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Redactieleden, inleveradressen kopij:
Ella Wijnker Grosthuizen 17A 1633 EK Grosthuizen 0229-544060
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Annemarie Wijte Westeinde 351 1647 MV Berkhout 0229-551393
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstr. 32  1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk woensdag 13 februari 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
Nieuw bij de redactie, even voorstellen.
Ik ben Els Hagebeuk en sinds jaar en dag een trouwe lezer van de Heraut. Na een lange loopbaan 
in het onderwijs geniet ik nu van mijn pensioen en toen ik een oproepje zag staan voor een 
redactielid, heb ik mij aangemeld. Ik heb nu een paar redactievergaderingen bijgewoond en gezien 
wat er komt kijken voor de kopij naar de drukker gaat.
De Heraut ligt bij ons altijd binnen handbereik. Ik lees meestal eerst de tenslottes, de agenda en 
de huisartsenberichten, waarna ik me verdiep in het wel en wee van het verenigingsleven. Wat 
me altijd weer verbaast is de grote hoeveelheid activiteiten waar verslag van wordt gedaan, of die 
aangekondigd worden. Hopelijk kunnen wij als redactie ook dit jaar weer veel kopij tegemoet zien.
Als u tenslottes wilt aanleveren, hoop ik dat u de weg naar mij kunt vinden, mijn adres staat 
bovenaan de bladzijde. Ik wens u veel leesplezier.
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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 Dijklander Ziekenhuis, 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 Dijklander Ziekenhuis, 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 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS, 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
Email: 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 fi nanciën, 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 en 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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De Huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te 
Berkhout is wegens vakantie gesloten van: 

Maandag 4-02-2019 t/m vrijdag 8-02-2019
 
Voor dringende zaken neemt tijdens deze periode 
waar: 

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

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

tel: 0229-297800.
Met vriendelijke groet, 

 Team huisartsenpraktijk Berkhout
 J. Sturris & H.A. Bergmeijer

  
KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK
predikant: ds. H. Reedijk Kwadijk 36 1471 CB  Kwadijk
     0299 780482
scriba: W. Koole  IJsselmeerdijk 4 1474 MX  Oosthuizen
      0299 403894
10 februari ds. B. Seelemeijer Berkhout
 Op bezoek bij PG Koggenland
17 februari ds. A. Wessels  Oudendijk
24 februari ds. H. Reedijk  Kwadijk
 Vesper  - Aanvang 16.30 uur
  3 maart ds. H. Reedijk  Middelie
 Gezamenlijke dienst met Doopsgezinde Gemeente

    
Avenhorn                Berkhout      Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 
Vo or pastorale zorg rondom sterven en uitvaart, aanvraag huwelijk, doop, belijdenis 
kunt u contact opnemen met de scriba mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder 06-47 26 49 
66  Noorddijkerweg 15, Ursem 1645VB Ursem scriba@pg-koggenland.nl
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KERKDIENSTEN
Februari
10 feb.        10.00 uur Berkhout ds. Bart Seelemeijer      
    Avondmaal
17 feb.        10.00 uur    Avenhorn  dhr. Kees van Lenten  
24 feb.        10.00 uur    Berkhout ds. Henk van Olst   

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

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 9 T/M 15 FEBRUARI  2019
Zat. 9 febr. 16.30u.   Rozenstaete; Communieviering
Zon. 10 febr.  10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v “Shaloom”
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 16 T/M 22 FEBRUARI 2019
Zat. 16 febr. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 17 febr.  10.00u   Eucharistieviering m.m.v het Dominicuskoor
    Jubileumviering voor 3 koor koorleden .
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden:   Wijnand Schouten, 90 jaar
          Kees Pronk, 86 jaar
          John Reus, 46 jaar
       
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 
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VAN DE BESTUURSTAFEL:
Op 13 en 14 februari a.s. worden er een 80-tal zonnepanelen geplaatst op het 
dak van de tribune. Deze zonnepanelen zijn voor een groot deel gesponsord 
door de leden van de Club van 100 van RK EDO. Door de plaatsing van 
de zonnepanelen wordt RK EDO voor een groot deel voorzien in de electra 
behoefte, de lichtmasten van de diverse velden uitgezonderd. De lichtmasten 
van het A-veld en het trainingsveld zijn van de Gemeente en wij zijn in gesprek 

met de Gemeente om daar ook een goede oplossing voor te vinden, zodat de gaslampen vervangen 
kunnen worden door ledlampen.

Sterre Buis en Elynn Reus van RK EDO meisjes onder 12 jaar zijn door de KNVB Noord Holland 
wederom uitgenodigd om diverse wedstrijden te spelen. Dit zal op 3 februari gebeuren in Boskoop, 
waarbij o.a. wedstrijden gespeeld worden tegen meisjes -12 jaar van Zuid Holland en Utrecht. 
Sterre en Elynn veel succes en plezier toegewenst namens de club.

Op vrijdagavond 15 maart a.s. vindt de Jaarvergadering plaats van de Club van 100, de leden 
zullen nog een aparte uitnodiging krijgen. Bent u nog geen lid en wilt u wel de Jaarvergadering 
bijwonen, dan kan dat natuurlijk altijd. U bent van harte welkom in de kantine van ons complex 
De Krom.

Op zondag 10 februari organiseren de Koggenlandse voetbalverenigingen in de Koggehal wederom 
het bekende Boardingtoernooi voor de jeugdteams. Vanaf 10.00 uur kunt u de jeugdteams 
bewonderen, op rkedo.nl kunt u het volledige speelschema inzien.

Wilt u als milieu bewuste 18- tot 75 jarige ook uw bijdrage leveren? 
Door mee te helpen met het oud papier ophalen, doet u zeker een prima zet, het is gezellig en 
u bent lekker bezig. Op de zaterdagmorgen om de week wordt er in De Goorn en een deel van 
Avenhorn oud papier opgehaald. Als u een paar keer per jaar uw bijdrage levert, dan zijn wij er 
goed mee geholpen. Opgave dan wel nadere vragen kan bij de penningmeester Jeroen Klaver, via 
penningmeester.rkedo@gmail.com.

Alvast voor in uw agenda, in het weekend van 31 mei t/m 2 juni a.s. vindt weer het traditionele 
Reus en Bark jeugdtoernooi plaats op sportcomplex De Krom van RK EDO. Alle jeugdteams van 
RK EDO zullen aan het toernooi meedoen en het is altijd weer een prachtig spektakel op de 
speeldagen. Nadere info volgt.

Hoofd Jeugd Opleidingen gezocht bij vv RK EDO. 
RK EDO met een kleine 300 jeugdleden is de grootste voetbalclub in de Gemeente Koggenland en 
wij zijn op zoek naar een opvolger van Kevin Vreeker, de huidige Hoofd Jeugd Opleidingen. 
Durft u deze uitdaging aan, dan krijgt u er heel veel voor terug. 
Op de site rkedo.nl vindt u de volledige vacature en nadere uitleg over de functie. 

De eerste avond van de quiz Het Beste Team van RK EDO is weer geweest en als winnaar is het 
4e team gehuldigd. Op vrijdagavond 22 februari en 29 maart a.s. zijn de volgende avonden waarop 
u weer van harte welkom bent. Er is nog niets beslist, dus als u als team de eerste avond niet kon, 
op 22 februari wordt u weer verblijd met de mooie vragen van Jeroen Koning, Patrick Laan en Jaap 
Heemskerk, tot de 22e .

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan, voorzitter RK EDO

Voor het volledige speelschema kijk op rkedo.nl of op voetbal.nl
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VERVANGING BRUGGEN WIEKEN EN BONKELAAR AVENHORN 

 

Vanaf 4 februari t/m 1 maart worden twee bruggen in 
Avenhorn vervangen. Het betreft de bruggen bij  Bonkelaar-
Park en Wieken-Park. Beide bruggen worden gelijktijdig 
vervangen, waardoor er die periode geen doorgaand fi ets- 
en voetgangersverkeer mogelijk is. 
Andere route kiezen
Om van de Rietvoornlaan naar de Wieken of Bonkelaar te komen  (of andersom) kunt u het beste 
via de Buitenroede of via de Kolblei via de brug naar het West fi etsen of lopen.
Vervangen bruggen
In Koggenland worden alle bruggen zo onderhouden, dat ze veilig blijven. Indien nodig, worden 
bruggen vervangen. In totaal worden er dit jaar in Koggenland vijf bruggen vervangen. De 
twee bovenstaande bruggen in Avenhorn en drie bruggen in Obdam: omgeving Weerepad en 
Anemonenstraat/Tulpenstraat. 

WINTERWANDELING IN DE POLDER WERELDERFGOED BEEMSTER EN VEENPOLDER 
BEETSKOOG
Op zondagmiddag 10 februari 2019 organiseert eetcafé Les Deux Ponts in Oudendijk NH, weer 
een echte Winterwandeling. Struinen door het schitterende winterlandschap en genieten van 
de oostenwind laat de gids de mooiste plekjes van de veenpolder Beetskoog en Werelderfgoed  
Beemster zien. Wij lopen over het nieuwe weilandpad* van Oudendijk naar Beets met een 
trekpontje over de Waterling. Onderweg kijken wij naar wintergasten o.a. smienten, koperwieken, 
kramsvogels, wintertalingen, goudplevieren, zilverreigers en honderden kolganzen die in het 
Veenweidegebied de polder Beetskoog overwinteren. Vervolgens lopen wij door het dorpje Beets 
en langs het oudste stukje land de Beemster, de veenpolder Kruisoord, vroeger een schiereilandje 
in het Beemstermeer, terug naar Oudendijk.  
TIP !!   Neem kijker mee en trek warme winddichte kleding en stevige waterdichte wandelschoenen 
aan. *honden niet toegestaan op weilandpad !!

Start : 14.00 uur
Plaats : Slimdijk 2 in Oudendijk NH
Lengte : ong. 8,4 kilometer
Duur : 2,5 uur
Kosten : € 3,50 per persoon, kinderen tot 12 jaar € 2,00
Voor meer informatie: bel naar tel. 0229-541275 of met Theo Neefjes gids IVN Westfriesland 
0229-553183

RIDDLES IN “DE PIANOKAMER”
De succesvolle Heerhugowaardse Irish Folk Group Riddles rukt verder op in West 
Friesland. Na een aantal optredens in onder andere Heerhugowaard, Ursem, Sint Pancras, De 
Goorn en Nieuwe Niedorp wordt Spierdijk aangedaan.
Op zondag 17 februari treedt Riddles op in “De Pianokamer” 
Spierdijkerweg 112, 1641 LW Spierdijk



14 15

Het concert begint om 14.30 uur.  Zaal open om 14.00 uur
Entree bedraagt 8 euro
Reserveren gewenst en kan via 0229 56 3430
De mannen van Riddles kenden elkaar al langer in de jazzwereld, toen ergens eind vorig jaar het 
idee ontstond om iets met Ierse muziek te gaan doen. Dat resulteerde in een band die traditionele 
Ierse muziek brengt in een ongebruikelijke bezetting.
Ierse liedjes bevatten veelal alle ellende die een mens maar kan overkomen, treurigheid ten top, 
maar op de een of andere manier roepen zij juist een sfeer van vrolijkheid op. Concerten van 
Riddles worden dan ook al gauw een feestje. 

 

 

THE VOICE SENIOR IN OBDAM!
Obdam – in ’t Brakenkerkje Dorpsstraat 38 in Obdam, staat zondag 17 februari 
een prachtig akoestisch optreden van Guido Lamm op het programma, 
bekend van The Voice Senior 2018.
Guido Lamm is zanger van het Nederlandse luisterlied en kleinkunst en zingt 
liedjes die tot de mooiste uit het Nederlandse repertoire gerekend mogen 
worden. Zijn heldere bariton klinkt doorleeft en is karakteristiek. Daarbij heeft 

hij een prachtige stem. Guido voelt en beleeft waarover hij zingt en weet daardoor het publiek te 
raken. Onlangs heeft hij meegedaan met de 1e The Voice Senior 2018 met Marco Borsato als Coach. 
In 2012 in Carré en in 2016, 2017 in het DeLaMar theater: De Grande Finale van het Nationale 
Ouderen Songfestival.
We zijn blij dat hij enthousiast is en bij ons wil komen in ons knusse sfeervolle kerkje waar de koffie 
en thee voor u klaar staat.
Het optreden begint 14.30 uur, kijk voor meer informatie en reserveren  op www.brakenkerkje.nl 

 

 

SPAANSE SFEREN IN ’T BRAKENKERKJE OBDAM.
Obdam-In ’t Brakenkerkje Dorpsstraat 38  staat zondagmorgen 17 februari 
een optreden van Jasper Iturrospe op het programma.

Kom luisteren naar deze spaanse gitaar virtuoos Jasper volgt momenteel zijn 
master studie klassiek gitaar aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
gitarist Gabriel Bianco. 

Met klassieke gitaar brengt hij een eigen programma uit verschillende stijlen, met een voorliefde 
voor Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek.
Sinds de voorbije jaren staat Jasper regelmatig op podia in voornamelijk Nederland en België met 
een eigen selectie aan gitaarmuziek. Naast zijn solo programma werkt hij momenteel met andere 
muzikanten aan nieuwe projecten. 
 
De naam Iturrospe heeft hij te danken aan zijn grootvader die op jonge leeftijd deze naam vanuit 
het Spaanse Baskenland met zich mee naar België bracht. Het optreden begint om 11.00 uur, kijk 
voor meer informatie en reserveren op www.brakenkerkje.nl 
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TEMPELNIEUWS VOOR ALLE LEUTERIANEN UIT LEUTDRECHT
Hallo leuterianen, in het eerste weekend van maart barst het carnaval weer los 
in Leutdrecht. Onze kersverse Prins Rikus heeft er onwijs veel zin in, samen met 
zijn hofdames en de raad van …….. (wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken om 
tot de elf te komen). Hoe gaat het carnavalsweekend eruit zien, natuurlijk gaan 
we weer op bezoek bij de diversen scholen in Leutdrecht, om al die mooie 
creaties te bewonderen en natuurlijk de polonaise te dansen. Op de zaterdag 

doen we het altijd dankbare ziekenbezoek. Op zondag 3 maart is er dan die grandioze optocht door 
Leutdrecht. De optocht gaat weer als vanouds via Het West, Koningsspil, Rietvoornlaan, Alver en 
Dwingel naar leutbunker Dolleburg. 
Het carnavalsthema is dit jaar “Superhelden” en iedereen heeft natuurlijk wel een super held. 
Wij hopen dat iedereen weer meedoet, zodat we een spectaculaire grote optocht krijgen. Want 
Leuterianen het zou toch zonde zijn als het carnaval verdwijnt uit Leutdrecht, dat moeten we 
niet willen. En daarom hebben we leuke aanmoedigingsprijzen, kom je met een versierde fiets of 
skelter dan krijg je alvast 5 euro. Doe je mee als loopgroep van tenminste 4 personen, dan krijg je 
5 euro per persoon, tot een maximum van 50 euro. En dan de wagens getrokken door een tractor 
of auto, 100 euro startgeld. Nou dat is toch prachtig, dus allemaal komen. Wil je meedoen aan de 
optocht geef je dan op tot uiterlijk 24 februari via cvdetempeliers@gmail.com 
Doe je liever hand – en spandiensten voor onze vereniging meld je dan ook aan op bovenstaand 
mailadres. Na de optocht barst er weer een fantastische feestmiddag los voor jong en oud, met 
ditmaal een echte streetdance act en een onwijs gave DJ. Op de maandagmiddag sluiten we het 
carnavalsweekend weer af met natuurlijk Gerard Koedooder. Ook wordt op deze middag weer 
een erelid bekend gemaakt en is er de trekking van de grote loterij. Binnenkort krijgen jullie de 
carnavalsfolder in de bus en komen we weer met loten langs de deur, stel onze lopers alstublieft 
niet teleur. De opbrengst komt weer ten goede aan het ziekenbezoek,  de kinder – en de 55+ 
middag.
Alaaf Alaaf Alaaf

Carnavalsvereniging De Tempeliers
Sponsbob (oud prins der Tempeliers)

LEKKER LOPEN IN DE VROEGE LENTE:
3 MAART RUNNERSWORLD-POLDERLOOP ARO 
OBDAM
Zondag 3 maart – Dag van de Runnersworld-
Polderloop, het jaarlijkse loopevenement van 
atletiekvereniging ARO’88. Het kan vriezen of 
dooien begin maart – vorig jaar kon er op 4 maart 

nog net geschaatst worden op natuurijs…… Maar wat voor weer het ook wordt, meedoen 
aan de Polderloop is altijd een goede start van je zondag!
Hardlopers kunnen kiezen uit diverse afstanden: 1 en 3 km voor de jeugd tot en met 15 jaar en 5 
en 10 km voor 16 jaar en ouder. Er zijn leuke prijzen voor de snelsten per leeftijdscategorie.  
Je kunt je voor de hardloopwedstrijden opgeven via www.inschrijven.nl, maar ook op de dag zelf. 
Wandelliefhebbers kunnen een mooie route van 10 km lopen door het buitengebied om Obdam 
en heerlijk uitwaaien in de polder. Je krijgt een duidelijke routebeschrijving mee en onderweg is er 
ook een koffie-/theestop binnen, met sanitaire voorziening.
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Inschrijving, start en fi nish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover 
het station. 
Start 1 en 3 km:   10.00 uur
Start 5 km:   10.30 uur
Start 10 km:   11.15 uur
Start wandelaars:   9 – 10 uur
Inschrijfgeld: Hardlopen: t/m 15 jaar € 2;  vanaf 16 jaar € 6 (€ 5 bij voorinschrijving);
Wandeling: € 5 (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Alle verdere informatie kun je vinden op www.aro88.nl, onder Polderloop 2019. 
We zijn blij met onze sponsors, die ons evenement mede mogelijk maken.
Wil je in een groep trainen, bijvoorbeeld om je voor te bereiden op de Polderloop? Kom dan 
eens meetrainen bij ARO! Dat kan op dinsdag- en/of donderdagavond 20 – 21.15u. Daar krijg je 
afwisselende trainingen waarmee je je looptechniek verbetert, én je loopt veilig op een verlichte 
baan, gezellig binnen een groep. Nieuwe leden altijd welkom! Voor informatie over (tijdelijk) 
lidmaatschap zie www.aro88.nl of kom gewoon een paar keer kijken en meedoen!
 

  

BAKKER KONING 

HERFSTTOERNOOI 
5 t/m 14 oktober 2018 

 
 

 
 
Heb jij je al ingeschreven voor het leukste en gezelligste tennistoernooi van het jaar?  
 
U kunt zich vanaf 17 jaar (online) inschrijven. Uiteraard spelen wij in verschillende speelsterktes 
en leeftijdscategorieën. Stel jij jezelf voor als de nieuwe 'Tennis Koning(in)' op 14 oktober? 
 
Leeftijdscategorieën:  17-plus, 35-plus, 50-plus 
 
U kunt zich tot 21 september digitaal inschrijven via  tcwesterkogge.nl of tcwesterkogge.nl 
 
Doe mee en mis geen dag van dit oergezellige toernooi. 
 
De toernooicommissie 2018 bestaat uit: Jaap Bakker, Gerard en Karla Borst, Rein en Miranda 
Otten, Jannie Vet, Jolanda Negenman (wedstrijdleider). 
       

TENNISVERENIGING WESTERKOGGE ORGANISEERT HET 
“DE GROST WESTERKOGGE OPENDUBBEL TOERNOOI”
Het toernooi  wordt gehouden van 9 tot en met 17 maart 2019 op 
het tennispark van TC Westerkogge aan Het Veer in Avenhorn. 
Inschrijven kan tot 17 februari. 
60-plus: Ook dit jaar is er aan de sportieve tennissers boven 
de 60 gedacht. Zij kunnen zich namelijk inschrijven in de 60+ 

categorie van de herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in speelsterkte 7 of 8. Het toer-
nooi wordt gespeeld in herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel in de categorieën 4, 5, 6, 
6,35+, 7, 7,35+, 7,60+ en 8,17+.
Inschrijven: inschrijven kan via de website toernooi.nl of op de toernooipagina van 
www.tcwesterkogge.nl.
De toernooicommissie verwacht ook dit jaar weer een groot deelnemersveld uit de hele regio en ziet 
er naar uit alle tennisliefhebbers weer te verwelkomen op het tennispark in Avenhorn voor een nieuwe 
editie van het “De Grost Westerkogge Opendubbel toernooi!” 

ZELFONTMOETINGSWEEKEND
In een rustige omgeving kan je van 12- 14 april 2019 een weekend lang tijd nemen voor je zelf en 
sta je bewust stil om te ontdekken wie je bent en waar je behoefte aan hebt.
Gun jezelf de ervaring om de diepere zin van het leven op het spoor te komen en zo te werken aan 
je eigen levensgeluk. Met div. thema’s geeft dit weekend je handreikingen.
Je leert daardoor bewuster keuzes maken en positief in het leven te staan.
Het is een ervaring- en werk weekend en voor iedereen toegankelijk zowel voor alleengaanden als 
voor stellen. (vanaf 18 jaar) Dankzij de vrijwillige inzet van alle medewerkers kan de kostprijs zo 
laag mogelijk worden gehouden. Het weekend is geheel verzorgd.
Wil je meer uitleg van dit unieke, waardevol en onvergetelijk weekend? 
Kom dan, geheel vrijblijvend,  naar onze info avond waar je met al je vragen terecht kan. 
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Je bent van harte welkom op donderdagavond 28 febr.  op Molenhof 56 te Avenhorn bij Coos 
en Nel Imming van 20.00 uur tot 22.00 uur. We hebben iemand uitgenodigd die haar persoonlijke 
ervaring komt vertellen. Het zou prettig zijn als je je van te voren even aanmeldt. 
Dat kan op tel. no. 0229 54 2488 of  06 10808820  of per email: imming@quicknet.nl
Ook kan je kijken op de website:  www.encounter.nl
Gun jezelf dit weekend. Gewoon doen! 

NEW BRASS & RHYTHM NAAR JEUGDFESTIVAL SCHOONHOVEN
De eerste maand van 2019 is alweer voorbij, en ook het eerste optreden 
van de Kunst naar Kracht in dit nieuwe jaar is alweer achter de rug bij het 
uitkomen van deze Heraut want..
Op zaterdag 2 februari heeft de jeugd van Brassband Kunst naar Kracht de 
“New Brass & Rhythm” de in 2018 gewonnen titel verdedigd op het jeugd 
muziekfestival in Schoonhoven. De deelnemende jeugdorkesten kwamen uit 

de wijde omgeving van deze zilverstad.
Op het repertoire van New Brass & Rhythm stonden o.a. het Thema uit Shrek, een te beoordelen 
werk door een jury en een solowerk. Majory Meerveld speelde de solo the Cavalier op haar 
bariton. Bij het insturen van de kopij voor deze Heraut stond het optreden nog voor de deur, maar 
wij zullen in een volgende Heraut u op de hoogte brengen van de uitslag op dit festival.
Wat wij nu wel kunnen melden is de datum voor het beschermclub concert. Dit zal zijn op 
vrijdagavond 8 maart in De Koperblazer. De leden van de beschermclub krijgen hierover persoonlijk 
nog bericht maar u kunt deze datum alvast noteren. Ook de datum van het voorjaarsconcert mag u 
noteren, want op zaterdagavond 18 mei is ons voorjaarsconcert in de Koggenhal. U bent weer op 
de hoogte van onze activiteiten. Wilt u meer weten? 
Alle informatie over de brassband kunt u vinden op www.bbknk.nl

NIEUWS VAN DE EDO GYM AVONDWANDEL4DAAGSE
De commissie heeft de 1e vergadering er alweer op zitten 
en de voorbereidingen voor de 14e EDO Gym Avondwan-
del4daagse zijn in volle gang. De 4daagse zal ook dit jaar 
plaatsvinden in de week na Pinksteren en wel van dinsdag 
11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019.

Zoals u van ons gewend bent kunt u kiezen uit 2 afstanden, 5 en 10 kilometer. Houd dit blad en 
onze website in de gaten voor de laatste informatie.

Tevens hebben wij plek voor een maatschappelijke stage. Zit je op school en ben je op zoek naar 
een stageplek en lijkt het je leuk om te weten hoe de organisatie eruit ziet, laat het ons weten, ook 
jouw hulp kunnen wij goed gebruiken. Meld je dan aan via  wandel4daagse@edogym.nl  . 

Namens de commissie EDO Gym Avondwandel4daagse,
 Judith Doodeman
 Gundy Langendam
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HALLO TONEELLIEFHEBBERS, 
Achter de gordijnen zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen van 
de komende toneelvoorstellingen.
In de maand juni willen we de jeugdvoorstelling gaan houden in zaal 
Dolleburg. De repetities zijn inmiddels begonnen, maar je kunt nog 
meedoen hoor. Dus geef je snel op, want er is niet leuker dan toneelspelen.
Het grote toneel wil in het najaar uitvoering gaan geven. We gaan natuurlijk 

weer een leuke klucht spelen. De cast hebben we bijna rond, maar we kunnen nog een paar 
spelers/speelsters gebruiken. 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.

	   WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2019
“Maar wat mij het meest ontroerde was de grote kruisweg 
die mij persoonlijk diep raakte, mede door de lezingen, 
gedichten en verhalen van Jules en enkele mensen uit 
de groep.” (Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 
2018).

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis 2019 – 26-september t/m 1 oktober – kent een goed 
gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid. We verzorgen rondleidingen 
over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals 
de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de 
eigen gebedsdienst van Groep Westfriesland. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het 
programma. Op woensdag 12 juni is er in Hoogkarspel een informatie- en kennismakingsavond; 
de deelnemers ontvangen twee weken van te voren de uitnodiging met agenda. 
Het tarief van de 6-daagse vliegreis – 3-sterrengroepshotel, vol pension – is € 899,00 exclusief reis- 
en annuleringsverzekering, voor het 4-sterrenzorghotel (voor hen die zorg en/of verpleegkundige 
hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen en/of staan en geen rolstoelduwer 
hebben) € 999,00. Toeslag eenpersoonskamer € 150,00 resp. € 200,00. Het busvervoer naar en 
van Maastricht Airport is gratis! Wanneer deelname om fi nanciële redenen een probleem is, kan 
een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om fi nanciële 
redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met Harry Vet 
ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau VNB) roosmarie.manders@
vnb.nl / 073-6818125. Dé Westfriese Lourdes Vliegreis heeft inschrijfadressen in De 
Goorn, Hoorn Spierdijk en Zuidermeer. Ook van buiten de regio zijn mensen welkom! 
De inschrijfadressen begeleiden uw inschrijving. Tip: Voorkom telerstelling, meld u nu 
(al) aan! 
De Goorn  Anny Bos Overdorpstraat 86  0229-541673 
Hoorn   Harrie Dol Jan Willemszstraat 9 0229-218534
Spierdijk   Annelies Oud Pieter Koppesstraat 28 0229-551931
Zuidermeer  Mia de Vries Zuidermeerweg 69 0229-561624
Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2019: 
Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas 0229-217139, Maria Braas 06-53741031, Ans Spruit 
0229-591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator).
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HET VERLANGEN NAAR WINTERSE KOU, SNEEUW EN IJS IS VAN 
ALLE TIJDEN
In zijn boek ‘Winter’ uit 1908 schrijft Jac P. Thijsse al: “De kersttijd 
nadert en nog altijd wil het geen winter worden. Sint Nicolaas wordt 
zo langzamerhand een bloemenfeest. En slechts eens in de tien jaar 
is een paar schaatsen een passend geschenk”. Een goede maand later 

klaagt Thijsse niet meer want: “Het heeft na een paar dagen eerst geneveld en wat geregend en 
gesneeuwd met stormvlagen uit het Noorden. Toen is de wind uitgeschoten naar Oost en voor we 
het goed begrepen reden we schaatsen op de slootjes.”
In het jaarverslag 1913-1914 van ijsclub Berkhout lees je eigenlijk hetzelfde: “Eindelijk weer 
winter met ijs van betekenis. De vergaderingen worden slecht bezocht en dat vindt de secretaris 
jammer. Maar ook goede sier bij de gemeente, want de baanvegers houden ook de weg vrij van 
sneeuw. Als de vorst aanhoudt moeten we snel op pad om contributie te innen, meent het bestuur. 
Een variant op het ijzer smeden als het heet is. Er zijn wedstrijden voor jongens en meisjes met 
prijzen van 5, 4, 3, 2 en 1 gulden.”
In 1914-1915 geen ijspret. Wel krijgen de heren Nierop, Laan en Groot 10 cent boete want ze 
dragen bij ijswedstrijden niet het bestuursinsigne. En dat tast de waardigheid van de ijsclub aan. 
De penningmeester moet naar het district om de boeken te tonen. De club heeft te weinig in kas 
om de contributie te betalen.
In 1915-1916 wordt niet vergaderd want er is geen ijs. Wel wordt de heer Laan gekozen tot 
‘inspecteur der banen’. 1917 Begint met matig winterweer maar half januari ligt er volop ijs. Men 
spreekt dan van de vereniging IJsvermaak . Kinderen tot 13 jaar rennen om het vlugst vanaf de 
kerk naar ’t Wijdt. Daar is het spel ‘met de bal op de lepel’. In het Westeinde zijn ook wedstrijden 
voor kinderen, maar in de club is onenigheid over wie de prijzen betaalt. Toch wordt alles uit de 
kas betaald; een ‘groot offer van 32 gulden’ en er wordt er 90 gulden betaald aan de baanvegers. 
Er is trouwens een voortdurend verschil van mening tussen het Westeinde en de rest van het dorp 
over de naam van de ijsclubs; Westeinde claimt de naam IJsvermaak.
Ook meer dan honderd jaar geleden wilden de mensen exact hetzelfde als nu: IJS EN NOG EENS 
IJS.

DE SLAGTERSLAAN OMSTREEKS 1980

Met een fontein en een 
eendenhuisje doet de 
vijver langs de Slagerslaan 
parkachtig aan.

Dit en meer ziet u op 
“ansichtkaartenberkhout.nl”

 Co Beemsterboer
 542670
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DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De zevende ronde om de KBO beker j.l. donderdag 24 januari 2019.
Ongelofelijk wat een deelnemers, ondanks de koude en zeer gladde trottoirs 
en straten in onze gemeente toch een volle zaal in de Rozenstaete met 68 
klaverjassers.
De organisatie is weer in vertrouwde handen van: Jannie Laan-Smits. 
De uitslag van de eerste tien deelnemers  

Zevende ronde 
1 Sjaak Laan  5702 agenda: 07-02-2019 jaarvergadering
2 Tine Braas  5471     
3 Ursula Hoogestein  5298  14-02-2019 klaverjassen
4 Kees Jonk  5202  
5 Riet van Diepen  5183  21-02-2019 bingo
6 Gré Kluft  5173
7 Truus de Moel  5117  28-02-2019 klaverjassen
8 Gerrit Pronk  5103   
9 Engel Bruins  5069  07-03-2019 thema: verkeersschool
10 Nel Bruins  5028    Hoek-Bouma

Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. 

Aanvang 14.00 uur.

 Johan van Loodam
 

BERKHOUT-BOBELDIJK WESTERKOGGEFLORA – “HET CIRCUS KOMT”
26 januari, op de ochtend van deze dag
Word ik opgehaald met een lach
Kom ga je met me mee rijden
Het zijn wel wat vroege tijden
Maar dat is ook de bedoeling hoor
Daar doen we het vandaag voor
In de Koggehal is een bloemenfeest
We zijn er nogal eens geweest
Als we aankomen in de hal
Krijgen we eerst koffi e, dat is niet mal
Een heerlijk stuk appeltaart erbij
Met slagroom, we smullen blij

Nu gaan we dus een ronde lopen
De zaal is inmiddels open
Wat een pracht is dat hier
We kijken rond met veel plezier
Zoveel tulpen, in vele kleuren
Wat is dit een mooi gebeuren
Tegen twaalven stoppen we hoor
Gaan we allen er weer vandoor
Zonnebloem bedankt weer voor deze dag
We gingen allen naar huis met een blije lach

  Tini Bregman-Spaans
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WIJKSTEUNPUNT DE ROZENSTAETE AAN DE KANTBEUGEL 19 IN DE GOORN.
Het Wijksteunpunt is een mooie plek om mensen te ontmoeten tijdens een gezellig spelletje of een 
leuk uurtje stoelen gymnastiek.
Maar ook onze bingomiddag is erg gezellig en u gaat altijd met een prijs naar huis.
In het Wijksteunpunt is iedereen van harte welkom en de vrijwilligers zorgen voor een lekker 
kopje koffie of thee met een koekje.
Maandag is er open huis vanaf 14.00 uur en op dinsdag wordt er gegymd vanaf 09.00 uur.
Woensdag de Rozenstek, gezellig handwerken of knutselen van 14.00-16.00 uur en vrijdag om de 
week is er een bingo of een filmmiddag.
Donderdagochtend om 9.45 uur begint de stoelenyoga.
U ziet voor iedereen is er wel iets te doen.
Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd terecht op dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 
tot 15.00 uur in het kantoor op de begane grond.

Lies Wilson, wijksteunpuntbeheerder.

AGENDA 7-2 T/M 20-2

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 7-2 13.30 uur Berkhout/De Ridder OBBB Jaarvergadering
Do 7-2 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Jaarvergadering
Vr 8-2 14.00 uur Scharwoude/Meerzicht Bingo
Vr 8-2 19.45 uur Berkhout/Kantine VVB Klaverjassen 
Za 9-2 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 10-2  De Goorn/Koggenhal Boardingvoetbaltoernooi (jeugd)
Zo 10-2 15.30 uur Avenhorn/Groene toren Laurens Moreno Hongaarse 

zigeunermuziek
Zo 10-2 14.00 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Winterwandeling
Woe 13-2 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 13-2 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 14-2 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen
Do 14-2 20.00 uur Berkhout/De Ridder VvNU Jaarvergadering en 
    Het Rode Kruis
Vr 15-2 19.00 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 16-2 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 16-2 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 16-2 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Za 16-2 13.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjasmarathon
Za 16-2 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Woe 20-2 20.00 uur Scharwoude/Meerzicht Klankschaalmeditatie
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo-ma 3/4-3  Leutdrecht/Dolleburg Carnaval met De Tempeliers
Vrij 8-3 20.00 uur De Goorn/De Koperblazer Brassband KNK Beschermclub 

concert
 9/17-3  Avenhorn/TC Westerkogge Opendubbel toernooi
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Vr 5-4 20-21.30 uur Berkhout/Geert Holle school Speelgoed- en kinderkledingbeurs 
Za 6-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Con Zelo
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Zo 12-5 15.00 uur Berkhout/Kerk Lenny Kuhr
Za 18-5 20.00 uur Berkhout/De Ridder Muziekver. Volharding 

Voorjaarsconcert
Za 18-5 20.00 uur De Goorn/Koggenhal Brassband KNK Voorjaarsconcert
Zo 26-5  Berkhout/ ‘t Wijdt IJsclub Berkhout Beach
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Di-vrij 11/14-6  De Goorn/Koggenhal EDO Gym Avondwandel4daagse
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
    
    

FAMILIEBERICHTEN

Zoveel kaarten, bloemen en mooie woorden. Hartverwarmend dat velen met ons hebben 
meegeleefd na het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa

Toon Koning

Dit is voor ons een grote steun geweest. Hartelijk dank hiervoor.

Wij hebben € 500,00 aan donaties ontvangen voor de Stichting Alzheimer.
 Nel Koning-Dekker
 Kinderen en kleinkinderen

De Goorn, januari 2019

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten bij ons 50 jarig huwelijksfeest.
Ook de buren voor de mooie erepoort. Het was hierdoor voor ons een gouden feestdag.

 Hans en Nel de Wit
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TENSLOTTE

Te huur:
Opslagruimte in geïsoleerde loods op eigen terrein nabij de Ursemmerplas. 
Plus minus 300 vierkante meter, huurprijs € 900,-- excl. per maand. 
 Meer info: 06 - 555 28 443

Te koop Scootmobiel:
Merk Mini Crosser type 130 T Schadevrij, met topkoffer en reservewiel met nieuwe band. Het is 
een driewiel uitvoering met zeer kleine draaicirkel. Snelheid 16 km. kleur blauw. 
Vraagprijs € 650,00.

Voor inlichtingen P. Besseling 06-12905984

T.k.
i.z.g.st. een heren en dames toerfi ets (Gazelle) met vele versnellingen.
Voor een redelijke prijs en ook apart te koop.
 Tel. 06-10234277

Gratis 
3 klos garen voor industrie naaimachine, Barbour Campbell Nylon NR40 bonded 3000 meter, 
bruin, grijs, wit.
 Tel. 0229-725969
    

‘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 enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘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 13 februari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.




