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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 17 juli 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

Een dunne Heraut, de vakantie nadert.
Dit is de op één na laatste uitgave voordat wij er één editie tussenuit gaan. Dus de laatste kans om 
uw nieuws nog één keer gepubliceerd te zien (inleveren voor 17 juli 17.00 uur).
We hopen wel dat u ons gaat missen en dat de mailbox weer overspoeld wordt met leuke stukjes 
uit het verspreidingsgebied.
Inmiddels het automatisch antwoord ook weer aangepast met de nieuwe inlever- en uitkomst 
datums.
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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, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer, Zuidermeer,
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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ZOMERVAKANTIE PLANNING 
HUISARTS & APOTHEEK DE GOORN
Binnen de gezondheidszorg is al goed 
te merken dat het minder makkelijk is 
om voldoende zorgverleners te vinden. 
Gelukkig hebben we bij Huisartsen-
praktijk De Goorn een hecht team en blijven we ook deze hele zomer geopend. Toch gaan ook 
bij ons medewerkers op vakantie. In de relatief rustigere zomervakantie weken van 15 juli t/m 
23 augustus is het daarom verstandig uw klachten en bestellingen niet te lang uit te stellen en 
op tijd telefonisch of via onze website een afspraak te maken. Uiteraard houden we, zoals altijd, 
ruimte voor de echte spoedgevallen op dezelfde dag.

Prikpunt in de zomervakantie alleen op afspraak
Gedurende de zomervakantie, 15 juli t/m 23 augustus, kunt u alleen op afspraak terecht bij het 
prikpunt in het Gezondheidscentrum. Telefonisch (0229-542808) of aan de balie plannen de as-
sistenten dan een geschikt moment in dezelfde week. Bloedafname lijkt altijd snel gebeurd, maar 
vergt toch de nodige voorbereidingen voor het laboratorium en daar hebben we steeds twee ge-
trainde medewerkers voor nodig. De meeste uitslagen zijn vervolgens binnen 24 uur op te vragen.

Uitbreiding prikpunt buiten de zomervakantie
Buiten de zomervakantie periode zullen we vanaf 1 juli uitbreiden naar 5 dagen in de week bloe-
dafname. U kunt vanaf dat moment iedere dag tussen 8:30-9:30 binnenlopen zonder afspraak en 
melden bij de balie.

Wandelen met Anneke
De wekelijkse, vrij toegankelijke, wandelgroep met coach Anneke Koeckhoven op de woensdag 
vanaf 9:00 zal ook in de schoolvakantie een pauze inlassen. Na de zomervakantie op woensdag 28 
augustus wordt er weer voor het Gezondheidscentrum verzameld.
Een gezonde zomer!
 Team Huisarts & Apotheek De Goorn

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

  7 juli ds. M Beitler   Beets
14 juli ds. H. Reedijk   Avenhorn
 op bezoek bij PG Koggenland
21 juli mevr. L. Weijers   Oudendijk
 bbq met PG Koggenland 
28 juli dhr. C. van Lenten  Ursem 
 op bezoek bij PG Koggenland

 

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 ?

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

www.hoekstraschoorsteen.nl  Tel: 06-43 1971 00

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

SCHOLIEREN OPGELET, bollenpellen begint weer!!!
Ben jij of ken jij iemand die klaar is met de examens,

of tijdelijk op zoek is naar werk?
Ben jij ouder dan 14 jaar en wil je nog wat vakantiegeld verdienen !!!

Ben jij minimaal 6 dagen beschikbaar tussen 
de periode van +/- 25 juli 2019 

Ben je gemotiveerd en geïnteresseerd stuur ons dan een mail naar:
josblombv@quicknet.nl adres locatie: Julianastraat 6,  Avenhorn 

                                          SCHOLIEREN  OPGELET,  bollenpellen  begint  weer!!!  
  
Ben  jij  of  ken  jij  iemand  die  klaar  is  met  de  examens,  
  of  tijdelijk  op  zoek  is  naar  werk?  
Ben  jij  ouder  dan  14  jaar  en  wil  je  nog  wat  vakantiegeld  verdienen  !!!  
  

Ben  jij  minimaal  6  dagen  beschikbaar  tussen  de  periode  van  +/-‐    26  juni  +/-‐  
25  juli  2019    
  
Ben  je  gemotiveerd  en  geïnteresseerd  stuur  ons  dan  een  mail  naar:  
  
                                                                                                                        josblombv@quicknet.nl      
  
                                                                                            adres  locatie:  Julianastraat  6,    Avenhorn    
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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 13 T/M 19 JULI 2019
Zat. 13 juli 16.30u.   Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 14 juli 10.00u   Eucharistieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u   Rozenkransgebed
Vrij. 19 juli 14.30u   Huwelijksinzegening van Martine de Vries en Paul Pronk

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 20 T/M 26 JULI 2019
Zat. 20 juli 16.30u.  Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 21 juli 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met samenzang
  19.00u  Rozenkransgebed

Overleden: Jo Vreeker-Ligthart,  83 jaar
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 
Verhuizen, maar wel in deze parochie blijven?
Wanneer u – misschien door omstandigheden – naar een andere parochie verhuist, maar wel 
parochiaan van deze parochie wenst te blijven, dient u dit zelf aan ons door  te geven.
Adreswijzigingen worden nl. via de gemeente doorgevoerd in ons ledensysteem en zo worden 
vertrekkende parochianen anders automatisch bij ons uitgeschreven.
Dit kunt u doorgeven via e-mailadres: ledenaddegoorn67@gmail.com
Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 

VORMSEL
Begin 2019 zijn we begonnen met de vormselbijeenkomsten met 32 
vormelingen uit de parochies van De Goorn, Spierdijk en Zuidermeer. Eind 
maart hebben de vormelingen zichzelf voorgesteld in de voorstelviering in de 
kerk van Spierdijk. 15 Juni zijn in de kerk van de Goorn de vormelingen door 
(hulp-)bisschop Hendriks gevormd. 
Het vormselproject bestaat uit 6 bijeenkomsten voorafgaand aan het vormsel. 

Hiernaast hebben we in de kerk van de Zuidermeer een middag geluisterd naar een gastspreker. 
Deze spreker vertelde ons zijn levensverhaal en dat was behoorlijk indrukwekkend. 
Na het vormsel zijn we op 22 juni naar de Bavo kerk in Haarlem gegaan om daar de wel bekende 
BAVO dag mee te maken. Ook dit was weer een prachtige dag met elkaar. 
Als afsluiting van het project hebben we nog 1 bijeenkomst gehad waarbij we hebben gepraat over 
wat je vandaag de dag allemaal bezig houdt en hoe je je tijd verdeeld. 

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 vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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En wat blijft er dan over aan tijd voor je geloof? Provider vertelde later die middag over wat zij 
organiseren. Daarna hebben we met elkaar gegeten. Een goede afsluiting van dit project met een 
geweldige groep jongeren! 
Waar hebben we het over op de bijeenkomsten? We bespreken de 7 sacramenten, het bidden, 
de missie van Jezus, het pinksterverhaal, de zalving met het heilig chrisma en hoe ga je je geloof 
uitdragen. We doen dit door middel van (rollen-) spellen, tekenen, knutselen, dilemma’s bespreken 
en in gesprek gaan met elkaar. Het zijn altijd bijzondere avonden om mee te maken!
Nieuw dit jaar was de samenwerking van De Goorn met Spierdijk/Zuidermeer. We kunnen niet 
anders zeggen dat we een super goede samenwerking hebben gehad. 
Volgend jaar sluit Ursem zich ook aan en kunnen wij voor de jongeren uit Spierdijk, Zuidermeer, 
Ursem, De Goorn, Avenhorn, Berkhout, Grosthuizen, Scharwoude en Oudendijk een prachtig 
project aanbieden! 

Groeten de werkgroep Vormen
Patricia, Jacqueline, Daniëlle, Miriam en Bianca

met de praktische ondersteuning van Manon 

BROCANTE VAN TANTE ORGANISEERT GEZELLIGE TUINFAIR/KOFFERBAKMARKT WARDER
Gelegen in het mooie Warder in de tuin van de fam Jantjes Warder 148, wordt op 

ZONDAG 14 juli van 10.00 tot 16.00 uur
een tuinfair/kofferbakmarkt gehouden. Dit evenement is tijdens de zomer route Zeevang
Puilen je kasten uit en wordt het eens tijd om op te ruimen kom dan op de tuinfair/kofferbakmarkt 
staan. Uiteraard zijn er ook weer kramen met leuke brocante en heerlijke taarten
Wil je staan, stuur dan een mail naar brocantevantante@gmail.com  De kosten zijn € 15,- per auto. 
Tot dan, Ineke de Wit en Liesbeth Jantjes voor meer info zie ook ons facebook event

OPROEP VOOR NA DE VAKANTIE PERIODE:
KOLFSPORT VERENIGING RSJ 

START 23 AUGUSTUS AS. 
MET LESSEN VOOR BEGINNERS

Een korte uitleg:
De kolfsport  is een competitieve sport waarbij zowel fysieke als mentale 

inspanning verwacht wordt. Het doel van de sport is zoveel mogelijk punten te behalen. Met 
behulp van een zogenaamde hockeystick; de kliek, probeert de speler een bal van de ene paal naar 
de andere paal te spelen. Deze palen staan in een overdekte baan van 17,5 bij 5 m.
Het spelen levert buiten de fysieke en mentale inspanning zeker ook ontspanning op, want naast 
de inspanning is gezelligheid tussen de spelers onderling buiten de baan erg waardevol tijdens deze 
sport. Je kunt gratis kennismaken met de kolfsport. Spelmateriaal is aanwezig.
wie:   dames en heren
wat:   kolfsport lessen
waar:         Café de Ridder,  Kerkebuurt 171, 1647ME Berkhout
wanneer:   vrijdag 23-30 augustus, 6-13-20 september
aanvang:   19.30 uurMa. 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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De eerste aanmeldingen zijn er en denk jij, nu wil ik ook iets meer weten over kolfsport, dan 
zeggen wij: kom dan gewoon !!
aanmelding / info:    T 06-28993108 Ina  T 0229-551875 Tine  
    M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

Rotary Club Koggenland organiseert op zondag  25 au-
gustus van 10.00-16.00 uur de jaarlijkse kofferbakmarkt 
in het dorpsbos aan de Buitenroede in Avenhorn. De op-
brengst gaat dit jaar naar een mooi nieuw doel: onderwijs 
aan aidswezen in Zambia! 

Wat kun je verwachten tijdens de Rotary Kofferbakmarkt?
‘Gewoon’ een ouderwets gezellige en sfeervolle markt op de laatste zondag van de zomervakantie. 
Lekker struinen tussen alle tweedehands spullen. Tevens een prima gelegenheid om met vrienden, 
buren en familie de vakantieverhalen uit te wisselen op het horecaplein.

Verder aanwezig:
• een open podium voor muziek, zang, dans etcetera; iedereen is welkom! 
-> Meld je op 25 augustus bij de Rotary-stand. 
• een eendjesrace. Er zijn mooie prijzen te winnen!
• koffie/thee met overheerlijke, vers bereide tompouces - ook om mee te nemen
• foodtrucks met allerlei heerlijkheden voor de lekkere trek 
• ook is de brandweer aanwezig voor een spectaculaire demo
• kinderen kunnen zich vermaken met het springkussen en ponyrijden

Kortom: ruim 
je zolder, gara-
ge, schuur of 
huis op en 
kom met je 
spullen naar 
de Rotary Kof-
ferbakmarkt of 
kom gezellig 
langs en loop 
langs de aan-
geboden spul-
len om te zien 
of er wat voor 

je tussen zit!
Meer informatie over de kofferbakmarkt, de eendjesrace, de huur van een marktkraam of prijzen 
voor deelname aan de kofferbak, vind je op onze website www.kofferbakmarktkoggenland.nl of 
volg ons op Facebook. 
Wij zien je graag op zondag 25 augustus!

Hartelijke groet, Rotary Club Koggenland

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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Hallo allemaal. Het nieuwe zang seizoen wordt 4 september weer geopend.
Ook dit jaar verzorgen we weer een kerstconcert maar…. dit wordt dan anders dan u van ons 
gewend bent..
We gaan na de zomerstop beginnen aan de repetities voor kerst eerst, nog op een laag pitje maar 
vanaf oktober gaan we er helemaal voor. 
Denkt u nu, zingen in een koor, goh wat leuk, kom gerust eens bij ons meezingen op onze repetitie 
avonden en proef de gezellige sfeer!                    
Of kom eens kijken bij een van onze optredens, dan hoor en beleef je de muziek die we brengen.
Voor informatie kun je kijken bij: berkhoutvocaal, neem even contact op met een van de  leden van 
het bestuur, of snuffel eens op You Tube want ook daar kunt u ons vinden.

De oefenavonden zijn eens in de twee weken op de woens-
dagavond bij café De Ridder, aan de Kerkebuurt 171 te Berk-
hout. En de aanvang is 20.00 uur. 
                                                                                                                                 
Zingen Fitness voor de geest!
Vanaf hier wensen wij u een fijne zomer en graag tot ziens in 
september. 

 Namens het bestuur, Cathy de Lange.

HALLO LIEVE GILDE RAKKERS!
Het aller aller allerleukste evenement van het jaar is alweer voorbij ‘KAMP’! 
Vele goede voorbereidingen door de leiding hebben het Gilde kamp in Nun-
speet dit jaar tot een groot succes gebracht, zonder onze Gilde rakkers had 
dit natuurlijk nooit gelukt. 

Dinsdag 28 mei was het dan eindelijk zo ver, met 22 man sterk vertrok de 
leiding naar Nunspeet. Bij aankomst regende het een beetje, maar dat mocht de pret zeker niet 
drukken. Er werd door alle leiding hard gewerkt om het terrein om te toveren tot een echt Gilde 
kamp.

Woensdag 29 mei stond de leiding op met een heerlijk zonnetje. De laatste klussen werden ge-
klaard en om 5 uur kwamen de kids aan op het kampterrein. De tenten werden ingeruimd en de 
oudste jongens hebben zelf hun tent opgezet. De clown Geppie kwam langs om te vertellen dat 
hij zijn zus ‘Peppie’ kwijt is en heeft de kinderen gevraagd of ze hem konden helpen zoeken. ‘s 
Avonds was het tijd voor de dropping, de oudste jongens hebben wel 3 uur lang gelopen.

  

Wij bieden kinderen in alle dorpen 
van de gemeente Koggenland een 
veilige plaats om te groeien, te spelen 
en te leren.

SKiK is het Westfriese woord voor 
lol, humor en plezier: belangrijke 
zaken in het leven, die samen met 
warmte en betrokkenheid een
goede basis vormen voor de 
ontwikkeling van uw kind.

  • Samenwerken met    basisscholen  • Rustige, groene en    ruime locaties • Persoonlijke aandacht • Huiselijke sfeer • Flexibel in opvang

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang

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
Notarissen

Appel
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Donderdag 30 mei was een dag met een vol programma. ’s Ochtends begint de dag met het ver-
welkomen van oud-leiding en aanhang van de leiding, zij mochten een nachtje komen slapen. Na 
het maken van de ansichtkaarten voor het thuisfront kan de Themadag van start gaan. In teams 
worden er spandoeken gemaakt en de speurtocht gedaan waarin er 10 spellen gespeeld werden 
in het thema Circus. Na de superleuke middag hebben wij met zijn alle heerlijke pasta gegeten en 
kon ‘s avonds de mysterietocht beginnen. De kids hebben zelf hun voorkeur voor spanningslevel 
aangegeven en gingen in groepjes door het donkere bos waar de leiding verstopt zat. Een spannen-
de tocht! Dus bij terugkomst ging iedereen na een heerlijke bekertje chocomel + ontbijtkoekje naar 
hun tenten om te gaan slapen.

Vrijdag 31 mei mochten alle kids en leiding uitslapen tot half 9, maar dit weerhield sommige kids 
niet om vroeg uit de veren te gaan om te gaan spelen. De clown hebben de afzienbaan gedemon-
streerd waarna de leiding volgde en de kids als laatst de baan bestormde. Met als eindpunt de 
buikschuifbaan met zwembad! Nadat alle kinderen goed vies waren zijn we snellopend vertrokken 
naar het zwembad. Het zwembad was een groot succes! Bij terugkomst op het kampterrein ston-
den de gaspitjes al klaar en kon er per tent heerlijke zelfgebakken pannenkoeken worden gegeten. 
Nadat iedereen zijn buikje vol had gegeten hebben we het avondspel gedaan, dit jaar ‘het grote 
smokkel spel’. Eerst leiding tegen kids en daarna andersom! Na afloop heerlijke warme chocomelk 
+ ontbijtkoek en daarna heerlijk de tent in!

De massagepraktijk voor: 
• Sportmassage
• Ontspanningsmassage  
• Triggerpoint massage
• Cupping massage
• Hotstone massage

Zuid-Spierdijkerweg 30 • 1648 LB • De Goorn • www.maaikebuscher.nl • 06-29626677 

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

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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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  

   

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
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Knippen 
     enZo     
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Zaterdag 1 juni liepen de temperaturen flink op, het was een warme dag. Na de warming-up met 
de clowns zijn we op tijd begonnen met de sportdag. ‘s Morgens waren er 10 individuele spellen 
en ‘s middags de teamspellen. Door het mooie weer heeft de leiding geïmproviseerd en werden 
het waterspellen. Deze dag stond er stimpestamp op het menu waar de meeste kinderen van smik-
kelden! Na het eten begon de feestavond die gepresenteerd werd door circusdirectrice Lisa. Alle 
kids en ook de leiding hebben hun mooiste acts laten zien, de nieuw leiding werd nog even goed 
voor gek gezet! Na flink feesten, broodje knakworst en limo zijn de kids afgedropen naar hun tent 
voor het laatste nachtje.

Zondag 2 juni was ook een erg warme dag. Toen de kids opstonden was de keukentent al bijna 
opgeruimd door de nachtwacht. Na een lopend buffet aan lange tafels werd er met man en macht 
gewerkt om alle tenten weer af te bouwen en op te bergen in de vrachtwagen. Na het grote op-
ruimspel vertrokken de kids met de bus richting de Gilde hal. De leiding liep nog een laatste rondje 
over het kampterrein om de laatste vuiltjes te ontdoen van het kampterrein. Eenmaal bij de Gilde 
hal aangekomen zijn alle spullen weer netjes terug gestopt waar deze hoorde. De kids werden met 
open armen door hun ouders ontvangen!

Kortom het was weer een ge-wel-dig kamp!

De leiding bedankt alle Gilderakkers voor deze mooie dagen en kijkt nu al uit naar volgend jaar.

Liefs de leiding!

Voor woonzorgcentrum de Berkenhof  zoeken we iemand die onze huidige vrijwilliger kan on-
dersteunen bij administratieve werkzaamheden. De werkzaamheden bevatten oa. roosters maken 
voor de restaurant vrijwilligers en het winkeltje en kegelen. Werkzaamheden zijn op afspraak in te 
delen, en kosten de vrijwilliger vermoedelijk  een dagdeel per 2 weken.

We hopen op een geïnteresseerde vrijwilliger!

Met vriendelijke groet, Joke Walstra
Dagbestedingscoach

Wij willen een ieder bedanken, die op ons gestemd hebben op de RABObank Club-
kascampagne. Bijna € 500,-- was de opbrengst van deze actie. Dit gesponsorde be-
drag van de RABObank kunnen we goed gebruiken omdat we met een nieuw 
thema “Het Songfestival” zijn begonnen. De muziekcommissie van Evergreen 
heeft zich gebogen over een lijst van nummers uit vorige Songfestivals. Samen met 

onze nieuwe dirigent Lotte Hoebe wordt daar een selectie uit gehaald. Natuurlijk zingen we Arca-
de van Duncan, Waterloo van ABBA en de overige nummers zijn nog een verrassing. Arnold Kop 
gaat ons weer ondersteunen met een mooie presentatie. Weet u nog van de Sing a Long en ABBA 
meets Queen? Het gaat weer een mooi optreden worden in vermoedelijk mei 2020. 
We gaan nu eerst met zomerreces en starten met de nieuwe nummers op donderdag 29 augustus.  
Wilt u meedoen aan dit leuke thema, iedere donderdagavond oefenen wij van 20:00 uur tot 22:00 
uur. Wij zien u graag op 29 augustus in de Groene Toren te Avenhorn.

De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

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

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!
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Afdeling De Goorn/Avenhorn en omstreken

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Wat een geweldige avond bleek 18 juni j.l. voor onze afdeling te zijn! Onze penningmeester Mari-
an Groot-Wester en ikzelf waren totaal overdonderd.
Als je meedoet aan de Rabo Clubkas Campagne hoop je natuurlijk dat er op de afdeling gestemd 
gaat worden. Maar het blijft tot het laatste moment een verrassing of er voldoende stemmen zijn 
om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan onze activiteiten.

Wat overweldigend om aan het eind van 
de avond de cheque te mogen openma-
ken en te ervaren dat er zoveel mensen 
een warm hart voor De Zonnebloem 
hebben, en in dit geval onze afdeling. 
Wij zaten beiden sprakeloos met kippen-
vel op de armen en ontroerd door dit 
prachtige gebaar van zo velen die ons 
hun stem hebben gegund.
Onze afdeling ontvangt door al die 
stemmen het geweldige bedrag van 
€1.022,89, bestemd voor de activiteiten 
t.b.v. van de gasten in onze afdeling.
Rabobank,wat fantastisch dat zoveel ver-
enigingen financieel met deze campag-
ne gesteund worden. Onze Zonnebloem 
afdeling bedankt u van harte hiervoor!

Lieve, lieve mensen die op ons gestemd hebben, wij kunnen het niet voldoende benadrukken: 
Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt!
Els Eijling namens het bestuur van de afdeling De Goorn/Avenhorn e.o.

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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 BERKHOUT – BOBELDIJK
18 JUNI WANDELEN MET DE ZONNEBLOEM
Met de Zonnebloem gaan we vandaag
Een wandeling maken, toen was de vraag
Mogen Annie en ik op de scootmobiel gaan
Want het wandelen is met ons gedaan
Maar we willen wel graag met jullie mee
Met z’n allen genieten, hoezee
Eerst gaan we naar Manege De Trenshoeve toe
Drinken daar koffie en horen dan hoe
De Trenshoeve is ontstaan
Elias Peetoom heeft dat gedaan
Hij vertelde ons van alles over de zaak
Over de paarden en wedstrijden, die zijn er vaak
Even later komt er iemand met een paard aan 
Zij klimt er op en is er op rijden gegaan
Daarna gaan we bij de paarden kijken hoor
Aaien ze en lopen dan weer door
Dan gaan we samen nog een rondje lopen mensen
Door het park, wat wil je meer wensen
Een glaasje drinken krijgen we ook nog onderweg
Een koekje erbij, wat is het weer gezellig zeg
Dan is het weer tijd om naar huis te gaan
En is iedereen blij dat hij is mee gegaan

    Tini Bregman-Spaans

MET DE OBBB NAAR EEN LEERZAAM MUSEUM
Op donderdag 20 juni vertrokken wij met ruim dertig leden 
van onze vereniging richting Nieuwe Niedorp teneinde het 
Motoren Museum en het Grootmoeders tijd Museum te bezoe-
ken. We waren met een vrij grote groep, dus het was een hele 
optocht. Aldaar aangekomen bleek beide musea in één gebouw 
gehuisvest te zijn. Beneden de motoren en de werkplaats waar 
gerepareerd werd. Boven was alles nostalgie wat de klok sloeg. 

Bij aankomst werd ons gezelschap in twee ploegen gesplitst, want het is dus niet niks 31 vrouwen 
en mannen rond te leiden. Op de begane grond werden ons een groot aantal scheeps-, vrachtwa-
gen- en vele andere industriële verbrandings -motoren getoond, waarvan diverse werden gestart en 
dat maakte aardig wat herrie. We kregen van onze gids goede uitleg, het was dus zeer begrijpelijk. 

Korting o
p je

hypothe
ek*

Duurzaam wonen
in jouw
nieuwbouwhuis
Met een nieuwbouwwoning maak je een
duurzame keuze. Je bent dus klaar voor de
toekomst. Dat belonen wij met een
duurzaamheidskorting op je
hypotheekrente.

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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Er stonden er ook nog een paar oude voertuigen, zoals auto’s en motoren en zelf nog een oude 
gemotoriseerde invalide wagen. De bovenverdieping voerde ons terug naar grootmoeders tijd. Hier 
werden voor ons nog herkenbare voorwerpen uit de vroege jaren van de vorige eeuw getoond. 
Zoals speelgoed, schaatsen, radio’s en ook oude huishoudelijk apparaten, zoals naaimachines, was-
machines en kinderwagens. 
Ook waren er compleet ingerichte winkels uit grootmoeders tijd te zien, zoals een kruideniers-
winkel en een schoenmakerij, een hoedenmakerij en een kapperszaakje. Voor velen onder ons 
waren veel artikelen zeer herkenbaar en hadden ze er ook nog zelf mee gewerkt. Het was een zeer 
geslaagde dag. 
Een compliment voor onze vrijwilligers (sters) is zeer op z’n plaats.
 Cees de Groot

VAN WIE BEN JIJ D’R IEN…?
Dit was het thema waar een heleboel kerkgangers over hebben gesproken 
tijdens de viering van zondag 30 juni. Een thema, gebaseerd op familie en 
verbondenheid. 
Tijdens het binnenkomen kreeg iedereen een briefje in een kleur. Tijdens de 
viering werd de aanwezigen gevraagd om contact te zoeken met iemand met 
dezelfde kleur (verbondenheid). Iedereen ging met elkaar in gesprek over wie 

ze zijn (familie) en waar ze vandaan komen. De briefjes zorgden op deze manier voor een mooie 
“heilige chaos”, precies in het straatje van pastor Nico! Een leuk idee waar veel mooie reacties op 
zijn gekomen. 
Pastor Nico had nog moeite om iedereen stil te krijgen. Een goede sfeer dus. De leuke liedjes van 
kinderkoor Shaloom werkte hier natuurlijk ook aan mee. Tijdens de viering zijn er ook nog twee 
meiden gevormd. Rosa en Esmee, nog van harte gefeliciteerd. 
Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Al met al dus een mooie, sfeervolle happening.
Ik ben wel benieuwd of de gesprekken na de viering nog doorgezet zijn, wij westfriezen willen 
natuurlijk alles van elkaar weten….

Groet Mark, zoon van Benno en Nel

Het leerorkest van Muziekvereniging Volharding had 
2 juli haar laatste optreden van dit seizoen op het 
plein aan de Bruggevaart in Berkhout. 
Kinderen (en volwassenen ter ondersteuning) laten 
horen wat ze dit jaar hebben geleerd in een minicon-
cert o.l.v. dirigent Werner Janssen. 

Sommige kinderen hebben nog maar pas les, maar lieten met al hun enthousiasme zien hoe leuk 
het is om samen muziek te maken.
Na de vakantie, op 3 september, gaan we weer verder met repeteren.
Lijkt het je leuk om ook muziek met ons te maken? Je bent van harte welkom.

 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!
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Kijk eens op onze website voor meer info over onze vereniging: https://volhardingberkhout.nl/

AGENDA 11-7 T/M 24-7    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 13-7 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Ma/woe 15/17-7  Avenhorn/Dorpsbos Huttendorp
Woe 17-7 17.00 uur Laatste voor vakantie SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 17-7 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 20-7 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 20-7 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
    

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN       

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe/Vr 21/23-8  De Goorn/ VV RKEDO Clubvoetbaldagen
Zo 25-8 10-16 uur Avenhorn/Dorpsbos Rotary Club Koggenland kofferbak-

markt
 31-8 tm 8-9 Berkhout/TV De Berk Berkenslagtoernooi
Zo 1-9  Oudendijk ODIGOFEEST
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK “Muziek op het 

plein”
Vr/Zo 27/29-9  Avenhorn Kermis
Zo 29-9 11.00 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga

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

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

• Ongeacht waar en of u verzekerd of lid bent
• Eén vertrouwd gezicht van begin tot eind
• Thuis opbaring of in een uitvaartcentrum naar keuze
• Ruime ervaring in uw regio
• Een kosteloos voorgesprek is altijd mogelijk

Dag en nacht bereikbaar: 06 42 08 60 22
Meer info: www.uitvaartbegeleidingmara.nl
Vraag geheel vrijblijvend en gratis een 
laatste wens boekje aan.

Tel. 06-42 08 60 22
info@uitvaartbegeleidingmara.nl

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

Nieuw vanaf 1 februari 2019 

Dinsdag  09.00  – 21.00 uur  De Goorn 72A 1648 JS De Goorn 
Donderdag   – 17.30 uur   09.00 info@hetkappershuys.nl 
Vrijdag   09.00  – 17.30 uur  06  15 94 06  97 
Zaterdag  09.00  – 13.00 uur  www.het-kappers-huys.nl 

 

Bel, of 
maak 

online je 
afspraak! 

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 
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Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret We naderen het in-

dianengebied
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/De 

Goorn
       
    

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende belangstelling, de mooie kaarten en bloemen 
ie wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Ab Bakker

 Tini Bakker-Klaver, kinderen en kleinkinderen

Avenhorn, juli 2019

Verhuisbericht
Onze moeder is per 24 juni verhuisd.
Alie Kenter-Klaver
De Rustenburcht
Bavohof 1, kamer 118
1645 VP Ursem

Een warme handdruk en een arm om je heen, dat is alles wat je nodig hebt om te weten: ik 
ben niet alleen.
Hartverwarmend om te zien dat zo velen waren gekomen om mijn man onze pap en opa

Dirk Hart

de laatste eer te bewijzen.
Het gaf duidelijk aan dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.
Voor uw belangstelling, in welke vorm dan ook, zeggen wij u hartelijk dank. 

 Lies Hart, kinderen en kleinkinderen

PROEF EN BELEEF EETCAFE 70 IN DE GOORN!
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TENSLOTTES

Wilt u uw gezicht en/of wenkbrauwen ontharen op de oosterse manier?
 Bel Elly 06 85288663

Te koop:
2 Witte tuinstoelen in standen verstelbaar met kussens (merk Allibert) prijs 40 euro.
 Tel. 06-12389559

Ervaren en betrouwbare huishoudelijke hulp heeft vanaf 5 augustus nog plek op de vrijdag (min. 
4 uur)
 Tel. 06 19343854

Te koop:
E-bike, type Flyer C-serie lage instap met 2 accu’s + oplader, dubbele fietstas en spiegel. 
Vraagprijs 750,00.

Tel. 0229-542116

Gezocht: 
Een gezellig, handig meisje (± 17-18 jaar) dat mij 1x per 2 weken een paar uurtjes wil helpen met 
de wat zwaardere huishoudelijke werkzaamheden.
 Tel. 0229-542116

Aangeboden: 
13-jarig meisje wil graag oppassen, heeft ervaring met kleine kinderen.
Omgeving Berkhout.

0229-553966
Groetjes Frederieke

Gevonden: 
Een huissleutel op de stoep voor ons huis.

Barbeel 19, Avenhorn
0229-542685

Dinsdag 18 juni ben ik mijn spijkerjasje met borduurwerk op voorpand en mouwen uit mijn fietstas 
verloren. 
Mijn route was Ariëns - het Hoog - Grosthuizen - Scharwoude via park naar Hoorn.

Tel. 0229-542479

Nieuw baasje gezocht:
Wij Doerak en Minous zijn 2 poezenzusjes van bijna 1 jaar (5-9-17) en zoeken een nieuw baasje 
(bazinnetje) met wat ruimte om huis om te spelen en jagen. We zijn heel lief en zindelijk en willen 
graag bij elkaar blijven.
Onze huidige bazin gaat verhuizen naar een kleinere woning, daarom zoeken wij een nieuw 
tehuis.

Inlichtingen: 06-13587808

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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‘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 17 juli vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.

#DOESLIEF

#DOESLIEF

#DOESLIEF

GROOTHANDEL IN WERELDWIJNEN    Ook voor particuliere liefhebbers

Elke vrijdag open van 10:00 tot 18:00 uur (andere dagen op afspraak)

Schrepel 5a, 1648 GC De Goorn • 06- 414 33 222

info@vosswijnen.nI                        www.vosswijnen.nI

VOSS     WIJNEN

VOSS     WIJNEN
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