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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

  
Sinds 31 oktober 1963

56ste Jaargang no. 1376
26 november 2019

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 dinsdag 3 december 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

Sinterklaas is in het land, de schoentjes worden gezet.
Voor de kinderen is het deze tijd dikke pret.
De Heraut staat gelukkig ook weer boordevol kopij.
Lees hem door bij de kachel met een kop thee en een lekkernij.
Kerstconcerten te over op diverse lokale plekken.
En ook daarbuiten valt veel te ontdekken.  

Veel leesplezier ondanks deze gure periode.
En tot de volgende Heraut, zegt deze bode.
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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 0229-561227
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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Avenhorn                         Berkhout                 Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND 

Predikant
Voor pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, huwelijk, doop of belijdenis, kunt u contact 
opnemen met de predikant 
ds. J. J. (Hans) Reedijk  0299 - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl
Bij diens afwezigheid kunt u contact zoeken met de scriba
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  06-47 26 49 66  e-mail: scriba@pg-koggenland.nl

KERKDIENSTEN
December
  1 december    10.00 uur      Kwadijk     ds. Hans Reedijk      1e Advent
                               Naar onze buurgemeente Zeevang en Oudendijk
  8  december    10.00 uur Berkhout     ds. Hans Reedijk       2e Advent 
     Zeevang en Oudendijk bij ons.
15  december     10.00 uur      Ursem         ds. Bart Seelemeijer  3e Advent

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

  1 december ds. H. Reedijk Kwadijk
  Dienst met PG Koggenland
  8 december ds. B. Stobbelaar Beets
15 december ds. H. Reedijk Kwadijk
 aansluitend Kerstmarkt: opbrengst voor een nieuw naaiatelier bij 
 De Johanneshof Wereldtuinen.
22 december  ds. T. Moonen Oudendijk
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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 30 NOV. T/M 6 DECEMBER 2019
Zat. 30 nov. .16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 1 dec.  10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Remember
  19.00u   Rozenkransgebed

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 7 T/M 13 DECEMBER 2019
Zat. 7 dec.. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 8 dec. 10.00u  Eucharistieviering m.m.v hety Dominicuskoor
  19.00u  Rozenkransgebed
Overleden: Cor Beerepoot,  91 jaar
 
Kennisgeven van geboorte  en overlijden:
Denkt u er aan wanneer er een geboorte of overlijden in uw gezin plaats vindt, u ook een kaart 
naar de pastorie stuurt. 

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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.pastoriedegoorn.nl 
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VORMSEL 2020
Aan alle ouders van kinderen uit groep 8,
Beste ouders,

Wanneer uw kind is begonnen aan groep 8 van de basisschool komt naast de keuze maken voor de 
school van volgend jaar wellicht ook de keuze of uw kind zich laat Vormen?

Voor de één is het vanzelfsprekend, voor de ander een wikken en wegen wat te doen. In deze 
tijd waar alles flitsend via media aan onze kinderen voorbij gaat lijkt de kerk daar soms niet meer 
tussen te passen.  Maar vooral als beginnend puber, kan het geloof je helpen je staande te houden 
in een veeleisende wereld, waar van alles met jou en je omgeving gebeurt….
Tijdens de voorbereiding op het Vormsel proberen we hier onder meer op in te spelen.

Wij werken als Vormselwerkgroep met het Vormselproject: “In vuur en Vlam”. Een eigentijds en 
modern project vol actie en met een werkboek welke de kinderen zeker zal aanspreken. 

Het Vormsel zal volgend jaar plaatsvinden op vrijdag 12 juni. In zes voorbereidingsavonden 
verdiepen we ons in thema’s als Vuur, Ik geloof, Contact etc. De Bavo-dag in Haarlem is een vast 
onderdeel van de voorbereiding.
Ook gaan we weer op zoek naar leuke ‘stages’ voor de kinderen om te kijken bij organisaties of 
instellingen waar “mensen werken vanuit hun hart”.
Na de laatste bijeenkomst zal een gast spreker uitgenodigd worden met een bijzonder verhaal
Kinderen uit groep 8 van de Overhaal, Jozef-, Grosthuizer-, Geert Holleschool, Sint Bernadette 
en Jozef en Maria school,(en sinds dit jaar sluit ook Ursem aan)Bavo en Langereis school(of een 
andere school voor (speciaal) basisonderwijs, kunnen 12 juni worden gevormd mits zij de hele 
voorbereiding hebben  meegedaan. Daarnaast rekenen we op de hulp van u als ouders.
 
Gelieve dit formulier uiterlijk in te leveren 22-12-2019 bij één van de werkgroepleden of in de 
brievenbus van de kerk.

Op 12 februari, zullen wij voor de ouders van komende Vormelingen een informatieavond houden 
in de kerk van Spierdijk om 20.00 uur.
Daarin komt o.a. aan bod:
*Informatie over het project”
*De hulp die we daarbij van de ouders nodig hebben”

Met vriendelijke groet,
Voorbereidingsgroep Vormen,

Bianca Mul, Patricia Bakker, Miriam Booi, Angelique Stuijt, Carolien Timmer, 
Jacqueline van Kampen en Danielle Kunst.



7

VORMSEL 2020 Aanmeldingsformulier
Ja, ik wil graag meedoen met de voorbereiding op het Vormsel.
Het Vormsel wordt toegediend op vrijdagavond 12 juni 2020 Mijn/onze zoon/dochter doet mee 
met de voorbereidingen bijdrage van 20 euro mee in een envelop.

Voornamen: ....................................................................................................................................................................................................................

Roepnaam:.......................................................................................................................................................................................................................

Achternaam: ..................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: .........................................................................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  ..................................................................................................................................................................................................................

Ik ga wel/niet akkoord als andere vormelingen mijn mail adres krijgen.
Foto’s worden alleen tijdens het vormsel getoond, deze zullen niet op sociaal media worden 
verspreid.

Datum van doop: .......................................................................................................................................................................................................

In de Parochie:………………………………………………..…………………     te:…………………………………………….

Handtekening:..............................................................................................................................................................................................................

Graag uiterlijk inleveren 22-12-2019 bij:
Een van de werkgroep leden, in de brievenbus bij de kerk van De Goorn, Spierdijk en Ursem.
Of mailen naar Vormseldegoorn@hotmail.com

BRANDWEER NODIGT 65-PLUSSERS UIT VOOR 
LUNCH IN DE KAZERNE
De brandweer Avenhorn nodigt 65-plussers uit om 
op 28 november gezellig samen te komen lunchen 
in de brandweerkazerne van Avenhorn. Naast een 
lekkere lunch, krijgen de bezoekers een rondlei-
ding door de kazerne en tips over veilig wonen. 

Programma De bijeenkomst, genaamd Broodje Brandweer, opent met een rondleiding door de 
kazerne waarbij de bezoekers een interessant kijkje achter de schermen krijgen. Daarna volgt 
een korte presentatie over brandveiligheid. Hierin geeft de brandweer eenvoudige, praktische tips 
over veilig wonen. Tot slot trakteert de brandweer de bezoekers op een lunch. Brandweermensen 
schuiven ook gezellig aan tafel, zodat bezoekers alle gelegenheid krijgen om vragen te stellen over 
de brandweer en over veilig wonen. 
Locatie
Broodje Brandweer vindt plaats op 28 november in de brandweerkazerne aan de Buitenroede 2 in 
Avenhorn. Het programma begint om 11.15 uur en eindigt om 13.30 uur. 
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Aanmelden
Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Als u interesse heeft, moet u zich daarom 
vooraf aanmelden. Inschrijven kan eenvoudig via www.brandweer.nl/broodjebrandweer. Telefo-
nisch aanmelden is tijdens kantoortijden ook mogelijk via 072 567 50 10.

IJSCLUB OUDENDIJK
Jeugdschaatsen seizoen 2019/2020
Dit winterseizoen gaan we weer samen met IJsclub Scharwoude/Grosthuizen 
Jeugdschaatsen op de ijsbaan in Hoorn. Het seizoen start op zaterdag 21 
december en duurt tot 14 maart. We schaatsen van 07.55 tot 08.55 uur. Voor 
€55,- schaatst uw kind tussen de 6 t/m 12 jaar (weer) mee. Deelnemers die 
vorig jaar hebben meegedaan ontvangen een speciale nieuwsbrief. Vanaf 1 

november kun je inschrijven via het formulier op de website van IJsclub Scharwoude/Grosthuizen, 
hier staat ook nadere informatie. Wij wensen jullie een fijn jeugdschaatsseizoen. 

Jaarvergadering
Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit om de jaarvergadering bij te 
wonen op maandag 2 december 2019 in Les Deux Ponts om 20.00 uur
De agenda:
  1:  Opening met koffie/thee van de penningmeester.
  2:  Mededelingen en ingekomen stukken.
  3:  Notulen van de jaarvergadering 19 november 2018 staan op de site.
  4:  Jaarverslag.
  5:  Bestuursverkiezing.
  Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Kirsten Jansma, voor deze functie stellen we          

bestuurslid Rens Dobber voor.
 Aftredend en herkiesbaar: Suzanne Winder            
 We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, indien je belangstelling hebt, meld je dan voor 

29 november schriftelijk aan bij secretaris Harmina ter Schure info@ijscluboudendijk.nl
  6:  Financieel verslag. 
  7:  Verslag kascontrole commissie.
  8:  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
  9:  Jeugdschaatsen
10:  Bespreking winterprogramma en Beetskoogkadeloop (zondag 5 april 2020)
11:  Rondvraag.
12:  Sluiting.
Daar we afgelopen jaar geen noemenswaardige winter hebben gehad konden we niets op natuurijs 
organiseren. We hebben weer meegedaan met het jeugdschaatsen van IJsclub Scharwoude/
Grosthuizen op de Westfries. Dit jaar kon de Beetskoogkadeloop niet doorgaan, omdat de 
inschrijflocatie niet beschikbaar was. Volgend jaar hopen we op zondag 5 april weer onze 
bekende loop te kunnen organiseren. Op de website zijn leuke foto’s en verslagen te zien www.
ijscluboudendijk.nl  We hopen dit jaar op weer eens een goede winter, dus misschien tot ziens bij 
de jaarvergadering of op het ijs!
 Het bestuur van IJsclub Oudendijk
 Secretaris Harmina ter Schure Riemersma
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KERSTMARKT 8 DECEMBER 2019
In deze speciale Kerstnieuwsbrief informatie over de Kerst-
markt die op 8 december in Meerzicht gehouden wordt. 
De markt start om 11 uur.
We hebben geprobeerd om het aanbod op de kerstmarkt 
voor iedereen aantrekkelijk te maken. Voor de kinderen is 
er een creatief hoekje waar zij een mooie kleurplaat kun-

nen kleuren, versieren en deze ingelijst mee naar huis nemen. De ouders kunnen een bezoek bren-
gen aan de kramen en een lekkere oliebol eten tijdens het rad van avontuur, met mooie prijzen.
Een klein overzicht wat de markt dit jaar te bieden heeft:
In de hal zal Ger Floris zijn kunstwerken met hout laten zien, u kunt voor een klein prijsje een 
kunstwerkje bij Ger bestellen. Bent u al nieuwsgierig, kijk dan op de website van Ger, www. gerflo-
ris.nl. Ook in de hal kunt u kerststukken maken met de Belangengroep.

Kunstkerstbomen zijn er ook te koop dit jaar. 
In de hal is er muziek van een mooi draaior-
gel.
Vereniging Meerzicht biedt haar mooie 
koopjes voor een zacht prijsje aan in de ge-
meenschappelijke ruimte.

Er staat een kraam waar u aardewerk en sieraden kunt bewonderen en kopen natuurlijk. In de 
gemeenschappelijke ruimte kunt een kopje koffie/thee nuttigen.
Ook is er chocolademelk of een glaasje glühwein.
Oliebollen worden gebakken, u kunt een bestelling plaatsen voor oudjaarsdag.
Wij nodigen u van harte uit om de kerstmarkt te komen bezoeken.

 Bestuur Vereniging Meerzicht

BESTE MENSEN,
De dagen worden weer korter, het loopt weer tegen sinter-
klaas en kerst, dat betekent ook dat het crossseizoen weer is 
aangebroken. De eerste lopen van het Runnersworld Hoorn 
crosscircuit zijn alweer geweest en de laatste van dit circuit 
is traditiegetrouw in Spierdijk, de St. George cross.
Deze cross wordt al jaren georganiseerd op de tweede zon-
dag van december. Niet alleen is dit een mooie loop over de 

dijk van de Wogmeer ook zijn hier mooie geldprijzen te winnen in de verschillende categorieën en 
worden de laatste punten voor het Runnersworld Hoorn crosscircuit binnengehaald en de prijzen 
hiervoor uitgereikt. Rest mij nog te zeggen dat er voor iedere deelnemer een leuke herinnering 
klaarligt. Kortom, u heeft geen enkele reden om niet te komen op 8 december. U bent welkom als 
deelnemer of kijker. De start van de allerjongsten is gesteld op 11.00 uur, de trimmers vertrekken 
om 11.20 uur en de senioren om 11.30 uur.
Graag tot ziens op 8 december in of rond het sportcomplex van St. George aan de Dokter Bloem-
straat in Spierdijk.
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FANTASTISCHE WINTERFAIR IN KERKJE OUDENDIJK
Het wordt ongetwijfeld weer een van de gezelligste kerst-
markten in de regio, die in het kerkje van Oudendijk op 
zaterdag 14 december. 
Let op: Er is tussen 15.00 en 21.00 uur van alles te 
genieten aan de Dorpsweg 24. 
De koffiehoek met lekkernijen en erwtensoep is alleen al 

een bezoekje waard. De hele kerk staat vol met attractieve kraampjes. Een aantal standhouders 
komt al jaren naar Oudendijk vanwege de ontspannen sfeer, maar dit jaar zijn er ook veel nieuwe 
mensen die hun producten aanbieden. Er zijn leuke spullen te verkrijgen: kerstversiering, siera-
den, geurlampen, boeken. En als klap op de vuurpijl is er een nieuwe voorraad gastvrije wijn in de 
aanbieding, waarvan de flessen zijn voorzien van een speciaal, nieuw en kleurrijk etiket. Een dikke 
aanrader, dus. Als extra dit jaar is er live-muziek.
Vergeet bij vertrek niet een aantal heerlijke versgebakken oliebollen mee te nemen.
De entree is geheel gratis. Graag tot ziens op zaterdag 14 december tussen 15 en 21 uur.

Bij oprichter Cees de Jong en Cees Weeda is op 
een verjaardag  het idee ontstaan om een smart-
lappen koor op te richten in Berkhout. Volgens 
één van de heren was het niet mogelijk hiervoor 
mensen te vinden, de andere heer dacht van wel.

Er werd afgesproken om een zangavond te organiseren in De Ridder, Simone werd hiervoor be-
naderd, de avond werd een succes. Vanaf september ging het definitief van start, onder de naam 
Berkensmart. Het leden aantal groeide snel er waren 100 leden toen is er een ledenstop ingesteld 
en tegenwoordig zijn we met 57 leden uit Berkhout en omstreken en dat blijft de laatste jaren 
constant. Het repertoire is zeer uitgebreid, er zijn ook koorleden die graag een solo zingen.
Als de dirigent besluit dat een stukje solo kan vraagt hij aan het koor wie het eventueel zou willen 
doen en dat geeft mooie toevoegingen aan de liederen. Soms zijn er twee of drie koorleden die 
samen een deel van een stuk ten gehore brengen.
Het muziekteam bestaat uit twee accordeonisten te weten: Simone Beerepoot en Tini Kramer, ze 
spelen onder de leiden van onze dirigent Co Feld. Co Feld zet zich als dirigent al meer dan 40 
jaar in voor de muziek bij diverse koren, hij heeft hiervoor zelfs een koninklijke onderscheiding 
bekomen. Als de muziekcommissie van het koor een Engelstalig muziek stuk heeft uit gezocht is 
het voor hem geen probleem om hier voor een passende tekst te maken.
Het koor bestaat uit alt en sopranen en heren en er wordt meerstemmig gezongen.
Vanaf het begin repeteren we in De Ridder, onze thuishaven, waar we fijn zingen en ook gezellig 
de pauzes door brengen. Voor ons kerstconcert maken we gebruik van een andere locatie,  te we-
ten de Berkhouter kerk. Dit jaar gebruiken we zelfs drie locaties hieronder vermeld.
Ons koor wilde op een gegeven moment ook graag andere liederen zingen, niet alleen een smart-
lap van vroeger. Tegenwoordig brengen we musical stukken, liederen van Abba en levensliederen 
uit deze tijd. Het werd toen tijd om ook aan een andere naam te denken, dit is toen Berkhout 
Vocaal geworden. We treden jaarlijks een aantal keer op, soms op een festival, uitvaart of een ver-
zorgingshuis. Ook tijdens het Dickens festival in De Rijp zijn we vertegenwoordigd.
Het kerstconcert is voor ons koor het hoogtepunt van het jaar. Er wordt door iedereen van het koor 
met plezier en veel inzet geoefend.
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Dit jaar hebben we gekozen voor een kerstconcert maar dan anders, omdat we dit jaar voor de 10e 
keer een kerstoptreden verzorgen. Er is daarom besloten om dit jaar drie keer op te treden op drie 
verschillende locaties, hieronder vermeld.
Zuidermeer:   Dorpshuis. Zondag 15 december een matinee. Aanvang: 14.00 uur
Entrée:              7.50 euro kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro
Grosthuizen:  Café De Grost. Dinsdag 17 december. Aanvang: 20.00 uur
Entrée:           10.00 euro kinderen t/m 12 jaar 5.00 euro
Berkhout:        De Berkhouterkerk. Zaterdag 21 december. Aanvang: 20.00 uur
Entrée:           10.00 euro kinderen t/m 12 jaar 5.00 euro
Alle informatie staat op de website www.berkhoutvocaal.nl 
We hopen velen van u op één van onze concerten te mogen begroeten.

TOEGANGSKAARTEN KERSTCONCERT NU VERKRIJGBAAR.
Na onze succesvolle speculaasactie waarmee wij u, en u ONS heel blij heeft 
gemaakt, is de voorbereiding voor het kerstconcert in volle gang.
Vanaf deze week zijn de toegangskaarten voor het concert van Brassband
`Kunst naar Kracht`verkrijgbaar bij Drogisterij Carla van der Hulst in het 
winkelcentrum de Vijverhof.
Voor de prijs van €10,00 kunt  op zondag 22 december genieten van de 

Brassband klanken, afgewisseld met koormuziek door Frank & Zij. 
Het kerstconcert wordt gehouden in de RK Kerk van De Goorn. Vanaf 19.00 uur wordt u 
verwelkomd met gratis koffie, waarna het concert om 19.30 uur zal beginnen.
Heeft u een Brass Kortings Pas, dan betaalt u op vertoon hiervan € 8,00.

BILJARTLIEFHEBBERS OPGELET! 
Biljartvereniging D.S.K  organiseert  i.s.m. “Het Sportcafe” weer het jaarlijkse biljarttoernooi in de 
Koggenhal. Er wordt libre gespeeld. Het minimum op te geven gemiddelde is 0.75.
Je speelt twee voorronde avonden, 2 partijen per avond. 
En misschien wel de finaledag. 
Dan speel je zeker weer twee partijen op weg naar de finale en wie weet onttroon je Marcel v|d 
Ploeg als kampioen van 2019.     
De data van het toernooi zijn vrijdag 27 december, zaterdag 28 december, maandag 30 december, 
donderdag 2 januari en vrijdag 3 januari. 
En dan zaterdag 4 januari de grote finaledag.  
De kosten zijn 7.50 euro te betalen op de eerste avond aan de bar.
 
Opgave-formulieren komen ook te liggen bij De Rozenstaete en Vijverstaete, De Ridder Sint Joris in 
Berkhout, Café Julius in Avenhorn en natuurlijk in Het Sportcafe bij Alex en Annelies. 
Of geef je op bij  Mick Knijn Telefoonnummer  06 12496262/ 0229853028 of  e-mail  Mickena-
nita@quicknet.nl. Of bij Ton Laan. E-mail Ton@tonlaan.nl
Graag opgeven voor 1 december. 
 Met sportieve biljartgroeten Mick Knijn.
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ELKE MAAND WEL WAT IN DE KERK VAN OUDENDIJK
Het Watertheater speelt bijvoorbeeld een aantal  indrin-
gende voorstellingen over Oudendijk in de Tweede We-
reldoorlog, Ernst, de zoon van Jules de Corte, gaat optre-
den, Klaas Aaij komt op zijn geheel eigen wijze het verhaal 
vertellen van zijn voetreis naar Santiago de Compostella, 
er is weer een boekbeurs.  

Ook in 2020 is het kerkje van Oudendijk weer het decor voor een heleboel  mooie, leuke, inte-
ressante activiteiten en voorstellingen. Vrijwel elke maand is er wel is er iets te doen in de kerk, 
soms wel meerdere keren in een paar weken. Dat begint volgend jaar onder meer met een nieuwe 
voorstelling (18 januari)  van de Fa Buur,  Sylvia Appelman en Daniëlle Kenter, die indertijd de 
tragikomedie “En nu…?” op de planken brachten. Natuurlijk is er weer elke (derde vrijdag van 
de) maand Keezen, terwijl Klaas Aaij op 9 februari zijn opwachting maakt en graag vertelt over de 
door hem gelopen Camino. Antiek, curiosa en andere leuke dingen zijn te koop tijdens de brocan-
te-markt (8 maart) waarbij natuurlijk ook weer een taxateur zijn opwachting maakt om de door u 
ingebrachte goederen te beoordelen. Wie weet ligt er nog een pareltje op bij u zolder.
Op 17, 18 en 19 april brengt het fameuze Watertheater van Oudendijk drie keer een bijzondere 
voorstelling over het dorp in de Tweede Wereldoorlog. Want ook hier heeft zich het een en ander 
afgespeeld in die duistere jaren tussen de meidagen van 1940 en 1945. 

De boekenbeurs is evenals vorig jaar in het laatste weekeinde van mei en 
het eerste van juni. Vanzelfsprekend is er weer een ruim aanbod van boe-
ken, elpees, singletjes en legpuzzels. En  in de tussenliggende week is er 
nieuwe aanvoer van boeken et cetera, zodat je ook in het tweede week-
einde nog volop keuze hebt.
Wie kent Jules de Corte niet. De blinde zanger/componist die rake tek-
sten bracht op prachtige en herkenbare muziek, overleed in 1996. Zijn 
zoon Ernst zet zijn traditie voort en brengt op 17 mei in Oudendijk een 
melange van het repertoire van zijn befaamde vader.
In de zomer is de kerk gereserveerd voor kunstenares Wendy van Beek, 
die in de weekeinden van juli en augustus haar werk tentoonstelt. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE ROZENSTAETE
We zijn op zoek naar een paar enthousiaste en vriendelijke vrijwilligers, die voor de bejaarde mede-
mens de middagmaaltijd op tafel willen zetten. Gelukkig kunnen we rekenen op heel veel mensen 
die zich hier al voor inzetten. Nu zijn er een paar lege plaatsen op de zondag  voor één keer per 
maand, (heel soms 2 keer) en voor de vrijdag.
Dit is van ongeveer half 12 tot half 2. Er zijn altijd 2 mensen per keer. De bedoeling is dat je de 
maaltijden in de oven gaat zetten en de tafel dekt. Om half één wordt er opgediend. Na het eten 
weer afruimen, afwassen en de tafels weer schoon achterlaten. Je wordt ingewerkt en als je een 
keer niet kunt, is er altijd wel iemand die wil ruilen!
Tot nu toe zijn er altijd mensen bereid geweest te helpen, dus we vertrouwen erop dat dit werk 
kan blijven doorgaan: het is voor de gasten een gelegenheid uit hun huis te komen, en samen op 
een gezellige manier de middagmaaltijd te gebruiken. Aangezien de mensen steeds ouder worden, 
voorziet deze manier van eten in een behoefte! Als u hier iets voor voelt, graag een reactie naar
Mart Baltus tel. 0229 542561 of Ada Bakker tel. 0229 542552 
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TERUGBLIK OP DE MODELSPOOR- EN MODELBOUWBEURS 2019. 
Ook voor 2020 al op zoek naar modelbouwers.
De WMC kijkt terug op een geslaagde modeltrein- en modelbouwbeurs.
De opzet is weer geslaagd, niet alleen treinen, 10 verschillende banen in alle soorten en formaten. 
Maar ook de andere modelbouw heeft zijn plaats gekregen. 
Dit jaar konden bezoekers ook genieten van de creativiteit voor scheepsflessen, schaalmodellen 
van kermisattracties en schaalmodellen van voertuigen die op afstand bestuurd worden.
Ook de HO-modelautoclub was aanwezig. Met schaalmodellen van vooral Westfriese bedrijven 
en schaalmodellen waar van alles aan bewoog. Ook de prachtige diorama’s van militair materieel 
trokken bekijks. Veel mensen hebben genoten van de treinbanen waarbij we dit jaar clubs te gast 
hadden uit Vianen, Alphen ad Rijn, Den Haag en Texel en Utrecht.
Een gigantische dierentuin met treinbaan, life steam, Haagse taferelen en Oudeschild op Texel in 
de oorlogsjaren waren te bewonderen. Zoveel mooie details.
Utrecht stond samen met Legostad en andere kinderbanen in de hoek bij het springkussen. Ook 
konden kinderen hier met Lego bouwen en is door Martijn en Herman een heuse bouwwedstrijd 
opgezet. Zelf hadden we een speurtocht opgezet waarbij de antwoorden op vragen moesten wor-
den gevonden. Winnaars daarvan Luc, Kai Punt en Chris Geel.
Veel mensen zijn er in geslaagd om bij de standhouders de verzameling verder uit te breiden of 
(opnieuw) te starten met de modelbouw. Tot slot konden de bezoekers bij de Demo-exposanten 
tips en trucs krijgen voor het maken van modelbouw-creaties. Vaak gebaseerd op materialen die 
normaal als afval in de bak verdwijnen werden er nu bomen, boten en gebouwen gecreëerd.
Volgend jaar staat weer een nieuwe beurs op het programma. We weten dat er veel mensen zijn die 
thuis aan modelbouw doen. Daarom van ons de vraag of U ook uw creaties en tak van modelbouw  
zou willen laten zien op onze beurs in 2020.
Neem dan contact op met info@dewmc.nl, of kom eens langs op onze clubavond. Het clubgebouw 
bevindt zich achter de school De Kelderswerf, Weerestraat 70 in Obdam. Te bereiken via het Lan-
gelandpad aan de linkerzijde van de school.

GEZOCHT ENTHOUSIASTE BASGITARIST VOOR COMBO
Het Combo van ons koor bestond tot en met 20 oktober jl. uit 6 man o.l.v. Peter Smit. Helaas is 
daarna onze vaste basgitarist gestopt. Het combo begeleidt Popkoor Back in Time op de eerste 
maandag van de maand, bij de Generale en bij de Uitvoeringen van het Popkoor (gemiddeld 6 per 
jaar). Het Popkoor bestaat uit 44 leden die graag zingen en daarbij worden ze begeleid door een 
even enthousiast combo en dit alles gedirigeerd door onze vakman pur sang Frank Hoebe. Het 
repeteren met het koor vindt plaats in de “Pianokamer” te Spierdijk. 
We zoeken dan ook een enthousiaste basgitarist die op regelmatige basis wil oefenen en spelen met 
ons combo. Het is handig als je in de omgeving van Spierdijk (Noord Holland) woont.
Voel je je aangesproken en wil je info en/of heb je zin om hieraan deel te nemen, neem dan contact 
op met de leider van het combo: Peter Smit. Hij is te bereiken via e-mailadres psm.smid@hccnet.nl
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DE GOORN OMSTREEKS 1940

De Goorn zonder verkeer met rechts de Rosaschool met een voortuintje. Dit en meer ziet u op 
“ansichtkaartenberkhout.nl” en op “hvhemony.nl”.

Co Beemsterboer, 542670

DE OBBB HEEFT OP 7 NOVEMBER SPELLETJES MIDDAG GE-
HAD.
We zijn erg nieuwsgierig wie er allemaal op komen dagen voor 
deze middag, aanmelden is niet nodig, we zien wel!!
Gelukkig hebben veel mensen toch wel zin in een middag on-
bezorgd te genieten van wat komen gaat. De grote zaal van De 
Ridder is klaar gezet met tafels en hierop oud Hollandse spellen. 
Eerst lekker koffie of thee met koek en dan de kaarten uitdelen 

om zo gemengde groepjes te krijgen. Alle tafels worden bezet met 4 fanatieke spelers. Ook een 
tafel met foto’s van Nederlandse gebouwen en dan komt de vraag,” 
Weet jij hoe die brug in Maastricht heet, of dat mooie gebouwtje in Sneek” ieder doet zijn best.  
Ook plaatsnamen zoeken, weet jij voor mij de plaatsnaam op de vraag ”Ze hoeft maar even in de 
zon te liggen en ….. of……   Ik mocht het vuil niet in de Rijn storten, vandaar dat ik het naar 
de……. Kom er maar op. 
Ook het hamertjesspel vond weer gretig aftrek, tussendoor even pauze om de inwendige mens 
niet te vergeten, om daarna weer met gezwinde spoed verder te gaan. Op het einde was voor ieder 
een klein presentje voor het harde werken. We hebben genoten en gelachen van een middag oud 
Hollandse spelletjes doen.
De volgende bijeenkomst is ons jaarlijkse Brunch op zondag 15 december vanaf 11.00 uur met 
muziek, u kunt zich opgeven bij Dirk 0229 551732 of Maartje 0229 551488
 Tot ziens met hartelijke groet, Maartje.
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KOOR KOGGE KLASSIEK MET VERDI IN DE HOOFDROL!
Zaterdag 9 november gaf Koor Kogge Klassiek acte de presence in de Sint 
Victorkerk te Obdam. Dit keer met componist Giuseppe Verdi in de hoofdrol. 
Diverse koorwerken uit de opera’s Nabucco en Macbeth werden gezongen 
waarbij het koor ook samen zong met de solisten Violetta Lazin (sopraan) en 
Wiebe-Pier Cnossen (bariton). De interactie tussen koor en solisten is best 
lastig maar was zeer geslaagd. Tevens brachten de solisten 3 duetten en aria’s 

op intense wijze ten tonele. Het verhaal van Macbeth werd door Wiebe-Pier Cnossen, in de hoe-
danigheid van Macbeth, tussen de stukken door verteld. Zijn verteltrant en de beleving van zijn 
rol gaven het concert een professionele uitstraling maar bovenal een warme glans. De prachtige 
akoestiek in de Sint Victorkerk zorgde ervoor dat het publiek deze avond genoot en onder de 
indruk was van het mooie concert. In Cultureel Centrum Pancratius te Oosterblokker werd de 
volgende dag het concert nogmaals ten uitvoer gebracht. Een andere beleving, alleen al omdat dit 
in de middag was, en ook een iets andere setting die ervoor zorgde dat de sfeer intiemer aanvoelde. 
Weliswaar was het een beetje woekeren met de ruimte voor koor en solisten maar dit deed niets 
af aan de kwaliteit van zingen en de beleving van het geheel. Ook daar verstomde het applaus pas 
geruime tijd na de laatste gezongen noot. Het koor heeft de afgelopen maanden met veel plezier 
aan het concert gewerkt. De gedrevenheid en het perfectionisme van dirigent Meeuwis Rebel, 
alsmede de passie en het geduld van pianist Hans van Beelen moet daarbij niet onderschat worden! 
Hun kennis en kunde zorgt er elk jaar weer voor dat het koor zichzelf steeds een beetje verbetert.
Volgend jaar november zal o.a. de ‘Misa Criolla’ van de Argentijnse componist Ariel Ramírez ten 
uitvoer worden gebracht. ‘Criolla’ staat voor de vele culturele invloeden in Argentinië. Dit zal 
zeker een uitdaging zijn voor het koor! Mocht u willen participeren, dan bent u op de woensdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur van harte welkom in de Groene Toren te Avenhorn.

HALLO LIEVE ALLEMAAL, 
11 November, wat was het een gezellige avond! On-
danks de harde regen en wind waren de stoere kids niet 
te stoppen. In groten getale kwamen de kids in de Gilde 
hal en op de Spaarboog lekkere warme chocomelk, 
broodjes knakworst, cakejes en zakjes chips halen. Op 
de Spaarboog hebben wij wel 110 kids geteld en in de 
Gilde hal 60! Kortom, het was een super gezellige 
avond! Kijk op onze website voor de uitgebreide fotore-
portage. 
Wij gaan weer starten met een zaterdagochtend groep. 
De zaterdaggroep is voor kinderen van de leeftijd 4 t/m 

6 jaar. Zij hebben een keer in de twee weken een groepsochtend. De groepsochtend is van 9.30 
tot 11.00 in de even weken. De contributie bedraagt €45.00 per seizoen (schooljaar). Maar i.v.m. 
later starten in het seizoen, is het dit seizoen €35,00. Lijkt het je leuk maar weet je het nog niet 
zeker? Dan mag je natuurlijk eerst twee keer komen proefdraaien om te kijken of je het echt leuk 
vindt. De eerste groepsochtend is op zaterdag 7 december. Wil je graag komen kijken? Meld je 
dan aan via de mail; info@hetgildeavenhorn.nl. Stuur ons ook een bericht als je eerst een keer wilt 
komen kijken voor dat je jezelf opgeeft. Voor meer informatie over het Gilde; neem een kijkje op 
onze vernieuwde website: www.hetgildeavenhorn.nl
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HUMOR, HOLLANDSE ZUINIGHEID, BUITENTAFERELEN
Zomaar enkele kreten uit het betoog van Madeleine Duijvesteijn, een ver-
zamelaarster van Sinterklaaspapier, op donderdagmiddag 14 november. 
 
Maar voordat ik verder ga vertellen hoe deze 
middag van de VvNu uit Berkhout en Bobeldijk 
verliep, zetten we ons trouwe lid, Sylvia Koe-

nen, in het zonnetje! Te midden van allemaal prachtige vellen Sinter-
klaaspapier kreeg Sylvia een oorkonde en een mooie bos bloemen om-
dat ze 35 jaar lid was van onze vereniging. Gefeliciteerd Sylvia!!
En toen was het tijd voor Mevr. Madelein Duijvesteijn. Ze begon haar 
betoog met uit te roepen: 
 “Wie verzamelt er nou Sinterklaaspapier? Nou ik! “
Madelein heeft een opleiding gevolgd voor dessin-ontwerpster en is 
werkzaam geweest in de confectie en textielindustrie en heeft altijd 
belangstelling gehad voor dessins. Ze zag in het begin echt wel hoe 
verrassend het inpakpapier kon zijn, maar van verzamelen was nog geen sprake. Pas toen ze Dhr. 
Jaap Stout leerde kennen, een rasechte verzamelaar, begon zij ook echt te verzamelen. Ze legde 
contacten met groothandels om monsterboeken in haar bezit te krijgen en met andere spaarders 
ging ze ruilen. Toen Jaap Stout overleed kreeg Madelein zijn hele collectie Sinterklaaspapier. Haar 
eigen verzameling omvat nu ongeveer 4800 verschillende Sinterklaaspapieren waaronder ook een 
aantal van voor de 2e W.O. Op de dia’s die ze vertoonde kon je mooi de tijdgeest zien waarin het 
papier werd uitgegeven. 
Van een bruin paard in het begin, naar een witte schimmel in onze tijd. Van daken vol met schoor-
stenen en antennes naar flatgebouwen zonder dat alles. Ook alle tradities rondom het Sinter-
klaasfeest zijn te vinden op het pakpapier zoals: de aankomst, de rijtoer, het zingen bij de schoen. 
Thema’s zoals muziek, vervoer, humor en de rol van Sinterklaas en Zwarte Piet vind je erop terug.

Dat Madelein nog steeds blij gemaakt kan worden met een rol in-
pakpapier bleek ook deze middag. Mevr. Ida de Jong, die vroeger 
een winkel heeft gehad in Den Haag, had een originele rol inpakpa-
pier van dertig jaar oud voor Madelein meegenomen. “Speciaal voor 
jou bewaard!” zei ze. Die sprong een gat in de lucht van blijdschap 
uitroepend “ Mag ik die hebben?” “Geweldig!” “Van dit papier heb 
ik maar een heel klein stukje! En nu een hele rol!” 
Iedereen die deze middag heeft bijgewoond kijkt nu met een andere 
blik naar het Sinterklaaspapier! Wat een prachtige illustraties staan 
daar toch op. 

Dank je wel Madelein, we hebben van deze middag 
genoten!

 Door: Renie van Aartrijk, 
 Vrouwen van Nu Berkhout/Bobeldijk.
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KOM OOK LEKKER BEWEGEN, JE MAG ALTIJD 2 LESSEN GRATIS 
MEEDOEN!
Freejumping t/m 12 jaar maandag van 
14.30 -15.30 uur in de Koggehal in De Goorn
Gym4fun vanaf 4 jaar woensdag van 
14.45 tot 17.45 uur in de Koggehal in De Goorn
Trim en Conditietraining dinsdag van 
8.40 tot 9.40 uur in de Koggehal in De Goorn

Aerobics dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal in Avenhorn
Zumba dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal in Avenhorn
Sport en fit van 09.00 tot 10.00 uur in de Koggehal in de Goorn
Senioren in beweging van 12.00 tot 13.00 in de gymzaal in Grosthuizen en van 13.30 tot 14.30 
uur in de zaal in de Vijverstate. Wil je een keer kijken of turnen iets voor je is? Stuur dan even een 
mailtje naar edogymleden@gmail.com voor een proefles. Hopelijk tot snel!

DONDERDAGMIDDAG KLAVERJASSEN BIJ DE KBO DE GOORN
De vierde ronde om de KBO beker 
op donderdag 14 november 2019. Dit 
keer hadden wij 60 deelnemers en 
meer klaverjassers vergeleken met vorig 
jaar. Om 17.15 uur kon de organisatie 
de stand weer bekend maken. Er werd 
deze middag gezellige gekaart in de 

Rozenstaete. Tot de volgende ronde op 5 december.

De uitslag van de eerste tien deelnemers  
Vierde ronde 
1 Piet Houtman  6036 De poedelprijs was voor Gré Kluft
2 Dien koster  5519    
3 Tiny van Diepen  5398 Zaal open in de Rozenstaete om 13.45 uur. 
 
4 Gerrit Pronk  5303 Aanvang 14.00 uur. 
5 Riet de lange  5149     
6 Nel Bruins  5139 2 januari 2020  Klaverjassen
7 Ruud Bakker  5101 13 februari 2020 Klaverjassen  
 
8 Maarten Koning  5086   
9 Ciel Koning  5032     
10 Ans van der Brande 4926   Johan van Loodam
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AGENDA 28-11 T/M 11-12
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 28-11 11.15 uur Buitenroede 2, Avenhorn Broodje Brandweer
Do 28-11 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Sinterklaasmiddag
Vr 29-11 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
Za 30-11 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za-zo 30-11/1-12 16.00 uur Grosthuizen/De Grost Sinterklaasvoorstelling Elena
Ma.  2-12 20.00 uur Les Deux Ponts Jaarvergadering IJsclub
   Oudendijk Oudendijk
Di 3-12 17.00 uur Laatste voor Kerst SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 4-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 5-12 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Za 7-12 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Zo 8-12 11.00 uur Scharwoude/Meerzicht Kerstmarkt
Di 10-12 19.00 uur De Goorn/d’Ontmoeting KVG Kaartavond 

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Zo 14-12 15-21 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Za 14-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Conzelo accordeonvereniging 
    Winter/Kerstconcert
Di 17-12 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Berkhout Vocaal Kerstconcert 
    maar dan anders
Za 21-12 20.00 uur Oudendijk/Kerk Moonliners Kerstconcert
Za 21-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Berkhout Vocaal Kerstconcert 
    maar dan anders
Zo 22-12 19.30 uur De Goorn/Kerk Brassband KnK + Frank & Zij 
    Kerstconcert 
 27-12/4-1 De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. Open biljarttoernooi
 2020   
 5-1  Berkhout/Kerk Muziekver. Volharding 
    Nieuwjaarsconcert
Za 18-1 20.00 uur Kerk Oudendijk Fa. Buur Theater
Vr-za 24/26-1  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Vr-za 13/21-3  Berkhout/De Ridder Biljarttoernooi
Ma 13-4  De Goorn/Kerk 1e Heilige Communie
Di-vr 2/5-6 18.30 uur De Goorn/Koggenhal Wandel4daagse EDO-gym
Vr 12-6  De Goorn/Kerk Vormsel

FAMILIEBERICHTEN

In mei 1920 begonnen mijn opa en oma een tuindersbedrijf op West 29. Na 99 jaar en 2 maan-
den kwam er op 30 juni j.l. een einde aan bijna een eeuw Klavers op die bijzonder fijne plek.
Sinds 1 juli is mijn nieuwe adres: De Tocht 4, 1633 HL Avenhorn.
 Met vriendelijke groet,
 Astrid Klaver
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Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties en leuke berichtjes ter ere 
van ons 50 jarig huwelijksfeest. 
 Hartelijke groeten, Jaap en Mettie Siebeling

Lieve mensen,
Allemaal heel erg bedankt voor alle aandacht, felicitaties, kaarten, bloemen en cadeautjes voor 
ons 60 jarig huwelijksfeest. Het was echt geweldig en heeft ons zeer verrast. We hebben er 
van genoten! 
 Alle liefs van Els en Wim Reiman

Hartelijk dank voor alle mooie bloemen en kaarten, die wij ontvangen hebben bij ons 60 jarig 
huwelijksfeest.
 Piet en Truus Bakker-Groot

TENSLOTTE

Te koop: Elektrische rolluik NIEUW in de verpakking. Nieuwe in de verpakking! Elektrisch ver-
stelbaar rolluik. Afmeting 260 cm. breed, 177 cm. hoog, geïsoleerde uitvoering. Aanschafwaarde 
was 900 euro. Kleur wit, vraagprijs 400 euro. Voor vragen bel of app: 06-22551460

Hallo, ik ben Veerle Bos, ik ben 12 jaar en ik zit in de brugklas. Ik wil graag wat geld verdienen 
met klusjes. Ik kan babyzitten/oppassen, hond uitlaten, boodschappen doen en de auto wassen.
Mijn telefoonnummer is 06-28732604. Ik woon in Avenhorn.

De werkgroep 4 mei viering, Berkhout
De werkgroep 4 mei viering zoekt veteranen die mee willen werken aan de komende viering 
2020, 75 jaar dodenherdenking in de kerk van Berkhout. Graag willen we hun ervaringen horen, 
graag contact voor 1 februari 2020. 
Gert Toes, gerttoes@ziggo.nl  / Hermien Weissenbach-Tuls hermien.tuls@quicknet.nl

Gezocht krantenbezoegers voor ochtendkranten in Berkhout.
Twee krantenwijken komen er vrij per 2 januari.
Verdiensten aantrekkelijk, tussen 160 en 210 euro per maand.
Wil je deze uitdaging aan, neem dan contact met mij op. In een gesprek zijn er best mogelijkheden. 
Ook voor 65+ plussers (startbonus gegarandeerd voor ieder). 
 De depothouder Jan Jonker, 0229-553052

Sint & Piet
Voor thuis of op het werk.
Voor info en prijsopgaaf bellen met Dhr. F. Horstman
Kanteel 75, 1648 JC De Goorn, 0229-543152.
fhorstman@live.nl 
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Zwarte Pieten
Zoals elk jaar komen Marino en Perro ook dit jaar weer naar het gezellige Ne-
derland. We staan weer klaar voor gezellige bezoekjes bij u thuis, uw bedrijf of 
vereniging. Belt u tijdig voor een afspraak. Wij hebben er zin in!
 Adiós (tot ziens),
 Marino en Perro (rood en paars pak)

 Info: dvd_iepen@hotmail.com en 0229-543040

Gevraagd: 1 of 2 persoons kano.
 Tel. 06-34382382

Wij hebben een Bosch wit fornuis staan met 4 platen (inductie) om te koken. Daarnaast is er ook 
een afzuiger om er boven te plaatsen. Alles in goede staat. T.e.a.b.
 Tel. 06-30904714

‘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 dinsdag 3 december vóór 17.00 uur via 
de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


