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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

57ste Jaargang no. 1398
27 oktober 2020

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
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. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 4 november 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 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 of door onvolkomenheden in kopij, agenda 
of planner.

Website: www.dorpsbladheraut.nl
Tenslottes en familieberichten:  Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
Zakelijke advertenties:  Email: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 0229-551411 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292.

VAN REDACTIEZIJDE
Het is herfst! 
Dat betekent laat licht en vroeg donker. Guur weer en koud. De tijd om uw verlich-
ting van fiets, brommer, scooter of auto eens te controleren. Er hapert aan menig 
voertuig nog iets als ik dat zo zie. Je zou toch niet willen dat er daardoor ongeluk-
ken gebeuren. Maar daarentegen zijn het ook weer de avonden met de kachel aan, 
kaarsjes op tafel, spelletjes doen en met fleecedeken op de bank. Dat heeft ook wel 
weer wat. Maak het thuis gezellig met de mensen die u lief zijn. Misschien heeft u 
wel een prijs gewonnen in de zonnebloemloterij! In deze  Heraut de uitslag. En alle 
kinderen die H. Communie gedaan hebben gefeliciteerd nog maar, ik hoop dat jullie een mooie 
dag gehad hebben. 
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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   WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen, Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn, 0229-541225, 
Spoed 0229-543736 
J. Sturris en H.A Sturris-Bergmeijer, Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout, 0229-551264, 
Spoed 0229-551942      
www.huisartsdegoorn.nl - Dwingel 3, 1648 JM De Goorn 0229-542808 Spoed 0229-543848 
Zowel de algemene praktijknummers als de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren. 
  
CENTRALE HUISARTSEN POST
Voor spoedeisende zaken vanaf 17.00 uur 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.
  

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  WILHELMINALAAN 4, 1623 MA HOORN
Tel. 0229-284060 - E-mail: info@hospicehoorn.nl - www.hospicehoorn.nl
HOSPICE THUIS VAN LEEGHWATER - PRINS MAURITSSTRAAT 4, 1462 JJ MIDDENBEEMSTER
Tel. 0299-682020  E-mail: info@hospiceleeghwater.nl  -  www.hospiceleeghwater.nl
  
OMRING    NIEUWE STEEN 36, 1625 HV HOORN. 
Thuiszorg (Persoonlijke verpleging en verzorging) en Omringwinkel 088- 2068910
Voor het lenen, huren en kopen van verpleegartikelen en hulpmiddelen. www.omringwinkel.nl
  
BUURTZORG   LEVERT KLEINSCHALIGE THUISZORG:
Team Koggenland - Bobeldijk, Hensbroek, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. 
Tel: 06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude en Grosthuizen. 
Tel: 06-83999312.   
  
WILGAERDEN
Doet er alles aan om de oudere mens te ondersteunen. Thuis of in één van onze woonzorgcentra of 
(zorg) appartementen. Voor thuiszorg is er ons wijkzorgteam. www.wilgaerden.nl of 0229-287728

ZORGTEAM GEMEENTE KOGGENLAND
U kunt hier terecht voor vragen over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding, 
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven. 
Contact  0229- 54 83 70 of zorgteam@koggenland.nl
Wilt u hulp bij klusjes in en om huis, boodschappenservice of vervoer? 
Onze wijkcontactpersonen. Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans  072- 50 222 54   
Berkhout;  Jack Sjerps  0229-55 19 62  -  Scharwoude;  Tine Hoeksma  0229-851180      
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UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998, achterwacht Monica 
Appel
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

GRIEPVACCINATIES HUISARTS DE GOORN
2020 wordt ook wat betreft de jaarlijkse griepvac-
cinaties een bijzonder jaar. We zullen dit jaar goed 
rekening gaan houden met de 1,5m afstand regel 

maar we zullen ook voor het eerst de Pneumokokken vaccinatie aanbieden in de leeftijdscategorie 
73-79 jaar (geboortejaren 1941 t/m 1947).
Om u alvast voor te bereiden op de data sturen we hierbij een vooraankondiging.
De vaccinaties vinden plaats:
Datum + tijdstip Doelgroep Vaccinatie Locatie
29 oktober
12:00 – 14:00 Bewoners aanleunwoningen Griepvaccinatie  Rozenstaete
  + eventueel 
  Pneumokokken  (Bewoners worden
  (voor geboortejaar  aan huis bezocht)
  1941-1947)
30 oktober  
12:00 – 14:00 Bewoners aanleunwoningen Griepvaccinatie  Vijverstate
  + eventueel
  Pneumokokken  (Bewoners worden
  (voor geboortejaar aan huis bezocht)
  1941-1947)  
2 november
17:00 – 19:00 73-79 jarigen  Griepvaccinatie +  Gezondheidscentrum
 (geboortejaar 1941-1947) Pneumokokken vaccinatie De Goorn
2 november
17:00 – 19:00 Onder de 60  Griepvaccinatie Gezondheidscentrum
 met indicatie (geboorte jaar   De Goorn
 1961 en hoger)  
3 november
17:00-19:00 60-jaar en ouder Griepvaccinatie Gezondheidscentrum
 (geboortejaar 1960 en lager)  De Goorn
Meer informatie
De doelgroepen die in aanmerking komen voor de pneumokokken vaccinatie of die onder de 
60-jaar met speciale indicatie, ontvangen hiervoor nog een uitnodiging per e-mail of post. De doel-
groep boven de 60 ontvangt hiervoor geen extra uitnodiging en vragen we om 3 november tussen 
17:00-19:00 uur naar het gezondheidscentrum te komen en de instructies goed door te lezen.
* Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak als u 1 of meer van deze klachten heeft: verkoudheid, 

keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts
* Houd 1,5 meter afstand van anderen en draag een mondkapje in de wachtrij buiten en binnen
* Volg de aanwijzingen en looproutes
* Kom niet voor 17:00 uur
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* Draag kleding waarbij u gemakkelijk uw bovenarm kunt ontbloten
* Neem contact op wanneer u binnen 2 dagen na de vaccinatie een operatie gepland hebt staan
* Gebruikt u bloedverdunners? Meld dit dan aan degene die u vaccineert 
* Zijn bij u de okselklieren verwijderd? Meld dit dan ook aan degene die u vaccineert

Beide vaccinaties kunnen lichte bijwerkingen hebben, zoals wat irritatie rondom de prik of u iets 
minder lekker voelen in de dagen erna. Meer informatie over de griep- en of pneumokokken vac-
cinatie kunt u vinden via: www.thuisarts.nl. of www.rivm.nl 

  
Berkhout Avenhorn               Ursem
PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
Predikant
Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale zorg rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, 
doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant. 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scriba.
 ds. J. J. (Hans) Reedijk tel: 0299  - 78 04 82 e-mail: predikant@pg-koggenland.nl

Scriba 
mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder  tel: 06 - 47 26 49 66     e-mail: scriba@pg-koggenland.nl
Ledenadministratie;                 tel: 072 - 50 21 805            e-mail info@pg-koggenland.nl
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vind u veel meer informatie over activitei-
ten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.

Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen 072  -  50 21 360
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik 0229 - 70 23 62
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls 0229 - 55 19 81 
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze  0229 - 56 15 91

KERKVIERINGEN
‘Samen kerk zijn’ met elkaar in een kerkgebouw, is  helaas nog steeds niet mogelijk zoals we 
gewend waren. Weer zijn de aanpassingen van elkaar ontmoeten aangescherpt. 
Zolang de huidige maatregelen voortduren willen we u vriendelijk verzoeken om níet 
naar de kerkdienst opnames te komen. Besloten is dat wij zeker tot half januari 2021 de inter-
net-vieringen blijven verzorgen vanuit onze kerken. Het is telkens een korte viering van ongeveer 
een half uur. Liederen worden gezongen door de cantorij. Door de ondertiteling van de liederen 
kunt u thuis volop meezingen zonder dat een liedboek nodig is.

Wij zorgen voor vervangend vervoer.
Wij verzorgen de totale afwikkeling met de verzekeringsmaatschappijen.

 *  Moderne spuitcabine die voldoet aan de allerhoogste milieu-eisen.

 *  Wij werken met milieuvriendelijke lakken.

 *  Professioneel richt- en meet systeem.

 *  Garantie op schadereparatie.

 *  Ook voor motoren.

 *  Reclame belettering.

Openingstijden van 8.00 tot 18.00 uur 

‘s avonds in overleg.

Tel: 0229-544712 

Wieder 1, 1648 GA De Goorn

SCHADE ?

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

BLOEMSIERKUNST
Openingstijden  : maandag  t/m  vrijdag       8.30 - 17.30 uur
                                     : woensdag                            8.30 - 13.00 uur
                                     : zaterdag                               8.30 - 17.00 uur

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl



7

Wanneer u kennis wilt maken met onze kerkvieringen kunt zich aanmelden 
voor de wekelijkse Nieuwsbrief met hierin de link voor de viering.  U kunt 
hiervoor een mail te sturen naar het e-mailadres kerkblad@pg-koggenland.
nl  t.a.v.  H. van Doornum.
Op zondagochtend ontvangt u dan de internetviering met de nieuwsbrief in 
uw mailbox.

Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpra-
ten of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u 
dan contact op met ds. Hans Reedijk of Hermien, Joke, 
Ineke of Greet van de pastoraatgroep.

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 31 OKTOBER T/M 6 NOVEMBER 2020
Zat. 31 okt. 16.30u.   Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 1nov. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering met muzikale ondersteuning

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 7 T/M 13 NOVEMBER 2020
Zat. 7 nov. 16.30u.  Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 8 nov. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning

Overleden: Nel Negenman-Blank 87 jaar

Vanwege de Corona maatregelen mogen er 30 personen een viering bijwonen.
U dient zich daarom op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.
U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16.00u of donderdagochtend tussen 
9-12.00u
                   
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn
In de lijst met ikoontjes aanklikken wat u op dat moment wilt horen.
 
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. 

ABA 
Administratie- en

Belasting-
advieskantoor

Voor al uw
BELASTING-

PROBLEMEN en
BEDRIJFSADVIEZEN

C.M. ABEN
Lange Weide 63

1631 DM Oudendijk
Tel. 0229 - 54 22 31

020 - 686 50 34

Adres:
Vijverhof 38,  1633 DT Avenhorn
Winkelcentrum De Vijverhof 

Telefoon 0229 54 24 70

NEPPINK
 

REDNOZ

KAARPSFA

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 
08.30 tot 17.30 uur

Vrijdag
08.30 tot 20.30 uur

Zaterdag
08.30 tot 16.00 uur

DEKAPPER_advA5.indd   4 05-07-2006   09:34:01

www.edlaandekapper.nl

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag
08.30 tot 17.30 uur

Zaterdag 
08.30 tot 16.00 uur
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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.parochiedegoorn.nl 

EXTRA KERKBERICHT  PAROCHIE  DE GOORN
I.v.m. de Corona maatregelen hebben we de volgende beslissingen moeten 
nemen.
De Allerzielenvieringen op zondagavond 1 november zijn afgelast.
Ook de bijeenkomst buiten op de begraafplaats gaat niet door.
Zondagmorgen 1 november, om 10.00u is er een viering in de kerk waarvoor 
u zich moet aanmelden. Hiervoor geldt een maximum van 30 bezoekers.

Maandagmorgen 2 november is er om 10.00u een Allerzielenviering te beluisteren via Kerkdienst-
gemist.nl. Aansluitend is de kerk open tot 16.00u voor een bakkie troost en kunt u een kaarsje 
ophalen om op het graf van u dierbare te zetten.
Ook zullen de herinneringskaarsen branden voor de overledenen van het afgelopen jaar.

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
Begin september konden we met de kinderen uit de 
buurtparochies Ursem en Spierdijk/Zuidermeer de 
laatste twee kinderbijeenkomsten weer opstarten na de 
“verplichte pauze” vanwege COVID-19. Elke parochie 
vierde de communie in de eigen kerk. Ursem had de 
communieviering 4 oktober en in Spierdijk was de communieviering 11 

oktober. Op 27 september waren er twee mooie communievieringen om 10.00 en 13.00 uur 
in De Goorn. Deze werden muzikaal begeleid door Simone Beerepoot en Co Feld. Via deze 
weg willen we iedereen die aan deze vieringen heeft meegewerkt heel erg bedanken. Vooral 
de communiekinderen: jullie zijn toppers! Hieronder kunt u twee verslagjes lezen over de 
communieviering in De Goorn:

Op zondag 27 september hebben wij onze Eerste Heilige Communie gedaan in de kerk in De 
Goorn: Oliver-Jolijn A.-Roos-Matz-Erwin-Jasmijn-Michal-Kim-Jolijn B.
Carmen-Femm-Roan-Joep-Joey-Tycho-Maurice-Nora-Maartje.
Door de Corona vierden we het in 2 groepen. Ook mochten we maar een paar mensen meenemen. 
Er was een meneer die de mooie liedjes zong en een mevrouw die op haar accordeon speelde. 
We hebben allemaal iets voorgelezen. We kregen voor het eerst onze hostie, ik had die smaak nog 
nooit eerder geproefd. We hebben er even goed een mooi feest met z’n allen gemaakt.
 Van Maartje Weel.

De specialist in al uw reclame uitingen:

Ontwerpen van uw logo of huisstijl.

Reclame ontwerpen en aanbrengen op
uw bedrijfswagen.

Wrappen van personenwagens en bedrijfswagens.

Raamreclame, vlaggen, banners, lichtbakken, drukwerk ect. 

Eén adres voor al uw reclame uitingen.

Braken 15, 1713 GC Obdam  0229-543733   reclame@stam-obdam.nl

IEDERE ZONDAG
GEOPEND VAN:

11.00-18.00

SPAR TIJMS
URSEM 072-5021751

AMMERDORFFERSTRAAT 3
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur * zaterdag: 8.00 tot 18.00 uur
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Eindelijk was het zover, op 27 september deden wij onze communie. Wij zouden het eerder doen, 
maar door de Corona ging het niet door. 
We moesten achter in de kerk verzamelen met onze doopkaars. Iedereen zag er heel mooi uit. 
Daarna liepen we 1 voor 1 naar voren en mochten we bij papa en mama zitten. Er werden liedjes 
gezongen en verhalen verteld. Ik heb ook wat voorgelezen, dat vond ik wel een beetje spannend.
Toen kwam eindelijk de Communie, samen met papa en mama moest ik naar voren komen. Pastor 
Nico vertelde iets en feliciteerde mij. Daarna kreeg ik de hostie. Ik vond het wel lekker!
Toen het afgelopen was kregen we een zakje waar een klein kadootje in zat. We hebben samen 
de familie koffie gedronken en taart gegeten. Er was ook nog kermis, dus ben ik daar nog naar toe 
gegaan. Ik vond het een leuke dag.
Iedereen bedankt!
 Groetjes Matz de Decker

Dit seizoen nemen we als werkgroep afscheid van Linda van der Jagt en Wendy Davus. Zij hebben 
met veel enthousiasme en plezier in de werkgroep gedraaid. Heel erg bedankt voor jullie inzet 
en hulp de afgelopen jaren! 
Nu deze twee plekken vrij komen, zouden we graag 1 of 2 nieuwe werkgroepleden voor Avenhorn/
De Goorn erbij hebben. Het communieproject is erg leuk en duidelijk, de samenwerking met de 
andere parochies maakt dat veel meer taken verdeeld kunnen worden over de werkgroepleden. 
U komt dus in een gespreid bedje! Over enige tijd begint de voorbereiding alweer voor de 
communicanten van 2021. Komt u ons ondersteunen in 2021?!

Groetjes namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,
 Martine Stam en Marleen Kicken

DIGITAAL MEEKOMEN IN CORONATIJD  
MET BIBLIOTHEEK DE GOORN 
In coronatijd ben je nóg meer aangewezen op internet en 
computers dan voorheen. Het is dan ook prettig als je digitaal 
mee kan komen: contact houden via beeldbellen, online win-
kelen of bankieren, je zaken met de overheid online regelen, een app-spelletje of e-book voor thuis 
op de bank… Niet iedereen kan daar makkelijk mee overweg. Daarom breidt Stichting Westfriese 
Bibliotheek haar hulp bij digitale vragen uit naar Bibliotheek De Goorn: DigiFIT.  

Omdat iedereen op een andere manier gebruik maakt van de digitale wereld, lopen de hulpvragen 
sterk uiteen. Tijdens een persoonlijke afspraak helpt de bibliotheek je daarom in je eigen tempo, op 
je eigen niveau, met je eigen vraag en liefst met je eigen apparatuur.
Aan welke hulp kun je denken?
-     veiligheidsinstellingen
-     apps installeren
-     uitleg bij beeldbellen
-     het downloaden van e-books
-     tips voor beginners op de tablet, smartphone of e-reader

Automobielbedrijf
Schoenmaker & Zonen b.v.

Kathoek 10 - 1633 GB AVENHORN
Telefoon 0229 - 54 13 80 b.g.g. 54 15 96 - 54 17 24

❖  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
❖  Bedrijfs- en Personen voertuigen
❖  Reparatie en Onderhoud
❖  Takel en Berging

DAF Trucks         BEDRIJFSWAGENS

SERVICE  EN  VERKOOP
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Maak een afspraak voor gratis deelname op 
woensdagochtenden tussen 10:00-11:00 uur, 
via klantenservice@westfriesebibliotheken.nl of 
bel 0228 74 39 43. 

Zie ook: westfriesebibliotheken.nl/digifit

Na het daverend succes van onze openings optredens van Billy Joel door Maurits Fondse hebben 
we op zondag 8 november in het Brakenkerkje te Obdam ons eerste klassieke optreden van het 
seizoen, met Gabriel Ariza Ureta (viool) en Hadewych van Gent (cello).
Gabriel Ariza Ureta is geboren in Madrid,  hij begon zijn muzikale carrière op 6 jarige leeftijd.
Hij studeerde af op het conservatorium Padre Antonio Soler in Madrid en in 2015 ontving hij de 
1e prijs in de internationale viool competitie in Madrid. In 2018 is hij begonnen aan het conserva-
torium in Amsterdam.
Hadewych van Gent (1997) is geboren in Amsterdam waar zij haar studie begon als jong toptalent 
op het conservatorium te Amsterdam. In de jaren daarop speelde ze in het ensemble genaamd de 
Fancy Fiddlers. Vanaf  2015 studeerde ze verder en voltooide haar studie met een Bachelor. Ze 
treedt op in diverse steden in Europa terwijl ze tussendoor verder studeert voor haar Master.
Aanvang 11.00 uur, entree € 5,00 incl kopje koffie.
Let op: reserveren verplicht www.brakenkerkje.nl

OP 14 NOVEMBER HEBBEN WE TWEE OPTREDENS VAN GREAT LAKE
Great Lake, bestaande uit Sandra van der Meer (zang/piano) en Kees de Groot (gitaren/bas/per-
cussie) staat garant voor een zeer afwisselend muziekprogramma. 
Een donker blues- en jazzcafé, de passie van Spanje, een zwoele zomeravond aan een mediterrane 
kust of een herfstachtige dag in Nederland.... 
Ze nemen je mee in mooie en temperamentvolle liedjes en chansons. 
Bezongen in de Engelse, Nederlandse, Franse en zelfs Friese taal laten ze je even vergeten waar 
je bent.   
Het Brakenkerkje is voor Kees en Sandra geen onbekende plek. Beiden geven ze er al heel wat 

Bekende gezichten 
vertrouwde naam

Tel: 0226 451441
Dorpsstraat 40a
1713 HJ Obdam

www . a p p e l n o t a r i s s e n . n l

Sinds 1942
Notarissen

Appel

  

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

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

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

www.skikkoggenland.nl
Kinderdagopvang • Peuterspeelzalen • Buitenschoolse opvang
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jaren met veel plezier gitaar- en zangles. Het Brakenkerkje voelt dan ook als een warm thuis!
Aanvang 19.00 uur en 21.00 uur
Let op: reserveren verplicht, www.brakenkerkje.nl

Voor meer activiteiten in ons  sfeervolle kerkje, neem een kijkje op onze mooie website
www.brakenkerkje.nl 

BESTE NETWERKPARTNER,
Ben jij de Vredestichter van de familie? Ga je (bijna) 
met pensioen en blijf je jezelf graag ontwikkelen?

Onze bemiddelaars in Koggenland kunnen wel wat extra hulp gebruiken! Er is ruimte voor nieu-
we vrijwillige bemiddelaars in dit team. We gaan uit van inzet in je eigen gemeente.
 
Hoe kun je helpen?
Heb je belangstelling of ken je iemand in jouw omgeving die interesse heeft in de functie van 
vrijwillige bemiddelaar en van wie je denkt dat deze een prima bemiddelaar kan worden, zou je 
hem/haar dan willen wijzen op onze vacature? 
De vacature is ook te vinden op de website www.debemiddelingskamer.nl optie  ‘buurtbemidde-
laar worden’ staat duidelijk in beeld op onze home page. Uiteraard is bellen met een van ons ook 
een prima optie. 06-245368153, maandag, dinsdag en donderdag.

SINTERKLAASINTOCHT AVENHORN / DE GOORN AFGELAST!!!!
De sinterklaasintocht van Avenhorn / De Goorn op zondagmiddag 15 november 2020 zal dit jaar 
ivm. de corona helaas niet doorgaan.  
De intocht trekt jaarlijks meer dan 400 bezoekers. De noodverordening staat dat niet toe. Ander-
halve meter afstand houden van elkaar is niet te doen en ook niet te controleren of te handhaven. 
Daarnaast mag er ook niet gezongen of geschreeuwd worden.
Als comité kunnen wij de gezondheid en veiligheid van de bezoekers niet 100 procent garanderen.  
Daarnaast zijn ook de voorwaarden vanuit de gemeente om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen  te streng, te veel en te lastig om evengoed  een veilig en gezellig sinterklaasintocht en 
feest te organiseren.  
We hebben na overleg met de gemeente  helaas tot dit besluit moeten komen. 
Laten we hopen dat we volgend jaar weer een veilige en fantastische sinterklaasintocht mogen 
organiseren. 
Als comité zijn we nog aan het bekijken of we toch nog een alternatief kunnen organiseren. Alles 
zal afhangen hoe de corona en de bijbehorende maatregelen zich zullen ontwikkelen.
We houden u op de hoogte.

Tot slot wensen we, ondanks het niet doorgaan van de sinterklaasintocht, alle kinderen en ouders 
evengoed alvast een gezellige sinterklaas tijd toe.

 Groetjes,
 Comité sinterklaasintocht Avenhorn en De Goorn

Openingstijden:
	 Maandag:	van	10.00	tot	17.30	uur
	 Dinsdag:	van	9.00	tot	21.00	uur
	 Woensdag:	9.00	tot	17.30	uur
	 Donderdag:	9.00	tot	17.30	uur
	 Vrijdag:	9.00	tot	17.30	uur
	 Zaterdag:	van	8.00	tot	14.30	uur

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

Dames, heren 
en kinderen

Bel	voor	een	
afspraak	

0229 54 25 00

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur
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LAURENS MORENO ENSEMBLE IN DE GROENE TOREN OP 6 NOVEMBER 2020
Tournee Boedapest Boulevard 2020
Lage strijkers, een nieuw geluid
De traditionele, rijke Hongaarse zigeunermuziek, in een bezetting die garant 
staat voor een warme klank: gespeeld met twee altviolen, een cymbaal en een 
contrabas. Op de tournee Boedapest Boulevard 2020 brengt het Laurens Mo-
reno Ensemble eigen interpretaties van soms eeuwenoude liederen.

Altvioliste Laurens Moreno hoorde lang gele-
den Hongaarse zigeunermuziek op een oude op-
windgrammofoon en raakte direct gefascineerd. 
Ze studeerde aan het conservatorium bij Esther 
Apituley en speelde samen met onder anderen 
Nello Mirando en beeldend kunstenaar (en vio-
list) Armando.
 
Ze verdiept zich in dit onmetelijke repertoire, 
de uit het leven gegrepen liederen en de vurige 

speelstijl van de Roma-muziek, vooral zoals die is ontstaan rondom Boedapest. Graag wil ze de 
altviool hierin een eigen stem en een grotere rol geven. Ze put daarbij uit muziek die van generatie 
op generatie op het gehoor wordt doorgegeven. 

Tijdens haar avontuurlijke zoektocht naar de bron van de zigeunerklanken ontmoette Laurens de 
in Boedapest opgegroeide cimbalist Bandi Váradi, die bekend is om zijn delicate speelstijl. Met 
hem vormt ze een vast duo, dat voor deze tournee wordt versterkt door Bandi’s zoon Bandika 
Váradi, een begaafde contrabassist, en de fantastische altviolist István Ruszó. 

- Het Laurens Moreno Ensemble: Laurens Moreno (altviool) - István Ruszó (altviool) - Bandi Váradi 
(cymbaal) - Bandika Váradi (contrabas) 
- Hongaarse zigeunermuziek

- Vrijdag 6 november 2020, Aanvang: 20:15
- De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB Avenhorn
- Entree: € 15,-

Meer informatie, ook over het coronaprotocol: www.laurensmoreno.com
Kaartjes zijn alleen online te bestellen via: info@laurensmoreno.com 
Alleen toegang met een van tevoren online gekocht kaartje

Vier jaar op rij de 
hoogste waardering!

Klanten geven ons 
deze cijfers in 2020:

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



19

VERHUIZE

We beginne bai de vliering
Tjoh wat staat deer toch een brat
‘k zien de pop van dochter Antje

En ok Lego is er zat
Doôze vol met ouwe auto’s

Tekenings van alle joôs
Bloid zit ik deer nei te koiken 

Deed het toen weer in de doôs.

Wat we ok nag teugen kwamme
Ware spulle voor de paas

In een doôs een zoôtje roimpies
Benne nag van Sunterklaas

Den heêl achter in een hoekie 
Luister goed nei wat ik zeg

Kom ik deer de kersboom teugen
Zuks dat gooi je toch niet weg.

Zakke vol met ouwe klere
Spaarde we voor ’t toneêl

’t vulde lekker op de vliering
Witte dingen werde geêl
Ginge ok nag klere passe
Deden ’t op oôs gemak

Noôst me om het weg te gooien
Dat het ging weer in de zak.

Kaste vol met ouwe boeke
Den ben je weer ure zoet

Hier en deer een stukkie leze
Dat doet een mens zo goed

Effe koike in ’t verleden
Of ‘t hier en deer nag past

Voor oud pepier is het toch zonde 
Dat het ging weer in de kast

Ure hew ik deer toen zeten
Was deer best een beetje bloid
Maar we moste toch verhuize
En ik most de rommel kwoit

Ik heb opslot de joôs maar vroegen
Want de boel die most toch vort

’t Was voor hullie twei uur sjouwe
Toen was alles nei de stort

Klaas Jan Bierman

Noordspierdijkerweg 137, 1643 NK Spierdijk | 0229 56 12 35  
www.garage-floris.nl | www.facebook.com/garagefloris  

  Verkoop en onderhoud  

alle merken 

 Erkend APK-station 

 Erkend diagnose specialist 

 Erkend hybride specialist 

 Erkend EV specialist 

 Winterbandenhotel  

 Aircoservice 

 Levering banden 

 

Maandag gesloten 
 

FLORIS AUTO’S SPIERDIJK 

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

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

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

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring

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

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

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

www.uitvaartbegeleidingmara.nl

Mara Punt – de Vries

Een herinnering maken 
om te koesteren…

• Ongeacht of en waar 
 u verzekerd bent

• Eén vast tarief voor 
 mijn diensten

• Inkoopprijs voor kist, 
 kaart, bloemen

10 jaar ervaring
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KOEMARKT BIJ SOGGES!
Binnenkort nemen we afscheid van de koeien op het land 
omdat ze in de koude winter warm in de stallen gaan 
staan. Een heel ander beeld in onze mooie polder!
Maar…… bij Sogges is het nog niet gedaan met de koeien 
want wij organiseren op 11, 12, 13 en 14 november 
(woensdag t/m zaterdag) de Koemarkt! 
Wat zijn er een hoop leuke spullen met uitingen van een 

koe erop! Laat u verrassen door al het moois wat we al hebben verzameld. 
Alle ‘koespullen’ zijn overigens nog van harte welkom!

In de week van Sint Maarten gaan we los met de Koemarkt.
Naast de heerlijke Koe-taai ligt er ook warme wol, zijn er mooie lappen én kookboeken met recep-
ten van winterse kost! En wat dacht u van grote soeppannen voor de erwtensoep?

Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vij-
verhof 36, te Avenhorn. (Je kunt gratis parkeren bij win-
kelcentrum de Vijverhof.) 100% van onze opbrengst gaat 
naar Bake for Life! Zo dragen alle kopers bij aan onze mis-
sie. Achter de schermen zijn wij ook al fanatiek bezig met 
voorbereidingen voor de komende winterfestiviteiten. Zo 
zal er eind november een speciale ‘5 december tafel’ wor-
den neergezet en ook zijn wij al druk bezig om de winkel 
binnenkort in een mooie Kerstsfeer te brengen. Houd ons 
in de gaten, want er komt nog zoveel leuks aan!

Aanleveren van mooie spullen kan elke zaterdag tussen 
09.00 uur en 12.00 uur op West 49A te Avenhorn.

Wij kijken er naar uit u te zien, sogges bij SOGGES! 
Hartelijke groet van het gehele team van Kringloop & kadowinkel SOGGES!

www.sogges.nl

Korting o
p je

hypothe
ek*

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

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw

NIV 3IG/ 4/5   |     20  24 UUR PER WEEK

Buurtzorgteam Koggenland 2 zoekt 

verpleegkundige/verzorgende IG 

Meer info of direct reageren?           06 8399 9312 / koggenland2@buurtzorgnederland.com  



23

 

SAMENWERKING EN GEZAMENLIJKE INSCHRIJVING JEUGDSCHAATSEN IJSCLUBS AVENHORN EN 
DE GOORN
Samenwerking ijsclubs
Goed en leuk nieuws (vinden wij)! De besturen van de ijsclubs Avenhorn en De Goorn hebben 
de handen ineen geslagen en hebben besloten om samen te werken met het jeugdschaatsen. Dat 
houdt in dat de trainers van beide ijsclubs een gezamenlijk plan maken en de kinderen nog beter 
op hun eigen niveau ingedeeld kunnen worden. Door samen te werken, hebben we twee delen 
van de ijsbaan ter beschikking; zowel een recht stuk als een bocht. Zo kunnen de kinderen beide 
onderdelen goed oefenen. Het lesgeld (€ 50,00) en de contributie (€ 8,00) zijn voor beide clubs 
gelijk. 

Het schaatsseizoen is inmiddels alweer begonnen en de sectie Jeugdschaatsen van ijsbaan De West-
fries heeft laten weten dat het schaatsen vooralsnog, met de nodige maatregelen, door kan gaan.

Daarom kan weer worden ingeschreven voor het jeugdschaatsen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 
Het jeugdschaatsen begint op zaterdag 19 december 2020 van 8.55 uur tot 9.55 uur; de laatste 
les is op 6 maart 2021. Het seizoen wordt traditioneel afgesloten op zaterdag 13 maart met de 
Westfrieslandtocht. Vorig jaar kon deze niet doorgaan vanwege Corona; uiteraard hopen we dat de 
tocht dit jaar wel, op een veilige manier, gehouden kan worden.

Inschrijving:
Omdat met de huidige maatregelen het niet mogelijk is om persoonlijk in te schrijven, kunt u 
uitsluitend via het digitale inschrijfformulier op de website van uw eigen ijsclub inschrijven: 
(www.ijsclubavenhorn.nl  / www.ijsclub-de-goorn.nl). Het papieren inschrijfformulier van IJsclub 
Avenhorn komt hiermee dus te vervallen, evenals de inschrijfavond. 

De ijsbaan heeft zoals gezegd maatregelen tegen corona moeten nemen; over de exacte maatrege-
len wordt u t.z.t. nog geïnformeerd; deze kunnen door de Baanvereniging Hoorn echter te allen 
tijde nog worden aangepast. Informatie over het verzamelen, de aanwezigheid van ouders binnen 
de ijsbaan en andere maatregelen betreffende de corona, ontvangen jullie te zijner tijd van ons.  
Heeft u vragen over de samenwerking of wilt u lid/donateur worden, neemt u dan contact op met 
een van de ijsclubs: 
Avenhorn:  De Goorn:
Tel. 0229-544148  Tel. 06-22554001
info@ijsclubavenhorn.nl info@ijsclub-de-goorn.nl
www.ijsclubavenhorn.nl www.ijsclub-de-goorn.nl

Met vriendelijke groet,
Namens IJsclub Avenhorn, Wendy van Loodam

Namens IJsclub De Goorn, Rieneke Seijts

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

25 jaar een begrip in Westfriesland!
Vraag maar aan uw buren.

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

* Peronda * Magica Ceramica
* Inca Tiles * Terratinta Ceramiche
* Colorker. * Emil Ceramca.

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

De specialist in spuitwerk en schade reparatie:

- Schade herstel aan uw bedrijfswagen.

- Spuiten van nieuwe en bestaande bedrijfswagens.

- Ontwerpen en opmaken van spuitwerk.

- Spuitwerk aan andere objecten op aanvraag.

Braken 15, 1713 GC Obdam 0229-541291 spuiterij@stam-obdam.nl
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HET HOOG OMSTREEKS 1930

De boerderij van Reinders van bovenaf gezien. De boerderij is afgebroken en op deze plaats ligt 
nu Het Veer. Midden onder zien we nog net de ingang van de Walingsdijk. Dit en meer ziet u op 
‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘hvhemony.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

Afd. De Goorn/Avenhorn
Secretariaat: Els Eijling, Tel.: 06 208 11 393
UITSLAGEN LOTERIJ 2020 
Hartelijk dank voor het meespelen met de Zonnebloemloterij. 
De opbrengst van de loterij komt in zijn geheel ten goede aan het werk van 
de Zonnebloem. Juist nu mensen vanwege corona in een sociaal isolement 
dreigen te raken is het werk van onze vrijwilligers belangrijker dan ooit. Van 

(beeld)bellen, bezoekje aan huis tot een spontaan bloemetje. Wij laten ze niet zitten. Heel hartelijk 
dank voor het kopen van loten! 
 
Het recht op prijs vervalt op 12 oktober 2021, dus stuur uw winnende lot tijdig op en maak altijd 
een kopie of foto van uw lot. 
Let ook op de trekkingen van 20ste t/m 36ste prijs met de eindcijfers!

Glas(zetter) nodig?!
• Dubbelglas
• Figuurglas
• Veiligheidglas
• etc, etc..
• Nieuw: nu ook reclame belettering
Wogmeer 84, 1643 NH Spierdijk tel./fax.: 0229 - 561911 Mobiel: 0654 -300122

GEEN
VOORRIJKOSTEN

Vrijblijvende

offerte!
   ichael

GLASVERWERKING

woning- en bedrijfsmakelaardij 
 

verkoop – aankoop – taxaties 

 

 
 

www.willemschuitmakelaardij.nl 

Telefoon: 0226-356035 

info@willemschuitmakelaardij.nl 

 

 

 

 

 
 

Medisch 
Schoonheidsspecialist

DermatologieDermatologie

Ninette de Wit

     

Wij bieden gespecialiseerde behandelingen  
met de nieuwste ontharingstechnieken voor uw 
benen, rug, armen, oksels, gezicht en bikinilijn.

Kom langs en ervaar het nu zelf!
Wij zijn in bezit van de specialisatie ontharingstechnieken van de                    .
Vergoeding zorgverzekeraar mogelijk.

Dwingel 11 
1648 JM De Goorn

0229 543027
info@ninettedewit.nl
www.ninettedewit.nl

Permanente haarvermindering. 
Dat laat u toch door de professional doen!

Ongewenste 

haargroei?

Huidproblemen? Wij helpen u graag met de nieuwste technieken! Kom vrijblijvend langs en stel uw vragen!

Dwingel 11 

Dé specialist op het gebied van ontharing!
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Prijs  Aantal 
nummer Prijs prijzen Gevallen op
1e prijs  € 15.000,-  1 0407393
2e prijs  € 7.000,-  1  1349554
3e prijs  € 2.500,-  1  1300783
4e prijs  Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,-  1  0684502
5e prijs  Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,-  1  0854038
6e prijs  € 1.000,-  1  1346219
7e prijs  € 1.000,-  1  1354985
8e prijs  Acer Laptop t.w.v. € 800,-  1  0854293
9e prijs  Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,-     1  1317970
10e prijs  iPad air t.w.v. € 400,-  1  0788728
11e prijs  iPad air t.w.v. € 400,-  1  1313303
12e prijs  Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1  0258991
13e prijs  Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,-  1  0029241
14e prijs  Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,-  1  1399982
15e prijs  Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1  0021823
16e prijs  Ereader Kobo t.w.v. € 180,-  1  1400831
17e prijs  Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-  1  0054032
18e prijs  Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-  1  0089725
19e prijs  Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,-  1  0282379
20e prijs  € 250,-  15  45988
  (5 eindcijfers)
21e prijs  VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15  46757
  (5 eindcijfers)
22e prijs  BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,-  15  99440 
  (5 eindcijfers)
23e prijs  HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,-  15  31735 
  (5 eindcijfers)
24e prijs  Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50  15  59588 
  (5 eindcijfers)
25e prijs  Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,-  15  07423
  (5 eindcijfers)
26e prijs  Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,-  15  77863 
  (5 eindcijfers)
27e prijs  Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90  15  24201
  (5 eindcijfers)
28e prijs  Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,-  15  42097
  (5 eindcijfers)
29e prijs  Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,-  15  02171
  (5 eindcijfers)
30e prijs  € 100,-  150  3782
  (4 eindcijfers)
31e prijs  € 50,-  150  7236
  (4 eindcijfers)
32e prijs  € 50,- 150  2758 
  (4 eindcijfers)
33e prijs  € 25,-  1500  360 
  (3 eindcijfers)
34e prijs  € 15,-  1500  578 
  (3 eindcijfers)
35e prijs  € 15,-  1500  845
  (3 eindcijfers)
36e prijs  € 15,-  1500  539 
  (3 eindcijfers)
De uitslagen zijn onder voorbehoud van typefouten. De Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld.
Bankrekeningnummer NL45 RABO 0307 6045 78 t.n.v. Zonnebloem de Goorn 

Bel voor een afspraak   *Aangepaste uren

Maandag 18.00 tot 21.00 *
Dinsdag 13.00 tot 21.00
Woensdag 8.30 tot 17.30 *
Donderdag 8.30 tot 17.30
Vrijdag 8.30 tot 17.30
Zaterdag 8.00 tot 13.00

Veldhaver 11a • 1648 EM  De Goorn • 0229-726464 • www.cintenzhair.nl
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Maandag 12 oktober was De Goorn afgezet, vanwege de hoge bomen op het landje van wijlen 
Dirk Tessel, die gekapt werden en versnipperd.
 Groet Corrie Bos.

REDERIJKERS KAMER ELENA BERICHT U HET VOLGENDE:
Het is nog niet de tijd van rijmen en dichten, toch moeten 
wij u over het Sinterklaas toneel berichten.
Het feest in Brasserie de Grost voor groot en klein, kan dit 
jaar helaas niet zijn.
Het gaat niet door, het Corona virus is echt naar hoor!
Onze plannen gaan in de koelkast, volgend jaar lukt het 
vast. Voor nu, blijf gezond.

 Bestuur Elena

BRANDWONDENCOLLECTE IN SCHARWOUDE & OUDENDIJK
Helaas heb ik na lang aarzelen de keuze moeten maken om dit jaar 
vanwege de snel oplopende cijfers van besmettingen met het co-
vid-19 virus in Nederland maar ook in Koggenland de collecte voor 
de nederlandse brandwonden stichting af te blazen. Dit om zowel 
de kans op besmettingen voor u als gever en voor de collectanten 
uit te sluiten.

Maar daarvoor in de plaats is er de afgelopen dagen bij u een kaart bezorgd waarmee u toch nog 
een bedrag voor de brandwonden stichting over kunt maken. Hopelijk maakt u hiervan gebruik, 
want corona zorgt er wel voor dat veel dingen stil komen te liggen maar brandwonden worden 
door het virus niet tegen gehouden. 

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

 * Parfums

Bel voor meer informatie 
of een afspraak:

Huidverzorgingssalon Yvonne 
Zuidspierdijkerweg 43  1641 LC Spierdijk

Tel: 0229 - 563381 / 06 - 12350062

Huidverzorgingssalon

Van Leeuwen’s Administratiekantoor
 

  Het adres voor deskundige
  verzorging van uw:

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

www.vanleeuwenadministratie.nl

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

Burgemeester Beststraat 41
1647 BA Berkhout

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

Tel: 06-28870347

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

Git’s
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Mocht u de kaart niet meer hebben/kunnen vinden dan kunt u ook een bedrag overmaken op  
NL 95 RABO 0388013222 t.n.v. de Nederlandse brandwonden stichting. Juist nu is een bijdrage 
extra nodig. Alvast heel hartelijk bedankt.
 Kees van Lenten

BRANDWONDENSTICHTING
Wat was het slecht weer, maar desondanks is het heel goed gegaan!
572,66 euro in de bus en ja, ook Berkhout gaat met de tijd mee, 
met de QR code is er ook nog 15,50 euro opgehaald.
Super gedaan collectanten  en alle mensen die zo gul hebben ge-
geven. Bedankt. Ook een bedankje voor onze nieuwe collectant 
en welkom bij de ploeg. Als u ons volgend jaar ook wilt helpen om 

een wijkje te lopen, neem dan contact op met Gonnie 551501 of Marja 553011. Tot volgend jaar.

COLLECTE BRANDWONDENSTICHTING IN DE GOORN.
Hallo allemaal, begin oktober was de collecte van de Nederlandse 
brandwonden Stichting en we kunnen terugkijken op een fantas-
tisch resultaat. De totale opbrengst in De Goorn was € 1419,60
Wij willen iedereen dan ook bedanken voor hun gift en ook willen 
wij al onze collectanten natuurlijk bedanken voor hun inzet. 

Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen.

Vriendelijke groet Anneke en Bob Koning

BEDANKT!
€13.780,43 voor KWF Kankerbestrijding in Koggenland. Dit is ondanks de 
“Corona Crisis” een enorm hoog bedrag wat opgehaald is in Gemeente Kog-
genland! 
 

De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in AVENHORN, maar liefst € 2815,43 opgebracht 
in De Goorn 1578,82 en in Berkhout 1395,24. Wat een bedrag! Wie de collectant gemist heeft, 
kan alsnog een gift overmaken. Met het geld dat onze collectanten hebben opgehaald, blijft KWF 
Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van 
leven voor kankerpatiënten. Dat doen wij niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, 
artsen, donateurs en vrijwilligers. Ook dit jaar is er weer veel steun van u en uw omgeving geko-
men. Namens het bestuur van KWF-afdeling Koggenland bedanken wij bij deze iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan de collecteweek.
Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan.
- Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro
- Doneer online viakwf.nl/doneren
Lijkt het u leuk om volgend jaar mee te werken aan een dergelijk succes, kunnen wij uw hulp 
zeker gebruiken! Neemt u dan alstublieft contact op met kwfkoggenland@gmail.comof met het 

KAPSALON
BOULANGÉ

Voor dames en heren
Waar voor ouderwetse prijzen 

Modern wordt geknipt door
Topstyliste Maroesha en Anny

Openingstijden zijn:

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

Loopt u eens bij ons langs of
Maak een afspraak.

Tel: 0229 - 551485
Kerkebuurt 160 Berkhout.

KAPSALON
BOULANGÉ

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

aan- & verbouw
projecten
onderhoud

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

duinbouwt.nl

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

 Broodakker 4, 1645 RR Ursem  

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

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

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

Yvonne Heddes

Wat kan ik voor u betekenen?
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landelijke Servicepunt vrijwilligers via (020) 5700 590 of per e-mail via vrijwilligers@kwf.nl.  Het 
Servicepunt is op maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar en op 
dinsdag en donderdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.

 Vriendelijke groet,
KWF-afdeling Koggenland

Bas Lammers
06 - 21 20 25 25

AGENDA 28-10 T/M 11-11
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
 29-10 12-14 uur De Goorn Rozenstaete, griepprik
 30-10 12-14 uur Avenhorn Vijverstaete, griepprik
   2-11  17-19 uur De Goorn Gez. Centrum griepprik
   3-11 17-19 uur De Goorn Gez. Centrum griepprik
Za 31-10   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 04-11 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 04-11 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
   6-11  Avenhorn De Groene Toren, Laurens Moreno ensemble
Za 07-11 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN  
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHT

Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel warme woorden…

Wij willen iedereen bedanken, voor de warme belangstelling in welke vorm dan ook 
na het overlijden van onze lieve man, trotse oma en overgroot oma

Tiny van der Lee-Braas

Het heeft ons goed gedaan dat zij bij zo velen geliefd was.

Kinderen en (achter)kleinkinderen

Spier- en gewrichtspijn

Gevelreiniging
Impregneren
Tunnelreiniging
Straatmeubilair
Brugreiniging
Olie en diesel reiniging

Oosteinde 121  |  1647 AG Berkhout  |  T. 06 53794783  |  M. ericblok@live.nl
www.blokgevelreiniging.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl

Dé schoorsteenveger uit West-Friesland

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

Hoekstra Schoorsteen 
De Factorij 28K, 1689 AL Zwaag 

info@hoekstraschoorsteen.nl
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TENSLOTTE

Te koop:
Miele wasautomaat goed werkend € 100,- Overcompleet wegens verhuizing.

Tel. 0229-551520

Binnenkort te huur in De Goorn:
Vrijstaand jaren vijftig woonhuis met eigen oprit en garage. Voorzien van vier slaapkamers en re-
cent vernieuwde badkamer. De huurprijs bedraagt € 950,- ex. per maand.
Onze voorkeur gaat uit naar huurders voor een lange periode.

Meer info via: 06-55528443
Afz. Fam. Andringa

Nic. Koppesstraat 13, 1648 JV De Goorn

Gratis af te halen:
Een aantal jaargangen van het tijdschrift “De Prins”. Verschenen in de periode tussen de beide 
wereldoorlogen. Grosthuizen 75, tel. 0229-541506

Te koop:
Een wuzzi alarmknop (voor alleenstaande of voor kwetsbare ouderen). Een electrische stap-
penstrainer (vanuit de luie stoel toch in beweging zijn). Een ringleiding systeem (voor slechthoren-
de mensen die zo de tv beter kunnen horen). 2 huistelefoons, prijs in overleg 

Tel. 06-30580487

Te koop:
Knappe heren kleding. Blouses, pakken met broeken, overhemden en bijpassende stropdassen en 
jasjes maat 41-42. 3 paar knappe herenschoenen maat 41. 
U mag langskomen om het te bekijken Tel. 06-30580487

Gratis af te halen
6 Witte hardhouten deuren, versch. Maten Tel. 0229-750253

Te koop
Gebruikte verhuisdozen div. maten 1 prijs € 0,50 per stuk. Tel. 06-22686969

‘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, advertentie@zrgbv.nl
ovv Heraut de Goorn.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 4 november vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.

SALON JUVENTA
homeopathische huidverzorging; 
helend voor gezicht en lichaam

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

telefoon: 0229-561986
website: www.salonjuventa.nl

ACTIE:
Klassieke gezichtsbehandeling 

voor herstellende impuls van de huid (2 uur) 
van € 91,00 voor € 68,25

Luxe behandeling met regeneratieserie 
40+ voor extra herstellende huidimpuls (2 uur) 

van € 102,00 voor € 79,25
Van deze actie kan u eenmalig gebruik maken 

t/m december 2020.

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

automatisch en gratis voor allerlei 
soorten behandelingen!


