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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

57ste Jaargang no. 1400
24 november 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 2 december 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
Zoals mijn collega de vorige keer al schreef zitten we met de Heraut in het 58ste jaargang en op dit 
moment heeft u het 1400ste nummer voor u! Wat een mijlpaal in deze digitale tijden. 
Wist u dat de Heraut ook digitaal beschikbaar is als pdf via: www.dorpsbladheraut.nl. 
Kunnen familie en bekenden ook op de hoogte blijven van ons lokale nieuws.
De Rabo ClubSupport heeft de Heraut € 150,06 opgebracht, minder dan vorig jaar maar daarom 
zeker niet minder welkom! Iedereen bedankt voor het stemmen op ons dorpsblad de Heraut, en 
dat we deze nog vele jaren huis-aan-huis mogen verspreiden.
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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      

Nu 50 dagen 
géén opstartkosten

Kijk op vanoverbeek.nl/50jaar

hoorn@vanoverbeek.nl  |  0229 - 27 17 77  |  Lepelaar 3  |  1628 CZ Hoorn
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Sommige dingen
vergeet je...

Van Overbeek Makelaars vijftig jaar. Wat is dat snel 
gegaan. En wat is er veel veranderd. Gelukkig zal 
één ding altijd hetzelfde blijven: onze ongekende 

service. Ontdek het zelf.

Bel Tim voor een afspraak op 0229 - 27 17 77!
5

Sommige dingen 
vergeet je nooit.

* Gespecialiseerd in natuurlijke voeding en huid/vachtproblemen
* Wij knippen gratis de nagels van uw hond/kat/konijn/cavia etc.
Jaagweg 8, 1633 GC Avenhorn Tel. 0229-545798 Tel. 06-10448269

dierenspeciaalzaakringe@gmail.com www.ringe-dierendingen.nl        

¨Doe het zelf dogwash¨ 
aanwezig 

in de winkel met:
* keuze uit 6 biologische 

shampoos
* elektrisch verstelbaar bad

* elektrisch verstelbare 
trimtafel

* Droger aanwezig
Starttarief € 5 voor 30 minuten
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Stichting Dorpshuis De Ridder St. Joris 
te Berkhout

zoekt per 1 januari 2022 (of zoveel  eerder) een

Huurder/exploitant  m/v  voor het 
Dorpshuis

Na 15 jaar is de huidige exploitant aan een nieuwe uitdaging toe 
en verlengt de lopende huurovereenkomst niet.

Het Dorpshuis fungeert in belangrijke mate als culturele en 
sociale spil binnen de dorpsgemeenschap van  Berkhout.  Vrijwel 
alle verenigingen houden hier hun wekelijkse activiteiten OF 
bijeenkomsten. Voorts biedt de in 2016 volledig gerenoveerde 
accommodatie in ruime mate de mogelijkheid voor het 
organiseren van feestelijke bijeenkomsten, lezingen e.d.

De gezochte ondernemer dient in het bezit te zijn van alle 
noodzakelijke diploma’s. Een (ECHT) PAAR heeft de voorkeur. 
Voorop staat een gastvrij en betaalbaar onderkomen voor alle 
betrokken verenigingen.

Overname van goodwill en inventaris.  Horeca ervaring  en 
financiële dekking zijn een pré.

Gegadigden gelieve schriftelijk hun belangstelling kenbaar te 
maken onder bijsluiting van c.v. en mogelijke referenties.

Correspondentie adres  Kerkebuurt 163, 1647 ME Berkhout.
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UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw en Monica Appel 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

  
Berkhout Avenhorn               Ursem

PROTESTANTSE GEMEENTE KOGGENLAND
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
Website: www.pg-koggenland.nl   Op onze website vindt 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.
           
Rooster internet-vespers
Opname Uitzending Plaats  Voorganger
25 nov.  29 nov.  Ursem  ds. Hans Reedijk  1e advent 
02 dec.  06 dec.  Beets  ds. Hans Reedijk  2e advent
09 dec.  13 dec.  Ursem  ds. Hans Reedijk     3e advent
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Wanneer u met iemand van het pastoraat thuis wil bijpraten 
of behoefte heeft aan een telefoongesprek, neemt u dan contact 
op met ds. Hans Reedijk of  
Hermien, Joke, Ineke of Greet van de pastoraatgroep.

WE
Stichting Westfriese Ekklesia

“DE GEEST VAN HET WIJZE LEVEN”
De Westfriese Ekklesia heeft de maandvieringen hervat, 
zij het in aangepaste vorm. De volgende viering is op 6 
december a.s. Vanwege de Corona-maatregelen mogen 
wij maar 30 bezoekers ontvangen bij onze vieringen en 
daarom  gaan wij onze viering ook streamen, voor info zie: 
www.westfrieseekklesia.nl

Het jaarthema van de Ekklesia is: “Houvast en wijsheid voor een zinvol leven in een tijd van wil-
lekeur en chaos”. In de viering van 6 december 2020 bespreekt Juut Meijer in haar overweging 
“De Geest van het wijze leven”.
De viering begint om 11.30 uur in de PKN Kerk, Raadhuisstraat 15  te Wognum.
Liturg is Marga de Groen.
Bijwonen van de viering kan alleen na opgave vooraf via margadegroen2@gmail.com 

Wij wensen u een goede viering, thuis of in de kerk.

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 27 NOVEMBER T/M 4 DECEMBER 2020
Vrij. 27 nov. 19.00u     Viering van meeleven, zang Margret Koning
Zat. 28 nov. 16.30u.    Rozenstaete; Geen viering
Zon. 29 nov. 10.00u    Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
  Eerste zondag van de Advent

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 5 T/M 11 DECEMBER 2020
Zat. 5 dec. 16.30u.   Rozenstaete; Geen viering
Zon. 6 dec. 10.00u    Eucharistieviering met muzikale ondersteuning.

Vanwege de Corona maatregelen mogen 30 personen een viering bijwonen.
U dient zich daarom op te geven wanneer u een viering wilt bijwonen.

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



9

U kunt dit doen op woensdagmiddag tussen 14-16.00u of donderdagochtend tussen 
9.00-12.00u. Tel: 0229-541217
Wilt u de vieringen digitaal bijwonen, ga dan naar www.kerkdienstgemist.nl
In het zoekvlak intikken: De Goorn
In de lijst met icoontjes 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. 

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

Voor allerlei wetenswaardigheden betreffende de parochie kunt u terecht op de website:
www.parochiedegoorn.nl 

VANWEGE DE CORONA EPIDEMIE IS HET 
CONCERTJAAR 2020 EN HET ONDERNEMEN VAN 
ACTIES VAN EN DOOR ONZE VERENIGING HELAAS 
NIET DOORGEGAAN
De repetities begonnen weer eind juli, met in 
achtneming van de richtlijnen van de RIVM, de 

Overheid en Veiligheidsregio, werden diverse protocollen geschreven. De bedoeling was de 
repetities te blijven volgen en met de orkesten muziek te maken. 
Helaas werd afgelopen maand november helemaal geen repetitie gehouden. Het leerorkest heeft 
nog wel in afgeslankte vorm, alleen kinderen tot 12 jaar, op de blokfluit gerepeteerd. De kinderen 
waren zichtbaar in hun muzikale nopjes.
Onze jaarlijkse speculaasactie zal ook niet plaatsvinden, we hopen dat het volgende seizoen ons 
beter zal smaken.

Zodra de epidemie ten einde komt zullen we zeker een concert geven, buiten of binnen. Informatie 
hierover zal tijdig bekend worden gemaakt.
Voor een kleine vereniging zijn alle donaties welkom, U kunt ons ook helpen. Wij proberen onze 
vereniging door deze moeilijke periode heen te helpen. 
Ons banknummer NL61RABO0329700502.  We zijn blij dat de donateurs, belangstellenden en 
sponsoren ons steunen, onze dank daarvoor.
  
Bij het Groot Orkest is een vacature ontstaan van een slagwerker. Onze drummer heeft te 
kennen gegeven komend jaar te stoppen. Zijn studie heeft natuurlijk voorrang. Wij komen nu 
zonder drummer te zitten en bij een Harmonie orkest is dat een groot probleem. (zie ook elders 
in deze Heraut)

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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Ons groot orkest is op zoek naar een drummer/slagwerker. 
 

Heb jij / heeft u ervaring als drummer/slagwerker en zin om  
lekker een partijtje mee te spelen bij ons gezellige orkest? 

 
Wij spelen gevarieerde vlotte hedendaagse muziek voor harmonieorkest. 

Wij repeteren op dinsdagavond 20.00 uur in de gymzaal naast  
Café de Ridder in Berkhout. 

 
Kom een keer luisteren of maak een afspraak met ons secretariaat:  

06- 482 030 57. 
 

 

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
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PUZZELS TE KOOP IN KERK OUDENDIJK
Oudendijk – Legpuzzels zijn in, legpuzzels zijn hot, zeker 
nu in deze koele coronatijd waarin je gedwongen bent je 
veelal  thuis te vermaken.
De Stichting Vrienden van de Kerk Oudendijk (SVKO) 
heeft een royale voorraad (gebruikte)  legpuzzels  in huis. 
En daar mag iedereen van profiteren.

De puzzels kosten maar 1 euro (maximaal 5 per persoon), ongeacht de afbeelding, grootte en het 
aantal stukjes  Kom zondag 29 november tussen 10 en 14 uur naar de kerk aan de Dorpsweg en 
zoek er een paar uit.
Bij de doorloop in de kerk houden we rekening met corona (mondkapje verplicht).
Gepast betalen is ook noodzakelijk. En… Op = Op.
Kerk Oudendijk, Dorpsweg 24, op zondag 29 november van 10.00 tot 14.00 uur.  

SINT EN KERST BIJ SOGGES
Na de Lappendagen en de Dolle Dozen Dagen hebben we 
onlangs de Koemarkt georganiseerd en tot een groot succes 
kunnen maken. Wat waren er veel mensen op de been om 
een kijkje te nemen bij de kramen buiten én in de winkel! We 
hebben weer een prachtig bedrag voor Bake for Life hiermee 
opgehaald.

Ondertussen is er in de winkel ruimte gemaakt én ingevuld met kadootjes voor de feestdagen. Er 
is echt voor elke leeftijd wat te vinden. Wie weet vindt u nog juist dat ene gevraagde kado voor 
uw (klein)kind!
Maar ook de Kerst zit bij ons al in lucht! Zoekt u nog een kerstboom(pje)? Spulletjes om kerststuk-
jes van te maken? Kerstdecoratie om uw woonkamer gezellig aan te kleden? 
Of denkt u al aan een heerlijk diner op een mooi servies, uitgeserveerd op een kersttafelkleed?  
Kom dan gerust de komende weken eens langs. Er is zoveel te vinden in onze winkel! Dat kan 
ook bijna niet anders want elke dag wordt de winkel aangevuld met nieuwe artikelen zodat de 
variatie groot is.

Ondanks dat we Sogges heten, hebben we besloten de openstelling van de winkel in de maand 
december te wijzigen. De gehele maand december zijn we van dinsdag t/m zaterdag geo-
pend van 09.00 uur tot 16.30 uur.

De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn. (Je kunt 
gratis parkeren bij winkelcentrum de Vijverhof.) 100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! 
Zo dragen alle kopers bij aan onze missie. 

Het aanleveren van spullen kan elke zaterdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur op West 49A te Aven-
horn. Op zaterdag 26 december én op zaterdag 2 januari 2021 is deze locatie gesloten. 
We zien u dan graag weer op 9 januari!

Wij kijken er naar uit u te zien, sogges bij SOGGES!

 Hartelijke groet van het gehele team van Kringloop & kadowinkel SOGGES 
 www.sogges.nl

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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HARTELIJK DANK VOOR UW STEM
Gelukkig geen hertellingen of andere obstakels na de uitslag van de stemming 
op uw favoriete club bij de RABOBANK CLUBACTIE. Heel blij zijn wij dat u 
met velen weer gestemd heeft op Brassband “Kunst naar Kracht” en danken u 
hier heel hartelijk voor. Ruim € 800,00 is het bedrag dat wij tegemoet mogen 
zien.

SPECULAAS ONLINE BESTELLEN.
Ook al komen we niet bij u langs met onze speculaasactie, toch willen we u graag deze lekkernij 
aanbieden en dat kan wanneer u onze website www.bbknk.nl bezoekt en naar de webshop gaat. 
Wanneer u op speculaas tikt, spreekt de rest voor zich. 
Wij hopen weer op uw lekkere trek in deze speculaastijd, met de wens volgend jaar weer bij u 
langs te mogen komen.

In de gemeente wordt er gewerkt aan het vernieuwen van bruggen. Ook is de brug vernieuwd die 
ligt in het wandelpad dat loopt vanaf de Buitenhof naar de Regenboogforel. Het geeft een verzorg-
de indruk. De sloot die er langs loopt achter het West is De Tocht. 
 
 Groet Corrie Bos

Korting o
p je

hypothe
ek*

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

*Meer informatie en voorwaarden op de website.

Rabobank.nl/nieuwbouw
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TIP: ENERGIELABEL AANVRAGEN VÓÓR 1 JANUARI 2021!
Vanaf volgend jaar gaat de wetgeving betreffende het energielabel voor woningen veranderen. 
Voor u als consument betekent dit dat het label fors duurder gaat worden. De verwachting is dat 
dit ca. € 190,00 gaat kosten. Nu kost een label ca. € 7,50. 
Verwacht u binnen de komende 10 jaar uw huis te verkopen, dan is het dus een stuk voordeliger 
om dit jaar (dus vóór 1 januari 2021!) uw energielabel aan te vragen (label is nl. 10 jaar geldig!). 

Dit doet u door met uw DigiD in te loggen op de website www.energielabelvoorwoningen.nl.  
Daar vindt u verdere info, waaronder de vermelding dat u een deskundige dient te kiezen voor 
het definitieve label. Die vermelden hun tarief, dat varieert, maar gangbaar is tussen de € 5,00 en 
€ 10,00.

Mike Frerichs

VAN DE BESTUURSTAFEL:
Van de Rabo Bank West Friesland heeft voetbalvereniging RK EDO via de 
Clubsupportdagen een cheque gekregen van € 1.428,81. Wij kunnen de gel-
den goed gebruiken in deze corona tijden en zijn er zeer blij mee. 
Dank u allen voor uw stem op voetbalvereniging RK EDO, we gaan de gelden 
duurzaam besteden.

In deze tijd van bestellen en kopen van St. Nicolaas en Kerst cadeaus en soms ook digitaal, willen 
wij Sponsorkliks onder de aandacht brengen. Door uw aankopen via hen te doen krijgt RK EDO 
een percentage van uw aankoop. Via de site rkedo.nl kunt u zich aanmelden. Via heel veel be-
kende winkelketens kunt u bestellen. De artikelen worden voor u niet duurder en de vereniging 
verdient er wat mee. Alvast bedankt.

Na goed overleg tussen de verenigingen uit Koggenland is er besloten om dit jaar geen Gerard 
Schaap toernooi te organiseren. Wegens de huidige maatregelen omtrent corona lukt het ons niet 
om voor een gezellig, sportief en bovenal leuk toernooi te zorgen. Het is voor het eerst in de lange 
geschiedenis van het toernooi dat deze door omstandigheden niet door kan gaan, maar wij zien 
helaas voor dit jaar geen andere opties.
Het Boardingtoernooi, wat gehouden wordt op zondag 17 januari, is nog een klein vraagteken of 
het  doorgaat. We zullen de ontwikkelingen rondom corona hiervoor goed in de gaten houden.
De jaarlijkse strijd tussen de Legends teams en de veteranen heren en dames 3 zullen in januari 
niet doorgaan, tevens zal er geen Nieuwjaarsreceptie gehouden worden in januari.

Verwachting is dat de competitie half januari weer gestart zal worden, als de corona aantallen 
blijven dalen en dat zou mooi zijn. De wedstrijden zullen dan gespeeld worden zonder publiek en 
de kantine en de kleedkamers zullen nog niet open kunnen, zoals de situatie was begin oktober. 
Het is een verwachting, de toekomst zal het uitwijzen.
Wij wensen u allen een mooi Sinterklaasfeest, ondanks de beperkingen, maak er wat moois van 
met elkaar en voor elkaar. En als het goed is, heeft Sinterklaas ook een kadootje en rijm voor alle 
medewerkers van RK EDO meegenomen, vol verwachting klopt ons hart.

 Met vriendelijke sportgroeten,
 Marien Laan
 voorzitter vv RK EDO

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!
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Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt voor lichtpuntje in moeilijke tijden 
 
Stichting Kerstactie Westfriesland bestaat inmiddels 9 jaar en dankzij de hulp van een grote groep 
vrijwilligers en een aantal vaste sponsors loopt de actie inmiddels als een geoliede machine. Dat de actie dit 
jaar misschien wel extra hard nodig is, blijkt uit het feit dat sinds de inschrijving medio september van start 
ging, het maximale aantal van 250 gezinnen inmiddels is bereikt. De werkloosheid is flink gestegen, vele 
bedrijven gaan failliet. Elk gezin heeft zijn eigen (vaak schrijnende) verhaal waardoor de financiële 
problemen zijn ontstaan. Voor Stichting Kerstactie Westfriesland is het belangrijk om te benadrukken dat 
kinderen hiervan in ieder geval nooit de dupe mogen zijn. 
 
In verband met de geldende Corona maatregelen zijn voor de organisatie wel enkele aanpassingen nodig. 
Zo vergadert het bestuur online en worden de pakketten met kleinere groepjes vrijwilligers ingepakt. Bij 
het bezorgen van de pakketten zullen de chauffeurs zoveel mogelijk een mondkapje dragen.  
 
Inzameling supermarkten en Albert Heijn cadeaukaarten Sponsorloterij 
Leden van de Sponsorloterij ontvangen een Albert Heijn cadeaukaart twv € 12,50. Wie de kaart zelf niet 
gebruikt kan deze schenken aan Stichting Kerstactie Westfriesland, hiermee kunnen veel producten 
worden aangeschaft voor in de kerstpakketten (voor inleveradressen zie onze website).  
 
Ook de jaarlijkse inzamelingen bij supermarkten kunnen met wat aanpassingen voor een groot deel 
gelukkig toch doorgaan. Vrijwilligers spreken het winkelend publiek vrijblijvend aan met de vraag of zij 1 
of meerdere producten extra willen aanschaffen die kunnen worden gebruikt om de kerstpakketten samen 
te stellen. Uiteraard zal ook hierbij rekening worden gehouden met de Corona maatregelen.  
 
Zaterdag 21 november a.s. tussen 10.00 -  16.30 uur – Albert Heijn Enkhuizen 
Zaterdag 28 november a.s. tussen 9.30 – 16.00 uur – Spar Amsen Hoogwoud 
 
Stichting Kerstactie Westfriesland werd in 2011 opgericht, met als missie om gezinnen met jonge kinderen 
die tegen de armoedegrens leven, een fijn kerstfeest te bezorgen. Elk jaar ontvangen de gezinnen die zich 
hebben aangemeld, rond de kerstdagen een goed gevuld kerstpakket. Naast basis levensmiddelen bevatten 
de pakketten kleine cadeautjes en verzorgingsmiddelen (bijvoorbeeld een tandenborstel voor de kinderen).  
Om aan de voorwaarden te voldoen moet een gezin woonachtig zijn in Westfriesland, er moet minimaal 1 
kind tot 14 jaar thuis wonen en er moet een bewijs worden getoond van bijvoorbeeld bijstand, 
schuldsanering of Voedselbank.  Voor meer informatie kijkt u op de website 
www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl. Like de Facebookpagina om op de hoogte te blijven: 
www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland  

STICHTING KERSTACTIE WESTFRIESLAND ZORGT VOOR LICHTPUNTJE IN 
MOEILIJKE TIJDEN
Stichting Kerstactie Westfriesland bestaat inmiddels 9 jaar en dankzij de 
hulp van een grote groep vrijwilligers en een aantal vaste sponsors loopt de 
actie inmiddels als een geoliede machine. Dat de actie dit jaar misschien 
wel extra hard nodig is, blijkt uit het feit dat sinds de inschrijving medio 
september van start ging, het maximale aantal van 250 gezinnen inmiddels 

is bereikt. De werkloosheid is fl ink gestegen, vele bedrijven gaan failliet. Elk gezin heeft zijn eigen 
(vaak schrijnende) verhaal waardoor de fi nanciële problemen zijn ontstaan. Voor Stichting Kerstac-
tie Westfriesland is het belangrijk om te benadrukken dat kinderen hiervan in ieder geval nooit de 
dupe mogen zijn. In verband met de geldende Corona maatregelen zijn voor de organisatie wel 
enkele aanpassingen nodig. Zo vergadert het bestuur online en worden de pakketten met kleinere 
groepjes vrijwilligers ingepakt. Bij het bezorgen van de pakketten zullen de chauffeurs zoveel mo-
gelijk een mondkapje dragen. 
Ook de jaarlijkse inzamelingen bij supermarkten kunnen met wat aanpassingen voor een groot 
deel gelukkig toch doorgaan. Vrijwilligers spreken het winkelend publiek vrijblijvend aan met de 
vraag of zij 1 of meerdere producten extra willen aanschaffen die kunnen worden gebruikt om de 
kerstpakketten samen te stellen. Uiteraard zal ook hierbij rekening worden gehouden met de Co-
rona maatregelen. Zaterdag 21 november a.s. tussen 10.00 - 16.30 uur – Albert Heijn Enkhuizen 
Zaterdag 28 november a.s. tussen 9.30 – 16.00 uur – Spar Amsen Hoogwoud Stichting Kerstactie 
Westfriesland werd in 2011 opgericht, met als missie om gezinnen met jonge kinderen die tegen 
de armoedegrens leven, een fi jn kerstfeest te bezorgen. Elk jaar ontvangen de gezinnen die zich 
hebben aangemeld, rond de kerstdagen een goed gevuld kerstpakket. Naast basis levensmiddelen 
bevatten de pakketten kleine cadeautjes en verzorgingsmiddelen (bijvoorbeeld een tandenborstel 
voor de kinderen).

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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Om aan de voorwaarden te voldoen moet een gezin woonachtig zijn in Westfriesland, er moet 
minimaal 1 kind tot 14 jaar thuis wonen en er moet een bewijs worden getoond van bijvoorbeeld 
bijstand, schuldsanering of Voedselbank. 
Voor meer informatie kijkt u op de website www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl. 
Like de Facebookpagina om op de hoogte te blijven: www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewest-
friesland

DE KERKEBUURT OMSTREEKS 1920

Links, met dakkapel aan de voorzijde, zien we het oude café De Ridder St Joris met daarnaast de 
doorrijstal. En rechts staat het gemeentehuis. In de verte zien we nog net een auto wegrijden die 
veel stof opwaait. Dit en meer ziet u op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’ en op ‘HKBB.nl’.

 Co Beemsterboer
 06-44564158

KOGGENLAND ENERGIE NEUTRAAL GAAT WEER SCANNEN! 
Vorig jaar is Koggenland Energie Neutraal gestart met het doen van 
warmtemetingen van ca. 200 woningen in Koggenland. Wegens grote 
belangstelling hebben wij toen moeten besluiten het aantal inschrijvin-
gen te beperken. Dit jaar pakken wij de draad weer op en is inschrijving 
weer mogelijk.

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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Waarom een warmtemeting?
De huizen die tegenwoordig worden gebouwd voldoen aan de laatste eisen van duurzaamheid 
en comfort. Dit is vaak niet het geval bij huizen gebouwd voor 1990 en een warmtemeting met 
gebruikmaking van een infraroodcamera kan de plekken waar warmteverlies optreedt zichtbaar 
maken. Woont u in een huis dat is gebouwd voor 1990 en heeft u zelf al het nodige aan isolatie la-
ten doen of zelf gedaan, dan is de warmtemeting een goede controle of alles nog in orde is. Tijdens 
onze bezoeken vorig jaar hebben wij op basis van de gemaakte foto’s een groot aantal huiseigena-
ren kunnen doorverwijzen naar het bouwloket voor professioneel advies.

Interesse?
Ga naar onze website https://koggenlandenergieneutraal.nl/warmtemetingen/2021 en vul het 
aanvraagformulier in.
Wij vragen u een vrijwillige bijdrage voor de aanschaf van de camera’s en het onderhoud van 
de website.
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met de warmtemetingen. U zult 
worden ingewerkt door een ervaren vrijwilliger. U kunt bovenstaande link ook gebruiken om u als 
vrijwilliger op te geven.

ZIJN ORGAANDONOREN WERKELIJK OVERLEDEN?
Met ingang van 1 juli 2020 moeten alle mensen die in ons land wonen en ingeschreven staan bij 
een Nederlandse gemeente hun keuze kenbaar maken in het donorregister. De brievencampagne 
is inmiddels gestart en iedereen die nog geen keuze heeft gemaakt wordt schriftelijk verzocht dit 
nu wel te doen. Indien de keuze niet wordt gemaakt dan gaat onze overheid er van uit dat die 
persoon geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie en komt dit als dusdanig in het register, hij is dan 
orgaandonor zonder hiervoor zelf toestemming te  hebben gegeven.

De grote vraag is of orgaandonoren werkelijk zijn overleden op het moment dat zij hun organen 
doneren en het antwoord is nee, dat zijn ze niet. De verwijdering van de organen leidt tot de dood.  
Wel is de patiënt eerst doodverklaard na het doorlopen van protocollen zodat de artsen die de 
organen verwijderen niet van moord kunnen worden beschuldigd zoals in het verleden is gebeurd.

Al enkele jaren verzet ik mi tegen deze onjuiste voorstelling van zaken. Via de Reclame Code Com-
missie (RCC) heb ik dit al een paar keer aangekaart en steeds weer heeft deze commissie mij in het 
gelijk gesteld. Helaas wil het Ministerie van VWS dit advies van de RCC niet overnemen. Letterlijk 
schreef de Minister aan mij ‘Ook de genoemde beslissing van het College van Beroep dwingt mij 
niet tot de door u verzochte aanpassing van het donorregister. Ik zie daarom geen anlediing om 
tegemoet te komen aan uw verzoek’. In een van de brieven die het Ministerie schreef als verweer 
staat te lezen dat de Minister weet dat de frase ‘na overlijden’ niet juist is maar dat zij gen betere 
omschrijving weten, dat ze hem daarom blijven gebruiken en vindt ook dat ze de burger daarmee 
niet misleiden.
Ik ben van mening dat deze manier van informeren meer dan misleidend is. Iedereen heeft het 
recht te weten hoe de procedure werkt en onder wat voor omstandigheden de organen bij iemand 
worden verwijderd. Dat recht is vastgelegd in de Wert op de Geneeskundige behandeling (de 
WGBO).

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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Nu heb ik het Ministerie voor de rechter gedaagd. Een eerste uitspraak werd gedaan op 20 april 
2020 door de Rechtspraak te Alkmaar. Het verzoek was te vroeg ingediend en werd daarom nog 
niet behandeld. De wet was op dat moment nog niet ingegaan. Na ingaan van de wet is de klacht 
over de desinformatie en over de slechte kwaliteit van de protocollen opnieuw ingediend. Het 
wachten is nu op de datum waarop de zitting zal plaatsvinden. 

Annet Wood, Berkhout
Meer informatie over orgaandonatie kunt u vinden op de website
www.orgaandonatiedewaarheid.nl

AGENDA 25-11 T/M 09-12    
Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Za 28-11   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 02-12 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Woe 02-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 05-12   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 05-12   Sinterklaasfeest
    

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

TENSLOTTE

Te koop
* Biertender plus vat (5 liter) Heineken € 10,00
* Zwevende parasol doorsnee 3 m. met voetsteun € 50,00
* Gourmet/wokset met 3 pannetjes (family party set) zo goed als nieuw € 30,00
* Houten witte kinderstoel € 15,00
* Bedhekje peuter 1.80x0.42 vida XL polyester ongebruikt zit in doos € 25,00.
 Tel. 06-20676196

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslotte’s’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst.
Voor advertenties dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 2 december vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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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

KLEURPLAAT


