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Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeeman Reclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

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 28 augustus 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

Hoera, we zijn er weer. Dit is de eerste Heraut die na de vakantie verschijnt. Onze batterij is weer 
opgeladen, de vakantiespullen opgeruimd en wat rest zijn de foto’s en de mooie herinneringen. 
Gaat u nog op vakantie, dan wensen wij u veel plezier, bent u terug dan raden we u aan snel deze 
Heraut te lezen, want er staat weer van alles te gebeuren.
We hopen dat u ook dit jaar weer als vanouds in de pen klimt om verslag te doen van de 
evenementen, optredens, markten, sportieve activiteiten en wat al niet meer. Onze lezers zullen 
er blij mee zijn.
Denkt u ook even aan de verschillende collectes waarvoor vrijwilligers aan de deur komen en 
waarvoor nog steeds collectanten gevraagd worden! 
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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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De Huisartsenpraktijk van dr. Sturris en dr. Bergmeijer te Berkhout 
is wegens vakantie gesloten van: 

 Maandag 5 augustus t/m vrijdag 23 augustus 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.

Zorgt u ervoor dat u nog voldoende medicijnen in huis heeft?  
Vraag anders tijdig een nieuw recept aan.

 
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

25 augustus dhr. P. Verschoor Oosthuizen
  1 september ds. H. Reedijk Kwadijk
  8 september dhr. J. Talma Beemster
 Openluchtdienst Purmerenderweg 26a Zuidoostbeemster
15 september ds. H. Reedijk Avenhorn
 Op bezoek bij PG Koggenland
22 september ds. H. Reedijk Edam
 Gezamenlijke vredesdienst van Raad van Kerken Edam

 

PROEF EN BELEEF EETCAFE 70 IN DE GOORN!
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WE
Stichting Westfriese Ekklesia

NB EENMALIG VIERING EKKLESIA IN PROTESTANTE 
KERK SIJBEKARSPEL!
Kees Kok opent 20e seizoen van de Westfriese Ekklesia.
De eerste viering in het nieuwe seizoen 2019-2020 van 
de Westfriese Ekklesia, is op zondag 1 september 2019 
om 11.00 uur.
Wegens de verbouwing van de kerk in Wognum zal deze 

viering eenmalig plaatsvinden in de protestante kerk van Sijbekarspel, Westerstraat 42, 1655LB 
Sijbekarspel.
Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze 
tijd in de Westfriese Ekklesia”.
In deze viering zal Kees Kok spreken over “Prediker, dat is hartstochtelijke opinie, maatschappijkri-
tiek en levensleer”. Kees Kok is sinds 1980 lid van het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. 
Tijdens zijn studie theologie kwam zijn muzikale kennis al vroeg tot uiting: hij was 2 jaar dirigent 
van een jongenskoor en 10 jaar van het koor van de Lucaskerk in Osdorp. Hij studeerde af op: 
Liturgie tussen wal en schip. Daarna kwam hij in dienst bij de stichting Leerhuis & Liturgie. Hij 
heeft in de loop der jaren talloze lieddagen georganiseerd.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor 
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van Jerry Korsmit  en wordt begeleid op vleugel 
door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, 
de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u  op 1 september (eenmalig in 
Sijbekarspel) te ontmoeten. U bent van harte welkom.
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

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

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 24 T/M 30 AUGUSTUS 2019
Zat. 24 aug. 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 25 aug.  10.00u    Eucharistieviering met samenzang
  19.00u    Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 31 AUG. T/M 6M SEPTEMBER 2019
Zat. 31 aug. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 1 sept. 10.00u    Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v RiKoDeGo
  19.00u    Rozenkransgebed

Overleden:   Brigitte Mak-Israel, 63 jaar
                    Gerrit Appelman, 89 jaar
         Cato Bakker-van Dam, 91 jaar 

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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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 

HOE GENIET JIJ VAN HET NOORD-HOLLANDSE WATER? 	  
Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd   
Van 1 augustus tot en met 15 september 2019 organiseert Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) de fotowedstrijd “Water. Geniet ervan!”. 
Het waterschap vraagt inwoners om mooie foto’s te maken van genieten in/
op/aan het Noord-Hollandse water.

Meedoen en stemmen
Meedoen aan de fotowedstrijd kan tot en met 15 september 2019 via de 
website https://wedstrijd.veiligschoonvoldoende.nl/. Daar kan ook gestemd worden op de 
mooiste foto. Voor de top 5 zijn er “spetterende” prijzen zoals een tochtje met een fluisterboot, 
familiekaart voor het Zuiderzeemuseum en een workshop suppen (stand-up paddle surfing).

Water. Geniet ervan!
Zomers genieten veel mensen van het oppervlaktewater: we zwemmen, varen en vissen wat af. 
Onder andere dankzij de aanleg van rioleringen en rioolwaterzuiveringsinstallaties is het water in 
tijden niet zo schoon en gezond geweest. Om inwoners daar meer bewust van te maken en te 
laten zien wat zij zelf kunnen doen voor schoon en gezond water, is HHNK in juni de campagne 
“Water. Geniet ervan!” gestart. De fotowedstrijd is daar een onderdeel van. Meer informatie over 
de campagne: www.veiligschoonvoldoende.nl. 

EENDENRACE OP DE JAARLIJKSE KOFFERBAKMARKT  
IN AVENHORN
Rotary Club Koggenland organiseert op zondag 25 augus-
tus van 10.00-16.00 uur  de jaarlijkse kofferbakmarkt in 
het dorpsbos aan de Buitenroede in Avenhorn. 
De opbrengst gaat dit jaar naar onderwijs aan aidswezen 
in Zambia! 

Ma. gesloten, di/wo. op afspraak, do./vrij 10.00-17.30 uur, za. 10.00-16.00 uur. Bel voor een afspraak 0229-543514

Nieuwe klantenkorting: 
t.w.v. 15 euro

bij 2e afspraak
Neem uw bon mee!!!

Bel voor meer informatie
of een afspraak:

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

Bobeldijk 15,
1647 CD Bobeldijk

✂
SALON JUVENTA

Homeopathische huidverzorging;
Helend voor gezicht en lichaam

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

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

ACTIE:
Klassieke Dr. Hauschka-

behandeling (2 uur)  
van € 90,00 nu voor € 80,00

 Luxe Quick-Fitbehandeling (1 uur)  
van € 48,00 nu voor € 43,00

Alleen geldig bij inlevering van de bon 
t/m december 2019, waarbij per klant

slechts één bon inleverbaar is!

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

automatisch en gratis voor allerlei 
soorten behandelingen!
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Wat kun je verwachten?
‘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.

Nieuw dit jaar de eendenrace waarbij mooie prijzen zijn te winnen! 
Er worden maar liefst duizend badeendjes te water gelaten die strijden 
om als eerste over de finish te komen. Wil jij ook eendje(s) en kans 
maken op prachtige prijzen? Voor slechts € 2,50 kun je al een eendje 
adopteren via onze website. 

Kijk voor meer informatie op www.kofferbakmarktkoggenland.nl.

LESSEN 2019 - 2020 GYMVERENIGING OLYMPIA 
30 augustus starten we weer fit en uitgerust
LET OP NIEUW SEIZOEN NIEUWE TIJDEN VOOR DE TURNSTERS!
Woensdag:   09.45 – 10.45   Fit plus 50 +   let op bijna vol !
                      20.00 – 21.00  Aerobics / steps / Bodyshape
                      20.15 – 21.15  Wandelbootcamp

Vrijdag:   13.15 – 14.15   peuter en kleuter gym 
                14.15 – 15.15   groep 3 - 4
                15.15 – 16.15   freerunnen vanaf groep 5 
                16.15 – 17.45   turnen vanaf groep 4 let op bijna vol !
NIEUW    18.00 – 19.00  Doekturnen vanaf groep 5, tot 25 jaar.

AEREAL TURNEN nu ook in Berkhout !
Juf Ebooyka geeft al jaren les in het turnen in het 
doek en gaat dit nu ook met de meisjes bij Olympia 
doen. Vanaf groep 5 en ouder leert ze jullie al snel 
de mooiste trucs die je waarschijnlijk al eens op de 
televisie hebt gezien.
Je kan je opgeven voor 2 gratis probeer lessen via:  
info@olympiaberkhout.nl 
                                                                                                                                                                                                                                                       

                19.00 – 20.00  BOKSZAKTRAINING 
Werken aan je conditie met behulp van bok zakken en  stootkussens zowel voor dames als voor 
heren. Dit onder leiding van Wouter Snoek 

                20.00 – 21.00  Sport en spel voortgezet onderwijs

Meer informatie over ons lesaanbod staat op olympiaberkhout.nl 
Of bel met onze voorzitter Simone Buis: 06-40415962

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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RSJ START NU 
AS. VRIJDAG 23 AUGUSTUS MET 

KOLFSPORTLESSEN VOOR BEGINNERS

De eerste aanmeldingen zijn er 
en denk jij, nu wil ik ook iets meer weten over kolfsport, 

dan zeggen wij: kom gewoon !!

Een korte uitleg:
De kolfsport is een competitieve sport waarbij zowel fysieke als mentale inspanning verwacht 
word. 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 uur

aanmelding / info:    T 06-28993108 Ina  T 0229-551875 Tine  
    M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl

  

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



14 15

NIEUWS VAN DE WMC (DE WESTFRIESE MODELSPOORCLUB)
Beste lezers,
Graag willen wij jullie attent maken op 2 nieuwe evenementen die wij de komende maanden 
organiseren.
Als eerste op 31 augustus een open huis in ons clubgebouw.
U kunt dan zien aan welke banen wij als club werken.
Onze club is ook de trotse bezitter van een aantal verschillende module banen.
Op dit moment wordt er gebouwd aan een N-spoor Duitse modelbaan en een HO-gelijkstroom 
baan. Ook wordt de nieuw verworven O-baan (2 maal zo groot als HO, dus 1:43) uitgebreid en 
aangekleed. Tel daarbij het onderhoud aan de andere twee modulebanen op dan weet U waaraan 
wij onze uurtjes bij de club besteden.
Gelukkig hebben wij een clubruimte waar we dit allemaal gelijktijdig kunnen uitvoeren en U bent 
van harte welkom op onze open-huis op zaterdag 31 augustus van 10.00 – 16.00.
Naast de clubbanen hebben we ook een aantal demonstraties voor U in petto. Tips en technieken 
om ook thuis toe te passen.
Mocht u verhinderd zijn op de 31e. U bent na afspraak ook welkom op een van onze reguliere 
clubavonden op de vrijdagavond.
Ons clubgebouw is aan de achterzijde van OBS De Kelderswerf, Weerestraat 70 in Obdam. Links 
van de school is voetpad Het Lange Land, als U dit volgt en vlak voor de brug de groene poort door 
gaat komt U bij ons clubgebouw.

Op zondag 27 oktober hebben we onze jaarlijkse modelspoorbeurs in De Koggenhal in De Goorn.
Ook dit jaar weer met een aantal interessante banen van vrienden en bevriende clubs.
De komende tijd kunt U daarover meer lezen in de media en op onze facebookpagina.

Facebook: https://www.facebook.com/De-Westfriese-Modelspoor-Club

ZATERDAG 31 AUGUSTUS: THE LEGENDS! ZUIDERMEER !
Wie is er niet groot mee geworden!
Je bent er geboren en/of opgegroeid!
Je hebt er ooit verkering gehad!
Of zelfs met een getrouwd!
Ja er zit muziek in ‘t dorp, dus doen we al die jaren nog even dunnetjes over.
Een muzikale reünie voor iedereen die Zuidermeer een warm hart toedraagt en een mooie afslui-
ting van de vakantie.
The Legends bestaan uit Mar Kooij de enige en echte rock bitch! Remi en Edwin Beukers die 
vroeger speelden in de Howling Hurricanes en Razorblade en nu al jaren in Memphis, Enrico Kors 
zanger bij de voice over en Ironic Maiden en de hoofdrol vertolkte in Jesus Christ superstar en 
niet te vergeten Roland Schaafsma voorheen in Rotation, Rob Sibbald oprichter van Memphis en 
natuurlijk Hannibal de ruige rakker, de man die geboren is om wild te zijn !.
Wat te denken van o.a ; Deep purple, Coldplay, Jimmy Hendriks, Beatles, Adele, Bob Dylan, 
Fleetwood Mac, Janis Joplin, Black Sabbath, Steppenwolf, Tina Turner, Bruce Springsteen, Anouk!
Kaarten zijn verkrijgbaar via dorpshuiszuidermeer.nl.
Voor meer informatie kan je dezelfde site raadplegen. Tevens vindt er op 12 oktober een voetbal 
reünie plaats van de plaatselijke voetbalclub. Zie reunie.svzuidermeer.nl

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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Vijverhof 1, 1633 DS Avenhorn
Tel. 0229-545018
Openingstijden:

Di. t/m za. 11.00-21.00 uur 
Zo. 14.00-21.00 uur

Personeel gezocht tussen de 16 en 20 jaar, 
die graag in de Horeca wilt werken 

en flexibele werktijden geen probleem vinden.
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SPEKTAKEL IN OBDAM 
Noteer in je agenda! Zondag 1 september organiseren di-
verse verenigingen in Obdam diverse activiteiten.
Aanvang van deze sportieve middag is 12.00 uur met om 
16.00 uur het klapstuk van de dag de obstakel run van 
ARO’88.
De gehele middag zijn er diverse activiteiten, kom ook 
kennis maken met de vele mogelijkheden.
Deelnemende vereniging ARO88 organiseert diverse activiteiten, o.a. kennis maken met de loop-
sport. Zo is er die middag 2x  een loopclinic onder leiding van een gediplomeerde trainster.
Of wil je jouw conditie testen, ook dat kan 2x maal middels de shuttle run test.
Wij eindigen de middag met een heuse obstakel run met daarin diverse leuke onderdelen, wat 
dacht je van balanceren boven de sloot?
En mocht je erin vallen dan kom je later in het parcours nog het zwembad tegen.
Zo zijn er diverse leuke hindernissen, kortom een hele leuke uitdaging om de middag mee af te 
sluiten.
Zo is er voor ieder wat wils deze middag, van kennis maken met de loop sport tot en met de uit-
daging aan het einde van de middag.
DEELNAME IS VOLLEDIG GRATIS, deelname wel op eigen risico.
Kortom, ga de uitdaging aan en we zien u graag tegemoet zondag 1 september.
Locatie sportcomplex Victoria O  en Zwembad Buitenmeere.
Meer info over deze middag; volg  de diverse nieuwsbladen.

 Met vriendelijke groet ARO 88

Je wilt de stap maken om lekker te bewegen maar je weet nog 
niet welke sport?
Kom badmintonnen! We beginnen weer op woensdagavond om 
20.00 uur in De Koggenhal. 

Nieuwe leden zijn welkom, dus ben je 16 jaar of ouder kom dan 
een keertje langs. Je mag 2x gratis meedoen.
 
We beginnen altijd even lekker in te slaan en daarna begint er 

een training, die overigens niet verplicht is, maar veel te leuk is om te missen. Trainers Erwin 
en Jorn leren jou de kneepjes van badminton. We doen oefeningen zoals grip, clear, voetenwerk, 
dropshot of netdrop en leren de shuttle oprapen met de racket (valt nog niet mee) en nog veel 
meer. Het klinkt misschien heel moeilijk maar dat valt best wel mee. 

* Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl.

Open nu 

JongWijs met 

betaalpas en krijg 

een bioscoopbon 

van € 7,50*

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

Leer uw kind stap voor 
stap met geld omgaan
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Het is gewoon leuk om toch te weten wat je doet en hoe je je techniek kunt verbeteren. 

We eindigen altijd met een onderlinge “competitie” en na afloop kun 
je huiswaarts keren of gezellig nog wat drinken in het Sportcafé bij 
Alex en Annelies.
 

Wil je graag nog wat meer informatie kijk dan op onze site www.
badmintonclubdegoorn.nl
 

Kom op! Badminton is er voor iedereen, dus ook voor jou.

 Team Badmintonclub De Goorn
 Jorn Bakker, Erwin Vlaar, Gundy Langendam

    KWF KANKERBESTRIJDING COLLECTEWEEK

Samen moeten én kunnen we kanker overwinnen

Eén op de drie mensen krijgt ooit kanker. Bijna iedereen krijgt er dus zelf of in zijn directe omge-
ving mee te maken. Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek organiseert KWF Kankerbestrij-
ding daarom elk jaar de collecteweek. 

In de eerste week van september zetten ruim 100.000 vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor kankeronderzoek. Want onderzoek helpt. Elke euro die de collectanten ophalen, 
draagt bij aan onze missie: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. 

De collecte week is dit jaar van 1 tot 7 september 2019, Oud geld en buitenlands geld is ook wel-
kom. Wij hopen op uw steun om kanker te bestrijden.

Ook voor condoleances, feesten of acties in de gemeente Koggenland kunt u contact met ons opne-
men. Wij kunnen u een collectebus brengen die u neer kunt zetten bij een gelegenheid.

 Vriendelijke groet,
 KWF-afdeling Koggenland
 Bas Lammers
 06 – 21 20 25 25

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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IN SEPTEMBER START DE COMPUTERCURSUS KLIK & TIK  
IN DE BIBLIOTHEEK DE GOORN EN OBDAM

Voor iedereen die graag meer met de computer wil doen, maar niet goed weet 
hoe dit werkt, starten de Bibliotheken in Koggenland met de gratis computercur-
sus Klik en Tik. Klik en Tik is een computercursus van zes lessen, waar deelne-
mers met de computer leren omgaan, leren internetten en e-mailen.
Tijdens Klik en Tik leren de deelnemers in een kleine groep en onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer werkt. Iedereen kan op zijn eigen tempo de computercursus door-
lopen. Ook is het mogelijk om thuis of in de Bibliotheek zelfstandig verder te oefenen met Klik en 
Tik. 
Datum:
Bibliotheek De Goorn start op woensdag 4 september van 10.30 tot 12.30 uur.
Bibliotheek Obdam start op donderdag 5 september van 14:30 tot 16:30 uur 
Zes weken lang is er elke week een les. Deelname aan de Klik & Tik-cursus is gratis. Voor € 10,- 
kunt u een lesboek aanschaffen die na de cursus ook als naslagwerk kan dienen. Voor meer infor-
matie of om uzelf aan te melden: bel 0228 - 743 943. 

KICKBOXING DE GOORN GAAT WEER VAN START
Het is weer zover. Vanaf donderdag 5 september gaan we ons weer in het 
zweet werken. Met een groep enthousiaste toppers een avond inspannen 
voor ontspanning.
Het kickboxen wordt steeds populairder. Dat is ook niet zo vreemd, wanneer 
je bedenkt dat kickboxen een sport is waarmee je veel caloriën verbrandt en 
je lichaam van top tot teen wordt versterkt. Daarbij krijg je zowel kracht als 

conditie, een betere lenigheid, reactievermogen en uithoudingsvermogen.
Kortom een sport waar alles in zit. Bij ons kan een ieder op zijn eigen niveau trainen. Met respect 
voor elkaar en voor de sport. Kortom als je dit niet ziet als sport ben je niet welkom.
Voor al die anderen kom een keer meetrainen om te kijken of het iets voor jou is.
Leeftijd vanaf 15 tot 55 jaar op donderdagavond 20.00 uur.
Info nicorood@quicknet.nl of 06-55730956.

BELEEF HET KNK MUZIEKFEEST OP HET PLEIN 
Zondag 8 september vindt in De Goorn het eerste “KNK muziekfeest op het 
plein” plaats.
Na drie jaar achtereen een muzikale wandeling te hebben georganiseerd 
komen wij, Brassband Kunst naar Kracht en de beschermclub,  met een 
spetterend muziekfeest op het plein bij verenigingsgebouw de Koperblazer 
aan de Pieter Grootstraat in De Goorn. Op twee podia wordt een gevarieerd 

programma gebracht: van o.a. de Blue Tone Big Band tot luisterliedjes door Gerard Engel en 
Frank Braas, de coverband Stereojacks (bekend van festival Remind the Gap, Spierdijk) tot singer/
songwriter Annelie Smits, en Nederlandstalige feestmuziek door volkszangers Glenn de Koning en 
René Eshuys.

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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De toegang tot dit muzikale feest is gratis en wie de muzikale 
wandelingen uit de voorbije jaren meemaakte weet dat het met de 
catering goed zit. Volop drankjes en natuurlijk de bekende heerlijke 
broodjes hamburger. De opbrengsten van dit muzikale feest komen ten 
goede aan muziekopleidingen voor de jeugd. Het eerste optreden 
begint om 15.00 uur en het feest zal rond 19.00 uur met een knallend 
optreden worden afgesloten. We zien u graag op 8 september!
Op social media: KNK muziekfeest op het plein. 
E-mail: info@muziekfeestophetplein.nl.

KBO DE GOORN
Donderdagmiddag in de Rozenstaete De Goorn
De KBO De Goorn wil iedereen bedanken, die op ons gestemd heeft op de 
RABOBANK CLUBKASCAMPAGNE. Een mooi bedrag van € 749,- was de 
opbrengst van deze actie. We gaan volgend jaar met uw hulp voor méér voor 
elkaar.
Dit gesponsorde bedrag kunnen wij goed gebruiken in ons 60 jarig jubeljaar 
met diverse leuke activiteiten verdeeld over het hele seizoen.

Op deze manier hopen wij veel leden te bereiken en te verrassen door b.v. een keer geen entreegeld 
te vragen, een smakelijk hapje te serveren, een frisje/borreltje extra te voorzien.
Het busreisje en de Kerstdag een financiële injectie te geven om het voor u betaalbaar te houden. 
Heeft u interesse om lid te worden van de KBO De Goorn, dit kan vanaf 55 jaar. Inclusief bij 
het lidmaatschap b.v. onze belasting adviseurs, een onafhankelijke clienten ondersteuner / 
ouderenadviseur, maandblad KBO-PCOB + memo gratis per maand en voordelig rijbewijskeuring. 
Ook kunt u zich aansluiten bij biljarten en/of koersbal. Verder aandacht bij zoveel jarig, huwelijk 
en verjaardag, ziek of opname ziekenhuis en overlijden. Onze thuis basis is de grote zaal in de 
Rozenstaete op donderdagmiddag. De zaal gaat open om 13.45 uur. U mag ook vrijblijvend langs 
komen en kijken en meebeleven of dit iets voor u is. Opgave bij Ledenadministratie: Ria Stet-
Sneek, Tel. 0229-551787. Het programma begint na het vakantieseizoen op 12 september met 
muziek van Gerard Koedooder.

 Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Johan van Loodam

COLLECTE WEEK NIERSTICHTING 15 SEPTEMBER TOT EN MET 21 SEPTEMBER 2019
Graag zou ik een oproep willen doen voor het werven van collectanten voor de Nierstichting.
Sinds enkele jaren heb ik de organisatie van de collecte van de Nierstichting op mij genomen.
Om ook dit jaar weer de collecte in Berkhout te kunnen lopen met elkaar zoek ik nog een aantal 
collectanten zodat ik meer collecte bussen in kan zetten en daardoor meer geld op kan halen voor 
de Nierstichting.
Wie heeft er in de week van 15 september een paar uurtjes tijd en zin om te collecteren in het 
dorp??? Graag, uw hulp is nodig!!!
Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact met mij op.
Alvast bedankt, Ellen van Mierlo, Burgemeester de Voslaan 4 Telefoon nummer 06-16485595 

 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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BIJ DE EHBO VERENIGING BERKHOUT START OP 25 SEPTEMBER 2019 EEN ORANJE KRUIS 
EHBO OPLEIDING.

 

Valt je schoonmoeder van de trap?        Weet je dan wat je moet doen?
Is je kind buiten met spelen gevallen?    Weet je dan wat je moet doen?
Uw hond heeft je gebeten?                       Weet je dan wat je moet doen?
Je buurjongen vuurwerk in het oog heeft gekregen?    Weet je dan wat je moet doen ?              
Je partner heeft een circulatie stilstand gekregen?       Weet je dan wat je moet doen?
Wat doe je in deze gevallen als een “kusje erop” niet meer helpt?
Dan is het volgen van een EHBO Oranje Kruis beginnerscursus de ideale oplossing hiervoor.
Je leert alle handelingen om een mensen leven te redden zoals 
Reanimatie –AED bediening, verslikking en EHBO aan kinderen.    
Deze EHBO beginnerscursus begint op 25 september 2019 bij de EHBO vereniging  Berkhout   
Kerkebuurt 169 Berkhout naast de brandweer kazerne.
Bij onze EHBO vereniging Berkhout kunnen we je opleiden zodat je wel weet wat je  in deze             
situaties moet doen.
Neem voor meer informatie contact op met een van de bestuursleden van de EHBO verenigingen 
op.
Dat zijn de volgende EHBO verenigingen.
Berkhout: Teeuwis Klaij   tel :  0229 – 551783  Email   teeuwis.gerra@quicknet.nl 
De Goorn: Inqrid van den Bosch   tel :  0229 – 540857  Email   inqrid64@hotmail.com
Obdam: Inge Mes- Floris   tel.:  0226 – 723104  Email  ehbo-obdam@hotmail.com
Hensbroek: Marja Vlaar   tel :  0226 – 452885  Email   jan-marja-vlaar@hetnet.nl
Spierdijk/Zuidermeer: Carla Bakker  tel :  0229 – 561662  Email   j-bakker@quicknet.nl
Ursem: Ria van Ginkel        tel:   072 – 5021209  Email  ginkelursem@hetnet.nl
Instructeur  Jacques Hooft   tel :  0229 – 541839  Email   j.m.hooft@quicknet.nl
 
 Namens de EHBO verenigingen
 Kaderinstructeur: 
 Jacques Hooft

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

Dinsdag 09.00 – 21.00 uur De Goorn 72A, 1648 JS De Goorn
Donderdag 09.00 – 17.30 uur  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 

info@willemschuitmakelaardij.nl 
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BURENDAG 28 SEPTEMBER 2019  

 

Burendag is een jaarlijks feest dat je samen viert met je buren en 
de wijk. Het is een dag waarop je gezellig samen komt en waarbij 
veel buren iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Minstens één 
miljoen mensen in Nederland vieren Burendag!

Ontmoeting
In veel dorpen en steden or-
ganiseren buren allerlei acti-
viteiten. U kunt dit ook doen 
en dat kan heel eenvoudig! U 
kunt bijvoorbeeld een gezellige 
koffietafel organiseren of een  
lunch waarbij buren allemaal 
iets meenemen. Een bloem of 
een kaartje afgeven omdat u 
het burencontact waardeert is 
een fijne verrassing voor uw 
buren. Misschien wilt u samen 
met een buur een speurtocht 

organiseren voor alle kinderen uit de wijk of heeft een buur hulp nodig? Het is een prachtig gebaar 
om juist op deze dag te helpen, eventueel met anderen. Buurten worden leuker, socialer en veiliger 
als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Deze dag is bij uitstek een 
gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten waar u anders niet zo snel contact mee heeft of u kunt 
uw bestaande burencontacten versterken. 

Is er een buur waar u minder goed mee om kunt gaan? Dan is Burendag wellicht aanleiding om 
daar iets aan te veranderen. Een kleine toenadering kan al voldoende zijn om in een betere burens-
feer te komen. Als u daar hulp bij nodig heeft, dan kunt u bellen met De Bemiddelingskamer die 
zich inzet om de leefbaarheid tussen buren te vergroten. De Bemiddelingskamer wenst alle buren 
en buurtgenoten een fijne en gezellige Burendag toe! 

Namens De Bemiddelingskamer, thuis in buurtbemiddeling. 
Meer informatie via www.debemiddelingskamer.nl of bel 06 - 394 066 97 (maandag, dinsdag en 
donderdag). Buurtbemiddeling wordt gefinancierd door de Gemeente Koggenland. Meer weten 
over Burendag en de financiering van activiteiten via www.burendag.nl 

BOEKEN- EN PLATENMARKT 
Op zaterdag 28 en zondag 29 september 2019 wordt in Cultureel Centrum 
Berkhouter Kerk weer een grote Boeken- en Platenmarkt  gehouden.
Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur
Er is een  grote collectie binnen- en buitenlandse literatuur en lectuur,  
atlassen, reisboeken, kunstboeken, kookboeken, studieboeken, stripverhalen, 
kinderboeken, CD’s, DVD’s, Elpee’s en legpuzzels.

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

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
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De opbrengst van deze boekenmarkt komt geheel ten goede aan  het onderhoudsfonds van de 
Berkhouter  Kerk. 
Op vrijdag 20 september  vanaf 19.00u maken we een ronde door Berkhout en Bobeldijk om aan 
de weg gezette boeken etc. op te halen. Eventueel kunt u de spullen brengen bij Piet Koeman, 
Oosteinde  73. Of bellen met Bertus van Veen, om de spullen eerder op te halen, 551355 of 06- 
44494627. De spullen bij voorkeur aanleveren in bananendozen. Tot ziens op de markt. 
Zie ook www.berkhouterkerk.nl

KLAVERJASSEN IN DE RIDDER OP DE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 
2019/2020
Is de Hoornse kermis weer gedaan, gaan na achten de lampen aan.
Met deze Westfriese wijsheid in het achterhoofd gaan we ons weer 
voorbereiden op een nieuw klaverjasseizoen op de vrijdagavonden van 
september tot en met april.
Na het zeer succesvolle afgelopen seizoen met regelmatig 52 deelnemers zijn 

de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen, maar voorop blijft staan dat we samen een gezellige 
avond beleven. Al nodigen de mooie prijzen natuurlijk wel uit om goed je best te doen, we hoeven 
er geen brood voor te kopen, vandaar dat het mes ook dit seizoen niet op tafel zal komen.
We blijven starten om 19.30 uur, de meesten kunnen dan nog vóór zaterdag thuis zijn.
Het inschrijfgeld blijft onveranderd op 3 euro, de AOW werd pas nog verhoogd, dus dat mag 
geen beletsel vormen. Wel zo prettig als u gepast kunt betalen, maar we hebben natuurlijk ook 
wisselgeld. Nee, we gaan nog niet met de pin betalen. Dat kan natuurlijk wel aan de bar, maar dat 
is weer een ander potje.
Als het goed is ligt het briefje met de data in uw agenda, maar mocht het weggeraakt zijn, geen 
nood, het blijft de laatste vrijdag van de maand, ook in december gaan we op de derde kerstdag 
gewoon de kaarten schudden.
Zoals altijd hebben wij er weer zin in en we rekenen weer op uw aanwezigheid.

Guda en Trudy

REGEREN IS VOORUITZIEN, OOK MET BILJARTEN
Afgelopen voorjaar hebben Bert en Ina de Weerd samen met Erik Weel 
afscheid genomen van hun Westerkogge 2000 biljarttoernooi. 20 jaar lang 
werd in week 12 door bijna 100 biljarters uit Koggenland gestreden om de 
felbegeerd bokaal.
Aangezien al een jaar lang bekend was dat er nieuwe mensen in de organisatie 
moesten komen, werden bij de Berkhouter biljartclubs kandidaten gezocht 

en ook gevonden.
Even voorstellen: Ed Oud, Arjohn Braas, Ed Beemster, Theo Knijn, Alex Entius en Peter Kroon 
willen proberen om vanaf 2020 dit biljarttoernooi te organiseren.
We zijn voor een eerste oriëntatie bij elkaar geweest en kunnen vast wat wijzigingen aankondigen.

Het toernooi staat op de agenda voor 13 t/m 21 maart 2020 (week 12)

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

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

aan- & verbouw
projecten
onderhoud

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

duinbouwt.nl

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

 Broodakker 4, 1645 RR Ursem  

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

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

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

Yvonne Heddes

Wat kan ik voor u betekenen?
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We streven naar een wedstrijdschema met 96 deelnemers.
Deelname is niet langer voorbehouden aan inwoners van Koggenland, ook buitenpoorters mogen 
inschrijven. Het inschrijfgeld bedraagt 8 euro.
Er komt geen programmaboekje. Op de website staat alle informatie te lezen.
Voor de enkele deelnemer zonder wifi wordt iets op papier geregeld.
De uitslagen en standen blijven tijdens het toernooi op het grote bord in De Ridder genoteerd 
worden.
De verloting komt te vervallen, we beraden ons op iets anders met prijzen.
Het programma op de finaledag willen we laten aansluiten. De mogelijkheid om broodjes aan te 
bieden tijdens etenstijd wordt onderzocht.
Alle deelnemers van 2019 krijgen per email in november bericht dat de inschrijving open is. Ook 
in de Heraut en de Koggenkrant komt een aankondiging te lezen.

We laten eind oktober op deze plaats weer van ons horen met nadere informatie.

 Arie Stoteles

VERENIGING BUURTBUS KOGGENLAND  -  LIJN 409
AANPASSING ZATERDAGDIENSTEN
De buurtbus 409 rijdt sinds 2014 (als opvolger van lijn 161) van station Obdam via Hensbroek, Ur-
sem, Rustenburg, Heerhugowaard-’t Kruis, Middenwaard naar station Heerhugowaard. Passagiers 
komen daardoor ook binnen loopafstand van de dependances van o.a. het Dijkland ziekenhuis, de 
Noordwest groep en Centrum Oosterwal.

Van maandag tot en met vrijdag wordt er, vooral door schoolgaanden, goed gebruik van deze 
buurtbus gemaakt, met name gedurende de spitsuren. Buiten deze tijden zouden wij graag nog 
wat meer passagiers begroeten.

Echter, het is gebleken dat het aanbod van passagiers op zaterdag zodanig gering is dat aanhouden 
van het huidige rittenschema op die dag niet langer verantwoord is.
Als VBK willen wij voor de zaterdag toch een redelijke vervoersmogelijkheid blijven aanbieden. Op 
basis van getelde aantallen passagiers op zaterdag en het aantal ritten dat zonder passagiers wordt 
gereden, is besloten het aantal ritten in te korten.

Ingaande zaterdag 24 augustus zal het ritschema veranderen. Wij zullen dan rijden van 11.45 uur 
tot 16.15 uur. Zie voor de juiste tijden Connexxion.nl of 9292ov, waar de nieuwe rijtijden vermeld 
zijn. (Lijn 409) 

Wij hopen en gaan er van uit dat de passagiers die ook nu gebruik maken van de diensten van 
de buurtbus op zaterdag zich kunnen schikken in het vernieuwde schema. Wij hopen zelfs op 
zaterdag meer passagiers te mogen vervoeren. Wij zullen eind februari 2020 de resultaten van het 
nieuwe schema evalueren en daar-over berichten.

VOOR EEN EIGEN AFSCHEID
www.martienweel-uitvaartzorg.nl

0229 - 27 87 82

Martien WeelUitvaartzorg

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

Aangesloten bij:  praktijk voor pedicure, 
massage en beauty

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

Goudwinde 11 • 1633 DE Avenhorn

Ook behandeling aan huis!
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JEUGDLEDEN NEMEN DEEL AAN INTERNATIONAL BRASSBAND SUMMER 
SCHOOL
Van zondag 28 juli tot en met zaterdag 3 augustus 2019 namen 9 jeugdleden 
van brassband Kunst naar Kracht samen met dirigent Pieter Koster deel aan de 
29e editie van de International Brass Band Summer School in Wales.

Doel van deze Summer School is om de allround speelvaardigheden en mu-
zikaal begrip van (jonge) brassband muzikanten te verbeteren. Tijdens deze week hadden de 150 
deelnemers uit 10 verschillende landen een leerervaring van hun leven onder leiding van een 
uitgebreid team van wereldberoemde brassmuzikanten.

Zaterdag 27 juli vertrok de groep jonge 
muzikanten vanuit De Goorn richting 
Swansea. Tijdens de vakantieperiode is 
daar op de universiteitscampus voldoen-
de ruimte om alle deelnemers te laten 
logeren en om alle repetities te laten 
plaatsvinden.
De deelnemers werden in 2 aparte 
bands ingedeeld, te weten: de Cardinal 
band en de Boosey & Hawkes band. 
Daarnaast werd een Massed band ge-
formeerd waarin alle 150 deelnemers 
samen speelden.

De Summer School stond gedurende de hele week onder leiding van de dirigent van de wereldbe-
roemde Black Dyke Band; professor Nicholas Childs. 

De lessen werden gegeven door: 
- Cornetten: Richard Marshall, Tom Hutchinson en Chris Turner;
- Hoorns: Owen Farr en Zoë Lovatt-Cooper;
- Euphoniums en baritons: Gary Curtin, Daniel Thomas en David Thornton;
- Trombones: Brett Baker;
- Bassen: Joseph Cook en Matthew Routley.

Gastdirigent was dit jaar Paul Lovatt-Cooper; een wereldberoemde componist en tevens oud-lid 
van de Black Dyke Band.

Op vrijdag na het spectaculaire slotconcert met de Massed band werd de week afgesloten met een 
groot eindfeest. Op zaterdagochtend na het ontbijt en na afscheid te hebben genomen van nieuwe 
brassband vrienden en vriendinnen, werd de terugreis naar Nederland weer aanvaard.

Een geweldige ervaring voor de jeugdleden van Kunst naar Kracht die mede mogelijk gemaakt is 
door de leden van de beschermclub. Gezien het enthousiasme over deze Summer School gaat er 
volgend jaar misschien weer een delegatie naar Wales……..  

www.bbknk.nl

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

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

Dames, heren 
en kinderen

Bel voor een afspraak 

0229 54 25 00

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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Berkhout-Bobeldijk

BEDANKJE
Onze afdeling Berkhout-Bobeldijk van “de Zonnebloem” mocht ook dit jaar weer uw stemmen aan 
de “RABObank sponsor clubactie” ontvangen.  Het verrassende resultaat dankzij uw 85 stemmen 
was een donatie van € 464,95. Een zeer welkome aanvulling van onze kas en waarmee wij in 
staat zijn om onze zieken, eenzamen en hulpbehoevenden tegen een gereduceerd tarief op allerlei 
activiteiten kunnen trakteren. 
Hartelijk dank en mocht u voldoening scheppen in ons vrijwilligerswerk, dan is een telefoontje 
naar onze secretaris voldoende. (tel. 0622 380 147)
 w.g. PJ Karreman.  

KOGGENLANDERS IN DE PEN
BILJARTEN OP VAKANTIE EN DAARNA
Arie en Aggie van de Bongerd uit Nibbik waren sinds kort met pensioen. Dit voorjaar had Arie het 
bloeiende tuindersbedrijf met de grote boomgaard na krapweg 40 jaar overgedragen aan zijn zoon 
en schoondochter. Nou spreek je in een boomgaard al gauw van een bloeiend bedrijf, maar met 
meer goede dan slechte oogsten was het ook zo. 
Spreekt vanzelf dat er al die jaren van vakantie buiten de Nibbik en Nederland weinig gekomen. 
Maar dit jaar hadden ze besloten om een weekje naar het nabije Sauerland te gaan in een prachtig 
hotel. Zelfs in het buitenland tref je wel eens een mindere dag weer en dan is het maar goed dat 
er in de recreatie ruimte een biljart staat. Sinds zijn vrijgezellentijd had Arie weinig meer over 
het groene laken gebogen gestaan, die ene keer per jaar met zwager Teun een middag bij Stam in 
Wognum kon je eigenlijk niet tellen.
Arie raakte achter een Veltins biertje aan de praat met Sjefke uit Wuustwezel, die zich beklaagde 
over al die vlaggen die ze hier verkeerd hadden hangen. Nou had Arie tijdens de afgelopen WK 
goed opgelet bij het zingen der volksliederen en aangezien de zuiderburen ver kwamen in het 
toernooi, had hij de vlag goed onthouden. Geduldig heeft Arie aan Sjefke uitgelegd dat hij op de 
gele baan moest letten: die zat bij de Belgen in het midden en bij de Duitsers onderop. Samen naar 
buiten gelopen en verdraaid, Sjefke zag naast al die Duitse vlaggen verderop ook een Belgische en 
nou werd het hem duidelijk.
Binnen werden nog twee Veltins besteld en vroeg Sjefke of Arie kon biljarten. Nou ja, heel vroeger 
wel eens gedaan, maar dat zou niet veel meer voorstellen.
Maar vooruit, de keu gevat en onze Oosterburen hadden ook voor een krijtje gezorgd, dus waarom 
niet. Wat nou? Op het biljart lagen wel drie ballen, waarvan eentje rood was, maar er lag ook een 
gele. Die had Arie in de tijd van biljarten bij Entius nog niet gezien, maar Sjefke legde het even uit, 
was makkelijk om de goede bal te blijven houden als het jouw beurt was.

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

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

  Het adres voor deskundige
  verzorging van uw:

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

www.vanleeuwenadministratie.nl

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

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

Tel: 06-28870347

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

Git’s
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Na een pittig uurtje schaven aan dik en dun, links en rechts effect, wel of niet over band, hadden 
de internationals geen erg in de klok, zodat het weldra tijd voor het diner was.
Tijdens het eten vertelde Arie aan Aggie dat hij thuis in Nibbik ook eens zou gaan kijken bij 
biljartclub Alle Ballen Raak. Aggie steunde dit voorstel meteen, kon zij ook eens een avond tv 
kijken zonder voetbal. Ik sprak Arie tijdens de laatste kermiszondag in Hoorn, dat deden ze al 
jaren, ook in werkzame jaren heeft een mens vaste punten nodig, en vroeg hem of het al begonnen 
was. Nee, eind augustus als iedereen weer in de Nibbik terug was.
Ook in Berkhout is er op dinsdagavond plaats bij biljartclub Westerkogge voor iedereen. Uit de 
werke of nog in de werke: de wedstrijdleiding houdt met wensen omtrent vroeg of laat desgewenst 
rekening. Ook voor deskundig advies omtrent aanschaf van een keu kunt U terecht en de ballen 
liggen al op het biljart. We hebben alleen geen gele, wel een met en een zonder stip. Wel eens 
lastig: zit die stip net aan de onderkant, arbiter erbij, komt gelukkig niet vaak voor. We zien U graag 
eens langs komen.

Peter Kroon

AGENDA 22-8 T/M 4-9

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe/Vr 21/23-8  De Goorn/ VV RKEDO Clubvoetbaldagen
Vr 23-8 19.30 uur Berkhout/De Ridder Start kolflessen voor beginners
Za 24-8 08.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 25-8 10-16 uur Avenhorn/Dorpsbos Rotary Club Koggenland 
    kofferbakmarkt
Woe 28-8 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Woe 28-8 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 31-8 08.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 31-8 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
 31-8 tm 8-9  Berkhout/TV De Berk Berkenslagtoernooi
Zo 1-9  Oudendijk ODIGOFEEST
Zo 1-9  Berkhout/Stal Liza Onderlinge wedstrijd
Zo-za 1/7-9   Collecteweek KWF 
    Kankerbestrijding 
Woe 4-9 10.00 uur De Goorn/Oude Rabobank Fietsdag
Woe 4-9 10.30-11.00 De Goorn/Bibliotheek Computercursus Klik en Tik
    
    
PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo 8-9  De Goorn/Koperblazer Brassband KNK 
    “Muziek op het plein”
Za-Zo 14/15-9 11-16 uur Oudendijk/Kerk Quilt tentoonstelling
Woe 25/9  Berkhout/Kerkebuurt 169 Start EHBO beginnerscursus
Vr-Zo 27/29-9  Avenhorn Kermis
Za 28-9   Burendag

Voor elke ondernemer in Koggenland
Reus & Bark heeft de kennis in huis om ook ú te helpen bij uw 

(loon-)administratie, fiscale vraagstukken, jaarrekeningen en belastingaangiften.
Met meer dan 25 jaar ervaring is Reus & Bark een vertrouwd adres. 

Wieder 6c, 1648 GB De Goorn • T 0229 54 14 54 • F 0229 54 32 65 • E info@reusenbark.nl • I www.reusenbark.nl

Deze advertentie mag ten alle tijden geplaatst 
worden als er geen akties zijn in dorpsbanier en 
postiljon!!!!
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Za-zo 28/29-9 11-16 uur Berkhout/Kerk Boeken- en platenmarkt
Vr 4-10 20-21.30 Berkhout/Geert Holleschool Speelgoed- en kinderkledingbeurs
Za 5-10  Berkhout/Kerk Concert Johan Kruizinga
Za 26-10 21.00 uur Oudendijk/Kerk Amsterdamse meezing avond
Zo 27-10  De Goorn/Koggenhal Modelspoorbeurs
Vr 15-11 20.00 uur Oudendijk/Kerk Keezen
Za 16-11 20.30 uur Oudendijk/Kerk Muziek/cabaret 
    We naderen het indianengebied
Zo 17-11 14.15 uur Avenhorn/haven Sinterklaasintocht Avenhorn/
    De Goorn
Vr-Za 22/23-11 20.00 uur De Goorn/Dolleburg Toneelv. Nieuw Leven klucht 
    “Gevaarlijk Snoepgoed”
Za-zo 23/24-11  Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Za-zo 30-11/1-12  Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Zo 8-12 11.00 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Za 21-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Moonliners Kerstconcert
Zo 22-12 19.30 uur De Goorn/Kerk Brassband KnK + Frank & Zij 
    Kerstconcert 
    

TENSLOTTE

Gevonden op 23 juli een gouden ring op de begraafplaats Berkhout met inscriptie ‘Lisette’. U kunt 
contact opnemen met Peter Smal via 06 83 21 87 00 of p.smal@koggenland.nl

Te koop: goed onderhouden rollator met stevig zitje en netje voor uw boodschappen. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Mart Baltus, Kantbeugel 147, 1648 HR De Goorn. Tel. 0229-542561.

Te koop:
3.4 draad overlock naaimachine. Merk Singer incl. instructieboekje 50,00 euro.
Tevens nieuw (kaartje zit er nog aan) zwart velours joggingpak. Maat XL 15 euro.
 Tel. 0229-210219 
 e-mail: famgvos@planet.nl

Te koop aangeboden:
1 kinderledikantje om te logeren voor een kleinkind bij oma met matrasje + lakentjes.
1 aankleedkussen
1 badje hagelnieuw samen 25 euro.
 Tel. 06 12574847

Vermist
Misa is een 5-jarige siamees. Ze is 27 juli van huis gegaan. Ze woont op De Goorn in De Goorn.
Misa heeft zwarte oren, poten en staart. Haar lijf is beige/bruin. Haar ogen zijn blauw.
Belt u alstublieft als u haar gezien heeft.
 Tel. 06-40022728 of 06-55372721

                     

      Velux  raamdecoratie       
voor  binnen  en  buiten    

Buscher  Interieur,  De  Goorn  62  Tel.:  0229-‐541468  
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Nazomeren in de Achterhoek?
Te huur in de Achterhoek op een kleinschalig park De Lindehoeve in Laren Gelderland, onze va-
kantiebungalow, vlakbij bossen en kastelen. Plaatsen in de buurt zijn Deventer, Zutphen, Lochem, 
Markelo en op steenworp afstand 3 horeca gelegenheden in Laren.
Voor informatie Annet Wever, 0229-542745 of 06-20034172.

Hierbij delen wij u mede dat wij per heden na 50 fijne jaren in Berkhout zijn verhuisd van de Dirk 
Laanstraat 26 naar Obdam, Tulpenburgh 27, tel. 0226-427646.
 Met vriendelijke groet,
 Theo en Greet Geevers

Gezocht:
In verband met vakantie van onze hondenoppas zoeken wij iemand die voor ongeveer 1 maand 
onze twee oude Jack Russels uit wil laten tegen vergoeding.
 Tel. 06-21600021.

Gezocht:

Nieuwe bezorgers voor de Heraut.
Interesse? Meld je aan bij Dick Snoek, 0229-551411 na 17.00 uur.

SCHUUR RUIMTES  TE HUUR SPIERDIJK
80m2 of 60m2 of het geheel.
 TEL  0653586628

‘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 28 augustus vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


