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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

58ste Jaargang no. 1410
20 april 2021

Uitgave: Stichting Dorpsnieuws
Wester-Koggenland

Zeemanreclamegroep
www.zeemanreclamegroep.nl

Redactieleden, inleveradressen kopij:
Miranda Potveer De Goorn 30 1648 JP De Goorn 0229-540535
Els Hagebeuk Burg. Beemsterboerstraat 32 1647 BE Berkhout 0229-551806

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 28 april 2021 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:  E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Verspreidings-coördinator: Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
 (Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
Rabobank West-Friesland: IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE

Helaas nog geen grote versoepelingen voor nu. Hopelijk over een paar weken wel. 
We gaan ervoor! De Heraut komt gelukkig nog steeds redelijk gevuld bij u op de mat. Mede dankzij 
de leuke stukjes die er ingezonden worden. 
Wilt u zelf iets willen delen met de lezers, of gaat uw (sport)club weer van start? Laat het ons 
weten via de e-mail en dan kijken wij of we er een plekje voor kunnen vinden. 

Tenslottes gaan nog steeds ‘analoog’ dat betekent dat de tekst in een gesloten envelop met het 
verschuldigde bedrag bij één van de redactieleden in de brievenbus gedaan moet worden.
Dit weer even ter informatie, de bedragen vindt u achterin bij de Tenslottes.
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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

HUISARTSENGROEP DE WATERLING  WWW.DEWATERLING.NL
A.P. Coppes en A.M.C. van Leeuwen  Kolblei 18, 1633 DN Avenhorn         0229-541225           
A. Lüchinger                              Kerkebuurt 166, 1647 ME Berkhout   0229-551264           
C.A. Wijmans,                          Spierdijkerweg 107, 1641 LW Spierdijk, 0229-561204
B. van Oostendorp en D.I.J. van Oostendorp-van Weegen, Pastoor van Haasterstraat 20,
1645 SG Ursem,        072-5021401
Bij spoed: toets praktijknummer en daarna in het menu keuzetoets 1
De algemene praktijknummers en de spoednummers gelden alleen gedurende kantooruren!

HUISARTS DE GOORN   WWW.HUISARTSDEGOORN.NL   DWINGEL 3, 1648 JM DE GOORN 
 0229-542808   spoed: 0229-543848                            
Zowel het algemene praktijknummer als het  spoednummer gelden alleen tijdens 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  Email: 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, Rustenburg, Obdam, Spierdijk, Wogmeer en Zuidermeer. tel: 
06-12775245.
Team Koggenland 2 - Berkhout, Ursem, De Goorn, Avenhorn, Scharwoude, Oudendijk en Grosthuizen. 
tel: 06-83999312.   

WILGAERDEN
Thuiszorg voor de oudere mens of in één van onze woonzorgcentra of (zorg) appartementen. Voor 
thuiszorg is er ons wijkzorgteam.   www.wilgaerden.nl of  0229-287728
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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 wijkcontactpersoon voor  Avenhorn / De Goorn; Anneke Koopmans  072- 50 222 54   

UITVAARTVERENIGINGEN
St. Barbara, De Goorn/Avenhorn e.o. Begeleider Bram Blaauw 06-12440998 en 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

  
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 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.
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.

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

Julianastraat 20   1633 JM Avenhorn       tel/fax 0229 541591 

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

                          De-keizerskroon@hetnet.nl
                          www.bloemsierkunstdekeizerskroon.nl
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Internet kerkdiensten 
Vanwege de corona-maatregelen heeft de cantorij een tijdelijke zang-stop en het ligt in het verleng-
de dat dit ook geldt voor de bezoekers. De internetdiensten staan op de genoemde datum vanaf 
09.00 uur via de Nieuwsbrief ter beschikking.

Zondag 25 april uitzending vanuit Ursem, predikant ds. H. Reedijk, organist Jan Stens
Zondag 2 mei uitzending vanuit Beets, predikant ds. B. Stobbelaar, organist Arja Pronk

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE ZEEVANG & OUDENDIJK 
predikant:  ds. H. Reedijk Kwadijk 36
  1471 CB  Kwadijk 0299 780482 
scriba: W. Koole   IJsselmeerdijk 4
  1474 MX  Oosthuizen 0299 403894

Helaas kunnen we door de corona nog steeds geen ‘normale’ kerkdiensten 
houden en zullen we nog steeds gebruik moeten maken van internetvieringen. 

Mocht U deze vieringen die ongeveer 30 minuten duren, willen bekijken kunt een mail sturen naar 
info@pg-koggenland.nl zodat U een link toegestuurd wordt om de opname te kunnen openen. Ook 
kunt U gebruik maken van de uitzending via de Lokale Omroep Volendam Edam (L.O.V.E.-T.V.) 
op zondagavond om 19.30 uur. Dit kan via de volgende kanalen: Ziggo 39, KPN 1439, Tmobile 
809 en Trined 523.
Toch zal er eens een eind komen aan de beperkingen, dat leert ons de natuur wat het volgende 
gedicht ons laat zien:

Het frisse groen op jonge twijgen,
een tere tak met bloesemknop.

De natuur spreekt en zal niet zwijgen,
de lente volgt de winter op.

Pasen schenkt ons weer nieuw leven,
het oude is voorbij gegaan.

Een licht wordt ons gegeven,
om in het donker op te staan.
Pasen opent dichte deuren,

een voorportaal is ons bereid.
Een leven vol van lentekleuren,
een vleugje van de eeuwigheid.

Kees van Lenten

 

Nu ook verse vleeswaren, 
wereldberoemde gehaktballen en worsten, 

salades en maaltijden
van slagerij Daan Ruijter uit Obdam

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
     zondag: 11.00 tot 18.00 uur
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KERKBERICHTEN PAROCHIE DE GOORN:
Pastorie; De Goorn 67, 1648 JS De Goorn. Tel: 0229-541217
Wanneer u geen gehoor krijgt op dit nummer, bel dan 06 – 21 616 717 
U krijgt dan een van de leden van het pastoraatsteam aan de lijn.
Voor het opgeven van misintenties kunt u gebruik maken van de formulieren 
achter in de kerk. Wanneer u dit persoonlijk wilt doen, dan kunt u op de 
woensdagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de pastorie terecht.

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 24 T/M 30 APRIL 2021
Zat. 24 apr. 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 25 apr. 10.00u   Eucharistieviering met muzikale ondersteuning
   50 jarig huwelijksjubileum Ad en Wil Groot-Keizer
Woe. 28 apr. 16.30u Viering door de week
Vrij. 30 apr. 19.00u  Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 1 T/M 7 MEI  2021
Zat 1 mei 16.30u.  Rozenstaete; Geen viering
Zon. 2 mei 10.00u Woord-, Gebed en Communieviering met muzikale ondersteuning
Woe. 5 mei 16.30u  Viering door de week.
Vrij. 7 mei 19.00u  Stille aanbidding

Overleden:  Marianne Schouten          
                     Piet Koedooder, 77 jaar
         Sjaak Laan, 80 jaar
                     Bertus Groot, 79 jaar
                   
Een en ander kunt u lezen in het kastje bij de kerk, via de website:
www.parochiedegoorn.nl en in de wekelijke nieuwsbrief.
     
Vanwege de Coronamaatregelen mogen 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 14-16u of op donderdagochtend 
Tussen 9 en 12u. 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 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. 

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.

Auto- en bergingsbedrijf
Schoenmaker & Zonen B.V.

Voor de berging zijn wij 24 uur per dag, 
7 dagen per week bereikbaar voor 
spoedgevallen.

Kathoek 10 - 1633 GB Avenhorn
   0229-541380

 •  APK - I en APK - II alle merken (gratis bij onderhoudsbeurt)
 •  Bedrijfs- en personenvoertuigen 
 •  Reparatie en onderhoud 
 •  Takel en berging 



11

BERICHT AAN ALLE KERKGANGERS MET GEOEFENDE KAKEN
Hallo lieve kerkgangers!
Hier even een bericht van kerkwerksters met toch wel wat kromme ruggen.
Wij vormen een groep van 4 dames die het niet erg vinden om eens per zoveel 
weken de kerk schoon te maken.
Op een mooie woensdagochtend hebben wij de banken eens extra onder 
handen genomen met sop en plamuurmes. Plamuurmes, zult U vragen, ja, 

inderdaad, dat handige gereedschap is niet alleen door schilders te gebruiken, dat hadden wij hard 
nodig om aan de onderkant van de banken heel veel kauwgom te verwijderen.
Wij vragen ons af of er thuis ook kauwgom onder de tafel of stoel geplakt wordt.
Het is toch een kleine moeite om het in een tissue of papiertje te doen en thuis in de afvalbak te 
deponeren. Dat zou ons veel werk en een kromme rug schelen.
 Anders moet pastor Nico bij justitie gaan vragen of er mensen met een taakstraf voortaan deze taak 
onder toezicht van een van ons kunnen uitvoeren.
Ook van vrijwilligers bij sportverenigingen horen we deze klachten, dus vanaf nu neemt U de 
kauwgom mee naar huis, onder het motto:
Laat niet na Gods woord te hebben ontvangen, de werksters de rommel onder de banken. 
Praat erover en geef het aan elkander door, dan gaat onze gezellige ploeg er nog wat jaren voor!

 Tiny, Liesbeth, Nanda en Guda

KONINGSDAG 2021 AVENHORN/DE GOORN
Op dinsdag 27 april 2021 is het Koningsdag en ook dit 
jaar is het helaas niet mogelijk om deze dag met elkaar te 
vieren. Zodoende hebben wij gekeken naar dingen die wel 
mogelijk zijn, voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar uit De 
Goorn/Avenhorn/Grosthuizen, bewoners van de Rozen-
staete en Vijverstate, zieken en mensen die een steuntje in 

de rug kunnen gebruiken. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende richtlijnen.
 
Verrassingstas voor kinderen
Stichting Oranjefeesten Avenhorn-De Goorn wil voor deze dag de kinderen, een verrassingstas aan-
bieden. Een tas vol met leuke spelletjes en uitdagingen!
Zodat zij toch een klein beetje het Koningsdag gevoel krijgen.
 
Zit uw kind niet op een van de basisscholen in Avenhorn/De Goorn/Grosthuizen en wilt u wel 
een verrassingstas ontvangen. Dan kunt u dit aanmelden via: 
stichtingoranjefeesten@gmail.com. Stuur een mail met naam, leeftijd en adres van uw kind.

OPROEP!
LIJKT HET JE LEUK OM TE HELPEN OF MEE TE DENKEN VOOR EN/OF TIJDENS DE 
KONINGSDAG,
ALLE HULP IS WELKOM, KOM GERUST EEN KEER MEE VERGADEREN OM TE KIJKEN OF 
HET IETS VOOR JE IS.
AANMELDEN OF VOOR VRAGEN KAN VIA: stichtingoranjefeesten@gmail.com

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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Verder hopen wij dat Koningsdag 2021, ondanks alles, toch een dag wordt die we niet zullen ver-
geten! En wij kijken uit naar het volgende jaar waarin we weer hopen op een vrijmarkt, fietstocht, 
clown, kinderspelen op het plein en steenwerpen!

 Met hartelijke groet namens Stichting Oranjefeesten Avenhorn-De Goorn,
 Kim, Carola, Dominique, Danielle, Ruud en Hans 

SOGGES GAAT VOOR INNAME VAN UW SPULLEN WEER 
OPEN!!
De inname van spullen op West 49A te Avenhorn gaat vanaf za-
terdag 1 mei a.s. weer voorzichtig open. Nog een beetje onder 
voorbehoud maar we denken dat het kan. Natuurlijk, natuurlijk 
blijven we de RIVM maatregelen respecteren en zorgen we ervoor 
dat er niet teveel mensen tegelijkertijd in de loods aanwezig zijn. 

Maar welkom bent u zeker tussen 09.00 en 12.00 uur! 
Uw spullen kunt u zelf neerzetten op de plek die wij daarvoor hebben vrij gemaakt en maakt u 
alstublieft gebruik van een mondkapje!
Nog even op een rijtje wat wij wel en niet kunnen gebruiken, want u weet dat onze winkel niet zo 
heel groot is. Maar wel heel gezellig en een echte locatie om eens te struinen naar mooie dingen.
Deze spullen kunt u wel bij ons aanleveren, kijk maar eens naar ons Sogges alfabet:
A. Afrikaanse spulletjes
B. Boeken (kook- en kinderboeken, reisgidsen en koffietafelboeken) 
C. Curiosa
D. Damesspulletjes (tassen, sieraden)
E. Elektra klein (lampen, huishoudelijk)
F. Furniture (kleine meubeltjes)
G. Grammofoonplaten
H. Huishoudelijke artikelen
I. In- en outdoor accessoires
J. Jeugd (speelgoed + boeken)
Onderstaande spullen kunt u niet bij ons aanleveren:
- Kleding en schoenen
- Witgoed
- Audio visuele apparatuur, stereo’s etc.
- Grote meubels
- CD’s en DVD’s
- Stripboeken en gewone leesboeken
- Knuffels
De openstelling op de zaterdagochtenden vanaf 1 mei blijft vooralsnog onder voorbehoud maar 
we gaan er vanuit dat het gaat lukken. Houdt u hiervoor onze website in de gaten: www.sogges.nl 
want hierop treft u de actuele informatie aan!

De Kringloop & kadowinkel SOGGES is gevestigd op Vijverhof 36, te Avenhorn.  
100% van onze opbrengst gaat naar Bake for Life! Zo dragen óók alle kopers bij aan onze missie. 
Wij kijken er naar uit u weer te zien, sogges bij SOGGES! www.sogges.nl

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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WEEKEINDE VAN HET SPANNENDE BOEK

Het is zover. De kerk in Oudendijk houdt op zaterdag15 en zondag 16 mei het weekeinde van het 
spannende boek.
Dus ben je gek op werk van John Grisham, Wilbur Smith, Stieg Larsson, Stephen King, Dan 
Brown, Nikki French of de vele, vele andere thrillerschrijvers van de afgelopen decennia, kom dan 
dat weekeinde naar de kerk aan de Dorpsweg 24 in Oudendijk.

Je kunt er je hart ophalen en je vast verheugen op vele uurtjes 
leesplezier. Er staan honderden spannende boeken gereed om 
te bekijken en mee te nemen voor de weggeefprijs van 1 euro 
per boek. En koop je er elf dan krijg je er een cadeau. Voor de 
liefhebbers hebben we ook een flinke stapel populaire romans 
en een flinke collectie Engelstalige thrillers liggen.  
Natuurlijk houdt de SVKO (Stichting Vrienden van de Kerk 
Oudendijk) rekening met de coronamaatregelen die nu gelden: 
maximaal dertig mensen tegelijk in de kerk, één looprichting, 
anderhalve meter afstand van elkaar tenzij je tot een gezin be-
hoort,  mondkapjes op, niet teruglopen, gepast betalen.

Weekeinde van het spannende boek, kerk Oudendijk, zaterdag 
15 en zondag 16 mei, van 10 tot 14 uur. Eén euro per boek, elf 
voor een tientje.

BUREN EN TUINENPERIKELEN
De komst van het voorjaar nodigt extra uit te gaan genieten van de tuin. Een fijn vooruitzicht. 
Tenzij er tuinperikelen zijn met de buren. Ongewenst tuingedrag levert in de gemeente Koggen-
land al bijna 3 jaar één van de meest voorkomende onenigheid met de buren op! Een vernielde of 
zonder overleg weggehaalde schutting, soms is deze te laag of juist te hoog waarbij overleg over 
een oplossing niet mogelijk lijkt. Andere voorbeelden zijn schaduw van bomen of hagen, zonder 
overleg snoeien bij de buren of verschil van inzicht over de erfgrens. Ook kunnen aanbouw, zon-
neschermen, bladeren van de boom van de buren in uw tuin of belemmering van uitzicht irritaties 
geven. Het zijn typische ergernissen tussen buren over het gebruik van de tuin. 

Suggesties voor een oplossing
Het lijkt vanzelfsprekend maar het gebeurt niet altijd: bespreek de overlast met de desbetreffende 
buur. Ga niet klagen bij overige buren, daarmee lost u de situatie niet op. Misschien hebben uw 
buren niet door dat ze overlast veroorzaken. Krop uw gevoelens van ergernis, frustratie en woede 
niet op. De kans op een opbouwend gesprek met de buren neemt daardoor af. Bedenk eerst wat u 
graag wil vertellen zodat u de problematiek zelf ook helder voor ogen heeft. 

Een buurtzame bank
is een vertrouwd
gezicht in de buurt.
Al 100 jaar.

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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Bel vervolgens aan en blijf rustig. Vertel dat u graag met de buren wilt praten en vraag wanneer 
dat kan. 
Als u eenmaal samen aan de gesprekstafel zit, dan kunt u vertellen waar u last van heeft en ook 
wat de gevolgen daarvan voor u zijn. Des te beter uw buren u begrijpen, des te groter is de kans 
dat ze begrip tonen en bereid zijn samen met u naar een oplossing te zoeken. Luister tijdens dit 
gesprek ook naar de zienswijze van uw buren. Uw buur kan de situatie anders beleven. Het is raad-
zaam steeds uw gezamenlijk belang voor ogen te houden en samen te zoeken naar een mogelijke 
oplossing. Probeer te voorkomen dat u meteen zelf met ‘de beste’ oplossing komt, hoe geweldig u 
die oplossing ook lijkt. Heeft u zich bedacht wat u de ander zelf te bieden heeft zodat de overlast 
kan worden beperkt? 

Wanneer u met een overlastkwestie bij uw buren komt, kunt u hen bijvoorbeeld ook vragen of zij 
zich wel eens aan u storen zonder dat u dit in de gaten hebt. Het is prettig wanneer u bij een eerste 
gesprek met uw buren meteen samen tot goede afspraken komt. Lukt dat niet meteen, stel dan 
voor binnenkort opnieuw met elkaar te praten. Het best kunt u meteen een afspraak vastleggen. 

Bent u zelf van plan uw huis, tuin of schutting te veranderen? Uw buren zullen het waarderen 
dat u de moeite neemt hen hiervan op de hoogte te brengen. Een normale burenrelatie is voor de 
leefbaarheid in en om de woning voor velen een voorwaarde. Dit helpt om er samen uit te willen 
komen. 

DE BEMIDDELINGSKAMER HELPT!
Komt u er samen niet uit? Bel dan Buurtbemiddeling Koggenland via De Bemiddelingskamer, 
06- 39 406 697 of via mail naar info@debemiddelingskamer.nl 
Voor informatie via www.debemiddelingskamer.nl De Bemiddelingskamer wordt ingezet in de 
gemeenten Alkmaar Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Opmeer (vanaf 1 juni 
2021) en wordt gefi nancierd door Gemeente en Woningbedrijf. De Bemiddelingskamer is erkend 
en heeft een landelijk keurmerk. 

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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     Afd. De Goorn/Avenhorn e.o.

Geen grap maar echt waar, ca. 150 bossen tul-
pen bezorgen op 1 april bij onze gasten en 
mensen waarvan wij weten dat zij op dit mo-
ment een extra aandachtsmoment kunnen ge-
bruiken.
Wat een mooie actie om te doen. Onze vrijwil-
ligster Tini had het allemaal op de rit. Door het 
bestuur werden 150x een rebus en envelop-
pen met adresstickers aangeleverd. Vervolgens 
stopte ze de rebus in de enveloppen en wist 
ze alle adressen op logische manier in te delen 
waardoor de ruim twintig vrijwilligers niet van 
hot naar her hoefden te fietsen, lopen of met 
de auto op pad te gaan om de bezorging voor 
elkaar te krijgen.
De tulpen werden bij Tini thuisbezorgd door 
leverancier Monce de Jong. Daarmee zag haar 
woning er met de Zonnebloemvlag- en banner 

anders uit dan de buren gewend waren.
Alle vrijwilligers konden tussen 11.00-16.00 uur tulpen ophalen en kregen de geadresseerde en-
veloppen mee waarna de bezorging kon beginnen. Veel blijde gezichten en bedankjes werden hun 
deel.
Als de rebus werd opgelost kwam daar onze wens te staan voor de ontvangers: De Zonnebloem 
wenst u fijne Paasdagen. 
Tini kijkt terug op een geslaagde dag die wat haar betreft heel voorspoedig is verlopen.
Het bestuur van afdeling De Goorn / Avenhorn e.o. bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. We 
hebben met elkaar veel mensen een blij moment mogen bezorgen.

Secretariaat: Els Eijling. Tel.: 06 208 11 393Korting 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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JAARBOEK HKBB
Berkhout – Het is een vaste gewoonte om het jaarboek van de Historische Kring Berckhout Bo-
beldijck  op de 2e zaterdag van april uit te geven. Nu al voor de 2e keer op sobere wijze, verdeeld 
in 3x 40 minuten. Om 14.00 uur de achternamen van A tot en met de I , daarna de J tot en met 
de R en als laatste de S tot en met de Z. Als verrassing was er een tablet chocolade bijgevoegd van 
Bonbon uit de Bobeldijk. Ook kreeg elke ophaler koffie aangeboden, zodat er buiten even tijd was 
om bij te praten.
 

Groet Corrie Bos

KLEUREPRACHT

Ik zat lesten in de buurtbus
en deer sprak ik Aagie Wit.
Die zoi dat ze al ‘n toidje
in ‘n anleunweuning zit.
Z’ is deer barre best tevreden,
koetelt veul met Siemen Groen;
gane oftig saam de hort op.
Dat is wat ze bar graag doen.

En ze doene samen ete
met de groente van buur Bruin.
Da’s ‘n hêle tuke bouwer,
hoi heb nag ‘n vollekstuin.
En den is er ok nag ientje
en die hiet Jacob Jan Swart.
‘t is ‘n heêl jeloerseg ventje.
Ja, ‘t is ‘n stel ampart. 

Effies vedder verder weunt ‘n manje,
dat was vroeger slager Geêl,
die heb nag een pitteg goitje
en die staat aldeur an ‘t zeêl.
‘Zuks dat moet je toch niet wulle,’
zoide buurvrouw Grietje Blaauw,
‘leit dat beisie gewoôn loupe,
want hai hoort niet an ‘n touw.’

‘Ik wul hier ok nag wat  zegge,’
zoit die kale van Trien Roôd:
‘Goite hore niet an touwtjes,
want zo gaan die beiste doôd.’
As ze nou d’rs an moin vrage
wat of ik deer nou van vind:
‘k heb deer gien gedachtes over,
‘k ben al jare kleureblind.’  

Klaas Jan Bierman

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

Actie loopt t/m 15 mei 2021.
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TONEELVERENIGING KUNST NAAR KRACHT BOBELDIJK

We zitten inmiddels al ruim een jaar in de coronacrisis en ook dat treft onze 
mooie toneelvereniging. Na ons afgelopen stuk in maart 2020 ‘De Geweldige 
Dokter Paul’, is voor de leden van Kunst naar Kracht Bobeldijk het toneelleven 
stil gevallen. Natuurlijk is dat ook voor ons vaste publiek en geïnteresseerden 

een flinke tegenvaller. Wij hopen dat we zo snel mogelijk weer een nieuw stuk kunnen oppakken 
om ons mee bezig te houden, zodat wij onze leden en ons publiek weer een weekend kunnen 
vermaken. 
 In het afgelopen jaar is er wel een bijzondere mijlpaal bereikt binnen de vereniging. Op 10 

december 2020, hebben wij onze 110-jarige verjaardag ‘gevierd’. Dit is iets waar wij als ver-
eniging enorm trots op zijn. Afgelopen december hebben wij dit corona-proof gevierd door 
bij onze leden langs te gaan met een jubileum-cadeautje. Wij hopen nog vele jaren door te 
kunnen gaan met het toneel-vermaak van Berkhout, Bobeldijk en omstreken. Voor ons is het 
einde namelijk nog lang niet in zicht!

 Dat betekent ook dat wij altijd op zoek zijn naar nieuw talent. Als energieke vereniging staan 
wij altijd open voor nieuwe leden die onze groep acteurs en actrices wil komen versterken. 
Binnen onze vereniging staat naast de interesse in toneel en acteren, ook de gezelligheid cen-
traal. Op de repetitieavonden houden wij van een hardwerkende sfeer met een flinke vleug 
humor. 

 Bent u, of kent u, iemand die onze vereniging wil versterken, of wilt u meer informatie, dan 
kunt u altijd mailen naar info@kunstnaarkrachtbobeldijk.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op 
onze Facebook-pagina: Kunst naar Kracht Bobeldijk; of website: www.kunstnaar krachtbobel-
dijk.nl. 

WIE LANGS HET BEDRIJFSPAND OP DE WIEDER RIJDT ZAL HET NIET ZIJN ONTGAAN: 
VERKEERSSCHOOL HOEK BOUMA BESTAAT 60 JAAR

Dit jaar geen groots spektakel met de Open Dag terwijl dit 
inmiddels bij veel inwoners van Koggenland een jaarlijks 
terugkerend item is in de agenda op 2de Paasdag. Ook dit 
jubileum leek in stilte voorbij te gaan maar daar hebben wij 
als medewerkers een stokje voor gestoken.
Op zondag 11 april hebben wij met bloemen, flesje bub-
bels en een cadeau de familie Bouma thuis weten te 
verrassen. In de tuin was er een korte speech met daar-
na de overhandiging van bloemen aan Thea en Barbara 
en een cadeau voor Peter.  Het cadeau betreft het beeld  
“de opwaartse spiraal” met daarop 4 figuren.
Vorig jaar heeft Femke, de oudste dochter van Peter en Bar-
bara, haar instructiebewijs gehaald en sindsdien geeft ze 
met veel plezier les in de personenauto.

Hiermee is de 4de generatie binnen het bedrijf een feit en dat is al een prestatie op zich.
Na nog een toast op de toekomst gingen we met een tevreden gevoel huiswaarts. 

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 

 

 

 

 

 
 

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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info@hoekstraschoorsteen.nl

Grootweg 13 Bobeldijk            www.iedereenderuimte.nl

 edereen de  uimteRI !
Z  O R  G  B  O E  R  D  E  R  I  J

ZORGBOERDERIJ IEDEREEN DE RUIMTE 
voor een zinvolle, gezellige dagbesteding 
met diverse activiteiten. 
Wij hebben een melkveebedrijf op een 
prachtige plek in West-Friesland waar we 
je met zorg en aandacht ontvangen. 
Vervoer kan in overleg geregeld worden. 

Voor meer informatie of een afspraak:
06-12667105
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VAN DE BESTUURSTAFEL:

Helaas geen kermis in de Goorn dit jaar en de kantine en het terras zijn ook 
nog dicht bij de club, dus mis je met elkaar veel gezelligheid en samenzijn, het 
is behelpen. Maar het voordeel is wel, wat zal jij hierdoor veel geld overhou-
den, nee hoor geintje.  
Daar hebben we het volgende op gevonden, RK EDO houdt een ballenactie, 

waarbij jij een trainingsbal kunt kopen die normaal € 39,95 kost, maar in deze speciale actieweken 
voor RK EDO maar € 23,00 kost. Hiermee steun jij de vereniging in deze toch ook wel voor ons 
moeilijke tijden. En wat zou het mooi zijn als wij het nieuwe seizoen kunnen starten met allemaal 
nieuwe Derby Star trainingsballen. 

Via bijgaande link kan jij de ballen be-
stellen, alvast bij voorbaat dank na-
mens alle spelers van RK EDO.
https://rkedo.clubwereld.nl/
product/doneer-een-voetbal

De vrouwenselectie van RK EDO 
heeft in de persoon van Yoeri Moenis 
een nieuwe trainer. Yoeri is al enige 
jaren trainer bij de meiden van RK 
EDO en gaat met ingang van het sei-
zoen 2021-2022 de vrouwenselectie 
trainen. Wij wensen Yoeri veel voet-
balplezier toe in het nieuwe seizoen 
en we hebben er alle vertrouwen in 
dat het een mooi seizoen 2021-2022 
gaat worden.

De meiden- en vrouwentak bij RK 
EDO wordt steeds groter. Met ingang 
van het seizoen 2021-2022 hebben 
we 4 vrouwenseniorenteams en dat 
is toch wel uniek te noemen voor de 
club. Tevens hebben we komend sei-
zoen 8 seniorenherenteams waaron-
der 1 veteranen 45+team. 
Plezier staat voorop en dat gaat steeds 

meer samen met mooie resultaten. Allemaal hebben we er zin in om van het seizoen 2021-2022 
een mooi seizoen te maken.

Voor de jeugd van RK EDO hebben we de komende weken mooie activiteiten, afgelopen zaterdag 
een mooie hindernisbaan voor de jeugd tot 10 jaar, voor de jeugd van -11 tot/met -14 is er komend 
weekend een voetbalclinic georganiseerd door de hoofdtrainer Frank Knijn en selectiespelers en in 
het weekend van 8/9 mei een voetbalclinic georganiseerd door Duncan Muskiet met medewer-
king van oud-profvoetballer Mark de Vries. 

* 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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Zo willen we iedere 2 weken wat organiseren voor de jeugd waardoor het aantrekkelijk blijft om 
lid te zijn van RK EDO. 
Wil jij ook voetballen bij RK EDO? 
Vanaf 5 jaar tot 85 jaar ben je van harte welkom bij de club, in iedere leeftijdsklasse kan je bij RK 
EDO voetballen. 
Via rkedo.nl vind je nadere info en het inschrijfformulier, je bent van harte welkom.

Op het sportcomplex De Krom is door de club een voetgolf parcours uitgezet met 15 holes. De 
jeugd van RK EDO heeft er al gebruik van kunnen maken en heeft al gestreden om de prijzen. 
Voor de seniorenheren en de sponsors van de club komt er ook nog een gelegenheid, om de 15 
holes te lopen en wellicht krijgen die teams voor onderweg ook wat versnaperingen mee. Hiermee 
willen wij o.a.  de (senioren) leden bedanken, dat ze lid zijn gebleven bij de club en de sponsors 
bedanken dat ze nog goed betrokken zijn gebleven bij RK EDO. Daarnaast staat nog in de planning 
een 5:5 toernooi voor de seniorenleden, zowel voor de vrouwen als de mannen, maar dan moeten 
eerst de maatregelen ivm corona versoepelen, zodat het terras en de kantine weer gebruikt kunnen 
worden.

De podcast, de jongensvandegestamptepodcast, heeft alweer zijn 10e uitzending gehad en mag 
zich verheugen in een steeds groter aantal luisteraars, zeker een aanrader voor een ieder die RK 
EDO een warm hart toedraagt.

Weer voetballen tegen andere verenigingen, dat zou mooi zijn. De KNVB is druk bezig met het 
inplannen van Regio cup wedstrijden als we weer mogen. De wedstrijden zullen als het goed is 
eind april voor de jeugd beginnen en voor de senioren wat later, eind juni/begin juli is de reeks 
wedstrijden klaar. Kijk voor nadere info altijd even op de site.
Zie bijgaande link voor nadere info: KNVB Regiocup | KNVB 

Voetballen op ons complex als de poort gesloten is, dat mag niet. 
Als de poort open is en je wilt even lekker ballen, dan kan dat in goed onderling overleg met de 
dan  aanwezige trainers. Dus uitsluitend met goedkeuring van de trainers, bestuursleden of Albert/
Peter als die aanwezig zijn, kan je vrij ballen. 

Met vriendelijke sportgroeten
Marien Laan

voorzitter vv RK EDO

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

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

Dames opgelet!
Gewone lichaamsmassage (1½ u)

van € 57,50 voor € 45,00
 (dit is inclusief gezicht/schoudermassage 

op warm-water-kussen)
 - geeft ontspanning

- stimuleert de doorbloeding en stofwisseling
- versterkt het immuunsysteem

Geldig tot eind 2021.

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

automatisch en gratis voor allerlei 
behandelingen en producten!

ANGSTEN ?

PRAKTIJK VOOR LICHAAMSGERICHTE THERAPIE

vitatherapie.nl

Nico Konijn
06 - 82 82 70 41
n.konijn144@gmail.com
Dorpsstraat 144
1713 HM Obdam
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OUDENDIJK IN DE DERTIGER JAREN

Met de medewerking van Oudendijker Berend de Weerd is de website ‘ansichtkaartenberkhout.
nl’ uitgebreid met een groot aantal foto’s van Oudendijk. Zoals deze, waarop Teun Held trots zijn 
motorfiets toont. Zijn vrouw en dochter zien we links op de foto. Teun Held werkte als laborant 
bij Zuivelfabriek Concordia. Hij staat hier voor zijn huis dat vlak achter café Brander (La Mere 
Anne) stond. Het huis is afgebroken en niet meer herbouwd. De grond maakt thans deel uit van 
het terrein van La Mere Anne. Deze prachtige foto en meer vindt u zowel op ‘hvhemony.nl’ als op 
‘ansichtkaartenberkhout.nl’.

Co Beemsterboer
06-44564158

AGENDA 28-04 T/M 5-05

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 21-04 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Za 24-04   8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Woe 28-04 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Za 01-05   8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
Za 01-05   8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Woe 05-05 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

Gevelreiniging
Impregneren
Tunnelreiniging
Straatmeubilair
Brugreiniging
Olie en diesel reiniging

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

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 ?
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PLANNER – EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN

Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Za./zo. 15 en 16 mei 10.00-14.00 uur Kerk Oudendijk Weekend van het spannende boek

Heeft u iets voor de agenda of de planner?
U kunt uw activiteit doorgeven via het e-mailadres van de redactie: deheraut1963@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN

21 april 1971 - 21 april 2021

Lief en leed delen jullie samen
Een halve eeuw, al 50 jaar
Iedereen zal het beamen

Jullie zijn een GOUDEN paar!

AD GROOT
&

WIL GROOT-KEIZER 

Op woensdag 21 april 2021 zijn onze ouders, schoonouders en opa en oma 50 jaar getrouwd! 
Helaas hebben zij het geplande grote feest, waarop zij zich zo hadden verheugd, vanwege de 
Covid-maatregelen moeten annuleren. Om dit jubileum voor hen tóch een gouden randje te 
geven, zou het leuk zijn als zij op deze dag via de post worden verrast: 
Rietvoornlaan 14, 1633 DK Avenhorn.

Xander en Maaike, Nick, Anissa, Lars en Summer & Jeske en Edwin, Kick, Fedde en Jim

TENSLOTTE

Volkstuin te huur
Wilt u graag verse en gezonde groenten kweken en daarna ook eten?
Tuinvereniging De Kweker in Berkhout heeft per 1 maart 2021 nog 1 tuin te huur voor het kwe-
ken van groente, bloemen, klein fruit enz. voor de inwoners van Berkhout en Bobeldijk.
De beschikbare tuin heeft een oppervlakte van ca. 102 m2.
Hebt u belangstelling in een volkstuin neem dan contact op met de secretaris, Jack Sjerps, 
Slagterslaan 19, 1647 CA Berkhout, tel. 0229-551962, e-mail sjerps19448@gmail.com
De tuin is direct beschikbaar.
De tuinen liggen achter de tennisbanen aan de Slagterslaan.

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

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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Met spoed ochtendkrantenbezorgers gevraagd.
Voor het Westeinde in Berkhout en de Bobeldijk.
Leuke bijverdienste en gratis krant.
Start bonus lijkt het je wat.
 Voor info Jan Jonker, 06-41700810

Gevraagd ter overname een stepje voor ong. 9 jaar waar uw kinderen uitgegroeid zijn, dan 
kunnen mijn kleinkinderen als ze hier logeren daar gebruik van maken.
 Tel. 0229-541506

Te huur per 1 mei 2021: 
Inpandige opslagbox bevindt zich op industrieterrein De Goorn.
Afmeting box: L=3,65 m. B=2,55 m. H = 2,5 m. (9m2). Toegang loods via loop en overheaddeur. 
Opslagbox is afgesloten d.m.v. kanteldeur. Huur: € 90,-- p. maand. 

 Inlichtingen: 06-20745730 / 06-53444036

Tuintje frezen, dan moet u bij Marcel wezen.

T.k. mooie Retro Batavus racefiets i.g.st. (alleen banden vervangen) 62 cm. vaste prijs € 120,00.
Tevens t.k. Retro Raleigh racefiets i.g.st. 60 cm. (nieuwe banden noodzakelijk) licht gewicht vaste 
prijs € 120,00.
T.k. Heren wandelschoen Meindl-Wales, cat. B - mt. 43, z.g.a.n. vaste prijs € 95,00.

 Tel. 0229-543122 of 06-22331333

Gevraagd: 
Iemand die bij mij het huis wil bijhouden (schoonmaken)
1x in de 2 weken (ongeveer 2,5 uur). Het liefst op woensdag of donderdag.

 Tel. 06-13233827

‘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. ‘Tenslottes’ 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 o.v.v. 
Heraut de Goorn.
De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 28 april vóór 17.00 uur via de E-mail 
of in de brievenbus ingeleverd zijn.

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

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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KLEURPLAAT


