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

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER. 
Uiterlijk MAANDAG 30 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
Dit is de laatste Heraut van dit jaar. In verband met de feestdagen komt de eerstvolgende Heraut 
namelijk pas in januari 2020 uit.
We hopen dat 2019 u veel goeds heeft gebracht. Wij van de redactie waren in ieder geval blij met 
al uw inzendingen van het afgelopen jaar en hopen dat we ook in het  nieuwe jaar onze lezers weer 
van al het dorpsnieuws op de hoogte kunnen houden.
Om alvast in de kerststemming te komen graag uw aandacht voor allerlei kerstconcerten 
die georganiseerd worden. U leest er alles over in deze Heraut en nog veel meer.

De redactie wenst u fijne, gezellige feestdagen.
N.B. Wees voorzichtig met vuurwerk en weet u niet hoe te handelen bij eventuele verwondingen, 
overweeg eens deelname aan een EHBO-cursus!
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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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GEZINS-KERSTVIERING 24 DECEMBER 2019: 
ER HANGT IETS IN DE LUCHT....!
Graag nodigen wij jullie: kinderen én ouders – jong en oud!-  uit om aanwezig 
te zijn bij de bijzondere Gezins-Kerstviering in de kerk van De Goorn op 24 
december om 19.00 uur. In deze viering hangt er iets in de lucht…. Zijn het 
de engelen...? Is het een ster…? Een gouden kroon…? Of is het toch het 
bijzondere kerstverhaal wat elk jaar weer wordt verteld..?

Maar er zijn meerdere versies van het verhaal. Het is net hoe je het beleeft. Kerst is voor veel 
mensen een tijd van gezelligheid, van familie en vrienden. Maar ook voor kerstverhalen. Iedereen 
heeft dan ook zijn eigen kerstverhaal.
Laten we dan ook samen het kerstverhaal opnieuw met elkaar beleven en kijken wat er in de 
“lucht” hangt.

Graag tot dan, de Werkgroep Gezinsviering

SHALOOMUITJE: KLIMMEN IN DE KERKTOREN!
We gingen met z’n allen de kerktoren beklimmen in de kerk van De Goorn. 
Je hoefde niet perse mee. Bijv. als je het niet leuk vond of als je het te hoog 
vond. Als je niet mee wilde kon je met Simone spelletjes doen. Als je wel de 
toren wilde beklimmen moesten we in de rij samen naar boven. Pastoor Nico 
zei dat de eerste trap de breedste trap was. Dat vonden we wel jammer omdat 
dat gewoon een iets smallere trap was dan normaal. Toen we de trap op waren 

zagen we het orgel. Daar kregen we uitleg over en daarna ging pastoor Nico ook nog orgel spelen. 
Dat was wel heel mooi. Daarna gingen we de tweede trap op. Toen snapten we ook meteen wat 
Pastoor Nico zei over de trappen. Als je de trap op was geweest kwam je bij de luizolder. 

Daar zag je gewichten en aan een gewicht zat nog een 
steen. Die steen was voor de mensen in Berkhout omdat die 
de tijd ook wilden zien. Die gewichten waren, om de wij-
zers van de klok te laten bewegen. Iedere zaterdag komt er 
iemand om de klok weer op te winden. Pastoor Nico heeft 
de klokken even voor ons aangezet. Daarna kwamen we bij 
de volgende verdieping daar zag je alleen het touw waar 
aan de gewichten aan hingen. Op de volgende etage zag je 
het apparaat waardoor de klok ging luiden. Toen vertelde 
pastoor Nico dat de kerk 2 eeuwen geleden is in geslagen 
door de bliksem. Maar gelukkig viel het mee. 
Elke zaterdag en zondag wordt om 07.00-12.00 en 18.00 
uur de kleine klok aangezet. Dat is de Mariaklok om met 
dit geluid Maria te veren. Dan slaat de klok 3 keer en dan is 
het stil en weer 3 keer en stil en weer 3 keer en stil en dan 
volgt het Mariagebed.
De trappen zijn bomen geweest en het grappigste is dat 
je dat echt goed ziet. De trappen werden ook al smaller. 
Vroeger tijdens de oorlog waren er 2 klokken gestolen om 
kanonnen te maken voor Duitsland. 
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Toen zij na de oorlog nieuwe klokken hebben gekocht zijn er 3 klokken gekomen vanuit het 
Klokkenfonds. Nog één trap en dan konden we naar buiten. Dat was zo mooi. Al onze hui-
zen en de school konden we zien van het hele dorp. En als iemand langs fietste riepen we 
naar beneden. Simone stond ook beneden te kijken naar ons. Daarna gingen we voorzichtig 
naar beneden. In de kerk was het veel koeler dan buiten waar het heel erg heet was deze dag. 
Beneden krijgen we chips en drinken en toen gingen we het Escape-spel doen in de kerk. We 
werden in groepjes verdeeld en moesten opdrachten doen. Dat was heel erg leuk en we moesten 
de code vinden van de koffers. Als laatste gingen we in de kerk nog patat eten en hadden we een 
heel leuk uitje gehad. 
 Groetjes van Xafiera.
 
Vind jij het ook leuk om bij Shaloom te zingen? Kom dan op donderdag om 18.15 naar de kerk. 
Wij zijn er ook! Of mail naar honkiepronk@hetnet.nl

VIERING VAN MEELEVEN 
Vrijdag 27 december 2019
U leest het goed, een extra viering, een viering voor het ongeboren kind
en de kinderen die hier niet zo lang mochten zijn. 

Stilletjes heb ik je moeten loslaten…
Maar vergeten doe ik je nooit

U heeft een kindje verloren…
Geen geboortekaartje
Geen gang naar het gemeentehuis
Verscheurd verdriet
Verlangen naar erkenning
Met welke naam noem je mij?

Tijdens de viering krijgt u de gelegenheid om een kaartje te maken voor het kind dat het levenslicht 
niet gezien heeft. De gelegenheid uw kindje een naam te geven. 
Dit kaartje krijgt een plek in de levensboom. 
Heeft uw kindje heel kort geleefd  en heeft u wel een geboortekaartje, dan kunt u dat kaartje mee-
nemen en krijgt het ook een plek in de levensboom. 
Deze levensboom blijft in de Mariakapel in de kerk.
De viering begint om 19.00 uur. In deze viering mag u uw verhaal delen, iets zeggen, het maakt ei-
genlijk niet uit wat Laat het ons weten.  Juist in deze viering willen we graag uw kindje herinneren
Vindt u het spannend om het zelf te delen, dan kunnen wij dat ook voor u doen.
U bent van harte welkom.

 Namens parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans, De Goorn.
Pastor Nico
Anja de Boer                     m. 06-11514949  anjadeboer0307@gmail.com 
Irene Keizer-Haverbusch   m. 06-12104223  irene.fromthesky@live.nl 

Werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’
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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
15  december  10.00 uur      Ursem ds. Bart Seelemeijer 
  3e Advent
22  december   geen dienst  

24  december   21.30 uur Berkhout  ds. Henk van Olst               
  Kerstnacht

25 december 10.00 uur       Avenhorn  ds. Hans Reedijk
                                                Zeevang en Oudendijk bij ons.
29 december geen dienst

31 december 19.00 uur     Ursem  ds. Hans Reedijk
  Oudejaarsdienst

WORKSHOP ‘VERANTWOORD GAMEN’ 

 

PRAKTISCHE TIPS EN HANDVATTEN VOOR OUDERS 
Het aantal gamers neemt snel toe, onder kinderen, 
jongeren én volwassenen. Stichting Verantwoord Gamen 
waarschuwt: gamen kan leuk en leerzaam zijn, maar er zijn 
ook risico’s. In het ergste geval kan het gamen leiden tot 
verslaving en lichamelijke en psychische klachten. Daarom 
organiseert het Zorgteam van de gemeente Koggenland twee informatieve workshops 
over verantwoord gamen.
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Tijdens de interactieve workshops krijgen de ouders informatie over de mogelijke effecten van het 
gamen. De workshop geeft antwoord op vragen als ‘Hoe kun je het beste omgaan met gamende 
kinderen?’ ‘Hoe ga je het gesprek aan?’ en ‘Wanneer is game-gedrag ontoelaatbaar?’  Daarnaast 
krijgen aanwezigen uitgebreid de ruimte om zelf vragen te stellen.
Praktische tips
De workshop wordt gegeven door Sidney Lehmann van Stichting Verantwoord Gamen. 
Lehmann is werkzaam bij het Trimbos Instituut en vader van gamende kinderen. Hij heeft ruim 
tien jaar ervaring in het begeleiden van professionele gamers. In de workshop geeft Lehmann 
praktische tips en handvatten, zoals: ‘Wat zijn verantwoorde richtlijnen voor beeldschermtijd, per 
leeftijdscategorie?’ De aanwezige ouders kunnen de opgedane kennis direct thuis toepassen.
Data en locaties
U kunt de workshop ‘verantwoord gamen’ bijwonen op:
- donderdag 12 december in het gemeentehuis, Middenhof 2 in De Goorn
- woensdag 18 december in De Brink, Dorpsstraat 155 in Obdam
Op beide avonden duurt de workshop van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.00 
uur met koffie en thee. 
Aanmelden
Voor beide avonden is er ruimte voor maximaal twintig ouders. U kunt zich aanmelden bij Dieuw 
Schuijtemaker via d.schuijtemaker@koggenland.nl of via (0229) 54 83 79. 

DE ULTIEME KERSTSFEER – 
FOUTE KERSTKARAOKE 
Zie je het al voor je? 
Het is eind december. Het zijn de koude, 
laatste dagen van het jaar en de kerstvakan-
tie is eindelijk begonnen. Vrijdagavond 20 

december zie je gezellige lampjes bij ’t Brakenkerkje en ruik je warme glühwein. Binnen is het 
lekker warm en is het kerkje prachtig aangekleed. De statafels staan opgesteld en de bar is open 
voor jou en je vrienden.

Om 20.00 uur klinken de eerste liedjes en staat het ie-
dereen vrij om lekker mee te zingen. Er is een groot 
scherm met songteksten en uiteraard microfoons om 
een prachtige solo te laten horen. Alle kerstklassiekers 
passeren de revue en na afloop heb je het ultieme kerst-
gevoel en ga je met een blij gevoel de kerstdagen in!
Klinkt goed toch? Kom dan naar de Foute Kerstkaraoke 
en dompel je onder in gezelligheid en kerstsfeer!

Nog even op een rijtje: 
* Wat: Foute Kerstkaraoke

* Waar: ’t Brakenkerkje
* Wanneer: 20 december, aanvang 20.00 uur
* Kaarten: www.foutekerstkaraoke.nl 
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  zaterdag 21 december, 20.00 uur

Kaarten reserveert u op 0655897118 of via info@berkhoutvocaal.nl
Volwassenen € 10,-, kinderen t/m 12 jaar  € 5,-

Berkhout Vocaal

A
G

E
N

D
A

Het winter/kerstconcert van de 
accordeonvereniging uit 
Hoogwoud biedt u een 
gevarieerd programma.
Als intermezzo kunt u genie-
ten van klassiek duo Thorn-
Yamaguchi. Fluitiste Gerda 
Thorn en pianiste Kana 
Yamaguchi brengen u een keur aan klassieke werken en sluiten af 
met een stuk van Vivaldi samen met Accordeonkwintet Vijfkwarts.

  zaterdag 14 december, 20.00 uur

Kaarten zijn te bestellen via hoebereserveringen@gmail.com of 
telefonisch bij Sonja Hoebe via 0229-563430.
Kaarten kosten bij reservering € 12,50 en aan de zaal € 15,-.

Con Zelo

Dit concert is Kerstsion 
genoemd of wel samenzijn
met u in deze kerstperiode. 
Muziek met een verhaallijn 
over de tijd van vroeger en nu.
Uiteraard met bijpassende 
Nederlandse liederen op 
melodieën van bekende 
musicals en artiesten. Na de pauze wordt u verrast met bekende 
en minder bekende kerstliederen. U mag mee zingen!
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HALLO ALLEMAAL
Hier een berichtje van het koor Berkhout Vocaal.
Het hele jaar zingen we met veel plezier in café De Ridder in Berkhout.
We hebben een uitgebreid repertoire met oude liederen maar ook musical en eigentijdse Neder-
landstalige muziek is aanwezig.
Hier is een selectie uit gemaakt en nieuwe nummers toegevoegd voor ons kerstconcert.
Het kerstconcert is voor ons koor het hoogtepunt van het jaar. Er wordt door iedereen van het koor 
met plezier en veel inzet geoefend.
Dit jaar hebben we gekozen voor een kerstconcert maar dan anders, omdat we dit jaar 15 jaar 
bestaan en voor de 10e keer een kerst optreden verzorgen.
Het wordt een heus kerstconcert maar dan met een andere invulling. 
Er is daarom besloten om dit jaar drie keer op te treden op drie verschillende locaties, hieronder 
vermeld.

Zuidermeer:   Dorpshuis.  Zondag 15 december een matinée
Aanvang:       14.00 uur
Entrée:              7.50 euro kinderen t/m 12 jaar 3.00 euro

Grosthuizen:   Brasserie De Grost. Dinsdag 17 december
Aanvang:        20.00 uur
Entrée:           10.00 euro kinderen t/m 12 jaar 5.00 euro

Berkhout:        C.C. Berkhouterkerk. Zaterdag 21 december 
Aanvang:        20.00 uur
Entrée:           10.00 euro kinderen t/m 12 jaar 5.00 euro

Alle locaties zijn een half uur voor aanvang geopend.

Alle informatie staat op de website www.berkhoutvocaal.nl

Voor ons koor wordt het een hele uitdaging, maar er wordt van september met veel enthousiasme 
geoefend om met onzen op veelal bekende melodieën en zelf geschreven teksten op muziek ten 
gehore te brengen. Het is natuurlijk wel een verrassing, enkele bekende melodieën zoals Conquest 
of Paradise, The Winner takes it all, Three kings of Orieënt zullen de revue passeren.

We hopen velen van u op één van onze concerten te mogen begroeten.
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KERST MET MOONLINERS IN KERKJE OUDENDIJK
Oudendijk - De Moonliners is een sprankelende groep van 
twaalf zangers en zangeressen. Onder de muzikale leiding 
van Jessica Huisman brengen zij een breed scala aan over-
wegend a capella muziek. De Moonliners geven dan ook 
graag een kerstconcert in het kerkje van Oudendijk, op 
zaterdag 21 december. 

Mede door de levendige presentatie waarbij muzikaliteit samengaat met showelementen en een 
snufje humor, oogsten de Moonliners vaak veel waardering bij hun optredens.
De groep kent weinig beperkingen als het om repertoire gaat. Genres als pop, musical maar ook 
komedie en ballads lopen naadloos in elkaar over.
Kerk Oudendijk, zaterdag 21 december 20 uur, 10 euro.
www.kerkoudendijk.nl

KERSTCONCERT BRASSBAND “KUNST NAAR KRACHT”
Op Zondag 22 december is het kerstconcert van Brassband ̀ Kunst naar Kracht´ 
samen met het koor Frank & Zij in de kerk van De Goorn
Wanneer u tijdig aanwezig bent, is er vóór aanvang van het concert een gratis 
kop koffie voor u.
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog een 

poosje samen te zijn. Aanvang concert: 19.30 uur. De kerk is open om 19.00 uur.
Toegangskaarten € 10,00 op vertoon van een Brass Korting Pas betaalt u € 8,00.
Kaarten verkrijgbaar bij Drogisterij Carla van der Hulst en Winkelcentrum de Vijverhof in Avenhorn
Reserveren kan ook op www.bbknk.nl.

KINDJE WIEGEN
Voor de allerjongsten is er op 25 december, eerste Kerstdag, zoals elk jaar weer het traditionele 
KINDJE WIEGEN in de Kerk.
De jeugd van Kunst naar Kracht, de New Brass & Rhythm, zal daar weer spelen bij de kerstliedjes 
die gezongen worden en het verhaal van kerstmis zal verteld worden bij de kerststal. 
Iedereen, groot en klein is welkom dit half uurtje op deze middag die om 14.30 uur begint.
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HALLO LIEVE ALLEMAAL, 

Hier weer een berichtje vanuit de 
Gildehal. Het is momenteel erg druk 
bij Het Gilde. Het einde van het jaar 
is weer in zicht en dat betekent dat 
de leden en de leiding zich alweer 
opmaken voor de kerstactiviteit en 
het verkopen van de koninklijke 
appelbeignets. Daarnaast zijn Sin-
terklaas en zijn Pieten pas net weer 
uit het land. Zij zijn zeker niet vertrok-
ken zonder eerst bij de Gildehal langs 
te komen. Iedere groepsavond heeft 
dit gezellig met elkaar gevierd, soms 
kwamen er zelfs een paar Pieten langs. 

Gevulde schoenen en lekkernijen werden mee naar huis genomen!

Appelbeignets van het Gilde Avenhorn 31 december! Ook dit jaar bezorgen wij dankzij Bak-
kerij Koning weer verse appelbeignets! Oudejaarsdag komen wij, de kids en leiding van het Gilde 
Avenhorn weer langs de deuren met onze koninklijke appelbeignets! Houden jullie de deuren op 
oudejaarsdag tussen 10.00u en 14.00u in de gaten? 

Ook aan de bedrijven leveren wij graag appelbeignets! Wilt u op uw werk verse appelbeignets? Wij 
bezorgen ze voor u! In de week voor 31 december komen wij langs uw bedrijf om een bestelling 
op te nemen. Hebben wij u gemist? Stuur dan even een mailtje naar info@gildeavenhorn.nl.

Misschien heeft u wel gehoord dat wij weer zijn gestart met de 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 oneven 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 eerstvolgende groepsochtend is op zaterdag 21 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. https://www.hetgildeavenhorn.nl

De leden, de leiding en het bestuur van 
Stichting Jeugdrecreatie Het Gilde wenst u 

prettige feestdagen en een 
sportief en creatief Nieuwjaar! 
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DAT UW ZORG ONZE ZORG MAG ZIJN
Wijziging uitvaartleidsters Begrafenis- en Crematie vereni-
ging St. Barbara
Wij, Ada en Rita, hebben ervoor gekozen om per 1 januari 2020 
te stoppen als uitvaartleidsters.
In goed overleg zal Bram Blaauw, met Monica Appel als achter-
vang, ons werk voor de vereniging overnemen. Wij willen u hier-
bij bedanken voor het vertrouwen dat u in ons heeft gehad.

Ada Braas en Rita Timmer

Zoals hierboven te lezen, zullen Rita en Ada op 1 januari 2020 stoppen als uitvaartleidsters van 
Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara De Goorn e.o. 
Na vele jaren dag en nacht opgeroepen te kunnen worden, stellen zij zich na 1 januari 2020 niet 
langer als uitvaartleidsters beschikbaar. 
Ada en Rita zijn respectievelijk 20 en (bijna) 9 jaar het gezicht van de vereniging geweest. Altijd 
zeer zorgzaam en respectvol voor de overledene en begaan met hen die een dierbare waren verlo-
ren. Ook de samenwerking tussen Rita en Ada met de verzorgenden en dragers verliep uitstekend.  
Wij, als bestuur, vinden hun vertrek jammer, maar begrijpen hun keuze om niet langer 24/7 jaren-
lang, week in week uit beschikbaar te zijn om voor de nabestaanden de zorg voor de overledene 
uit handen te nemen.
We wensen Rita en Ada een onbezorgde en ontspannen tijd toe met hun gezinnen en naasten. 
Tijdens de jaarvergadering van 11 maart 2020 zullen we officieel afscheid van Rita en 
Ada nemen.
Gelukkig hebben we in Bram Blaauw en, bij zijn verhindering, Monica Appel deskundige en zorg-
zame uitvaartleiders kunnen vinden.
Vanaf 1 januari 2020 zullen Bram en Monica, samen met de verzorgenden en dragers, als uit-
vaartleiders de zorg op zich nemen voor zorgzame en respectvolle uitvaarten van onze leden en 
niet-leden.
Bram neemt het telefoonnummer van Rita over, te weten 06 - 12440998.
Het telefoonnummer van Ada komt te vervallen. 
 Namens het bestuur
 Ko Schouten(voorzitter)

WILT U HET JAAR OOK CULTUREEL 
STARTEN KOM DAN NAAR ONS 
NIEUWJAARSCONCERT MET LISA 
FRANKEN

Obdam, 5 januari 2020 in ’t Brakenkerkje 
treedT voor u op, Lisa Franken. Al sinds haar vijfde jaar speelt Lisa Franken cello en piano. Zij 
bezocht gerenommeerde conservatoria zoals de Musikhochschule in Keulen, het Conservatorium 
van Maastricht en het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Haar opleidingen op deze conserva-
toria sloot zij cum laude af met een Master of Music.
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Zij won voor haar piano- en haar cel-
lospel talrijke prijzen op internationale 
concoursen in zowel solo- als kamermu-
ziek. Sinds 1999 is zij met beide instru-
menten actief als soliste (ook met orkest) 
en als kamermusicus. In 2013 was zij 
plaatsvervangend solocellist bij het or-
kest van Aken. Als soliste trad Lisa op in 
diverse West-Europese steden en in Rus-
land.
Vanaf 2016 is zij docente voor hoofdvak 
violoncello aan der gerenommeerde An-
ton-Rubinstein-Akademie in Düsseldorf. 
De in Nederland wonende musicus wis-
selt tijdens het concert de instrumenten 
af. Op het programma staan werken van 
verschillende componisten van barok tot 
hedendaags.

U bent van harte welkom in ons sfeervolle kerkje aanvang 14.00 uur. Vrij entree. Kijkt u ook op 
www.brakenkerkje.nl

OOK IN 2020 WEER…….
ARO’S JAARLIJKSE RUNNERSWORLD-POLDERLOOP
Meteen na de schrikkeldag 29 februari 2020, dus op 1 
maart, vindt het jaarlijkse loopevenement van ARO’88 
weer plaats in Obdam! Een sportief én gezellig evenement 
voor jong en oud, en voor ervaren en beginnende hard-
lopers. Alle deelnemers gaan met een leuke herinnering 

naar huis; voor de snelsten in elke categorie zijn er mooie prijzen te winnen.
Wil je liever wandelen dan hardlopen? Dat kan ook. Er wordt weer een mooie route van 10 km 
uitgezet met halverwege koffie/thee en toilet.
Inschrijving, start en finish op en bij het sportcomplex van Victoria in Obdam, ingang tegenover 
het station. 
Start 1 en 3 km:   10.00u
Start 5 km:   10.30u
Start 10 km:   11.15u
Start wandelaars:   9.00 – 10.00u.
Inschrijven voor de hardloopwedstrijden is mogelijk via www.inschrijven.nl
Inschrijfgeld voor de jeugd t/m 15 jaar €2 bij voorinschrijving (op 1 maart €3), vanaf 16 jaar bij 
voorinschrijving €6 (op 1 maart €7). Onder de voorinschrijvers wordt een aantal mooie planten 
verloot.
Goed voorbereid aan de start verschijnen, maar nog geen lid van een loopgroep? Je kunt met een 
“8-strippenkaart” tijdelijk meetrainen met de loopgroep van ARO op onze baan op het sportcom-
plex in Obdam, dinsdag- en/of donderdagavond 20 – 21.15u. 
Zie verder de ARO- site www.aro88.nl of kom een keer (gratis en vrijblijvend) kijken en meedoen!
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Word jij The Voice of Koggeland? 

Woon jij in Koggeland dan krijg je de 

kans om je talent te laten zien bij 

de talentenjacht in Obdam. 

The Voice of Koggeland 
24 en 25 januari 2020 

  

Doe mee en win: 

1e Prijs – Een optreden tijdens een Obdammer festival 

2e Prijs – Twee prive zangcoachings van een uur 

              bij VocalCenter t.w.v. € 136,75. 

Dus  schrijf  je  in  en  wordt  de  stem  van  Koggenland.  

Tijdens The Voice of Koggeland krijg je een open 

Podium om je zang talenten te laten zien en horen. 

Dit initiatief is bedoelt om talent in de regio te  

Stimuleren verder te gaan met muziek.  

  

  Aanmelden is nu mogelijk 

Zangtalenten ouder dan 16 jaar, ook duo’s en 

bands in Koggenland kunnen zich tot uiterlijk 

1 januari 2020 opgeven. 

Meld je aan via de website: www.brakenkerkje.nl  

‘t Brakenkerkje Obdam - Dorpsstraat 38 Obdam - www.brakenkerkje,nl 
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EHBO ST. VERONICA DE GOORN E.O.
Wat een geweldige Reanimatie AED avond hebben we gehad onder 
begeleiding van Mike en Huib. De Koperblazer was deze avond 
gevuld met volwassen-, kind- en baby poppen. Deze avond was in 
twee groepen gedeeld omdat anders de groep te groot werd. Een 
uur lang konden alle leden en leden met alleen Reanimatie en AED 
flink oefenen. Het aanspreken, controleren, alarmeren en handelen 
werd door iedereen meteen gedaan, bij een vergissing waren daar 
de instructeurs om bij te sturen. Om te controleren of het echt goed 

ging zijn er poppen die via sensoren alles meten, dit wordt doorgegeven via bluetooth naar een 
mobiele telefoon. Na een aantal minuten is er een percentage berekend. Hoe hoger het percentage 
hoe groter de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartaanval.
Iedereen was dik geslaagd voor de herhaling, veel leden scoorden tussen de
95-100% en zelfs iemand met de perfecte 100%.
Iedereen was zeer tevreden over de avond en natuurlijk het resultaat. We hopen het nooit echt 
te hoeven uitvoeren, maar mocht het toch nodig zijn, weet dan dat er altijd een EHBO-er in de 
buurt is.

Tijdens de intocht van de goede Sint waren we aanwezig op de kade van Avenhorn om bij eventu-
ele calamiteiten hulp te verlenen. Gelukkig was dat niet nodig.
Ook bij de Turnwedstrijden in de Koggehal zijn er een aantal EHBO-ers aanwezig, in duo’s helpen 
ze kinderen die zich bezeren tijdens hun oefeningen op de toestellen.  
   
Met het EHBO diploma heb je kennis en weet je hoe te handelen in situaties waarbij hulp geboden 
is, je leert hoe je slachtoffers kunt helpen en gerust stellen. En natuurlijk heel belangrijk je leert 
reanimatie met of zonder gebruik van de AED.
Met het EHBO diploma kun je ook worden ingezet bij evenementen in het dorp waarbij vaak 
hulpverlening verplicht is. Als beginnend EHBO-er sta je altijd samen met iemand met ervaring. 

Een aantal mensen heeft zich al opgegeven voor de cursus die in februari gaat starten, er zijn nog 
maar een paar plaatsen beschikbaar. 
Pak dus nu je kans als je altijd al een cursus hebt willen doen
Duur van de cursus is 4 zaterdagen 29-2, 7-3, 14-3 en 21-3 van 09.00-17.00 uur gevolgd door een 
examen. Een examen duurt meestal één dagdeel (ochtend/ middag). 
Kosten voor deze cursus inclusief theorieboek en oefenmateriaal € 185,- p/p.
Tijdens de pauzes is er koffie, thee of fris en de lunch wordt verzorgd.
Wilt u graag investeren in een stukje zekerheid? 
Aanmelden kan via onze website www.ehbodegoorn.nl 
Heeft u een vragen stuur deze naar info@ehbodegoorn.nl en dan proberen wij u zo snel mogelijk 
te antwoorden.

De drempel is niet hoog om je in te zetten voor anderen

Alvast bedankt en graag tot ziens.
Vriendelijke groeten

Het bestuur
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AMNESTY ZOEKT COLLECTANTEN VOOR AVENHORN
De landelijke collecteweek van Amnesty is van 9 t/m 14 maart 2020. 
Amnesty zou het zeer waarderen als je in maart voor mensenrechten wil 
collecteren, zodat we met de opbrengst datgene kunnen doen waar we voor 
staan: mensen helpen die groot onrecht is aangedaan.

Je kunt je opgeven bij Theo Braas, Bonkelaar 14, Avenhorn
Per e-mail:   tm.braas@quicknet.nl     of    06 – 1855 1455

WOISHOID
 
We benne allegaar gloik geboren 
vanof dag een begint de rois 
alle dag weer wat lere 
zaggies an worre we wois 
 
Veul al gaat t voor t windje 
of en toe  wat zweerder weer 
as je weer je kop ers stoôte 
beurt dat jou gien tweide keer 
 
Want je ken t niet allien doen 
en je lere  van mekaar 
klointjes koike nei de grôters 
want die zien meist gien gevaar 
 
We hewwe in oôs lange leven 
hêel wat sturme overwonnen 
maar die grôte woize uil 
is ok as uilskuiken begonnen 
 
Ruud Schouten

UIT DE OUDE DOOS  - EEN MIDDELEEUWSE BURCHT IN BERKHOUT?
Toen graaf Willem2 van Holland in 1256 oorlog voerde tegen de West-
friezen met als doel Westfriesland aan zich te onderwerpen, eindigde dat 
in een drama.. Graaf Willem werd bij Hoogwoud in het nauw gedreven, 
probeerde te vluchten over het ijs, maar zakte er jammerlijk door en werd 
letterlijk afgeslacht door de moordlustige Westfriezen.
Zijn zoon Floris 5 (1254-1296) ondernam, vol wraakgevoelens, diverse 
veldtochten en om het werk van ‘n vader te voltooien. Na 3 veldtochten 

lukte dat in 1288, het jaar van de St. Luciavloed. De Westfriezen capituleerden.
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Floris besloot een ring van buchten en versterkte 
hofsteden te bouwen om de opstandige bewo-
ners onder de duim te houden.
In 1642 tekende  ?? een ruïne van een burcht/
hofstede gesitueerd aan de Burg in Berkhout. 
Het is te verleidelijk om het opstandige Berk-
hout niet te koppelen aan de snode plannen van 
Floris. Zo krijgen we toch nog een plaats in de 
geschiedenis. En Floris kwam net als z’n vader 
voortijdig aan z’n eind. 42 Jaar oud werd hij ver-
moord door concurrerende edelen.
En om de vraag in de kop te beantwoorden: het 
zou best waar kunnen zijn, maar er wordt uiter-
aard nog driftig gezocht naar verdere onderbou-
wing !! Wordt vervolgd

Op 19 november hadden we een quiz op het programma staan, geleid door 
Nel de Groot van Quizetnetnog. Er waren 36 dames, een goede opkomst. 
Nadat alle dames binnen waren en de koffie op hadden, deelde Nel de kaartjes 
rond, zodoende kwamen we allemaal op een andere plek te zitten, in groepjes 
van vier. We speelden in totaal vijf rondes. Elke ronde had ze 10 vragen. De 
eerste vraag was, wat is de omschrijving van KVG iedereen had de vraag goed. 
Daarna werden de vragen iets moeilijker. Er zaten ook nog vragen bij van, dat 

we dat nou niet weten, er werd veel gelachen. Uiteindelijk hadden we twee winnende groepjes, 
deze kregen nog een inschattingsvraag, zodat er een winnaar bekend werd. Het winnende team 
kreeg nog een prijsje mee naar huis en natuurlijk op de foto. Een geslaagde avond.
17 december de kerstavond met medewerking van zanggroep MIXXT. 

 KVG De Goorn.

AFDELING AVENHORN/ OUDENDIJK 
DE TOILETJUFFROUW

Maar liefst 52 dames waren op donderdag 21 november 
naar de Grost gekomen voor de gezellige avond van de 
Toiletjuffrouw met sketches en anekdotes. En deze werden 
zeker niet teleurgesteld. Marie de toiletjuffrouw vertelde 

hoe ze de prijs had gewonnen voor de beste hygiëne. Ze vertelde hoe vroeger de zaterdagavond 
gezellig gemaakt werd, met eerst wassen in de teil (o als je maar niet de laatste was!), doppinda’s 
en een quiz. Wij speelden de quiz met opsteken van een toiletborstel, op vragen als: hoe heet de 
vrouw van een bosjesman – takkenwijf, een ezel met 3 benen – schildersezel, waarom drinken 
muizen geen alcohol – bang voor de kater. Atje won de gouden wc-borstel.
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Daarna kwam prinses B de zaal in en kwam er een echte lintjesregen voor onze Joop Zoetemelk, 
Gea, voor Koos, Mary en Clarie. Na de pauze kwam ze als Tai chi lerares ons in beweging brengen. 
Verder anekdotes over haar vreselijke kerel, chique uit eten en stoppen met roken. Er was een 
ontzettend leuke interactie met het publiek. O, als je maar niet vooraan zat of opviel. 
Vervolgens was er nog een loterij, gewonnen werd een 52-delig spellenpakket, een pak speelkaarten 
en een uitje naar keuze, een rode of witte ui. We hebben heerlijk gelachen. Vervolgens werd 
iedereen uitvoerig bedankt voor de gezellige avond, zelfs de meneer die zijn vrouw op kwam halen 
kreeg een lekkere klapzoen. 
Onze volgende bijeenkomst is 19 december, onze kerstbijeenkomst, er komen twee Russische 
vrouwen vertellen over het leven en de kerst in Rusland en er wordt gezongen. Verder krijgen we 
in de Grost een Russische maaltijd.  

De volgende avond is donderdag 19 december in de Grost: kerst met een Russisch tintje. 

256 MATCHES GESLOTEN TIJDENS 
10E WESTFRIESE BEURSVLOER

Ruim 100 meer dan vorig jaar!

Hoorn, 28 november 2019 - Vanmiddag vond bij Schouwburg Het Park in Hoorn de 
10e editie van de Westfriese Beursvloer plaats, een initiatief van Vrijwilligerspunt in 
samenwerking met Westfriese Uitdaging. 60 bedrijven en 70 maatschappelijke organisa-
ties handelden als ware beursgangers niet in geld of aandelen, maar in Kennis & Kunde, 
Materialen & Middelen, Klussen en Mensen voor Mensen. Op deze geslaagde middag 
zijn uiteindelijk maar liefst 256 matches gesloten! Een absoluut record t.o.v. vorig jaar 
waar 152 matches werden gesloten. Een geweldig resultaat ivan een topmiddag! 
 
Tijdens de Westfriese Beursvloer krijgen maatschappelijke organisaties de ruimte hun hulpvraag te 
stellen en een tegenprestatie te bieden. Bedrijven krijgen de mogelijkheid op zoek te gaan naar de 
organisatie die het beste bij hun aanbod past. Exact om 16.15 uur sloeg Roel Vente, directeur van 
Schouwburg Het Park de gong voor de start van deze 10e editie. Een uur lang kregen de bedrijven 
en maatschappelijk betrokken organisaties de tijd met elkaar in gesprek te gaan en een passende 
match te vinden. In totaal werden maar liefst 256 matches gesloten. Minimaal, want er liggen ook 
nog matches die officieel gemaakt moeten worden. Een recordaantal en ruim 100 meer dan vorig 
jaar! Een bewijs dat er steeds meer betrokkenheid en een hoge gunfactor heerst bij de aanwezige 
maatschappelijk betrokken ondernemers. 

De meest bijzondere match
Net als voorgaande edities werd aan het einde van de beursmiddag de meest bijzondere match 
benoemd. Dit jaar is dat tussen Omring locatie Rigtershof en Kinderopvang Berend Bordje waarin 
twee doelgroepen samenkomen: de ouderen en de kinderen. Elke twee weken heeft Rigtershof 
de activiteit Jong & Oud. Berend Bordje speelt daarop in door samen met een aantal kindertjes, 
een keukentje en diverse puzzels naar de Rigtershof te gaan, om deze activiteit invulling te geven.  
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Nog 255 matches
Uiteindelijk waren natuurlijk alle 256 matches bijzonder! Zoals de match tussen Noppes in Groo-
tebroek met Stichting Warm thuis. De cliënten van de stichting mogen snuffelen en shoppen bij 
Noppes. In ruil daarvoor krijgt Noppes een kerstconcert en een heerlijke zak zelfgemaakte oliebol-
len. Nog een bijzondere match is tussen het bedrijf Haprotechniek en het Clusius College, waarbij 
Haprotechniek een workshop electrodelassen geeft aan 20 leerlingen, om ze extra te motiveren 
de techniek in te gaan. Als tegenprestatie mogen ze gebruik maken van de keuken voor een kook-
workshop. 

 
Zaterdag 30 november hebben de 1e voorwedstrijden plaatsgevonden van het seizoen 2019/2020
Meer dan 200 turnsters hebben laten zien wat ze in huis hadden en het was een fantastische er-
varing om te zien hoe onze vereniging met z’n allen deze dag tot een succes hebben gemaakt. Van 
het opbouwen tot het maken van de soep of macaroni voor het eten, we hebben het met elkaar 
gedaan en daar mogen we trots op zijn. 
We zijn ook trots op de onze turnsters, zij hebben allemaal een goede wedstrijd gedraaid. De 1e 
wedstrijd van het seizoen is altijd spannend en dat was bij sommige ook te zien, maar Jeff was zeer 
tevreden met de behaalde resultaten. Lieve Reddering scoorde in haar 1e wedstrijd een 4e plaats 
en mocht een medaille in ontvangst nemen. Fien Obladen eindigde op het podium, zij mocht met 
haar 3e plaats een bronzen medaille ophalen. Speciaal voor Fien reikte haar moeder de medaille uit. 
Lotte van Langen, Yilde Zappeij en Senna van Langen werden verdienstelijk 5e, Esmee Boots en 
Femke Braas eindigden op de 6e plek. Fleur Kramer werd 9e en Tess Floris en Lieke Klinkenberg 
eindigde op de 10e plaats. Allemaal van harte gefeliciteerd!
In het vorige stukje hebben wij helaas niet het juiste schema doorgeven van onze lessen, onze 
bootcamp les was niet genoemd en bij een les stond niet de juiste dag aangegeven, hieronder 
nogmaals het schema:
Freejumping tm 12 jaar maandag van 14.30 -15.30 in de Koggehal in De Goorn
Gym4fun vanaf 4 jaar woensdag van 14.45 tot 17.45 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 woensdag van 09.00 tot 10.00 uur in de Koggehal in de Goorn
Bootcamp woensdag van 19.45 tot 20.45 uur, Parkeerplaats 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
Turnen maandag en woensdag, lessen in overleg met de turntrainer. 
Wij zijn nog steeds op zoek naar een Penningmeester, wie o wie komt ons helpen!?
 Met vriendelijke groet,
 Bestuur Edogym
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PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 18-1 20.00 uur Oudendijk/Kerk Fa Buur theater
Vr-za 24/26-1  De Goorn/Koggenhal Westerkoggeflora
Za 22-02 20.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
Zo 23-02 14.00 uur Berkhout/De Ridder  Toneeluitvoering KNK Bobeldijk
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

AGENDA 12-12 T/M 08-01    

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Do 12-12 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Keezen/Sjoelen
Za 14-12 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 14-12 15-21 uur Oudendijk/Kerk Winterfair
Za 14-12 20.00 uur Berkhout/Kerk Conzelo accordeonvereniging Win-

ter/Kerstconcert
Zo 15-12 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Snertwandeling met IVN-gids
Di 17-12 ? De Goorn/d’Ontmoeting KVG Kerst met Mixx
Di 17-12 20.00 uur Grosthuizen/De Grost Berkhout Vocaal Kerstconcert maar 

dan anders
Woe 18-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 19-12  De Goorn/Dolleburg KBO Theatershow “van Toen en 

Nu” in Kerstsfeer
Do 19-12 18.00 uur Grosthuizen/De Grost VrvNU Kerstavond
Vr 20-12 19.30 uur Berkhout/Voetbalkantine Klaverjassen
Za 21-12 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 21-12 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 21-12 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
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 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Snertwandeling met IVN-gids
Zo 22-12 19.30 uur De Goorn/Kerk Brassband KnK + Frank & Zij Kerst-

concert 
Di 24-12 19.00 uur  De Goorn/Kerk Gezinskerstviering
Vr 27-12 19.30 uur Berkhout/De Ridder Klaverjassen
 27-12/4-1  De Goorn/Sportcafé  Biljartver. D.S.K. Open biljarttoer-

nooi
Za 28-12 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Zo 29-12 13.30 uur Oudendijk/Les Deux Ponts Snertwandeling met IVN-gids
Ma 30-12 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
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2020    
Do 02-01 14.00 uur De Goorn/Rozenstaete  KBO Klaverjassen
Zo 05-01  Berkhout/Kerk Muziekver. Volharding Nieuwjaars-

concert

FAMILIEBERICHTEN

Hartverwarmend waren de grote belangstelling, het medeleven, de vele bloemen, kaarten en 
mooie woorden na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en trotse opa

Rob Ton

Onze hartelijke dank daarvoor.

Janny
Yvonne en Heino

Mario en Lenie
Kleinkinderen

Oudendijk, december 2019

TENSLOTTE

Aangeboden: een Kunstkerstboom.
Hoogte 1.75 m. in nw. staat. Prijs 50,00.
 06-30776149 of 0229-299290

Tuinvereniging ‘de Kweker’ in Berkhout heeft per 1 januari 2020 2 moestuinen beschikbaar 
voor liefhebbers die het leuk vinden om eigen groenten te verbouwen op de moestuin.
De beschikbare tuintjes hebben een oppervlakte van resp. 89 en 77 m2. Als u interesse heeft in 
één van deze moestuintjes kunt u contact opnemen met dhr. Rob Meijer, Schuitenmaker 32, 
Berkhout. 
 Tel. 0229-785481

Hallo ik ben Veerle Bos.
Ik zou graag wat geld willen verdienen. Daarom bied ik me aan als oppasser. Ik ben 12 jaar oud.
Ik woon in De Goorn.
 Telefoonnummer 06-28732604.
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Oppas gevraagd.
Voor onze kinderen (in de leeftijd 6 mnd. 3 jr. 6 jr.) zijn wij op zoek naar een jonge dame (vanaf 
14 jaar) die af en toe kan oppassen in De Goorn.
 Tel. nr. 06 12137267.

Gevraagd met ZEER grote SPOED
Bezorgers voor de OCHTENDKRANT in Avenhorn en De Goorn.
Leuke bijverdienste.
Per wijk tussen € 175,00 tot € 220,00.
 Inlichtingen bij Ita Bakker, tel. 06-29423302 / 0229-543394

Aangeboden:
Oppas voor uw hond(je) tijdens de vakantie, weekend weg of dagje uit.
Gewoon bij mij thuis in gezelschap van mijn eigen hondje.
 Voor meer info bel José 06-13436136

‘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 MAANDAG 30 DECEMBER vóór 17.00 uur via 
de E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

Fijne Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2020


