  11-12-13 EN 14 DECEMBER 2018
49 Personen speelden deze dagen elk 4 partijen van 5 klappen, verdeeld over 2 dagen.
De hoogste score van dit toernooi was bij de heren voor Cees Wonder met 185 punten.
Bij de dames was Ans Snoek de winnaar met 156 punten.

VOOR EEN EIGEN AFSCHEID
www.martienweel-uitvaartzorg.nl

0229 - 27 87 82

Martien WeelUitvaartzorg

Goudwinde 11 • 1633 DE Avenhorn
Mobiel: 06 - 25 05 43 93 

Aangesloten bij:  praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

Dorise’s praktijk 
Er is een nieuwe praktijkruimte gerealiseerd op de
Goudwinde 11 in Avenhorn. U bent van harte welkom!

Goudwinde 11 • 1633 DE Avenhorn

Ook behandeling aan huis!
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www.zeemanreclamegroep.nl

BOEKEN EN MAGAZINES

DEN HELDER
Pastoor Koopmanweg 21
T. +31 (0) 223 66 88 38

frans@zrgbv.nl

SCHAGEN
Witte Paal 212

T. +31 (0) 224 29 60 07
schagen@zrgbv.nl

LANGEDIJK
De Mossel 15E

T. +31 (0) 226 31 88 41
langedijk@zrgbv.nl

DEN HELDER
Industrieweg 27

T. +31 (0) 223 52 30 06
denhelder@zrgbv.nl

HISTORISCHE BLADEN, 
PRENTENBOEKEN, DICHTBUNDELS, 

KINDERBOEKEN, GLOSSY’S
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Per klasse waren er prijzen te verdienen:

1e Wil Vet  143  Cees Wonder  185 
2e Ans Snoek  156  Ruud Weernink  170
3e Gerda Koning  127  Cees Bijman   170
       Ina Jong  126  Volkert Nobel  167
       Gina Schets  126
4e Jose Wijte  144  Peter de Lange  150
      Gerda Koeman 127  Simon Koeman  140
      Simone Bakker 111
      Maja Bisschop  106

Ook waren er prijzen voor onze ASPIRANTEN zij speelden in een eigen klasse.
Sieta Stormer en Cor Hagebeuk streken met de eer met resp. 104 en 138 punten.
De overige deelnemers kregen ook een attentie voor deelname aan dit gezellige sfeervolle toernooi.

Vrijdagavond speelden we de altijd spannende finale van de NEL VOS BOKAAL! 
Dertien finalisten gingen de strijd aan om koploper Nico Praat van de wijs te brengen.
Nico stond nl. bovenaan met een voorsprong van 21 punten op de nr.2 van deze finale.
Op de 12e plaats stond Dave van Diepen. Hij scoorde 2 geweldige partijen van resp. 48 en 55 
punten. Zo zette hij de toon van deze finale. Ook Cees Bijman en Wil Vet wisten een mooie partij 
neer te zetten van 47 en 48 punten. Hun 2e partij was 47 en 44 punten.
Vera van de Zel deed het ook goed, resp. 47 en 49 punten. Volkert Nobel zijn eerste partij was goed 
47 punten. Helaas was zijn 2e partij ‘maar’ 29 punten.
Tenslotte werd de laatste partij gespeeld. Luus Berga gaf goede weerstand tegen de koploper. Met 
een partij van 43 en 47 punten wist zij op de 2e plaats te komen.
Janny Braas kon helaas niet in de  race blijven. Met 25 en 35 punten zakte ze naar de 9e plaats.
De winnaar van dit toernooi liet, van al het geweld van de voorgaande spelers, zich niet van de wijs 
brengen. Met grote overwicht sloeg hij 2 prachtige partijen van 46 en 53 punten. Met een totaal 
(incl.voorronde) van 299 punten is Nico de terechte winnaar van  dit toernooi in 2018!
Voor de derde plaats werd er nog een barrage gespeeld over 3 klappen tussen Dave en Vera. Vera 
wist deze te winnen.
Met de scores van de voorrondes, werd de eindstand als volgt:

1. Nico Praat    299
2. Luus Berga   267   
3. Vera van der Zel         262
4. Dave van Diepen   262
5. Cees Bijman   255
6. Wil Vet   255
7. Volkert Nobel   245
8. Ruud Weernink   244
9. Janny Braas   239
10. Cees Wonder   235
11. Tinie Bregman   231
12.  Gerda Koning        223
 13.  Willem Jong       221

 
  Alles voor Uw naaiklusjes !!! 
Wij verkopen o.a.:  garen, ritsen, (naaimachine)naalden, spelden, 
lint, koord, elastiek, klittenband, vlieseline, knopen en drukkers, 
reparatiedoek, voering, schoudervullingen, manchetten etc. 

 

Stichting	De	Groene	Toren
te Avenhorn

Cultureel en educatief centrum

“ De Groene Toren ” 
Contact: 0229-541506

Voor alle informatie:
www.degroenetoren.nl
info@degroenetoren.nl

Wenst u een voorspoedig 2019
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De prijsuitreiking werd dit jaar geheel door Klaas Vos 
gedaan, omdat Mieke van Loon, de winnaar van vorig 
jaar, niet aanwezig kon zijn.
      
De blinde Toto werd gewonnen door: Alex Haagsma, 
2e prijs Maja Bisschop
en de 3e prijs ging naar Nico Praat.
Dank aan Tiny Meijer en Jose Wijte, zij verzorgden de 
prijzentafel die er weer top uitzag.  

Het waren sfeervolle dagen in Café de Ridder, Alex en 
Elleke bedankt voor jullie gastvrijheid!

Namens bestuur en onze leden 
wens ik u allen 
een gezond en sportief 2019 toe.
 Ina Jong

AVENHORN/OUDENDIJK EN OMSTREKEN
secr. Patricia Bosje vvn.avenhornoudendijk@gmail.com

De laatste ledenavond van dit jaar, stond als gebruikelijk 
het kerstdiner in de Grost op het programma. De 
zanggroep die in het programmaboekje stond, kon wegens 
organisatorische redenen niet doorgaan. Gelukkig hadden 

we plan “B” klaarliggen! De Grost was weer sfeervol aangekleed, ieder jaar weer, weet Vanessa 
er weer een andere draai/thema aan te geven. Na het welkomstwoord van Hannie werd het 
voorgerecht geserveerd, de keuze was vlees of vis. Begeleidt door een heuse pianist, genoot denk 
ik iedereen van haar voorgerecht.
Na het voorgerecht was het de beurt aan een van onze leden, om haar kerst herinneringen 
met ons te delen. Daarna werd gezamenlijk het eerste lied gezongen te weten “Midden in de 
Winternacht”. Het gewijzigde programma bestond uit het delen van gebeurtenissen/belevenissen 
met Kerst. Dat verschilde per persoon behoorlijk. Waar bij een alles mag/mocht en niets moet 
en geen verplichtingen, werd bij de ander heel traditioneel Kerst gevierd. Jeugdherinneringen 
kwamen naar boven, het waren bijzondere verhalen. Vooral het laatste verhaal was erg grappig 
met een heel onverwacht einde! Het was een gezellige avond waar ook tijd was, om lekker met 
elkaar te kletsen. Het eten was heerlijk, kortom een mooie avond om op terug te kijken!
De volgende bijeenkomst is de Nieuwjaarbijeenkomst in de Grost op vrijdagmiddag 11 januari 
2019, aanvang 14.00 uur.

Het bestuur van de Vrouwen van Nu Avenhorn/Oudendijk, 
wenst u allen een goed en gezond 2019 toe!

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

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

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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KERSTAVOND 18 DECEMBER
Guus opende de avond en heette iedereen welkom op de kerstavond van ons 
KVG. De zaal was mooi versierd en er stonden drie mooie kerststukken op 
de tafels. 55 leden hadden zich opgegeven. Deze avond begonnen we met 
kerstliedjes, het kerstverhaal over “Engeltje” en een paar gedichtjes. Daarna 
hadden we koffie met kerstbrood en tulband. Hierna kwam het gospelkoor 
“The Glory Singers”  zij hebben tweemaal driekwartier voor ons gezongen. 

Deze geslaagde avond werd afgesloten met een heerlijk glas glühwein.
De volgende avond is 24 januari, de jaarvergadering.

Berkhout/Bobeldijk
KERSTFEEST BIJ DE VROUWEN VAN NU IN BERKHOUT
Donderdagavond  20  december stond in het teken van ons kerstfeest. De avond begon al om zes 
uur  met een heerlijk diner verzorgd door het team van De Ridder. Wat hebben we heerlijk gegeten 
en wat was het gezellig. Petje af voor de verzorging!
Om acht uur werden we door het duo Zang en Snaar getrakteerd op prachtige kerstliederen van 
over de hele wereld welke werden begeleid door verschillende snaarinstrumenten. De dames 
hadden diverse snaarinstrumenten mee waaronder gitaren, harpen, citer en ukelele. Al met al heel 
mooi en sfeervol.
De handwerkclub had zoals elk jaar weer een leuke kerstattentie gemaakt welke aan het eind van 
de avond samen met het nieuwe jaarprogramma werd uitgereikt.
Onze volgende bijeenkomst is dit keer op een middag en wel op vrijdag 11 januari . Dan komt 
mevrouw Ellen Ruijter vertellen over Scherven die Geluk brengen. Dat belooft wat!
Wilt u kennismaken met ons en  de sfeer eens proeven tijdens onze bijeenkomsten kom dan gerust 
eens langs. Wie weet sluit u zich meteen aan als lid of wilt u voor € 10,- een proeflidmaatschap 
aangaan.
Rest ons nog u een goed en gezond  2019 toe te wensen!
 Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/Bobeldijk
 Waltraud van der Woude

KERSTMIDDAG BIJ DE KBO DE GOORN
Donderdagmiddag 20 december j.l. is het een grote drukte bij de ingang van 
zaal Dollenburg. De KBO taxi’s reden af en aan om leden van de KBO af te 
leveren die moeilijk ter been zijn. Kerstmiddag van de KBO. Bij de ingang werd 
men ontvangen door leden van het bestuur en werden de jassen opgehangen 
bij de garderobe. Een record aantal leden had zich opgegeven en het was in de 
zaal passen en meten aan de versierde tafels. Hier en daar een kerstboom en 
wat brandende kaarsjes om de sfeer te verhogen.

Nadat iedereen een plaatsje had gevonden in de zaal en voorzien was van een kopje koffie/thee en 
een lekker kerstgebakje, verwelkomde Ko Schouten iedereen met een woordje. 

Wij zijn dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84          uitvaart.ritafeld.nl

Afscheid zoals ú het wenst 
Aandacht, warmte en 
betrokkenheid zijn 
de manier waarop ik 
samen met mijn team 
de uitvaart van u of 
uw dierbare verzorg. 
Ongeacht of en waar u 
verzekerd of lid bent.

Eigenaar van 
Uitvaartcentrum 
Johannes Poststraat,
Hoorn

Rita Feld 
Persoonlijke Uitvaartzorg

SALON JUVENTA
Homeopathische huidverzorging;
Helend voor gezicht en lichaam

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

Telefoon: 0229-561986
Website: www.salonjuventa.nl

ACTIE:
Quick-Fitbehandeling met een 

mannenmassage op een warmwaterkussen 
voor hem en zeker ook haar! 

(incl. 2 ampullen en 2x masker)
van € 47,50 nu voor € 44,95

Alleen geldig bij inlevering van de bon 
t/m december 2018!

Voor andere aanbiedingen: 
zie pagina Wellness van de website!

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

automatisch en gratis voor allerlei 
soorten behandelingen!

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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Hij ging daarop in met een kerstgedachte, verdraagzaamheid, elkaar met respect benaderen, want 
we kunnen het in deze wereld zo leuk met elkaar hebben.
Vervolgens wenste hij iedereen een fijne middag.

De KBO had Joke Oud (mezzo sopraan), alom bekend bij 
velen in Koggenland en daar buiten, uitgenodigd om 
deze middag invulling te geven waar zij graag gehoor aan 
gaf.
Het openingslied “Wij allen komen te samen” werd als 
duo Joke en Ko gezongen en de aanwezigen in de zaal 
zongen spontaan mee.
Daarna bracht Joke Oud een leuk veelzijdig programma 
van liedjes die bijna allemaal wat met de Kerst gedachten 
te maken hadden. Zowel in de Nederlandse taal als een 

andere taal. De liedjes werden leuk aan elkaar gepraat en sommige teksten zijn door haar in het 
Nederlands aangepast.
Tijdens de pauze werden er lekkere drankjes ingeschonken en wat versnaperingen op tafel gezet 
en ook een warm hapje vond gretig aftrek. 
Na de pauze werd het programma door Joke Oud voortgezet en bij diverse liedjes werd er keurig 
meegezongen. Joke vindt het jammer dat zij geen grote bus heeft om dit koor mee te nemen bij 
haar optredens.
Zo liep het programma naar zijn einde en in zijn slotwoord bedankte Ko met applaus uit de zaal 
Joke Oud voor haar muzikale inbreng deze middag. Tevens bedankte hij de bestuursleden die deze 
middag hebben georganiseerd en Barry met zijn team voor de goede verzorging en gastvrijheid.
Bij de garderobe stonden schalen met een heerlijke bonbon als extra hapje onderweg voor de naar 
huis gaande mensen. Aan de reacties te horen vonden de mensen het een geslaagde middag en 
hebben zij erg genoten.
 Johan van Loodam

Namens het bestuur, wensen wij u een boeiend, 
kleurrijk en vooral gezond 2019

De collecteweek in de 3de  week van november heeft een schitterend resultaat 
.
Met 16 collectanten in De Goorn, Avenhorn en Ursem is € 1168,29 opge-
haald.
Collectanten en gevers: hartelijk bedankt voor uw bidrage.
Maar er is nog plaats voor meer collectanten, sommige wijken hebben we niet 
kunnen collecteren.

Wilt u meehelpen het resultaat nog hoger te maken:
Geef u dan op als collectant bij het Nationaal MS Fonds.

Deze advertentie mag ten alle tijden geplaatst 
worden als er geen akties zijn in dorpsbanier en 
postiljon!!!!
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BOBELDIJK OMSTREEKS 1910.

Ter hoogte van Bobeldijk nr. 34 zien we de bulloper aan komen lopen. Dit en meer ziet u op “an-
sichtkaartenberkhout.nl”.

Co Beemsterboer, 542670

IN DE KERSTVAKANTIE EEN FIJNE CURSUS UITZOEKEN EN NA DE JAARWISSELING MET UW 
STUDIE BEGINNEN? HET KAN … BIJ DE BRINK!
Velen van ons hebben nu lekker Kerstvakantie. Wellicht een mooie gelegenheid om eens door 
het verrassend ruime cursusaanbod van Sociaal-Cultureel Centrum De Brink te gaan en een fijne 
cursus uit te zoeken waar u kort na de jaarwisseling aan kunt beginnen? Kies bijvoorbeeld voor een 
van de vele taalcursussen en ga goed voorbereid naar uw vakantiebestemming deze zomer! Een 
selectie van de vele cursussen die De Brink ook dit jaar weer te bieden heeft, treft u hieronder aan. 
Natuurlijk is er nog veel meer. Voor het volledige aanbod kijkt u op https://www.debrinkobdam.
nl/programma/categorie/cursussen/.
Redelijk uniek is bovendien dat De Brink u de mogelijkheid biedt om vrijblijvend een proefles te 
volgen. Op die manier kunt u goed beoordelen of de cursus van uw keuze ook werkelijk bij u past. 
Daarnaast is het mogelijk om in te stromen in een reeds bestaande groep.
Frans voor beginners
Op 9 januari 2019 start er weer een groep beginners Frans, speciaal voor hen die graag kennis wil-
len maken met de Franse taal. Deze cursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen. Paulien 
van Soest geeft deze cursus op woensdagavond van 20:15 tot 21:30 uur. 
Voor 12 lessen betaalt u € 85,-. Start 9 januari 2019.
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Engels
Voor deze cursus, die een vervolg is op de beginnerscursus van afgelopen seizoen, is er nog ruimte 
voor nieuwe cursisten.
Spaans
Isabelle Koopman is de vakdocent voor de Spaanse cursussen voor diverse kennisniveaus.
Op 14 januari a.s. vangt de cursus Spaans6/conversatie aan. Deze cursus vindt plaats op maandag-
avond van 18:45 tot 20:15 uur. Er is nog een aantal plekken vrij voor deze cursus.
Eveneens op maandagavond is er Spaans voor beginners van 20:15 tot 21.45 uur. Deze cursus is 
afgelopen september gestart. Er is nog mogelijkheid om in te stromen. Enige kennis van Spaans is 
wel wenselijk.
Op 15 januari a.s. start de cursus Spaans voor ver-gevorderden. Deze cursus is telkens op dinsdag-
avond van 18:45 tot 20:15 uur evenals de cursus Spaans voor gevorderden die aansluitend plaats-
vindt op de dinsdagavond van 20:15 tot 21:45 uur. Ook voor deze cursussen is nog een aantal 
plekken beschikbaar. Voor deze cursussen geldt een prijs van € 95,- voor 12 lessen.        
Nieuw Grieks
Inmiddels hebben wij voldoende geïnteresseerden voor de cursus Nieuw Grieks, maar wij zijn nog 
steeds op zoek naar een docent! Wellicht kent u iemand die de Griekse taal goed machtig is en die 
het leuk vindt om les te geven? Dan vernemen wij dit graag!
Voor onderstaande cursussen zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:
Vervolg op Frans voor beginners
Vanaf 9 januari a.s. kunt u instromen in de beginnersgroep van twee seizoenen geleden. Het is 
derhalve noodzakelijk dat u de basis beheerst. Paulien van Soest is uw cursusleider. Deze cursus 
vindt plaats op woensdagavond van 19:00 tot 20:15 uur en kost € 85,- voor 12 lessen.
Frans voor gevorderden
Op dinsdagavond (start 8 januari 2019) van 19:00 tot 20:15 uur verzorgt Gerry Klaver deze cursus 
die € 85,- kost voor 12 lessen.
Engels voor half gevorderden
Op 17 januari start Lucienne van Deelen met het vervolg voor de groep van afgelopen seizoen 
2018. Dit vervolg vindt plaats donderdagochtend van 10:30 tot 11:45 uur. Wilt u de Engelse taal 
beter beheersen, dan kunt u nog instromen in deze groep. Enige basiskennis is daarbij vereist.  
Engels voor ver-gevorderden
Ook voor deze cursus, die plaatsvindt op donderdagavond van 20:30 tot 21:45 uur (start 17 janu-
ari 2019 ),  zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en ook hier is Lucienne van Deelen uw docent. 
De kosten bedragen € 85,- voor twaalf lessen.
Dit overzicht is verre van volledig. Sociaal-Cultureel Centrum De Brink biedt nog diverse andere, 
bijzonder leuke en interessante cursussen. Kijkt u vooral eens op https://www.debrinkobdam.nl/
programma/categorie/cursussen/. Er zit vast iets voor u bij!

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Een ieder een Gelukkig, Gezond en Sportief 2019 toegewenst en laten we 
elkaar in 2019 respecteren en veel liefde geven.
De technische staf van de KNVB Noord Holland heeft voor de selectie, meisjes 
onder 12 jaar, Sterre Buis en Elynn Reus van vv RK EDO uitgenodigd om in 
januari, 3 x te laten zien wat ze kunnen. Sterre en Elynn veel plezier en succes 
toegewenst namens de club.
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In 2019 willen we zonnepanelen op de tribune gaan plaatsen en de reeds 45-jaar oude kleedka-
mers goed onder handen nemen. Door de verbouwing krijgen we er 1 kleedkamer bij. Tevens wor-
den de riolering, toiletruimtes, doucheruimtes en vloeren aangepast aan de hedendaagse normen. 
De extra kleedkamer is nodig vanwege het toenemend aantal meisjes wat gaat voetballen bij RK 
EDO.  U begrijpt dat de verbouwing van de (oude) kleedkamers veel geld kost en daarom willen 
we o.a. in september of oktober een sportveiling gaan houden. De voorbereidingen hiervoor zijn 
opgestart, nadere info volgt.  

In deze (winter)periode vinden ook altijd weer de gesprekken plaats met de trainers, doorgaan 
of niet en wat kunnen we met elkaar verbeteren/veranderen. Wij zijn blij dat de herenselectie 
trainer, Jeroen Bommels, nog minimaal 1 jaar door gaat bij onze club na dit seizoen. Zowel de 
herenselectie, bestuur, als Jeroen waren hier unaniem over. De selectiedames trainer, Tim Koning, 
heeft besloten om te stoppen met trainen bij de dames na dit seizoen. 

Vanaf 2019 zullen er in de wijken waar oud papier opgehaald wordt door, Het Gilde en vv RK 
EDO, op de zaterdagmorgen, dit door 3 auto’s gedaan worden, aangezien dit nodig is met de uit-
breiding van de wijken o.a. de Buitenplaats. Heb je zin om op de laatste zaterdagmorgen van de 
maand hier een handje mee te helpen, geef dit dan even daar aan Jeroen Klaver, de penningmeester 
van de club, penningmeester.rkedo@gmail.com. 
Alle handjes zijn welkom, naast de seniorenteams van de club die automatisch al ingedeeld wor-
den.

Op de laatste vrijdagen in de maanden januari, februari en maart, vinden in de kantine van RK 
EDO weer de befaamde quiz, Het Beste Team van RKEDO plaats. Jaap Heemskerk, Patrick Laan en 
Jeroen Koning zijn weer druk bezig om er 3 leerzame, mooie en gezellige avonden van te maken. 
De eerste avond is op 25 januari a.s. en u kunt meedoen en u aanmelden via hetbesteteamvan-
rkedo@gmail.com. U hoeft geen RK EDO lid te zijn om u aan te melden als team. Inloop op de 
avonden is vanaf 19.30 uur en de quiz begint om 20.00 uur. Gezien het grote succes van de vorige 
edities, meldt u tijdig aan, want Vol is Vol. Een team bestaat uit max. 4 spelers, bij meer spelers 
vindt er een aftrek plaats in de punten, bij minder dan 4 deelnemers vindt er geen bijtelling plaats. 
We hebben er weer zin in, de editie van 2018 werd gewonnen door het bestuur en de wisselschaal 
staan we graag af in 2019 aan een beter team. 

De competitie begint voor de meeste teams weer in het weekend van 19/20 januari a.s. 
Voor het programma, kijk even op de site, rkedo.nl of op voetbal.nl. 

Programma o.a.: 
19-1-19: RK EDO M-13.1 – Ijburg AFC M-13.1
               RK EDO J -11.2  – SSV/Sporting S -11.2
20-1-19: RK EDO heren 1 – De Valken 1
               RK EDO M-17.2 – Volendam M-17.1 (belangrijk voor de 1e plek)

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan

voorzitter
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Zal het winter worden in onze gemeente? In 1987 was dat wel het geval.
In dat jaar was er ijs en kon ijsbaan ‘t Wijdt eindelijk officieel worden geopend.

Dat gebeurde, traditiegetrouw, op de prikslee. 
Oud-voorzitter Frans Peetoom en de toenmalige 
voorzitter Dirk de Haas hielden een klein wed-
strijdje. De oud-voorzitter won en daar dronk 
men een toekomstborrel op. Verder waren er op 
die dag wedstrijden voor kinderen en schaatsbe-

hendigheidspellen. Op het videokanaal van HKBB  (www.hkbb.nl) en Facebook Berckhout en 
Bobel-Dyck vindt u een filmpje van deze dag.

AGENDA 10-1 T/M 23-1    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 10-1 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Filmmiddag
Vr 11-1 13.30 uur  Berkhout/De Ridder VrvNu Scherven die geluk brengen
Vr 11-1 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 11-1 14.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNu Nieuwjaarsbijeenkomst
Vr 11-1 19.45 uur Berkhout/Kantine VVB Klaverjassen 
Za 12-1 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 16-1 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 16-1 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 17-1 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Thema: Rabobank en Notaris
Vr 18-1 19.00 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 19-1 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 19-1 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 19-1 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 19-1 20.00 uur Avenhorn/Groene Toren  Concert accordeonkwintet 
    Vijfkwarts
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN     
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vr/zo 25/27-1  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Za 9-2 20.00 uur Berkhout/De Ridder Toneelver. KnK Blauw bloed op bezoek
Zo 10-2 14.00 uur Berkhout/De Ridder Toneelver. KnK Blauw bloed op bezoek
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel

Familieberichten

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en cadeau’s die wij heb-
ben ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk.
Het was een onvergetelijke dag.
 Nol - Riet Koning

Iedereen bedankt voor de kaarten - bloemen en mooie erepoort, ter ere van ons 50 jarig hu-
welijk. 
18 December was voor ons een dag met een goud randje.
 Niek en Jopie Blank De Goorn

Bedankt voor de kaarten en bloemen en beterschapwensen tijdens mijn verblijf in Hoorn en 
Amsterdam, dat heeft ons goed gedaan. 
Tevens wensen wij u voor 2019 veel gezondheid en geluk.
 Jan en Anny Floris
 Kolblei 122, 1633 DX Avenhorn

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten, bij ons 50 jarig 
huwelijk. De buren van het sluisje voor de mooie erepoort. Gemeente Koggenland voor de 
gezellige lunch. 
Dank, dank, dank.
Hierbij willen wij u dan ook van harte een goed en vredig liefdevol 2019 wensen.

 Jan en Lea Bakker
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Heel erg dankbaar zijn wij voor de vele blijken van belangstelling en het grote medeleven bij 
het overlijden van onze echtgenote, mam, oma en over-oma

Aafje Visser-Bot

Dit heeft ons heel erg gesterkt - dank daarvoor.

 Nico Visser,
 Verena Thijs en de kinderen en kleinkind,
 Rick en Saskia en de kinderen,
 Pieter.

Dankbetuiging
Het jaar 2018 ligt achter ons, een nieuwe start in 2019 begint. Na 11 mei 2018 kreeg ik ach-
tereenvolgens een hersenaneurysma, hersenvliesontsteking, herseninfarct en nierfalen. Een 
enorm vervelende ervaring.

Van zeer vele van u kreeg ik warme groeten, bloemen en kaarten, ook werd er gebeden, kaars-
jes opgestoken en werden wij aan alle kanten geholpen. Inmiddels gaat het goed met mij en 
hoop in de loop van het jaar weer naar mijn eigen huis te komen. Ik wil u heel hartelijk danken 
voor uw warme ondersteuning, het heeft mij enorm geholpen. 

Ik wens u een liefdevol, gezond en gelukkig 2019.

 Met lieve groet Elisa Baas (ook namens mijn ouders Maria en Henk Braas)
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Tenslotte 

Gevraagd: Hulp op stal voor ong. 3 uur per dag mesten en paarden aan de molen en in de wei 
zetten enige dagen per week.
Mag ook AOW’er zijn. Moet ervaring met paarden hebben.
Tel. nr. 06-23392034.
Berkhout, Westeinde 351A, Huis in ‘t Veld.

Verloren:
28 December j.l. Autosleutelkaart merk Renault fietspad Jaagweg Avenhorn.
Tel. nr. 06-23084401

Gevraagd met ZEER grote SPOED
Bezorgers voor de OCHTENDKRANT Avenhorn en De Goorn.
Inlichtingen bij Ita Bakker, tel. 06-29423302 / 0229-543394

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


