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VAN REDACTIEZIJDE

Na de kou van de afgelopen tijd kunnen we aankomend weekend alvast een 
beetje proeven van de lente.
De Westerkoggeflora komt er weer aan! Van vrijdag 25 tot en met zondag 
27 januari zijn er weer vele mooie tulpen uit de omgeving te bewonderen in 
sporthal De Koggehal in De Goorn.

Komt dit zien! Het thema is dit jaar ‘het circus komt’.
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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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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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Avenhorn           Berkhout        Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 

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, 1645VB Ursem 
scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Januari 
27 jan.  10.00 uur  Ursem pastor Nico Knol, Joke Admiraal
    Oecumenische viering
Februari
 3 feb.  14.30 uur Berkhout   ds. Oane Reitsma
    Bevestiging van ds. Hans Reedijk als predikant van onze Ge-
meente.  
 10 feb.  10.00 uur  Berkhout ds. Bart Seelemeijer 
      Avondmaal

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB Kwadijk
0299 780482
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX Oosthuizen
0299 403894

27 januari ds. B. Stobbelaar Kwadijk
 3 februari ds. H. Reedijk Beets
  m.m.v. Koor Ars Musica Avondmaal
10 februari ds. B. Seelemeijer Berkhout
  Op bezoek bij PG Koggenland
17 februari ds. A. Wessels Oudendijk
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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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WE
Stichting Westfriese Ekklesia

‘POËZIE ALS INSPIRATIEBRON VOOR DE EKKLESIA’
WILNA WIERENGA PREEKT IN DE WESTFRIESE 
EKKLESIA
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op 
zondag 3 februari 2019 om 11.00 uur in de Protestant-
se kerk te Wognum. 
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de West-

friese Ekklesia luidt: “INSPIRATIEBRONNEN VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Bu-
ber, van Meister Eckhardt tot Huub Oosterhuis”. 
In de viering van 3 februari a.s. zal Wilna Wierenga nader ingaan op ‘Poëzie als inspiratiebron voor 
de Ekklesia’. Poëzie speelt een belangrijke rol in de liederen die wij zingen in de Ekklesia. Daar 
halen wij de veerkracht uit voor ons leven. Wilna baseert haar toespraak op de gedichten van Frida 
Vogels. Wilna Wierenga is PKN pastor en geestelijk verzorger in Hillegom en Alphen aan den Rijn. 
Zij heeft ook 6 jaar het koor van onze Westfriese Ekklesia gedirigeerd.
De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te 
Wognum. (De vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand).
Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit 
en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en 
gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 3 
februari te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

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

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 26 JANUARI T/M 1 FEBRUARI 2019
Zat. 26 jan. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 27 jan.  10.00u  Oecumenische viering in de NED. HERVORMDE KERK IN 
  Ursem (hoek Leet), m.m.v. RiKoDeGo IN DE KATH.KERK te 
  De Goorn , geen viering
  19.00u Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 FEBRUARI 2019
Zat. 2 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering, Maria Lichtmis
Zon. 3 febr. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
  19.00u Rozenkransgebed
 
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. 
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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

DEPRESSIE?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

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

Nieuwe klanten: 
scrubbehandeling cadeau

Bel voor meer informatie
of een afspraak:

Irena Keesom 06-81401389
 of mail: i.keesom@hetnet.nl 

Bobeldijk 15,
1647 CD Bobeldijk
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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 

OP ROET IS ER WEER KLAAR VOOR !
In de eerste vergadering in 2019, vullen we een jaarpro-
gramma in met als thema : “ Ver “- licht Op Roet.
Met dit thema vullen wij onze activiteiten in, en kunnen 
dan een afwisselend maar wel inspirerend programma 
brengen.
Samen willen wij dat dit voor alle belangstellende een paar 

fijne uurtjes zijn waarin we samen zoeken naar geloof en inspiratie, voor iedereen. 
Op 2 februari is dit : Zin in muziek waarin het thema dus een verbindende factor zal zijn. Muziek 
afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders. 
Is er voor u een herinnering met dit thema neem dit dan mee, zo versterken wij elkaar. Wat kun-
nen wij voor u betekenen ?
Alle avonden zijn op zaterdagavond en beginnen om 19.00 uur. Achter in de parochiekerk in De 
Goorn komen we samen, iedereen is welkom.
2 februari 2019 - Zin in muziek
Aanvang 19.00 uur- kerk open 18.45 uur.

 
 
Op Roet is er weer klaar voor ! 
In de eerste vergadering in 2019, vullen we een jaarprogramma in met als 
thema : “ Ver “- licht Op Roet. 
Met dit thema vullen wij onze activiteiten in, en kunnen dan een afwisselend 
maar wel inspirerend programma brengen. 
Samen willen wij dat dit voor alle belangstellende een paar fijne uurtjes zijn 
waarin we samen zoeken naar geloof en inspiratie, voor iedereen.  
Op 2 februari is dit : Zin in muziek waarin het thema dus een verbindende 
factor zal zijn. Muziek afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders.  
Is er voor u een herinnering met dit thema neem dit dan mee, zo 
versterken wij elkaar. Wat kunnen wij voor u betekenen ? 
Alle avonden zijn op zaterdagavond en beginnen om 19.00 uur. Achter in de 
parochiekerk in De Goorn komen we samen, iedereen is welkom. 
2 februari 2019 - Zin in muziek 
Aanvang 19.00 uur- kerk open 18.45 uur. 
 

 
Je hebt maar een leven  
Maak ervan wat je kunt 
Er zijn donkere dagen 
En dagen van licht 
Maak ervan wat je kunt 
Je hebt maar één leven 
Als je dat leven weigert 
Heb je geen leven meer. 
 
Hopelijk snel tot ziens: Harry- Nico- Bart- Anneke en Corrie 
“ver”- licht, met Op Roet. 
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Je hebt maar een leven 
Maak ervan wat je kunt
Er zijn donkere dagen
En dagen van licht
Maak ervan wat je kunt
Je hebt maar één leven
Als je dat leven weigert
Heb je geen leven meer.

Hopelijk snel tot ziens: Harry- Nico- Bart- Anneke en Corrie
“ver”- licht, met Op Roet.

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
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PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

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

Nieuwe klanten: 
scrubbehandeling cadeau

Bel voor meer informatie
of een afspraak:

Irena Keesom 06-81401389
 of mail: i.keesom@hetnet.nl 

Bobeldijk 15,
1647 CD Bobeldijk
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Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

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

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” is weer in volle gang.

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.

Deze week ontvangt u de envelop met acceptgirokaart in uw brievenbus.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Comité Kerkbalans

Woensdag 23 januari en donderdag 24 januari 2019 voorleesmarathon op kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen in West-Friesland door burgemeesters, wethouders en raadsleden.

Het Nationale Voorleesontbijt 2019 vindt plaats op woensdag 23 januari. Dit ontbijt vormt de start 
van De Nationale Voorleesdagen. 

De Westfriese Bibliotheken organiseren samen met 20 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 
een voorleesontbijt.
Tijdens het ontbijt om 09.00 uur, lezen 3 burgemeesters, 9 wethouders en 8 raadsleden voor aan 
peuters en kleuters om zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimu-
leren. 

De voorlezers lezen het bekroonde prentenboek van 2019 Een huis voor Harry, geschreven en 
geïllustreerd door Leo Timmers, voor. 
Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat hij mee naar bui-
ten. Hij rent achter haar aan en raakt hopeloos verdwaald. Hoe komt hij nu weer thuis?
Het belooft een spannend uurtje te worden op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

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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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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De voorlezers zijn:
Burgemeesters Posthumus, Wortelboer en Pijl.
Wethouders Nootebos, Groot, Heutink, Broeders, Struijlaart, te Grotenhuis, Bijman, van de Pol 
en Tesselaar. Raadsleden Selders, Meester, Huisman, van de Bosch, van de Geest, Zeilemaker, 
Schouten en Beerpoot

VERTELDINER IN KERKJE OUDENDIJK
VerVOER-ing is op 2 en 3 februari het thema van het be-
faamde  Oudendijker verteldiner, met weer een heerlijke 
hap bij een fraai verhaal. Ook dit jaar presenteert de kok 
een avondvullend vijfgangendiner.
Op zaterdag 2 en zondag 3 februari kunnen eetgrage luis-
tervrienden weer aanschuiven in de ‘driesterrenkerk’ van 

Oudendijk (Dorpsweg 24), waar meester-verteller Willard Mans je meeneemt, dit keer ook letter-
lijk, want de rode draad van de gerechten, gerechtjes en de verhalen is verVOER-ing. Reken dus op 
culinaire kilometers, ontberingen onderweg en voedzame veldslagen. Naast verre reizen gaan we 
ook op tijdreis, en verzonnen reizen zijn de leukste.
Voor deze avonden vraag je belet bij kerkoudendijk.nl, waar een reisticket (couvert) 29,50 pp kost. 
Handbagage gratis! Inschepen op zaterdag vanaf half zeven, trossen los om zeven uur. 
Zondag 3 februari in verband met hoog water een uurtje eerder.

NAAR DE FILM MET DE OBBB.
Nog nauwelijks in het nieuwe jaar of de OBBB gaat alweer een 
activiteit organiseren, met z’n allen naar de film. De mensen 
die zich op gegeven hebben worden verzocht om naar Hoorn 
te komen, om 14.00 uur op zondag 13 januari.
Daar worden we opgevangen en naar de grote zaal gebracht 
waar we een gezellig hoekje voor ons allen samen hebben. De 
29 personen worden getrakteerd op een heerlijk koppie koffie 

met een overheerlijk gebakje. 
Dan is het tijd 15.00 uur om naar de filmzaal te gaan, eerst sanitaire stop en dan in de rij, want we 
moeten even wachten omdat de zaal eerst schoon gemaakt moest worden. Maar het is zover, we 
zitten als vorsten in de stoelen. 
ANDRE RIEU in Sydney met zijn kerstshow. Het is of je er live bij zit. Het is in de grote Town Hall 
met zijn grootste orgel van de wereld met wel 9000 pijpen. We worden vermaakt met Granade, 
Hallelujah, An der schone blauen Donau en nog vele andere shownummers, met natuurlijk de vier 
zangeressen en de drie tenoren  Dit keer geen pauze maar wel toegiften. Half 6 was  het afgelopen 
en moesten we weer naar huis, met de muziek nog in onze oren kwamen we tot de conclusie dat 
dit toch heel anders is dan voor de tv. We hebben allen erg genoten.
 Met hartelijke groeten, Maartje Drost.

De volgende bijeenkomst is  7 februari in de Ridder. Aanvang 13.30 uur. We hopen dat u er weer 
bij bent.
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Bron: betaalrekening, 
Bankenmonitor Consumentenbond 2018

Service

8,6
Internet 

en Mobiel 
Bankieren

8,6
Algemeen

9,2
Klanten geven 

ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!
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WANDEL MEE MET DE SNERTWANDELING.
UITWAAIEN IN DE POLDER ROND OBDAM
Op zondag 10 februari organiseert Stichting ‘t Brakenkerkje uit Obdam de jaarlijkse SNERTWAN-
DELING. Er zijn 3 routes uitgezet:
*  19 kilometer, start 09.00 uur
* 5 kilometer, start 10.00 uur
* 9 kilometer, start 10.00 uur

Deelname kost € 6,00. U kunt u via onze site opgeven en betalen. Dit kan ook aan de start.
U krijgt hiervoor een routebeschrijving en als beloning gratis een kop snert, wij serveren hier 
roggebrood met spek bij!
U kunt ook voor lekkere glühwein bij ons aankloppen en we hebben ook nog een andere soepsoort.
Deze gezellige dag zorgt voor veel aanloop, dus zorg ervoor dat u op tijd start. Het kerkje is open 
vanaf 8.45 uur

De 3 routes kunt u inzien of printen op onze website 
onder Programma Snertwandeling 2019, www.braken-
kerkje.nl.
Voor de kinderen die meelopen, is er een mooie me-
daille als aandenken.
Neem ook uw vrienden of familie mee en blijf lekker 
nazitten in ons sfeervolle kerkgebouw!
Het bestuur van ‘t Brakenkerkje zou u hartelijk verwel-
komen aan de Dorpsstraat 38 te Obdam.

HET LAURENS MORENO ENSEMBLE PRESENTEERT: NOORD-HOLLAND TOURNEE. VAN KERK 
TOT PIANOLAMUSEUM
De muzikale vriendschap tussen de Hongaarse cimbalist Bandi Váradi en de Nederland-
se altvioliste Laurens Moreno leidde tot dit bijzondere duo. 
Zij spelen op zondag 10 februari om 15:30 in de kerk ‘De groene toren’ op Het West 19 
in Avenhorn. 
Zij putten onder andere uit het grote en oude repertoire van de Hongaarse zigeunermu-
ziek en aquerelleren met deze unieke combinatie van instrumenten hun eigen versie op 
het palet van de muziek in Nederland.
Lang geleden hoorde Laurens Moreno een plaat van Hongaarse zigeunerviolist uit de jaren ‘30 op 
een opwindgrammofoon en ze was verkocht voor de Hongaarse zigeunermuziek.

Nu, in het begin van 2019 leidt deze weg door Noord-Holland en zij nodigen u graag uit voor een 
gezellige middag met muziek en een drankje in de pauze.
Kaartjes á €15 kunt u bestellen op de website www.laurensmoreno.com of aan de deur.
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9,2
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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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KLAVERJASMARATHON CAFÉ DE RIDDER IN BERKHOUT ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
Wat was het weer gauw volgeboekt: 92 personen staan op de lijst om deze gezellige dag weer mee 
te maken. Op de reservelijst staan nog 9 personen genoteerd.
Willen alle personen die zich opgegeven hebben, wel even kijken of dit ook op de kalender of 
agenda staat genoteerd? Het zou jammer zijn als iemand van de reservelijst thuis zit en wij met 
open plaatsen zitten te wachten. In geval van verhindering wordt verzocht om dit tijdig te melden 
bij de organisatie.
Inloop met koffie vanaf 13.30 uur en de eerste kaarten worden geschud om 14.00 uur.
Trudy en Guda hebben er zin in om iedereen weer een gezellige klaverjasdag te bezorgen, terwijl 
Alex en Elleke plus bedienend personeel weer als vanouds klaar staan.

Tot ziens op zaterdag 16 februari a.s. Vanaf 13.30 uur.
Trudy en Guda

KOGGEKLASSIEKERS WENST U ALLEMAAL EEN VOORSPOEDIG EN 
MUZIKAAL 2019
KOGGEKLASSIEK kon in zijn jubileumjaar terugkijken op een succesvol 2018. 
De uitvoering in april van de CARMINA BURANA, het meesterwerk van Carl 
Orff, werd een grandioos spektakel met zeer enthousiaste toehoorders.
En onlangs in december heeft het koor samen met het koperkwartet een 
succesvol kerstconcert ten gehore gebracht. Ook op deze uitvoering lovende 

reacties van het publiek en de pers. We mogen dus best trots zijn op de geleverde presentaties.
Nu, in het nieuwe jaar gaat het koor zich richten op de uitvoering van stukken uit twee opera’s van 
Giuseppe Verdi nl. Nabucco en Macbeth.
Nabucco, het eerste grote succes van Verdie is eigenlijk een ontroerend liefdesverhaal tegen de 
achtergrond van een vrijheidsstrijd en machtsstrijd. Een thema dat ook nog heel goed in deze tijd 
past.
Macbeth is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van William Shakespeare en is deels gebaseerd 
op de waar gebeurde geschiedenis van de Schotse koning Macbeth van Schotland.
Weer een prachtige nieuwe uitdaging dus voor het koor en via de Heraut zullen we u op de hoogte 
houden van de voortgang. De uitvoering gaat plaatsvinden op zaterdag 26 oktober in Obdam en 
zondag 27 oktober in Blokker.
Bent u geïnspireerd geraakt door dit artikel en houdt u van zingen komt u dan vrijblijvend sfeer 
proeven en meezingen tijdens onze repetities op woensdagavond om 20.00 uur in de Groene 
Toren, West 19 in Avenhorn.
Kijk ook eens op onze website www.koggeklassiek.nl

Met een voldaan gevoel beginnen wij met de voorbereidingen voor het nieuwe concert en houden 
u op de hoogte.
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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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HET BESTUUR MELDT..
Bob Anthoniesse benoemd tot Lid van Verdienste.
In een bomvolle kantine is Bob Anthoniesse, tijdens de nieuwjaarsreceptie, 
benoemd tot Lid van Verdienste. Dit voor zijn jarenlange inzet bij de jeugd, de 
Technische Commissie, technische ondersteuning bestuur, realisatie digitaal 
instructiebord/-scherm, voortrekker AFAS pilot en ga zo maar door. Bob, van 
harte gefeliciteerd!

FIFA 19 toernooi
Durf jij het aan om het op de PlayStation tegen je ploeggenoten op te nemen? Heb jij zin in een 
leuke middag/avond? Op zaterdag 23 februari organiseren we het FIFA 19 toernooi van RKEDO, 
uitsluitend voor leden van de club! Schrijf je snel in via de volgende link want bij 80 deelnemers 
is het toernooi vol:
https://weplayesports.events/rkedo
Het toernooi wordt gespeeld in de kantine, we beginnen om 16.30 uur. Een kwartier van tevoren 
gaat de kantine open, zorg dat je er op tijd bent! Het toernooi wordt gespeeld op de professionele 
gamecases. Tijdens de groepsfase word je ingedeeld op leeftijd, in de knock-out nemen de besten 
het tegen elkaar op!
De finale wordt gespeeld op een groot 55” scherm, zodat iedereen mee kan kijken. De winnaar 
mag zich een jaar lang de esporter van RKEDO noemen!

Kantine.
Met de BTW- en prijsverhogingen van de kantine inkoop hebben wij ook een aantal prijzen moeten 
verhogen, maar hier staat tegenover dat wij voor de kantine een koelcel hebben aangeschaft zodat 
de aangeboden dranken goed koud geserveerd kunnen worden tijdens warme dagen.

Groet, 
Kees Floris 

Secretaris RKEDO 
Reacties op: secretariaat@rkedo.nl 

Programma heren en dames 1
27 januari  14.00 uur RKEDO 1 – Victoria O 1
    11.00 uur De Blokkers DA 2 – RKEDO DA1

03 februari  14.00 uur Dynamo 1 – RKEDO 1
    14.00 uur RKEDO DA1 – Zaandijk DA1

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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 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!
Nieuw vanaf 1 februari 2019

Dinsdag 09.00 – 21.00 uur De Goorn 72A
Donderdag 09.00 – 17.30 uur  1648 JS De Goorn  
Vrijdag  09.00 – 17.30 uur info@hetkappershuys.nl 
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur 06 15 94 06 97
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De zesde ronde om de KBO beker j.l. donderdag 3 januari 2019.
Het nieuwe jaar begint met 60 deelnemers in de zaal van de Rozenstaete. 
De organisatie is in handen van: Jannie Laan-Smits.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Zesde ronde 

1 Jopie Schaap  5421   agenda: 24-01-2019 Klaverjassen
2 Alie Belkom  5153     
3 Gerry Overtoom  5134     31-01-2019 Keezen/sjoelen
4 Ursula Hoogestein  5103   
5 Jaap Kluft  5100     07-02-2019 Jaarvergadering
6 Corry Mooi  5079
7 Sjaak Laan  4983     14-02-2019 Klaverjassen
8 Piet Houtman  4972   
9 Elly Dekker   4967     21-02-2019 Bingo
10 Paula Reerink                 4962   
     

Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. Aanvang 
14.00 uur.

 Johan van Loodam
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Glas(zetter) nodig?!
• Dubbelglas
• Figuurglas
• Veiligheidglas
• etc, etc..
• Nieuw: nu ook reclame belettering
Wogmeer 84, 1643 NH Spierdijk tel./fax.: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

GEEN
VOORRIJKOSTEN

Vrijblijvende

offerte!
   ichael

GLASVERWERKING

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
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 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten
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 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

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

Knippen en Zo   

Er wordt gewerkt met

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

 Openingstijden: 
 Dinsdag    9.00 - 18.00 uur
 Woensdag    9.00 - 21.00 uur
 Vrijdag    9.00 - 18.00 uur
 Zaterdag    9.00 - 15.00 uur
 Openingstijden kunnen afwijken.

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur
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REPRISE CONCERT QUEEN MEETS ABBA
EVERGREEN 4-5 januari in de Groene Toren in Avenhorn.  
De Groene Toren, het PARADISO van Avenhorn was voor de tweede keer 
voor twee concerten kleurig versierd voor het repriseconcert van Popkoor 
EVERGREEN. De eerste uitvoeringen in november waren zo snel uitverkocht 
dat er op vele verzoek nog twee concerten werden gepland, maar ook deze 
waren weer snel uitverkocht. 

Ook de twee grote videoschermen waren opnieuw opgehangen om het publiek doorlopend fraaie 
informatie te geven. EVERGREEN kwam op met muziek van ABBA en liet direct horen een stevig 
en zuiver geluid te kunnen produceren., Hierna was het tijd voor Freddie Mercury hij begon vanaf 
de video en riep: “ OK, let’s do it!” Dat werd ‘Sombody to love’. 
Het begeleidingsorkest bestond tijdens dit concert uit Maartje Koning op piano, Ruud Schouten 
op gitaar, Jan Bakker op basgitaar en Roy Bult op drums. De muzikanten onder leiding van Patrick 
Rus begeleidden het repertoire van beide groepen, Queen en Abba op een professionele wijze en 
maakten dat iedere song echt helemaal af was. Ook Kees Heddes met geluid, Arnold Kop met alle 
video’s, Chris Zuidema met alle lichteffecten en Joop Schoutsen met posters en flyers droegen bij 
aan het slagen van het concert. Songs als “ You can Dance’, ‘ Crazy little thing called love’ SOS’ 
waren elk een juweeltje en in ‘ I Want to break free’ was de schoonmaker met stofzuiger hilarisch. 
‘Mamma Mia’ viel op vanwege de knappe synchronisatie tussen muzikanten en video , hier had 
Arnold Kop veel tijd in gestoken en er een kunstwerkje van gemaakt. EVERGREEN liet horen ook 
gevoelige songs aan te kunnen. Maartje Koning zong een perfecte solo in ‘Love of my life’ en waar 
gitarist Ruud Schouten op een weergaloze manier de sound van Brian May wist te vertolken. “ The 
show must go on’ was een pareltje met indrukwekkende solo’s en een fraai koor. En hier moest 
natuurlijk een heerlijk vrolijk werk op volgen : Super Trouper’ vlot gebracht door een enthousiast 
EVERGREEN. Geestig was ook het lesje improviseren van Freddie Mercury met het koor, gevolgd 
door ‘It’s a kind of magic’ met sterke solo’s van gitaar en bas. Het publiek stond op de banken 
tijdens het nummer Does Your Mother Know, van Abba “Waterloo’ mocht ook niet ontbreken, 
EVERGREEN zette wederom een spetterende uitvoering neer. 

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
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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.
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info@uitvaartbegeleidingmara.nl
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Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

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

Knippen en Zo   

Er wordt gewerkt met

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

 Openingstijden: 
 Dinsdag    9.00 - 18.00 uur
 Woensdag    9.00 - 21.00 uur
 Vrijdag    9.00 - 18.00 uur
 Zaterdag    9.00 - 15.00 uur
 Openingstijden kunnen afwijken.
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moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  
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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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De titel ‘Killer Queen’ slaat vast op de hoeveelheid vlugge tekst die moest worden gezongen. Geen 
probleem voor EVERGREEN. Klapstuk as ‘Bohemian Rhapsody’, dat knap werd uitgevoerd met pri-
ma solisten. EVERGREEN liet zien en horen wat voor mogelijkheden het heeft. De toegift ‘Thank 
you for the Music’ was terecht voor dit prachtige concert, dat nu voor de vierde keer totaal was uit-
verkocht. En met Happy New Year werd het concert afgesloten, waarna het nog lang gezellig bleef.
Als u nu denkt van, HIER WIL IK OOK BIJHOREN…………………… schroom niet en kom op 
onze repetitieavond even naar de Groene Toren in Avenhorn, hier repeteren we elke donderdag 
van 20.00 tot 22.00 uur. Of kijk voor meer informatie op de website van popkoor Evergreen 
Avenhorn.

 Hans Feld

De muziekvereniging Volharding wenst alle Berkhouters en omwonenden een goed Nieuwjaar toe 
met veel verrassende muzikale momenten.
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De muziekvereniging Volharding wenst alle Berkhouters en omwonen-
den een goed Nieuwjaar toe met veel verrassende muzikale 
momenten. 

 

 
 
Op zondag 6 januari Nieuwjaarsconcert 2019 heeft het Groot 
orkest van onze muziekvereniging een nieuwjaarsconcert verzorgd.  
Dit concert vond plaats in de Kerk van Berkhout en werd goed 
bezocht. Er werd een variërend programma werd uitgevoerd, het 
publiek was enthousiast. 
 
Het voorjaarsconcert 2019 wordt op zaterdag 18 mei gegeven  
in het Dorpshuis De Ridder  Aanvang 20.00 uur. De jaarlijkse verloting 
zal dan ook weer worden gehouden. Het leer- en groot orkest zijn een 
nieuw programma aan het instuderen.   
 
De oud ijzer actie blijft van kracht.  Om reparatie, aanschaf van 
instrumenten en bladmuziek te financieren haalt de muziekvereniging oud 
ijzer/metalen e.d. op. Kleine en grote partijen zijn zeer welkom !! 
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131. 

U steunt onze vereniging !! 
 
Onze vereniging is op zoek naar muzikanten, speelt u op een 
instrument of ooit wel eens gedaan, kom dan luisteren tijdens de repetitie-
avond, iedere dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur.  Het leerorkest repeteert van 
19.00 tot 19.50 uur. 
De muziekvereniging heeft diverse instrumenten in eigen beheer.  
Kijk voor meer informatie op de website of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding. 
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Duitse topkwaliteit voor de laagste 
prijs & die is bij ons zeer verrassend

Sanitair, verwarming en wellness 
showroomopruiming 50% korting

Uw slaapadviseur in Koggenland

www.keukenfavoriet.nl

www.het-slaaphuys.nl

www.roko.nl

Schuifkasten

www.nuance-kasten-deuren.nl

SANITAIR  |  KEUKENS  |  BEDDEN  |  BANKSTELLEN  |  TUINMEUBELEN  |  SCHUIFKASTEN

www.rokowooncentrum.nl ma - vr: 09:00 - 17:30  za: 09:00 - 16:30

Wieder 35,  1648GA  De Goorn  3500 M² Showroom
WOONCENTRUM

KeukenFavoriet

RoKo

Het Slaaphuys

Nuance

Ontwerp en productie

www.bleebit.nl

Bleebit 3D Printen

D é  3 D  P r i n t  P r o f e s s i o n a l

Bleebit 3D Printing
verkoop, advies en printservices

www.bleebit.nl
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“PRINS RIKUS DE 1STE.” REGEERT OVER “LEUTDRECHT”
Ja, jullie lezen het goed carnavalsvereniging De Tempeliers uit De Goorn / 
Avenhorn heeft er weer een kanjer van een prins bij, namelijk Prins Rikus de 
1ste. 
In het dagelijks leven Harry Feld uit De Goorn.

Op maandag 7 januari werd Rikus onthuld tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Koggenland.
Wij, de carnavalsvereniging, zijn enorm blij met deze prins en willen er samen met hem dan ook 
een “Fantastisch” carnavalsweekend van maken.

Hoe het carnavalsweekend er pre-
cies uit komt te zien horen /zien 
jullie nog, maar natuurlijk is er op 
de zondag weer een fantastische 
feestmiddag voor jong en oud met 
ditmaal een echte streetdance act en 
een onwijze DJ en nog veel meer. 
Voorafgaande aan het feestgedruis is 
er natuurlijk weer die prachtige op-
tocht door “Leutdrecht”. Het zou 
prachtig zijn als jullie daar allemaal 
weer aan mee doen. Dit jaar hebben 
we hele mooie bedragen als start-
geld. Ook op maandag hebben we 
weer de 55 + middag, reuze gezellig 

met Gerard Koedooder als muzikale omlijsting, dat belooft dus wat. Binnenkort komen we met 
loten langs de deur, dus stel onze lopers niet teleur. De opbrengst komt weer ten goede aan het 
altijd dankbare ziekenbezoek, de kinder – en de 55+ middag.
Natuurlijk kunnen wij dit niet alléén, daar hebben we jullie bij nodig.
Dus laat werken die creatieve geest, dan wordt het carnaval weer een feest.
Tot ziens in onze “Leutbunker Dolleburg”

Carnavalsvereniging De Tempeliers,
Sponsbob.

afdeling Berkhout/Bobeldijk 
SCHERVEN BRENGEN GELUK
Vrijdagmiddag 11 januari was onze eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.
We startten die middag met veel enthousiaste leden waaronder ook een vijftal nieuwe leden. Fijn 
dat deze dames de weg naar de Vrouwen van Nu hebben gevonden.
Na een welkomstwoordje door onze voorzitter was het woord aan Ellen Ruijter uit de Beemster.

Duitse topkwaliteit voor de laagste 
prijs & die is bij ons zeer verrassend
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showroomopruiming 50% korting
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  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. 
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Ellen vertelde ons over haar hobby: Scherven.
Na het overlijden van haar grootouders , zo’n twintig jaar geleden, kwam Ellen in het bezit van 
wel 30 kisten vol aardewerk- en glasscherven die in de loop van vele jaren waren verzameld door 
haar groot- en overgrootouders die tuinder geweest waren in de Eilandspolder.
Ellen begon met het uitzoeken, schoonmaken en sorteren van de verschillende soorten scherven. 
Daarbij zocht ze naar de herkomst en de leeftijd van al het aardewerk en begon met digitaliseren 
van alles. 
Zo kwam ze aardewerk tegen uit de zestiende en zeventiende eeuw wat weer onderverdeeld werd 
in roodbakken aardewerk, majolica, chinees porselein, delfts aardewerk etc.
Van al deze stukjes maakt zij de mooiste creaties welke ze inlijst of op een andere manier verwerkt.
Elk jaar exposeert ze haar kunst op Hemelvaartsdag in de Beemster. Zeker een aanrader om eens 
te bezoeken.
Wij hebben genoten van haar boeiende verhaal en mooie dia’s.
Onze volgende avond is op donderdag 14 februari om 20.00 uur in de Ridder in Berkhout. Dick 
Rus zal ons dan vertellen over het Rode Kruis. Daarna zal het bestuur verantwoording afleggen 
over het afgelopen jaar. Misschien tot ziens.

Namens het bestuur van de Vrouwen van Nu afdeling Berkhout/ Bobeldijk
Waltraud van der Woude

JAARPROGRAMMA VROUWEN VAN NU 
BERKHOUT BOBELDIJK
Donderdagavond 14 februari 20.00 uur in de Ridder
Jaarvergadering en Het Rode Kruis.

Donderdagavond 14 maart 20.00 uur in de Ridder
Alles over Tarotkaarten

Donderdagavond 11 april 20.00 uur in de Ridder
Gasten en herenavond: Lezing over het ontstaan van de Dam in Amsterdam

Donderdagavond 12 september 20.00 uur in de Ridder
Hoe wandel je naar Santiago de la Compostella 

Donderdagavond 10 oktober 20.00 uur in de Ridder
Duo Zus en Zo uit Hoogwoud.

Donderdag MIDDAG om 14.00 uur in de Ridder
Alles over Sinterklaaspapier.

Donderdagavond 20.00 uur in de Ridder
Lezing door Martijn Pieters over Kerst in de middeleeuwen

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

 

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

Vraag het magazine dan aan via onze website.
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ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

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

 

Bel voor een afspraak.

Maandag gesloten
Dinsdag 13.00 tot 21.00
Woensdag gesloten
Donderdag 8.30 tot 17.30
Vrijdag 8.30 tot 17.30
Zaterdag 8.00 tot 13.00

Veldhaver 11a • 1648 EM  De Goorn • 0229-726464 • www.cintenzhair.nl

BESTEL UW DRUKWERK 
GOEDKOOP EN LOKAAL

BIJ ZEEMAN RECLAMEGROEP

- ALTIJD DICHTBIJ
- SCHERPE PRIJZEN
- ALLES UIT EIGEN HUIS

VISITEKAARTJES VANAF 15 EURO

BRIEFPAPIER VANAF 45 EURO

www.zeemanreclamegroep.nl

100% 
NEDERLANDSE

PRODUCTIE

DEN HELDER
(0223) 523 006

SCHAGEN
(0224) 296 007

LANGEDIJK
(0226) 318 841
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HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Hier weer een berichtje van het Gilde. De drukte bij het Gilde is nog maar 
net voorbij ‘Sinterklaas, kerst, appelbeignets verkopen, zwemfestijn’ of de 
fancy fair staat alweer voor de deur. Maar wat is er in de tussentijd allemaal 
gebeurd?
Begin december heeft iedere groepsavond Sinterklaas uitbundig gevierd, zo 
kwamen er meerdere Pietjes langs en de oudste jongens en meiden hadden 

leuke cadeautjes voor elkaar gekocht. Het waren zeker een aantal geslaagde avonden!
Zondag 20 december 2018, was het alweer tijd voor de jaarlijkse kerstactiviteit. De Gilde rakkers 
hebben van een heerlijke kerstbrunch genoten. Stollen, tulbanden en nog veel meer lekkernijen 
waren aanwezig en de leden mochten kerstbomen knutselen. Het was een smakelijke, gezellige 
en creatieve dag.
Ook de verkoop van onze koninklijke appelbeignets mocht dit jaar weer slagen. Wel 3600 appel-
beignets zijn door de deuren gegaan! 
Kortom het was een gezellige, drukke en geslaagde decembermaand! 

Zondag 20 januari hebben de Gilde kids en leiding door het spelen van verschillende spelletjes 
gestreden tegen andere verenigingen om zo de zwembadfestijn bokaal in handen te krijgen. We 
hebben het daar opgenomen tegen de verenigingen uit Wognum, Nibbixwoud, Lutjebroek en 
Oosterblokker. Het was een geslaagde middag!
Het is alweer bijna tijd voor het jaarlijkse fancy fair weekend. Het fancy fair comité is alweer druk 
bezig met de voorbereidingen om ook dit jaar weer een prachtige fancy fair neer te zetten. Dit 
evenement is dit jaar het weekend van 23 en 24 maart 2019, zet deze datum alvast maar in uw 
agenda! Het wordt dit jaar wederom in d ’Ontmoeting gevierd. De opbrengst van dit evenement 
zal geheel ten goede komen aan de jeugd van het Gilde. Mede hierdoor kunnen we het hele jaar 
onze activiteiten organiseren en kunnen we met Hemelvaart weer gezellig met zijn allen op kamp. 
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Dinsdag 13.00 tot 21.00
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Vrijdag 8.30 tot 17.30
Zaterdag 8.00 tot 13.00

Veldhaver 11a • 1648 EM  De Goorn • 0229-726464 • www.cintenzhair.nl



32 33

Maar zonder uw hulp kunnen wij dit weekend niet realiseren daarom komen wij vrijdag 8 febru-
ari langs de deuren in Avenhorn en De Goorn om spullen op te halen voor de prijzen van het rad 
van avontuur. Elk jaar wordt het Gilde gesponsord door verschillende bedrijven uit de omgeving 
ook dit jaar vragen wij daar weer uw aandacht voor. Bent u een startende onderneming uit de 
omgeving en lijkt het u leuk om ons de sponseren? Neem dan contact met ons op via het volgende 
email adres: info@hetgildeavenhorn.nl

De leden, de leiding en het bestuur van Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde kijken terug op een 
prachtig 2018 en hopen er dit jaar weer een prachtig jaar van te maken. 

Groetjes het Gilde

HEBT U ZICH VOORGENOMEN OM IN 2019 TE VRIJWILLIGERSWERK GAAN DOEN???
Zorgcentrum “ De Berkenhof” is op zoekt naar vrijwilligers :
Wij zoeken vrijwilligers voor :
Het restaurant, taak is ter ondersteuning van de keuken.
Frequentie: vrijdag en maandag eens in de veertien dagen van 11.30 uur tot 14.00 uur ,
Kegelen, taak vraagt fysieke inspanning, want de kegels moeten na iedere worp worden opge-
raapt.
Frequentie: vrijdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur, eens in de veertien dagen.
Duo Fiets: taak is fietsritje maken op de duo fiets naast een van onze bewoners.
Frequentie: op maan-, woens-, of vrijdagmiddag fietsritje maken met een bewoners die je daar 
groot plezier aan beleeft.
Daarnaast zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers, voor een bezoekje, een kopje koffie drinken, 
praatje maken, zingen, een wandeling maken of een spelletje doen etc, het is allemaal wenselijk. 
Dus kom eens langs....
Het voorjaar komt er weer aan en onze bewoners gaan ontzettend graag naar buiten en krijgen 
graag wat extra aandacht en hartelijkheid. Heeft u nog wat tijd? kom naar “de Berkenhof”, onze 
bewoners stellen het zeer op prijs.
Bel, of kom langs, of neem contact met de dagbestedingscoach op.
Tel 06 22012170
Ingrid Out en Joke Walstra,
Dagbesteding, Berkenhof
ingrid.out@omring.nl
joke.walstra@omring.nl

BURENOVERLAST OF CONFLICT? 
BEL VOOR GRATIS HULP, INFORMATIE OF 
ADVIES BIJ O.A;

Tuinperikelen, geluidsoverlast, pesten, huisdieren of kinderen
Buurtbemiddeling Koggenland 06-394 066 97
e-mailadres: info@debemiddelingskamer.nl
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Heeft u belangstelling voor de functie van coordinator of wilt u zelf bemiddelen bij 
burenconflicten? Dat kan! De vacature en overige informatie is te lezen op onze website 
www.debemiddelingskamer.nl
Buurtbemiddeling is een initiatief van de Gemeente Koggenland en Gemeentelijke Woningbedrijf 
Koggenland

BERREKIE BEUKIE, WIE OH WIE?
Wie oh wie heeft de notulenboeken en andere administratie van Berrekie Beukie? Ik ben bezig 
met een verhaal over deze jeugdclubs voor het jaarboek van de Historische Kring Berckhout 
Bobeldijck en zou er heel blij mee zijn! Aaf den Ouden bijvoorbeeld schijnt heel lang een map 
bijgehouden te hebben, maar waar die map gebleven is......? Misschien bij iemand op zolder? 
Hoor het graag! 
 Ria Corveleijn
 0229 551652 
 corveleijn@quicknet.nl

IJSCLUB DE GOORN GROEIT ALS KOOL!
Net als ieder seizoen schaatst de jeugd van De Goorn iedere zaterdag met de 
lokale IJsclub op “onze” Westfries. Of het nu de leuke trainers zijn of vanwe-
ge het natuurijs van afgelopen seizoen, maar feit is we dat we dit jaar met 52 
leden een groot deel van de ijsbaan bezetten. 

Nellemieke, secretaris en jeugdcoördinator, vertelt: “Het is hartverwarmend 
om te merken hoe enthousiast de jeugd is om te gaan schaatsen. We verzamelen iedere zaterdag 
bij de bibliotheek, en als je dan al die blije koppies ziet, dan is mijn dag weer goed.” 

De kinderen krijgen les van vrij-
willigers. Nellemieke: “We hebben 
drie groepen, waarin de kinderen 
op leeftijd en schaatservaring wor-
den ingedeeld. Om alles in goede 
banen te kunnen leiden hebben 
we best veel trainers nodig. Naast 
een aantal vaste krachten zijn er dit 
jaar ook een aantal oud-leerlingen 
die les geven. Dat is toch prachtig 
hoe we op deze manier verschillen-
de generaties aan elkaar verbinden. 
Daar ben ik trots op!”
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Lijkt het je ook leuk om te leren schaatsen? Je kunt je al inschrijven voor volgend seizoen via het 
aanmeldformulier op de website. Mocht je liever training willen geven, dat kan door een mailtje te 
sturen naar info@ijsclub-de-goorn.nl. Indien je op de hoogte wilt blijven van “het wel en wee” van 
onze vereniging, volg ons dan op Facebook.

KOGGENLANDERS IN DE PEN
NOORD IERSE KINDEREN OP BEZOEK IN KOGGENLAND IN 1994
Jarenlang woedde er een venijnige, gewelddadige burgeroorlog tussen de protestanten en katho-
lieken in Noord-Ierland. In de hoofdstad Belfast was het toen onmogelijk om b.v. als protestant en 
katholiek samen over straat te lopen.
Via een organisatie ontstond het idee om jongeren van beide godsdiensten uit te nodigen voor een 
vakantie van een week of 3, ze onder te brengen bij protestantse en katholieke gezinnen, opdat 
ze - ook naast vakantie – in een vreedzame omgeving een beter begrip voor elkaar ontwikkelen. 
Zo kwamen Claire, protestant en Sara, katholiek, 3 weken bij ons logeren. Om deze vreedzame 
omgeving te creëren hadden wij besloten om onze gebruikelijke echtelijke ruzies voor week of 3 
uit te stellen.
Zo kwamen Claire, protestant en Sara, katholiek, rond een jaar of 16/17, bij ons logeren. Ze waren 
midden in hun pubertijd en de eerste avond moest ik ze al uit ons lokale café “de Ridder St. Joris” 
halen. Afspraken maken ging soepel, je eraan houden moeilijker, “saying yes, doing no” herinner 
ik mij. De protestantse deed mee aan een katholieke vlagverbranding tijdens de z.g. “orange day” 
en keerde enigszins gedrogeerd terug, denk ik. 
Ook werd er tijdens een winkelmiddag in Middenwaard iets meegenomen zonder te betalen. 
Sommige gastadressen zegenden de dag van hun vertrek! 
De 2 meisjes met verschillende godsdienstige achtergrond trokken gezellig met elkaar op en bij 
hun vertrek plengden ze diverse traantjes tijdens het afscheid. Het was a “wonderfull holiday” 
geweest. Dit voor een ieder, die veel tijd en energie aan deze uitwisseling heeft besteed en teleur-
gesteld raakte over hun houding en het resultaat.
Hoe gaat het met ze? Ik mailde na 13 jaar met Noord Ierland en kreeg de volgende mail terug 
(maar in het Engels, het lijkt mij leesbaar): Dear Nel an Gerrit, I received your letter. I was over-
whelmed, that you remember me. I want to thank you for the amazing three weeks, and your 
amazing hospality. I am 39 years old and I am a make-up artist, not married. I want to send you 
photo’s and want just to say, that how a beautiful thing it is that you remembered Sara and me. 
I don’t see Sara any more. God bless you, I will be in touch, Claire
Wij een weekeind naar Belfast?   
 Nel en Gerrit Schuijtemaker 
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AGENDA 24-1 T/M 6-2    
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 24-1  De Goorn KVG Jaarvergadering
Do 24-1 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen
Vr 25-1 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Vr/zo 25/27-1  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Za 26-1 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 30-1 17.00 uur   SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 30-1 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 31-1 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Keezen/Rummikub
Vr 1-2 19.00 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 2-2 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 2-2 18.30 uur Oudendijk/Kerk Verteldiner
Za 2-2 19.00 uur De Goorn/Kerk Op Roet “Ver”-licht Op Roet
Zo 3-2 17.30 uur Oudendijk/Kerk Verteldiner

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN     
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
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
Zo 17-3 15.00 uur Berkhout/Kerk De Optimisten
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Za 6-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Con Zelo
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za 18-5 20.00 uur Berkhout/De Ridder Muziekver. Volharding Voorjaarsconcert
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
    

Familiebericht

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd, tijdens de ziekte en na het overlijden van 

Herman de Cocq van Delwijnen

Een ieder koos hiervoor een eigen manier: in de vorm van woorden, bloemen, praktische hulp 
of een luisterend oor. 
Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

 Dien Koster, Ton Rustenburg
 Arie Paauw en Hans Jasper
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Tenslotte 

2 jonge witte Nederlandse hangoordwergkonijntjes. Lief en aanhankelijk. Mogen eind januari bij 
hun moeder weg. Mogen samen of los van elkaar naar een nieuw onderkomen. Bij interesse graag 
contact opnemen met tel. 06-45217804 (Berkhout).

Gratis af te halen een kinderstapelbed met matras afm. 145x70 cm. (tot leeftijd ca. 10 jaar) en 2 
traphekjes voor onder en boven aan de trap. Alles weinig gebruikt. 

Tel. 06-51535928

Gevraagd:
Wie vindt het leuk, heeft tijd en zin om op maandag, dinsdag en donderdag of 1 of meerdere ge-
noemde dagen een (oude) Jack Russel uit te laten (tussen ± 12.00-13.00 uur)? Avenhorn.

Bel 06-55371805

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

Beste dorpsgenoten, wij zijn op zoek naar een interieurverzorgster voor ± 4 uur per week. 
Kunt u ons helpen? Graag!
 
 Maria en Henk Braas, West 39, Avenhorn, tel. 06-53741031

“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 de drukkerij te wenden. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk WOENSDAG 30 JANUARI 2019 vòòr 17.00 
uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


