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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 27 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

Februari, ook wel sprokkelmaand genoemd.
Voor kopij hoefde de redactie deze maand niet te sprokkelen, want er is weer genoeg te beleven 
in onze gemeente en daarbuiten.
Natuurlijk hopen we dat we de ijzers deze winter nog onder kunnen binden, maar er zijn gelukkig 
in sportief opzicht alternatieven. En houdt u niet van sport dan kunt u altijd nog een bezoekje 
brengen aan één van de andere dingen die georganiseerd worden en waar u in deze Heraut alles 
over kunt lezen.
De redactie wenst 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 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 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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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

24 februari ds. H. Reedijk    Kwadijk
  Vesper  -  Aanvang 16.30 uur
  3 maart ds. H. Reedijk    Middelie
  Gezamenlijke dienst met Doopsgezinde Gemeente
10 maart ds. H. Reedijk    Avenhorn
  Op bezoek bij PG Koggenland
17 maart ds B. Stobbelaar    Oudendijk

‘IN DE VOETSTAPPEN VAN MEESTER ECKHARDT’
Welmoed Vlieger preekt in de Westfriese Ekklesia.
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia is op zondag 3 maart 2019 om 11.00 uur in 
de Protestantse kerk te Wognum.
Het jaarthema voor het seizoen 2018-2019 van de Westfriese Ekklesia “INSPIRATIEBRONNEN 
VOOR DE EKKLESIA; van Franciscus tot Buber, van Meister Eekhardt tot Huub Ooster-
huis”.
In de viering van 3 maart a.s. zal Welmoed Vlieger nader ingaan op ‘Meester Eekhardt als inspi-
ratiebron voor de Ekklesia’. “Er is iets in de ziel, dat een en al verborgen is; iets dat ver boven die 
plek ligt waar de vermogens van verstand en wil uit de ziel uitbreken .... Wat de ziel in haar grond 
is, daarvan weet niemand iets.” Einde citaat. Welnu, als de mens het spoor naar zijn ziel volgt, 
aldus Eckhardt, vindt hij daar God, sterker: daar is God en hijzelf aan elkaar geboren, nóg sterker: 
daar is de mens aan God gewaagd en even krachtig meebarend en ontelbaar vrucht voortbrengend 
als God zelf.
Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, en ook 
wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft les aan de Hogeschool voor geesteswe-
tenschappen in Utrecht. Zij is een dochter van ds. Anne Vlieger, medeoprichter van onze Westfrie-
se Ekklesia.
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 Margade 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 
maart te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Tevens informeren wij u alvast over onze speciale thema-avond: de theatervoorstelling “Friends to 
be” op woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur in deze zelfde kerk. Wat gebeurt er als een Arabier 
een Westerling tegenkomt. .. ?
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl
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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, Ursem 1645VB Ursem 
scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
Februari
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 23 FEBRUARI T/M 1 MAART 2019
Zat. 23 febr.  16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 23 febr.  10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 2 T/M 8 MAART 2019
Zat. 2 mrt. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 3 mrt. 10.00u   Eucharistieviering m.m.v. Remember
  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. 
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.
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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 

      Partner  van  de   

DONDERDAG 28 FEBRUARI   HART&VAATPUNTMIDDAG  
Thema   :  Open Been
Het probleem van een open been is dan toch vaak de vaten?
Treft alleen hart / vaatpatiënten het probleem van een open been?
Hoe voorkom je een open been?
Spreker :  Verpleegkundig specialist Wond Expertise Centrum Hoorn   

Wij begroeten u graag met uw partner of als belangstellende.
Inloop vanaf  14.15 uur bij het personeelsrestaurant in het 
DIJKLANDER ZIEKENHUIS - LOCATIE HOORN- voorheen WFG.
Start programma 14.30 uur. Einde van deze middag ca. 16.30 uur.  
Aanmelden is gewenst i.v.m. de ruimte in het restaurant.  Vrij entree.
Greet Hoffman-Weijtze in Spierdijk, telefoon 0229-561591 
e-mail;  greethoffman-weijtze@ziggo.nl   of
Trees van Dam-Hof in Bovenkarspel,  telefoon  0228-52 16 56 
e-mail;  jjm.vandam@quicknet.nl

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 carnavals-
weekend eruit zien, natuurlijk gaan we weer op bezoek bij de diversen 
scholen in Leutdrecht, om al die mooie creaties te bewonderen en natuur-
lijk de polonaise te dansen. 
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Op de zaterdag doen we het altijd dank-
bare ziekenbezoek. Op zondag 3 maart is 
er dan die grandioze optocht door Leut-
drecht. De optocht gaat weer als vanouds 
via Het West, Koningsspil, Rietvoornlaan, 
Alver en Dwingel naar leutbunker Dolle-
burg. Het carnavalsthema is dit jaar “Su-
perhelden” en iedereen heeft natuurlijk 
wel een super held. Wij hopen dat ieder-
een weer meedoet, zodat we een specta-
culaire grote optocht krijgen. Want Leu-
terianen het zou toch zonde zijn als het 
carnaval verdwijnt uit Leutdrecht, dat 
moeten we niet willen. En daarom heb-
ben 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 meldt 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 ge-
maakt 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)

IN KERKJE OUDENDIJK
Voice Over XXL brengt Pink Floyd Tribute
Hele generaties zijn opgevoed met de nummers ‘Time’, 
‘Wish You Were Here’, ‘Money’, allemaal bekende stuk-
ken van de legendarische band Pink Floyd. 
Op zaterdag 2 maart brengt Voice Over, het close-harmony 
project van drie West-Friese musici, samen met band on-

der de noemer Voice Over XXL in de kerk van Oudendijk nummers van onder meer Pink Floyd. 
Voice Over maakt naast de ‘klassieke’ Amerikaanse close-harmony in de stijl van onder anderen 
Crosby, Stills & Nash, The Eagles en Venice ook eigen arrangementen van popsongs. Dit leidde tot 
de vraag uit het publiek of er niet stukken van Pink Floyd op deze manier bewerkt konden worden. 
Nadat ook dit project op de rit was gezet, ontstond bij de leden van Voice Over zelf de wens om 
deze stukken ook eens met band uit te voeren.
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Dit heeft geleid tot Voice Over 
XXL, popklassiekers in een 
speciaal close-harmony jasje. 
Veel werk van Pink Floyd (Us 
And Them, Shine On You Cra-
zy Diamond, Wish You Were 
Here en andere), maar ook 
stukken van bijvoorbeeld 
Boston, Queensryche, Don 
Henley, U2, Toto en Snow Pa-
trol. 

Bovendien maakt Voice Over 
XXL gebruik van het werk van 
videokunstenaar Hans Schip-

per. Tijdens de set wordt er ook beeldmateriaal geprojecteerd, waardoor het optreden een ‘hallu-
cinerend’ effect krijgt.
Voice Over bestaat uit Enrico Kors, Martin Middelkoop en John van der Schaaf; XXL uit Jan Koe-
hoorn (Toetsen), Ivar Eilikhuijzen (Gitaar), Hans Schipper (Bas, Video) en Bert Schipper (Drums).
Voice Over XXL, zaterdag 2 maart, 20 uur (zaal open 19.30 uur), Kerk Oudendijk , Dorpsweg 24. 
Kaarten á 15 euro bestellen via de website: www.kerkoudendijk.nl  Aan de kassa kosten de kaarten 
17,50 euro.

LEKKER LOPEN OP 3 MAART!
32e Runnersworld-Polderloop van ARO’88 
Vergeet je ’m niet? Zondag 3 maart: De Polderloop, het 
hardloop- en wandelevenement van atletiekvereniging 
ARO’88 in Obdam. De jeugd tot en met 15 jaar kan mee-
doen aan wedstrijden over 1 en 3 km, start 10u. Hardlo-
pers vanaf 16 jaar kunnen kiezen voor 5 of 10 km, starttij-

den resp. 10.30u en 11.15u. Daarnaast is er een wandelroute van 10 km uitgezet (met koffiestop), 
net als de hardlooproutes over rustige wegen en paden in en om Obdam. 

Inschrijving vanaf 9u in de Konkel, kantine van 
het sportcomplex in Obdam, tegenover het sta-
tion.
Er zijn prijzen voor de snelste hardlopers per 
categorie en voor alle deelnemers een leuke 
herinnering. En onder die sportieve gezinnen, 
waarvan drie of meer leden meedoen aan een 
van de hardloopwedstrijden, verloten we een 
taart. 
Alle verdere informatie over de Polderloop en 
over ARO’88 is te vinden op onze site 
www.aro88.nl 

Inschrijven voor de hardloopwedstrijden is mogelijk via www.inschrijven.nl
De Polderloop wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsors.
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BROCANTE EN CURIOSA IN KERKJE OUDENDIJK
Oudendijk – Lekker struinen langs de kraampjes, zoeken, 
kijken, vasthouden en bewonderen. En dan dus kopen. 
De brocante en curiosamarkt op zondag 10 maart  in het 
kerkje van Oudendijk aan de Dorpsweg 24 is elk jaar weer 
een feestje om te bezoeken. En de toegang is nota bene 
gratis.

Bovendien is taxateur Ben van Essen tussen 12 en 16 uur aanwezig. Hij bekijkt voor twee euro 
per stuk de aangeboden goederen (max twee items per beurt) en geeft advies over de verkoopprijs.  
Van Essen is gecertificeerd register taxateur Kunst en Antiek en al meer dan 30 jaar actief in deze 
branche. Hij is 20 jaar geleden beëdigd door de Kamer van Koophandel in Amersfoort, en bijna net 
zo lang lid van de federatie TMV, de federatie van taxateurs, makelaars en veilinghouders van roe-
rende goederen. Hierbij zijn bijna alle taxateurs op vele gebieden aangesloten. Ben van Essen doet 
taxaties voor verzekeringen, onderlinge verdeling en successie, maar ook schade taxaties en ad-
vieswerk voor de beste verkoop van kunst en antiek, of het plaatsen van kunst en antiek in musea.
De gezellige koffiehoek is natuurlijk weer open en er zijn heerlijke versnaperingen te verkrijgen.

Antiek&Curiosamarkt, kerkje Oudendijk, Dorpsweg 24, op zondag 10 maart van 11 tot 16 uur. 
Toegang gratis.

WEST-FRIESLAND
De jaarlijkse Stille Omgang naar Amsterdam vindt dit jaar plaats in 
het weekend van 16 op 17 maart.

Intentie:
Dit jaar is de intentie: “Vreugde is het onmiskenbare teken van God”.

Organisatie 
De vertrektijd voor deelnemers, die mee willen rijden met de bus is afhankelijk van de opstapplaats. 
Vanaf 19.00 uur gaan de bussen uit Venhuizen langs verschillende dorpskernen met een opstapplaats 
richting Amsterdam. 
De kosten zijn € 18,- te voldoen bij het instappen van de bus.
De Heilige Mis is om 21.30 uur in de St. Nicolaaskerk (tegenover het Centraal Station)
Hoofdcelebrant tijdens de viering is Hulpbisschop dr. J. Hendriks van Haarlem - Amsterdam, 
Het Gemengd koor uit Andijk  verzorgt de gezangen.
Daarna wordt de Stille Omgang gelopen.
Na afloop van de Stille Omgang zijn er koffie en broodjes in de Lutherse kerk aan het Spui.
Opgave kan gedaan worden tot 13  maart.

Voor inlichtingen en aanmelding kunt U zich melden bij:
Ton en Marian Mes
West 47 Avenhorn
0229-542675 
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KLAVERJASDRIVE
Iets doen dat ”out of the box” is, is ook wel eens leuk en daarom organiseert het Provinciaal 
Bestuur op 20 maart a.s. een klaverjasdrive in De Brink te Obdam, het thema is “Verbinden”. 
Aanvang 13.30 – 17.00 uur (inloop v.a. 13.00 uur). De entree bedraagt € 4,=, dit is inclusief 2 
consumpties. 
Aanmelden kan per email naar:  pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com of per telefoon 06- 220 47 551 
(Paula Reerink).

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Hier weer een berichtje van het Gilde. Het is nog maar 32 
nachtjes slapen tot het jaarlijkse Fancy Fair weekend! Dit eve-
nement is namelijk 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 ten goede komen aan de jeugd van het Gilde. 
Hiermee kunnen wij onder andere evenementen organiseren 
als kamp, paaseieren zoeken en spelmaterialen aanschaffen. 

Vrijdag 8 februari zijn wij met de Gilde kids 
langs de deuren in De Goorn en Avenhorn 
gegaan om spullen op te halen voor prijzen 
van het rad van avontuur. Ondanks de har-
de wind en regen gingen de Gilde kids en 
leiding warm gekleed op pad om mooie 
spullen op te halen. Dit is hun zeker ge-
lukt, prachtige prijzen zoals Rituals pakket-
jes, barbecues en mooie huis, tuin en keu-
ken spullen hebben zij opgehaald. 

Ieder jaar benadert het Gilde verschillende 
bedrijven uit de Goorn en Avenhorn, wij 
hopen dat zij ook dit jaar weer hun bijdra-
gen willen leveren. Bent u geïnteresseerd 
in het Gilde of bent u een startende onder-
neming uit de omgeving en lijkt het u leuk 
om ons de sponsoren? Neem dan contact 
met ons op via het volgende email adres: 
info@hetgildeavenhorn.nl

 Groetjes het Gilde 
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TRIDUÜM WOGNUM 2019
Dit jaar wordt het triduüm in de R.K. kerk van Wognum gehouden op

donderdag 25 en vrijdag 26 april

De voorganger is Emeritus Pastor Adri Verweij uit Odijk (Utrecht).
Pastor Verweij was o.a. jeugdpastor, omroeppastor en seniorenpastor.

Ook schrijft hij een column in het blad KBO-PCOB van de ouderenbond.

De kosten voor 2 dagen zijn € 27,--.
Indien u aan deze dagen wilt deelnemen dan kunt u zich tot 25 maart opgeven bij

Tini Schouten-Mol, Kolblei 8 in Avenhorn. Tel. 0229-542569
Anneke Weel-Dekker, Jaagweg 3 in Avenhorn. Tel. 0229-542716.

36E BEETSKOOGKADELOOP
OP ZONDAG 31 MAART 2019 IN OUDENDIJK
Ook dit jaar met een halve marathon en officiële tijdwaarneming!
Voor de wedstrijdlopers zijn de afstanden:
-  7,0 km - 10,5 km - 21,1 km
Er zijn leuke prijzen in diverse categorieën en wisselbekers voor de snelste 
dame en heer.

Voor de jeugd is er een loop van 2 km. Hierbij is voor iedereen een   prijs. 

De start is om 11.00 uur (denk 
om de zomertijd) bij Eetcafé 
Les Deux Ponts, Slimdijk 2 in 
Oudendijk NH.

Geen voorinschrijving.
Informatie: 
info@ijscluboudendijk.nl
www.ijscluboudendijk.nl

Bij inschrijving gaat iedereen 
akkoord met het publiceren 
van foto’s
Met vriendelijke sportgroeten 
en tot 31 maart 2019,

                           BESTUUR IJSCLUB OUDENDIJK

Inschrijven
Inschrijven kan op zondag 31 maart vanaf 9.30 uur tot 10.45 uur in eetcafé Les Deux Ponts.
Start
Alle wedstrijden starten om 11.00 uur.
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Juniorenwedstrijd
Kosten:  € 3,00 
Categorieën: jongens / meisjes tot 12 jaar over 2 km
  jongens / meisjes 12 tot 16 jaar over 2 km
Prijsuitreiking: ±12.00 uur, voor iedereen prijs.

Seniorenwedstrijd over 7,0 km en 10,5 km
Kosten:  € 5,00
Categorieën:  mannen 16 tot 45 jaar, 45 jaar en ouder
  vrouwen 16 tot 45 jaar, 45 jaar en ouder
Prijsuitreiking: ±12.00 uur, met per categorie meerdere leuke prijzen 

Seniorenwedstrijd over 21,1 km
Kosten:  € 6,00
Categorieën:  mannen 16 tot 45 jaar, 45 jaar en ouder
  vrouwen 16 tot 45 jaar, 45 jaar en ouder
Prijsuitreiking: ±13.00 uur, met per categorie meerdere leuke prijzen 
Er is voldoende kleedgelegenheid aanwezig. Bij inschrijving gaat iedereen akkoord met het publi-
ceren van foto’s. Veel plezier en succes bij alweer de 36e Beetskoogkadeloop.

Uitslagen worden gepubliceerd op www.ijscluboudendijk.nl en op www.uitslagen.nl 

KONINGSDAG, 27 APRIL 2019. 
De voorbereidingen voor de Koningsdag festiviteiten zijn in volle gang!
Voor een geslaagde dag zoeken wij naar enthousiastelingen die een leuke puzzel voor onze wan-
deltocht kunnen bedenken. Zodat de deelnemers tijdens de wandeltocht kunnen zoeken naar 
aanwijzingen, die in de route zijn verborgen. Dit kan bijvoorbeeld een fotopuzzeltocht zijn. De 
route van de wandeltocht is al bekend. Zou je het leuk vinden om dit voorafgaand aan Koningsdag 
uit te voeren, meld je dan aan bij: 
Kim Bol – Vlaar       tel.: 06 – 395 73 393
Carola Brand- van Diepen    tel.: 06 – 420 60 302
Paula Reerink   tel.: 06 – 220 47 551
Per e-mail:       stichtingoranjefeesten@gmail.com
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HALLO TONEEL LIEFHEBBERS.
Een kleine maand rust in de vereniging, dat was wel even 
nodig, want we hadden wel even geknald afgelopen de-
cember. 
5 Sinterklaas voorstellingen! Heerlijke blije gezichten van 
kinderen, maar ook de papa’s en mama’s, opa’s, oma’s en 
andere familieleden of vrienden. Het waren hele gezellige 

voorstellingen. We hopen in december weer een spetterend toneelstuk neer te zetten. 
U zou ons daar een beetje bij kunnen helpen…
Binnenkort is de “ Rabobank Clubkas Campagne” met uw stem helpt u onze vereniging financieel 
ons doel, nieuwe Piet pakken aanschaffen, te realiseren. U kunt gratis lid worden van de Rabo-
bank. Wij rekenen op uw stem!!  De mensen die afgelopen jaar ons een stem hebben gegeven, wij 
hebben onze grime koffer weer kunnen uitbreiden. Dank daarvoor.

We zijn ook weer gestart met een nieuwe toneelstuk. Ik zeg 1, maar eigenlijk zijn het er 2! 
De volwassenen starten zeer binnenkort met de oefenavonden voor het kermis toneel. Wat in ieder 
geval 5 juli gespeeld zal worden, rest van de data volgt in de agenda van de Heraut. 

De jeugdspelers die hadden zo genoten van het Sinterklaas stuk, dat ze niet konden wachten tot 
het volgende Sint stuk. Als verenging luister je naar de vraag en plan je voor hen een nieuw stuk 
in. Aanstormend talent kan je natuurlijk niet laten lopen. Dus de kinderen zijn woensdag de 13de  
februari begonnen met repeteren. Ze hebben zaterdag 18de mei een avond voorstelling, de 19de mei 
een middag voorstelling. Zet die maar vast in je agenda.

*** oproepje***
Wij zijn op zoek naar een digitale creatieveling man/vrouw die onze flyers wil ontwerpen. 
Per jaar zijn er 2 voorstellingen en hebben wij een mooie flyer nodig. Kan jij ons helpen?
Stuur een mailtje naar rederijkerskamerelena@gmail.com 

Martine Doodeman
Bestuurslid Rederijkerskamer Elena

HONGAARSE MUZIEK
Wat een feestelijk concert, afgelopen zondag in de Groene Toren. Laurens 
Moreno op altviool en Bandi Váradi op het cymbaal.
Verder werden er nog op een antieke koffergrammofoon platen gedraaid. Een 
fijne middag. Als u deze mooie muziek nog wilt horen kan dat alsnog op 10 
maart in Callantsoog, in Bergen op 26 maart en in Bloemendaal op 7 april. 
Tot slot spelen beiden nog in Amsterdam in het pianolamuseum op 12 april.

De Groene Toren, geschikt voor culturele aktiviteiten.
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REUMA NEDERLAND ZOEKT COLLECTANTEN IN KOGGENLAND
In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voor-
heen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om 
door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. We zoeken nog vrijwilligers 
in Koggenland. Kunnen we ook op uw steun rekenen? Door te collecteren of de collecte bij u in 
de buurt te organiseren helpt u mee om geld voor reuma onderzoek op te halen. Want alle kleine 
beetjes helpen!
Geld voor reumaonderzoek hard nodig
Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben reuma, waarbij artrose het meest voorkomt. 
Daarmee is reuma helaas de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma beperkt 
je – thuis, op school, op het werk. Door ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde spieren en 
kapotte gewrichten die moeilijk bewegen.
Met de opbrengst van de collecte helpt u mee aan het doel dat ReumaNederland nastreeft: een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met reuma. Er is nog steeds wetenschappelijk onderzoek 
nodig om dit doel te bereiken. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek geeft 
ReumaNederland ook voorlichting en komen ze op voor de belangen van mensen met reuma in 
de politiek en zorg.
Helpt u mee?
U kunt zich opgeven via reumanederland.nl/werving-vrijwilligers. Mail of bel voor meer informatie 
met de volgende personen van de betreffende dorpen:
Berkhout Ilse Baay, tel. 0229-553144  i.baay@quicknet.nl
De Goorn Wil Spekken, tel. 0229-543888 wilspekken@hotmail.com
  Anita Donk, tel. 0229-540773 a.donk@hotmail.com
Obdam  Rem Jonker (en Edith Goorman) jova.obdam@telfort.nl
Ursem  Joke Rotteveel, tel. 06-28713522 joke.rotteveel@gmail.com
of met Reuma Nederland in Amsterdam op 020-5896471. U kunt ook een mail sturen aan: 
vrijwilligers@reumanederland.nl

Handwerkclub De Rozenstek op woensdagmiddag in De Rozenstaete.
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KOM ZEILEN IN SCHARDAM...
Lijkt zeilen je een coole sport, ben je opzoek naar gezondheid en beweging en 
ben je tussen de 8 en 12 jaar, dan is zeilen bij Watersportvereniging Schardam 
zeker iets voor jou! Het plezier in het zeilen staat voorop bij alle instructeurs! 
De lessen beginnen met één speciale les in het Koggenbad waar we het leren 
omslaan, de zwemvesten testen en spelletjes doen. Na de meivakantie begin-
nen de “echte” lessen in Schardam (beginners dit jaar op de maandagavond).

Het seizoen bestaat uit 10 lessen met 
daarnaast nog allemaal leuke activitei-
ten. 
Enthousiast geworden? 

Mail naar jeugdzeilen@wsvschardam.nl 
of bel of app met 0681690763.

 Avenhorn/Oudendijk e.o.
Onze eerste ledenavond, 17 januari 2019, in de De Grost, stond in het teken van huidkanker en 
over het verzorgen van de huid, zeker in de zon.
De heer Menno Gaastra werd verwelkomd door de voorzitter en naar een paar huishoudelijke 
mededelingen kon de heer Gaastra beginnen aan zijn lezing.
Hij begon te vertellen dat de huid zeer kwetsbaar was en zeker in de zon en dat wij hier zorgvuldig 
mee moeten omgaan. Vooral door goed te smeren met waterbestendige zonnecrème met tenmin-
ste factor 30 en dat zeker iedere 2 uur te herhalen, ook op bewolkte dagen.
Zoek de schaduw op waar mogelijk. Zonnestralen zijn het sterkst tussen 10.00 – 16.00 uur en 
bescherm de kinderen door ze kleding laten dragen als zij spelen in de zon. Want teveel zon voor 
je dertigste kan je later opbreken, zoals o.a. melanomen (huidkanker)
Je kunt dit ondervangen door je lichaam te onderzoeken naar vlekjes en als je het niet vertrouwd, 
altijd je huisarts raadplegen.
Zonlicht is fijn, maar gebruik de zon niet als een bron voor vitamine D, dit kan ook door gezond 
en gevarieerd te eten.
Er wordt ook wel beweerd dat als je eerst naar de zonnebank gaat dat je dan niet zo snel verbrand, 
dit is echter een fabel.
De dia presentatie zei genoeg, soms een beetje te goed.
De heer Gaastra beantwoordde diverse vragen vanuit het publiek en werd bedankt voor de uitleg, 
deze was zeer verhelderend.
Deze avond was zeer indrukwekkend en wij hadden veel om over na te denken. Na afloop kregen 
de leden nog een tasje met inhoud mee.

De volgende ledenavond is 21 februari a.s. en dat is de jaarvergadering en op deze avond verzorgt 
Berend de Weerd een bingo, echter niet met balletjes, maar met muziek…..
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DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019 JAARVERGADERING
Om 13.30 uur opende Dirk Koning de vergadering.
Er waren weer veel activiteiten geweest het afgelopen jaar. Ook 
werden de leden herdacht, die ons het afgelopen jaar zijn ont-
vallen, Helaas was de opkomst teleurstellend.
Na de pauze vertelde de heer Brain Ket van Flora –Sol uit Hoog-
woud, over het gebruik van het medicijn “cannabis“ wiet. 
Cannabis is een natuur product, de cannabis heeft een genees-

krachtige werking er wordt ook hennep-touw –kleding en vele andere producten van gemaakt.
Er zijn twee soorten cannabis het THC en CDB als pillen of druppels in de verkoop, ook geneest 
cannabis vele soorten ziekten, soms ook kanker, het is niet op recept, het wordt niet vergoed door 
de zorgverzekeraar de keuze is aan u, natuur of reguliere medicijnen, het is nooit te laat om een 
nieuw leven te beginnen.
Na veel vragen en een hartig hapje werd de middag afgesloten.
De volgende middag is 26 februari  om 14.00 uur.
 Cécile van Tol

KOM IN ACTIE VOOR JE GEZONDHEID EN DOE MEE MET 
30DAGENGEZONDER
Na het succes van vorig jaar daagt GGD Hollands Noorden in 
maart opnieuw alle inwoners uit regio Noord-Holland Noord 
uit een gezonde gewoonte aan te leren en mee te doen met 
de actie 30dagengezonder. 30dagengezonder is een actie van 
vier GGD’en werkzaam in Noord Holland en Flevoland. Ieder-

een, jong en oud, kan mee doen. Vorig jaar deden er bijna 2000 mensen mee, waarvan 
85% zijn/haar uitdaging volhield en er positieve ervaringen aan over heeft gehouden. 
Dit jaar gaan we voor de 3000 deelnemers.
Iedereen weet zelf precies wat hij of zij kan doen of laten om zich gezonder te voelen. Denk aan 
30 dagen op tijd naar bed, niet snoepen, vegetarisch eten, elke dag 10.000 stappen zetten of elke 
dag je smartphone een uurtje uit. Belangrijk is dat je kiest voor een concrete haalbare uitdaging die 
je 30 dagen lang elke dag uitvoert. Op de website 30dagengezonder.nl vind je diverse ideeën voor 
uitdagingen en kun je je aanmelden. 

Welke uitdaging ga jij aan? 
Iedereen die woont of werkt in regio Noord-Holland en Flevoland kan zich tot en met 1 maart 
aanmelden via www.30dagengezonder.nl. Door je aan te melden ontvang je de hele maand maart 
inspirerende tips en adviezen van onze coaches en het 30dagengezonder team, en helpen de 
ervaringen van andere deelnemers om het vol te houden. Volg de actie ook op www.facebook.
com/30dagengezonder en maak kans op mooie en gezonde prijzen. Deelname is gratis.

Alleen of samen! Wie daag jij uit? 
Meedoen kan individueel of in een groep. Samen een uitdaging aangaan werkt stimulerend en zo 
houd je elkaar scherp. Een schoolklas kiest bijvoorbeeld om elkaar elke dag een complimentje te 
geven, een gezin spreekt af de hele maand samen te ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld samen 
wandelen. 
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Iedereen heeft invloed op zijn eigen gezondheid
Gezonder leven is veel meer dan ‘goed eten’ of ‘vaker bewegen’. Complimenten geven, stress ver-
minderen, op tijd naar bed, of in de avond je smartphone uitzetten… Er zijn heel veel dingen die je 
zelf kunt doen om je gezonder te voelen. Het doel van de actie is in 30 dagen een gewoontegedrag 
te doorbreken en een gezondere gewoonte aan te leren. De actie stimuleert deelnemers om op een 
positieve manier een uitdaging met zichzelf aan te gaan. En door het samen te doen, motiveer je 
elkaar en hou je het vol. Doe ook mee en meld je aan op www.30dagengezonder.nl.

SUCCESVOL OPTREDEN IN SCHOONHOVEN
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft de jeugd van Brassband Kunst 
naar Kracht, de New Brass & Rhythm het hoogste aantal punten gehaald op het 
jeugd muziekfestival in Schoonhoven.
Met 94 punten en lof van de jury bleef de band 1 punt voor op de nummer 2, 
de Harmonie uit Zaandam. Beiden kwamen uit in de divisie van gevorderden. 
Verder kwamen de deelnemende orkesten o.a. uit Tiel, Hilversum, 

Schoonhoven, Almere, Katwijk, Nieuw Lekkerland, Haastrecht en Naarden. Op haar bariton 
speelde Majory Meerveld de virtuoze solo The Cavalier en won daarmee de solistenprijs. Met 
een dagprijs, de prijs van de gevorderden divisie en de solistenprijs kun je dit optreden wel zeer 
succesvol noemen.  

Helaas staan niet alle leden op de foto!
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KOGGENLANDERS IN DE PEN
SRI LANKA………………………………….VAKANTIELAND

Kom net terug uit Sri Lanka , een heel mooi land. Een land in opbouw.
We hadden onze vakantie zo gepland dat we ook een bezoek konden brengen aan het schoolpro-
ject van Need4Care. Het was allemaal niet zo eenvoudig, slechte verbindingen, telefoons die het 
niet goed doen. Het werd een hele operatie om het bezoek gestalte te kunnen geven. Maar het 
lukte, we hadden tijdens onze reis een vrije dag , dus geen verplaatsing naar een ander hotel of 
naar een andere plaats op Sri Lanka. ’s Morgens werden we opgehaald door een pater die direct 
betrokken is bij de bouw van de scholen, het werd een rit met hindernissen. 
Over heel slechte wegen, je kunt het eigenlijk geen wegen noemen, paden met grote en hele grote 
kuilen., ongeveer 50 km. het binnenland in. Maar we kwamen aan bij het eerste schooltje, flink 
door  elkaar geschut, en hoe blij de kinderen daar waren, niet te beschrijven. 
Ze zijn blij met weinig, ze zijn zo positief ingesteld. Het scholenproject is gelijk gestart na de 
verschrikkelijke tsunami, u kunt het zich vast nog wel herinneren, tweede kerstdag 2004. 50000 
slachtoffers 600 mensen nooit meer iets van teruggezien, en dit alleen op Sri Lanka. We stonden 
met tranen in de ogen en met kippenvel de verhalen aan te horen. Kinderen zonder ouders, ook 
hiervoor is een weeshuis gebouwd met steun van Need4Care. Maar er is nog zoveel meer nodig. 
Steun Need4Care, kijk op de website voor meer informatie en het werk wat daar wordt gedaan. 
Need4Care heeft ook een rekening bij de Rabobank, als u Need4Care wilt steunen, dan graag op 
rekeningnummer NL86Rabo0304352691. 
Wij hebben gezien hoeveel er nog nodig is om de kinderen een goede toekomst te bieden.

 Hans en Jeannette Feld

AGENDA 21-2 T/M 6-3    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 21-2 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Bingo
Do 21-2 20.00 uur Grosthuizen/De Grost VrVNu Jaarvergadering met Bingo
Vr 22-2 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Za 23-2   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 27-2 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 27-2 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 28-2 13.45 uur De Goorn/Rozenstaete KBO Klaverjassen
Vr 1-3 19.00 uur Scharwoude/Meerzicht Klaverjassen
Za 2-3   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 2-3 20.00 uur Oudendijk/Kerk Voice Over XXL Pink Floyd tribute
Zo-ma 3/4-3  Leutdrecht/Dolleburg Carnaval met De Tempeliers
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN     
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Vrij 8-3 20.00 uur De Goorn/De Koperblazer Brassband KNK 
    Beschermclub concert
 9/17-3  Avenhorn/TC Westerkogge Opendubbel toernooi
Zo 10-3 11-16 uur Oudendijk/Kerk Antiek & curiosamarkt
Zo 17-3 14.30-17 uur De Goorn/Rozenstaete Lentemarkt
Do 21-3 19.30 uur Grosthuizen/De Grost Hist.ver. Hemony Jaarvergadering
Za 23-3  De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Zo 24-3  De Goorn/d’Ontmoeting Het Gilde Fancy Fair
Zo 31-3 11.00 uur Oudendijk/brug bij Beetskoogkadeloop
   Les Deux Ponts
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 6-4 20.30 uur Oudendijk/Kerk Sixties event met Notband
Za 13-4 14.30 uur Berkhout/De Ridder HKBB Presentatie jaarboek
Za 20-4 20.15 uur Berkhout/Kerk Johan Kruizinga in Concert
Za 27-4   Koningsdag
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
Za 18-5  Grosthuizen/De Grost Elena Avondvoorstelling
Z 19-5  Grosthuizen/De Grost Elena Middagvoorstelling
Za 25-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  Berkhout/ ‘t Wijdt IJsclub Berkhout Beach
Zo 26-5 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 26-5  De Goorn/Kerk Eerste Heilige Communie
Za 1-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Zo 2-6 11.00 uur Oudendijk/Kerk Boekenmarkt
Di-vrij 11/14-6  De Goorn/Koggenhal EDO Gym Avondwandel4daagse
Vr 14/6 20.15 uur Berkhout/Kerk Simon and Garfunkel 
    The Sound of Silence
Za 15-6  De Goorn/Kerk Vormsel
Vr 5-7 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Elena Kermistoneelstuk
Zo 7-7 1.00 uur Oudendijk/Kerk Expositie Sefanja Nods
    

FAMILIEBERICHTEN

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en de overweldigende belang-
stelling na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Kees Pronk

 Jannie Pronk-Belkom
De Goorn, februari 2019 Kinderen en kleinkinderen
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TENSLOTTE

Te koop:
Omvormer SMA Sunny Boy 2100TL, max verm. 2200, BlueTooth monitoring apparaat en docu-
mentatie aanwezig. Bouwjaar 2013, 5000 Kwh omgezet. Vraagprijs 350,00.
 Tel. 06-20676196

Huishoudelijke hulp aangeboden:
Ervaren huishoudelijke hulp heeft nog tijd over op maandagochtend 1x per 2 weken (minimaal 4 
uur).
 Tel. 06-19343854

Oppasadres gezocht:
Ik, Amber de Kiewit, ben op zoek naar een leuk oppasadres in of rondom Berkhout. Ik ben 15 jaar 
en vooral in de weekenden beschikbaar. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-83774135 of 
een mailtje sturen naar: amberdekiewit@live.nl

Verloren:
Goudkleurig dameshorloge, dinsdag 5 februari, onderweg van De Vijverhof naar de Rozenstaete. 
 Tel. 06-17569564

Te koop:
Infrarood sauna ca. 1.30 m. bij 1.30 m. bij 2.00 m. voor een redelijke prijs.
 Tel. 06-36064240

Te koop: vr.pr. € 50,00
Canon flatbedscanner Cano Scan 4400 F, 4800x9600 dpi, 35 mm film neg/pos, dia’s, 48 bit in-
put/output, USB 2.0 hi-speed, 192000 dpi bij software, Z-lid tbv scannen van boeken. Gebruikt, 
doch ziet er uit als nieuw. Alles functioneert prima, helaas niet op O.S. Windows 10, waar ik nood-
zakelijkerwijs op ben overgegaan. Compleet geleverd met alle accessoires, installatieprogramma, 
handleiding, aankooprecu en originele verpakking.
 Tel. 06-53934303

‘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 27 februari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


