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KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.
Uiterlijk woensdag 8 december 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:
Tenslottes en familieberichten:
Zakelijke advertenties:
Verspreidings-coördinator:
Rabobank West-Friesland:

www.dorpsbladheraut.nl
Inleveren bij redactieteam incl. 2 of 4 euro
E-mail: advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut De Goorn
Dick Snoek, geen Heraut gehad, mailen via website
(Contact button) of bellen 06-53378875 na 17.00 uur
IBAN NL94RABO0307610292

VAN REDACTIEZIJDE
En zie hier alweer klaar, de op een na laatste Heraut van dit jaar.
En wat zijn wij als redactie blij met de laatste tijd zovele kopij.
Het is een feest om elke 14 dagen met zijn drieën het boekje samen te stellen.
In een eerdere periode was de kopij op één hand te tellen.
We missen helaas nog steeds een lid in de redactie.
Dus klim in de pen en schrijf een reactie.
Iedereen is welkom bij ons redactieteam Heraut.
Bij voorkeur mensen uit Oudendijk, Grosthuizen of Avenhorn maar eigenlijk laat ons dat koud.
Gewoon een gezellig mens als persoon willen wij.
En als die verstand heeft van taal en interesse in wat er leeft, dan zijn wij helemaal blij.
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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

WWW.DEWATERLING.NL
HUISARTSENGROEP DE WATERLING
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 - TEL. 0229-297800
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. N.B. 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, Ursem en
Zuidermeer. tel: 06-12775245.

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 o.a. over financiën, zelfstandig blijven wonen, opvoeding, dagbesteding,
kortdurend verblijf of ondersteuning bij moeilijke situaties in het leven en bij mantelzorgondersteuning.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl

VRIJWILLIGERS
Via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als vrijwilliger.
De 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 vind u veel meer informatie over activiteiten van de gemeente. Wilt u ons kerkblad digitaal ontvangen? Meldt u zich dan aan via de website.
Kerkdiensten:
Vanwege de veiligheid en de grote besmettingsgraad van het coronavirus zullen weer internet-vieringen worden verzorgd, helaas kan slechts een beperkt aantal kerkgangers de kerkdienst bijwonen, namelijk maximaal 15 personen. Wie wil meevieren, dient zich uiterlijk dinsdag telefonisch
opgeven bij:
Greet Hoffman-Weijtze (0229 56 15 91) met in achtneming van het volgende aandachtspunten:
De diensten worden afwisselend opgenomen in Ursem of Beets.
- telefonisch aanmelden voor woensdag
- kerk open om 15.50 uur, waarna opname om 16.00 uur
- binnenkomst met mondkapje (kan af na plaatsnemen)
- na de kerkdienst helaas geen napraten en koffiedrinken.
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De link naar de opgenomen internet-kerkdienst wordt via de Digitale Nieuwsbrief verspreid
Pastoraat
mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen
mw. C. (Ineke) Weinreich-Verkaik		
mw. H. (Hermien)Weissenbach-Tuls
mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze

072 - 50 21 360
0229 - 70 23 62
0229 - 55 19 81
0229 - 56 15 91

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 de pastoraatgroep.

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
Vanwege de toegenomen coronabesmettingen moeten we helaas onze fysieke kerkdiensten weer
stoppen en overgaan op internetvieringen. Deze worden op de voorafgaande woensdag om 16.00
uur opgenomen beurtelings in Ursem en Beets.
Maximaal 15 personen mogen hierbij aanwezig zijn, nadat ze zich telefonisch hebben aangemeld
bij mevr. G. Hoffman-Weijtze (0229 561591) of bij mevr. W. Koole (0299 403894).
De uitzending is te bekijken vanaf zondag 10.00 uur via een link die u toegestuurd krijgt als u
zich aanmeldt voor de nieuwsbrief via kerkblad@pg-koggenland.nl en om 19.30 uur op LOVE-TV
(Ziggo kanaal 39, KPN kanaal 1439, T-Mobile kanaal 809, Trined kanaal 539).
5 december

10.00 uur
ds. H. Reedijk
Beets
Uitzending internetviering – 2e Adventszondag

12 december

10.00 uur
ds. H. Reedijk
Ursem
Uitzending internetviering – 3e Adventszondag

19 december

10.00 uur
dhr. C. van Lenten Beets
Uitzending internetviering – 4e Adventszondag
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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 4 T/M 10 DECEMBER 2021
Zat. 4 dec.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 5 dec.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v het Dominicuskoor
DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 11 T/M 17 DECEMBER 2021
Zat. 11 dec.
16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon. 12 dec.
10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v Margreth Koning
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

“LEVEN VAN VERGEVING”
Gerard Swüste preekt in de Westfriese Ekklesia
Stichting Westfriese Ekklesia
De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op
zondag 5 december 2021 om 11.00 uur.
Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: “Chaos, willekeur en existentiële
vragen”.
In deze viering zal Gerard Swüste spreken over “De zin van een economische crisis: Leven
van vergeving”. Vergeving? Na de crisis kwijtschelding van schulden? Een moeilijk woord. Over
een nieuwe economie en nieuwe manieren van leven na de crisis.
Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor
van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op
vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse
Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 5 december te ontmoeten. U bent van harte
welkom. (Informatie over streaming van de viering kunt u vinden op de website.)
Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

W
E
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UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2021
Datum trekking maandag 8 november 2021 te Breda.
Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij
Prijsnummer Prijs Aantal prijzen Gevallen op
1e prijs Geldprijs t.w.v. € 15.000,- 1 0475427
2e prijs Geldprijs t.w.v. € 7.000,- 1 0384052
3e prijs Geldprijs t.w.v. € 2.500,- 1 0240336
4e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 1059196
5e prijs Elektrische fiets à € 2.000,- 1 0556094
6e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 0108544
7e prijs Geldprijs t.w.v. € 1.000,- 1 1026477
8e prijs Laptop t.w.v. € 750,- 1 0462515
9e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0353215
10e prijs Vakantie Beekse Bergen t.w.v. € 750,- 1 0533390
11e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 0311119
12e prijs iPad t.w.v. € 445,- 1 0330071
13e prijs Weekendje weg Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 0235179
14e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0635268
15e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0359973
16e prijs Vakantie Landal t.w.v € 350,- 1 0407959
17e prijs Philips Airfryer t.w.v. € 200,- 1 1005851
18e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0477249
19e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0532869
20e prijs Thermen Busloo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0243479
21e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 0495970
22e prijs E-Reader Kobo t.w. € 180,- 1 0105360
23e prijs Geldprijs t.w.v. € 250,- 15 03260 (5 eindcijfers)
24e prijs Bol.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 38354 (5 eindcijfers)
25e prijs Hema cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 49079 (5 eindcijfers)
26e prijs Rituals pakket t.w.v. € 39,50 15 91991 (5 eindcijfers)
27e prijs Topbloemen Gift Card t.w.v. € 35,- 15 02667 (5 eindcijfers)
28e prijs Thermosfles zonnebloemen t.w.v. € 29,99 15 01398 (5 eindcijfers)
29e prijs Tuinen Appeltern voor 2 pers t.w.v. € 28,- 15 19803 (5 eindcijfers)
30e prijs Geldprijs t.w.v. € 100,- 150 1881 (4 eindcijfers)
31e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 5665 (4 eindcijfers)
32e prijs Geldprijs t.w.v. € 50,- 150 7218 (4 eindcijfers)
33e prijs Geldprijs t.w.v. € 25,- 1500 244 (3 eindcijfers)
34e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 221 (3 eindcijfers)
35e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 602 (3 eindcijfers)
36e prijs Geldprijs t.w.v. € 15,- 1500 775 (3 eindcijfers)
Onder voorbehoud typfouten.
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RESULTAAT COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND IN BERKHOUT
De landelijke collecte van Alzheimer Nederland van 8 t/m 13 november 2021 heeft
in Berkhout totaal € 1.035,00 opgebracht € 732 aan contanten en € 303 via de
QR-code.
Wij bedanken iedereen voor hun gift en natuurlijk ook onze collectanten die zich
weer belangeloos ingezet hebben om de collecte tot een succes te maken.
Vriendelijke groet,
Namens Alzheimer Nederland,
Theo Knijn

WESTFRIESE LOURDES VLIEGREIS 2022
“Wat hebben we het geweldig gehad, uitstekend verzorgd, een prachtig
programma, en een geweldige groep mensen die met ons mee was.”
(Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2018).
Wereldwijd heeft het coronavirus in 2020 en 2021 tot veel beperkingen
en afgelastingen geleid, zo ook m.b.t. Lourdes. In 2022 hoopt Groep
Westfriesland weer naar Frankrijk te kunnen afreizen. Helaas niet met
VNB die na honderdachtendertig jaar de crises niet overleefde, maar met het Huis voor de Pelgrim,
dat al honderd jaar reizen naar Lourdes organiseert.
Groep Westfriesland gaat in 2022 tweemaal naar Lourdes.
28 april t/m 3-mei met het ‘Lourdeskoor’, een projectkoor speciaal voor deze reis samengesteld
o.l.v. dirigent Margreet Drijver met muzikale ondersteuning van organist Ina Sijm. Ook partners
en familieleden van koorleden zijn/worden uitgenodigd om mee te gaan!
De reis van 22 t/m 27 september is voor de ‘reguliere’ pelgrims. Met degenen die hun belangstelling
voor de septemberreis al eerder kenbaar maakten, wordt in januari 2022 contact opgenomen.
In beide groepsreizen, met Westfriese pastorale begeleiding, kunnen nog deelnemers geplaatst
worden.
Via opstapplaatsen in Hoogkarspel en Hoorn brengt de touringcar u naar Maastricht Aachen Airport.
Na ongeveer anderhalf uur vliegen, landt het chartertoestel op Tarbes. De gereedstaande bus zet u in
ca. vijftien minuten voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatie- en kennismakingsavonden
voorafgaand aan de reis dragen bij aan een versneld warm groepsgevoel. Op de reünie krijgt u
het herinneringsboekje van deze betekenisvolle reis! Wilt u in 2022 met ons mee? Meld u
nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 22 plaatselijke
inschrijfadressen. Eind december ligt de brochure bij hen en in de plaatselijke/regionale kerk.
De pelgrims verblijven in beide reizen in groepshotel Croix des Bretons. Degenen voor wie
(enige tijd) lopen en/of staan (te) vermoeiend is en van een rolstoel gebruik (willen) maken
-welke kosteloos kan worden geleend- dienen zelf een rolstoelbegeleider mee te nemen. De
rolstoelbegeleider dient de rolstoeler de hele reis te kunnen duwen! Beschikt men niet
over (rolstoel)begeleiding, dan is in september zorghotel Padoue de aangewezen locatie. Hier
verblijven de pelgrims die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben. De begeleiding (1 op 1)
wordt 24 uur verleend door vrijwilligers onder wie Westfriezen. Alle vrijwilligers worden door
het Huis voor de Pelgrim aangesteld!
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GOED SCHOOLJAAR VOOR PEUTERSPEELZAAL
DIKKIE DIK
Peuterspeelzaal Dikkie Dik is verbonden aan de Grosthuizerschool in Avenhorn, een kleinschalige school met een
evenzo kleine peuterspeelzaal. Dit schooljaar is het voor pedagogisch medewerker Patricia druk. Er zitten acht kinderen op de peuterspeelzaal, het maximale
aantal voor één pedagogisch medewerker.
Patricia, die vroeger zelf op de Grosthuizerschool heeft gezeten, geniet volop van de
kinderen. “Het is zo’n fijne groep. De kinderen spelen leuk met elkaar”. De ruimte is
gezellig ingericht. In een lichte hoek bij het
raam staat een prachtige grote rode stoel,
een perfect plekje om voor te lezen. Aan de
andere kant van het lokaal staat een tafel.
Hier wordt gegeten, gedronken en geknutsteld. Tussen deze fijne zitplekken in
zijn hoeken ingericht, een huishoek met
verkleedkleren, een bouwhoek, maar ook
een plek met speelelementen van foam.
Hier kunnen de kinderen lekker op klimmen en klauteren.
De dag is voorspelbaar en vertrouwd voor
de kinderen. Aan de start van de ochtend
wordt er voor elke ouder en elk kind een momentje genomen voor een overdracht en een welkom.
Elke dag heeft hetzelfde ritme en wordt begeleid door dezelfde liedjes en rituelen.
Doordat peuterspeelzaal Dikkie Dik geregeld met de jongste groepen van de Grosthuizerschool
buitenspeelt, leren de peuters hun toekomstige klasgenootjes en leerkrachten al kennen voordat
ze de overstap naar de basisschool maken. Ook wordt er gewerkt met de thema’s van de Grosthuizerschool, tenminste wanneer deze aansluiten bij de belevingswereld van de peuters.
Eens in het jaar wordt er een uitje geregeld in de buurt. “Door de betrokkenheid van de ouders,
kunnen we elk jaar een dagje uit. Afgelopen keer zijn we bij een boer in de buurt op bezoek geweest. Dat was zo leuk en we waren nog eens welkom.”
Ondanks de betrokkenheid van de ouders, is een extra paar handen op de groep nooit weg. “Mocht
er iemand zijn die het leuk vindt om op vrijwillige basis te komen helpen, graag! Je kunt altijd een
mailtje sturen naar dikkiedik@kinderopvangwestfriesland.nl.”
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Voor wie denkt dat Dikkertje Dap op de trap zat, heeft het mis. Dikkertje Dap zat namelijk in De
Goorn. En wel in de Pieter Grootstraat. In april 1962 besloot de gemeenteraad tot de aanleg van
deze straat. Er moesten ook de nodige voorzieningen komen, waaronder dus de kleuterschool
Dikkertje Dap. Deze is vanzelfsprekend vernoemd naar het kinderversje van Annie M.G. Schmidt
uit 1950. In de jaren 1980 kwam er al weer een einde aan deze kleuterschool. Kijk op www.hvhemony.nl voor meer geschiedenis van de dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en
Scharwoude.
Een andere aanrader voor mooie plaatjes is natuurlijk www.ansichtkaartenberkhout.nl.


Lourens Schuijtemaker, Historische Vereniging Hemony
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SINTERKLAASPERBLEME
Sinterklaas docht an ’n boester want z’n peerdje was zo ziek,
Piete hadde ‘m al weerskouwd, zoiden: ‘Sint, ‘t peerdje heb koliek.’
En nou is ‘t bekeken met z’n peerd, wat Sint helegaar niet hore wou
Maar ‘t peerd loit al ’n toidje bai de veearts in Skarwou.
De oud heb nou ‘n boester kocht in ‘t Waarland: deer kon ‘ie ‘m hale.
Dat hij stoetelde deer nei toe en most met Pin betale.
Maar de Sint die had gien bankpas en vezelf ok gien creditcard,
PIN betale was ie heêls niet wend, hij betaalde alles zwart.
‘K wul je wel betale oôr,’ zoit Sint, en hij zocht op z’n gemak,
nei de munte die ie had, in ‘n grôte jute zak.
‘t Sukkelade geld hield ie apart, maar ‘t was lang niet genog
nei ‘n toidje prate met de baas kreeg ie de boester toch.
Dat hij kreeg de boester mee, want ze konnen n’m wel uit de folder.
Toen ie bai z’n huis kwam docht ie: ‘hoe kroig ik dut ding op zolder.
Me peerd die vliegt ‘t dak op, de boester moet zuks vezelf nag lere.’
Vlak bai huis nam ie puur zo’n anloop, hij docht: ‘ik zal ‘t toch perbere,’
Maar o jee: ‘t was nou foute boel, want vlak bai lag’n hêle grôte stien
en ok die skerpe bocht had ie in ‘t donker heêls niet zien.
Dat hij koilde met ’n rotgang van de weg of, net nag niet in sloôt.
En gloik dat ‘t beurde docht ie: ‘nou is me boester doôd.’
‘Ik moet ‘m oigeluk nag betale want ik kocht ‘m op krediet,
zullie wulle vezelf cente zien, maar ‘t beroerde is: die hew ik niet.
Me peerd is bai de veearts, me boester loit temet in sloôt
ik weet niet wat ik doen moet, ja, ik skaam me oigen doôd.’
Zo komt er an moin imperium zommaar en onverdocht ‘n end.
Ik ben na deuze toestande falliet, ik heb in iens gien rooie cent.
Dat zo kenne pro en contra groepe, die zo demonstrere keer op keer,
vanaf nou vezelf wel stoppe, zwarte piete benne d’r niet meer.
Klaas Jan Bierman
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ONLINE GEMEENSCHAPSVEILING DE GOORN,
AVENHORN, GROSTHUIZEN EN OUDENDIJK VAN
START!
Het is zover!! De online veiling is van start!
Ga naar veiling.gaengo.nl en bieden maar!
De afgelopen periode is hard gewerkt door de vrijwilligers om de online veiling plaats te kunnen
laten vinden. De vrijwilligers van de aangemelde verenigingen hebben de huis-aan-huis folder verspreid en wij danken iedereen die een kavel heeft aangemeld of een donatie heeft gedaan.
Vanaf nu kunt u via de online veiling bieden op één van de leuke items. Er staat veel leuks, zoals
mooie avondjes, een stadwandeling, diners, cadeaubonnen, verwenpakketten, voetbal-, muziek en
huttendorp evenementen of wat dacht u van een rolsteiger, een vaatwasser of kaarten voor AZ!!
Dit en nog veel meer leuks is te vinden op onze veilingsite www.veiling.gaengo.nl.
Bieden kan tot 30 november 23.55 dus sla nu uw
slag!
De opbrengst van de veiling en de ontvangen donaties
komen dit jaar ten goede aan:
Kwiek 78
RKEDO
TV Westerkogge
TTV Backhands
Huttendorp Avenhorn en De Goorn
Brassband Kunst naar Kracht
Volg ons ook via Facebook en/of Instagram om op de
hoogte te blijven van het laatste nieuws!


Gemeenschapsveiling GA&GO

HOERA! WE MOGEN WEER!
Wij, de spelers van Accordeonvereniging Con Zelo uit
Hoogwoud, zijn ontzettend blij dat we weer samen
accordeon mogen spelen en dat ook aan u, ons publiek,
mogen laten horen.
Op zaterdag 11 december a.s. geven wij een concert in de
Berkhouter Kerk, Kerkebuurt 172, te Berkhout in samenwerking met het koperkwintet Emergo
uit Castricum. De avond begint om 20.00 uur en natuurlijk moet u bij de entree uw QR code
laten scannen. Ook is het verstandig om van te voren Elley Helder (0229-581693) te bellen of te
mailen (helderelly20@gmail.com) met de aankondiging van uw komst. Door Corona moeten we
wel afstand houden en daardoor is er een beperkt aantal plaatsen.
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Avenhorn – Het Sint Maarten feest kon nu gelukkig wel
doorgaan. In de straten om me heen werd er goed gezongen, maar op De Goudwinde bleef het rustig. Alle kinderen werden op de foto gezet, kregen een mandarijn en dat
waren er maar negen. Gelukkig was het goed weer, voor
de prachtige lampionnen.
Groet Corrie Bos.

KINDEREN VAN BEREND BOTJE VIEREN SINT MAARTEN
De kinderen van Kindercentrum De Goorn aan de Kantbeugel hebben samen Sint
Maarten gevierd. Met hun zelf versierde lampionnen zijn ze onder andere langsgegaan bij de nieuwe Albert Heijn bij Winkelcentrum de Vijverhof in Avenhorn. Na
het zingen van een paar mooie liedjes zijn ze beloond met allerlei lekkers!

Voor vragen of een interview kunt u contact
opnemen met de afdeling communicatie.
Dit kan via communicatie@berendbotje.nl
of 088-2337000. Kijk voor meer informatie
over Berend Botje op www.berendbotje.nl
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KAMPIOENSCHAP, MUZIEKFESTIVAL, BENEFIET EN…….. SPECULAAS!
Kampioenschap
Het A-orkest heeft zaterdag 30 oktober op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) een 4e plaats in de 1e divisie behaald. In totaal namen
31 brassbands uit heel Nederland in verschillende divisies deel aan dit kampioenschap.
De uitvoering van Kunst naar Kracht werd door de jury beloond met 90 punten. Dit betekent dat
de jury een 9 (!) heeft gegeven voor de uitvoering van dit moeilijke muziekstuk. Een resultaat waar
we bijzonder trots op zijn!
De top 4 zat dicht bij elkaar; zo behaalde de kampioen 95 punten.
Dirigent Pieter Koster: “Door Corona was het een bijzondere tijd om met de band naar dit kampioenschap toe te werken. Het is mooi om te zien hoe de muzikanten hunkerden naar het moment
om weer gezamenlijk muziek te mogen maken”.
“Het juryrapport geeft mij als dirigent weer voldoende handvaten om samen met de muzikanten
de kwaliteit van de band nog verder te verhogen. Uiteindelijk willen we natuurlijk die kampioensbeker een keer mee naar huis nemen”.
Muziekfestival
New Brass & Rhythm nam op 6 november deel aan het Westfriesland Muziekfestvial.
Dit jaar werd dit regiofestival wederom gehouden in Noord-Scharwoude en veel HaFaBra orkesten
uit Westfriesland en omgeving namen deel aan dit evenement.
Voor ons jeugdorkest was dit een mooie gelegenheid om na lange tijd weer eens samen op het
podium muziek te maken. Onze leden genoten hier zichtbaar van; en het publiek ook!
Benefietconcert
Onze oud-slagwerkdocent Lex Bak werd in oktober vorig jaar geconfronteerd met een zeldzame,
agressieve vorm van kanker in zijn ruggenmerg. Lex, musicus in hart en nieren zag zijn carrière als
slagwerker, muziekdocent en dirigent in rook opgaan. Zonder verdere behandeling is de prognose
slecht. Er is echter een behandeling met een nieuw middel beschikbaar, maar dat wordt nog niet
vergoed door de zorgverzekeraar. Deze behandeling kan in Duitsland of de VS worden uitgevoerd,
maar de kosten lopen op tot zo’n € 300.000. Hiervoor is een crowdfunding gestart en speciaal
voor dit doel wordt een benefietconcert gegeven door de brassband samen met Heilooër Harmonieorkest Caecilia en Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam. Dit concert vindt plaats op vrijdag
3 december in de Cultuurkoepel Heiloo; aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis; het zou dan fijn zijn
als u een donatie doet. U komt toch ook?
Speculaasactie digitaal
Heeft u onze heerlijke speculaas al besteld? Door Corona kunnen we ook dit jaar helaas niet huisaan-huis onze lekkernijen verkopen, dus doen we dit volledig digitaal.
Via onze webshop kunt u heerlijk speculaas bestellen, wat vervolgens thuis
wordt afgeleverd. Veel dorpsbewoners zijn u voorgegaan, maar we hebben
nog voldoende in voorraad. Dus……. wie maakt ons los?
Scan de QR code en u kunt direct een bestelling plaatsen.
Eén pakje voor € 3,50 en een set van 3 pakjes voor € 10,Dank voor uw bestelling en steun aan de brassband!
Zie ook: https://bbknk.nl/winkel
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DE SPORTIEVE SENIOREN
Sportieve Senioren is inmiddels een groep van 14, 55-plussers die samenkomen op de dinsdagmorgen van half 10
tot ongeveer kwart voor 11 op het ARO’88 terrein aan
de Stationsweg in Obdam. De regenperiode hebben we
gehad, nu met een warmere trui en sommige al met handschoenen aan is deze groep goed bezig.
Gestimuleerd door de gemeente Koggenland voelde ARO’88 zich geroepen om iets te organiseren
voor de oudere lopers.
Oud-hardlopers gaan over op wandelen en willen dit zo lang mogelijk uitoefenen. Spierversterkende oefeningen kan dit bevorderen. Daarbij is
wandelen en fietsen bij ouderen gebaat bij een
goed evenwicht. Ook bij een elektrische fiets is
een goed evenwicht noodzakelijk.
Daarom organiseert ARO’88 dit sportieve uurtje
voor iedereen. Het is laagdrempelig en voor alle
Koggenlanders en van daarbuiten. Na de training
is er voor de liefhebbers koffie of thee, vanwege
de corona regels buiten onder de veranda.
Monique is onze enthousiaste trainster en weet iedere dinsdag weer en gevarieerd programma in
elkaar te zetten. Met een stok, een fietsband, een hek, alles is mogelijk. Afgewisseld met efficiënt
wandelen doen we onze oefeningen: buikspieren, bil- en beenspieren, armspieren. Zij zorgt voor
een goede core, het spectrum van het lichaam waar alles om draait. Ieder op zijn eigen niveau en
eigen mogelijkheden. Monique heeft aandacht voor eenieder en geeft daarbij ook nuttige aanwijzingen
We hebben allen nog onze dromen: maak van die droom een realiteit. Houdt je lichaam in stand
door er goed voor te zorgen. Zoals mijn man altijd zegt: het huis waarin je woont moet je goed
onderhouden.
Kom eens langs op de dinsdagmorgen en maak een training mee in de buitenlucht. Meer informatie vindt u op de website www.ARO88.nl onder tabblad Nieuws.
Tine Groenland en Ineke Mes, sportieve senioren
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SOGGES IS VERHUISD ÉN IS 1 WEEK HELE DAGEN GEOPEND!
In de week van dinsdag 30 november is de winkel hele dagen geopend
in plaats van alleen sogges (we veranderen de naam van de winkel
hiervoor niet……. ). We zijn dan geopend van 09.00 uur tot 16.30
uur.
De winkel staat nú al vol met leuke kadootjes voor de aanstaande
feestdagen. Natuurlijk zijn er, indachtig Sinterklaas, speelgoed, puzzels, spellen en kinderboeken
maar ook mooie schalen, borden, kandelaars, glazen en versiersels voor op de kersttafel. En zo
ontzettend veel mooie en kleurige kerstballen!! Kom gezellig langs en maak op tijd je keuze uit de
unieke exemplaren!
Voor de inname van goederen zijn we van locatie
veranderd. Sinds zaterdag 27 november zijn we
gevestigd op West 99 te Avenhorn. Weliswaar aan
dezelfde kant van de straat van waar we eerst gevestigd waren maar nu iets meer richting De Goorn. U
kunt daar op de zaterdagen terecht tussen 09.00 en
12.00 uur om uw tweede kans spullen bij ons aan
te leveren.
Alvast goed om te weten: zaterdag 18 december is
de laatste zaterdag van dit jaar dat we spullen innemen.
We sluiten 6 weken onze deuren voor de inname en vanaf zaterdag 5 februari 2022 gaan de
deuren weer open.
De gehele opbrengst is voor het goede doel: Bake for Life (www.bakeforlife.nl).
Onze winkel bevindt zich op Vijverhof 36 te Avenhorn. Kijk ook eens op: www.sogges.nl.
Voor contact: soggeskringloop@gmail.com

DE 40MM KEERT € 93.000,- UIT AAN 93 PROJECTEN
Door de virtuele wandeling kunnen we gelukkig toch ondersteuning
bieden!
De 40MM (40.000 meter mars) is de sponsorwandeltocht in West-Friesland welke sponsorgeld bijeen brengt om verschillende projecten in de
minder ontwikkelde landen te ondersteunen. Geheel georganiseerd
door vrijwilligers wordt al het sponsorgeld besteed aan de projecten!
Dit jaar verliep net als vorig heel anders dan normaal, zoals u allen weet. De 48e editie van de
40MM kon helaas niet plaatsvinden en daarom hebben wij ervoor gezorgd dat iedereen lokaal kon
wandelen middels het gebruik van een app. Dit is massaal gedaan door vele creatieve wandelaars.
Zo zijn we met elkaar toch in de mogelijkheid geweest om iets voor alle goede doelen te kunnen
betekenen, vooral in deze moeilijke tijden kunnen alle projecten deze hulp goed gebruiken.
Dit jaar krijgen 93 projecten ieder een financiële bijdrage van € 1.000,- vanuit de Stichting 40MM.
Met al deze projecten wordt contact gehouden door de verschillende werkgroepen en contactpersonen in West-Friesland. Zo kunnen we er zeker van zijn dat al het geld goed wordt ingezet en
krijgen we ook veel terugkoppeling m.b.t. de besteding hiervan. Dit is altijd erg mooi om te zien.
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Besteding sponsorgelden
De 93 projecten besteden het sponsorgeld aan lokale, kleinschalige projecten die voor een structurele verbetering zorgen. Voor een overzicht van alle werkgroepen uit heel West-Friesland en de
verschillende projecten welke ondersteund worden kunt u kijken op onze website www.40mm.nl.
Besteding gelden Rabo ClubSupport
We zijn dit jaar als grote winnaar uit de bus gekomen! We hebben maar liefst een bedrag van €
2.716,37 ontvangen. Dit bedrag gaan we gebruiken om de site te moderniseren. We danken iedereen hartelijk voor het uitbrengen van een stem aan ons.
De 40MM in 2022!
Een groep enthousiastelingen van de diverse werkgroepen en het bestuur zijn al druk bezig om de
49e editie van de 40MM weer tot een groot succes te maken. We hopen van harte dat na twee jaar
geen echte wandeling de wandeling door kan gaan zoals jullie van ons gewend zijn: een dag met leuke stempelposten, gezellige mensen en een mooie route door het mooie Venhuizen en omstreken.
Bij het wandelen geldt ‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al
prima! De 40MM is er om saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder bedeelde
landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrijwilligers) doen hier graag een stapje meer
voor.
Om alvast in de agenda te zetten: de 49e 40MM: zaterdag 28 mei 2022.
Tot dan!
Het bestuur van de 40MM

DECEMBER 2021
Sinterklaas is in het land en deelt weer mooie cadeautjes
uit…
Maar wat… als ouders door een moeilijke financiële situatie geen cadeautjes voor hun kinderen kunnen kopen?
Deze vraag stelde zich Rowy Beerepoot van Rotary Club Koggenland.
Er liggen nog zoveel mooie cadeaus bij families waar niet meer mee gespeeld wordt en er zijn
zoveel kinderen die geen speelgoed krijgen omdat er geen geld is.
Met deze gedachten werd op het internet gezocht en al snel bleek dat deze gedachte goed aansloot bij het jaarlijkse initiatief van de Kinder Kleding Bank Hoorn (KKB Hoorn). KKB Hoorn helpt
ouders die in een moeilijke financiële situatie verkeren, zij kunnen hun kinderen aanmelden bij de
KKB Hoorn voor sinterklaascadeaus.
Zo werd contact gelegd met de vrijwilliger uit Ursem die dit organiseert binnen de KKB Hoorn.
Deze was zeer blij verrast met de hulp die werd aangeboden door de Rotary Club Koggenland.
De krachten werden gebundeld, mensen werden enthousiast gemaakt o.a. op social media. En
toen ging het balletje rollen. Donaties aan speelgoed, pepernoten en chocolade letters, kwamen
binnen en mensen boden aan te helpen met transport, opslag, sorteren en meer.
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Dit jaar werden 400 kinderen aangemeld en werden
er 400 wensenlijstjes in ontvangst genomen van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar.
Rotary Club Koggenland kon meer dan 800 cadeaus
en ook nog pepernoten en chocolade letters aanleveren.
Afgelopen weekend zijn alle dozen door de ouders
die zich hebben aangemeld bij de KKB Hoorn opgehaald. In deze dozen zitten meerdere cadeaus per
kind, pepernoten en chocolade letters.
Hier worden niet alleen kinderen blij van!!!
Rotary Club Koggenland wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt door, donaties aan
speelgoed en lekkers, maar ook voor hun inzet, enthousiasme en hulp in het transport en uitsorteren. Allemaal heel heel hartelijk dank.

Rotary Club Koggenland, wenst iedereen een fijne December maand.
DE ROZENBURCHT IN DE ZEVENTIGER JAREN

Dit maal een ‘recentere’ opname uit De Goorn en wel een ansichtkaart van ‘De Rozenburcht’ in
de Jacob Bakkerstraat. Dit pand behoort inmiddels tot de historie. Het is afgebroken en er zijn op
deze plaats prachtige woonhuizen gebouwd.
Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer
06-44564158
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KERSTCONCERT WOGMEERS VOCAAL ENSEMBLE
“Feest van Licht en Liefde”
Het Wogmeers Vocaal Ensemble nodigt je van harte uit voor hun kerstconcert op zaterdag 18 december om 20.00 uur of zondag 19 december
om 14.30 uur in de Hensbroeker Kerk, Kerkweg 2, Hensbroek.
Kerstmis is het feest van het licht en de liefde. Midden in de donkerste
periode van het jaar kan muziek en samenzijn, licht en warmte brengen.
Het koor is blij om weer te kunnen zingen. Op het programma staan bekende en minder bekende
kerstliederen uit Noordwest Europa. De boodschap van “Licht en Liefde” zit verweven in de teksten. Het Wogmeers Vocaal Ensemble hoopt dat men na afloop met een feestelijk en warm gevoel
naar huis gaat.
Je bent van harte welkom.
De entree is €12,50 per persoon (Rekening NL84RABO0138030707 t.n.v. Wogmeers Vocaal
Ensemble).
Na betaling liggen de kaarten klaar bij de kassa van de kerk.
Reserveren is noodzakelijk en kan via 06-10622273 of via liasmal@hotmail.nl.
Vermeld duidelijk je naam en telefoonnummer en het gewenste aantal kaarten voor
zaterdagavond de 18e óf zondagmiddag de 19e december.
Ook wij zijn gebonden aan de regels rondom Covid-19 en we zullen voorafgaand aan de concerten
de QR code of de PCR checken. Het aantal zitplaatsen zal per concert beperkt worden tot 75%.

OP 11 NOVEMBER DE OBBB IN BEWEGING
Ondanks dat het vanavond St Maarten is was de zaal lekker
gevuld. We zitten in de kolfzaal waar we de ruimte hadden om
de stoelen 1,5 meter uit elkaar te zetten, zodat we de covid-19
regels goed kunnen opvolgen en we elkaar de ruimte geven om
onze oefeningen te doen.
Om 14.00 uur worden we verwelkomd door Dirk. Hierna
wordt Olga Commandeur het woord gegeven. Olga is bekend
van de t.v. ‘s morgens 9.15 tot half 10 op NPO 1 is ze dagelijks te horen met het programma Nederland in Beweging.
Eerst verteld ze over haar opleiding aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. En dat ze mee
heeft gedaan met de Olympische Spelen in Los Angeles op de 400 meter horden en tot in de finale
is gekomen, maar door lichamelijk ongemak met sport moest stoppen. Toen werd ze gevraagd, als
presentatrice, voor de radio om NOS Sportief te doen, dit is 7 jaar voor de radio geweest tot de
televisie het programma overnam. Nu nog steeds elke dag te horen want bewegen is belangrijk
om soepel te blijven.
Dan word uit de doeken gedaan wat vitaminen, koolhydraten, vetten, mineralen en eiwitten allemaal voor ons lichaam doen. Ondertussen wordt het echt tijd voor koffie.
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Na de pauze waarin we gezellig met Olga kunnen praten, moeten we aan de bak.
Op de stoelen zitten of staande ervoor of erachter. Heel veel oefeningen worden gedaan, ga maar
eens als een ingezakt vrouwtje of mannetje lopen en probeer je armen omhoog te brengen (lukt
met moeite) dan, met kin in, rug recht en borst vooruit en schouders omlaag, je armen vliegen
omhoog! Veel van deze leuke oefeningen doet ze met ons en er wordt veel gelachen. De tijd vliegt.
Dan mogen we nog op de foto met Olga.
Een goede middag die lach spieren en conditie op peil houden en haar advies is:
Rust Roest, blijf bewegen.

Hartelijke groet, Ouderen Bond Berkhout- Bobeldijk.

Maartje Drost tel ; 551488

ZOEKT U VERPLEEGKUNDIGE HULP EN ONDERSTEUNING BIJ U
THUIS?
Voor uw gezinsleden of buren? Wilt u zelf bepalen hoe de zorg er uitziet? Dat kan via een persoonsgebonden budget (PGB). Vanaf 1 december kunt u in Avenhorn, De Goorn, Scharwoude, Oudendijk, Berkhout
en Grosthuizen hiervoor bij ‘Zorg en verpleging thuis’ terecht.
Paulina Jongens heeft veel ervaring als ziekenverzorgende, zowel in
het verpleeghuis als in de thuiszorg en Gerard Kuiper is een ervaren
verpleegkundige in het ziekenhuis en in de thuiszorg. Beide werken nu samen en zijn vanaf 1
december beschikbaar voor zorg en verpleging thuis.
Neem voor vrijblijvend advies of een gesprek bij u thuis contact op met ons:
Gerard Kuiper 06-51605335		
Paulina Jongens 06-13016692
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AGENDA 1-12 T/M 15-12
Dag
Datum: Tijd:
Plaats:
Activiteit:
Woe
01-12
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER
Do
02-12
Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete
KBO. Thema:
			
Oude bouwvallen in West-Friesland
Za
04-12
8.30 uur
Berkhout
OUD PAPIER
Woe
08-12
17.00 uur
SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do
09-12
14.00 uur
De Goorn, Rozenstaete
KBO. Klaverjassen
Do
09-12
20.00 uur
Les Deux Ponts
Jaarvergadering IJsclub
				
Oudendijk
Vr
10-12
17.00 uur
De Ontmoeting
Dinershow Scrooge
			
De Goorn
(onder voorbehoud)
Za
11-12
8.30 uur
De Goorn
OUD PAPIER
Za
11-12
8.30 uur
Berkhout/Westeinde
OUD PAPIER
			
Vanaf Concordia
Za
11-12
20.00 uur
Berkhouter Kerk
Winterconcert Con Zelo
Zo
12-12
17.00 uur
Villa Groet Avenhorn
Dinershow Scrooge
				
(onder voor behoud)
Woe
15-12
18.30 uur
Avenhorn
OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN
Dag
Datum
Tijd
Plaats
Activiteit
Zo
19-12
17.00 uur
Dolleburg
Dinershow Scrooge
			
De Goorn
(onder voorbehoud)
Zo
19-12
15.00 uur
Parochiekerk
Kerst met Koggeklassiek
			
De Goorn
Ma t/m za 3 t/m 8-01
De Koggenhal
Open biljarttoernooi
Zo
9-1
11.00 uur
Berkhouter kerk De Goorn Nieuwjaarsconcert
				
De Volharding
Zo
16-1
16.00 uur
Zaal Dolleburg
Openingsconcert
				
jubileumjaar Brassband KnK
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
Heel veel dank voor alle warme, de vele en lieve berichtjes, kaartjes in het ziekenhuis en
reakties bij Ad zijn thuiskomst.
Het heeft hem gesterkt, maar ons hele gezin ook, dat zovele mensen met ons meeleefde en
afscheid konden nemen, tijdens het korte ziekbed en overlijden van mijn man, schoon-, vader
en opa

Ad van Schagen

Tevens wensen wij u allen een zalig kerstfeest en alle goeds voor 2022!
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Tini van Schagen,
Schoon- en (klein)kinderen

TENSLOTTE
Te koop:
Fietskinderzitje achterop merk Yepp z.g.a.n. 80 euro.
Fietskinderzitje voorop merk Bobike z.g.a.n. 45 euro.
Info 06-12440143
Gevraagd:
Heb jij ervaring in de huishouding en nog wat uurtjes en ‘positieve energie’ over voor ons, dan
horen we graag van jou.
Tel. 06-50652353.
Wijksteunpunt (WSP) Rozenstaete
Toch nu al een oproep namens het team vrijwilligers dat dagelijks maaltijden verzorgt voor 15 tot
20 bewoners. De tafels worden gedekt en de maaltijden heet aan tafel geserveerd. De gebruikers
bestellen die maaltijden enige weken van te voren bij leverancier ‘Van Smaak’. De meeste vrijwilligers staan ingedeeld op min of meer vaste dagen. Per 1 januari 2022 is er behoefte aan 2 personen
die op de derde zondag van de maand willen helpen met de maaltijdverzorging. Uiteraard mag dat
ook een echtpaar zijn. Als u meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met Ada Bakker
(0229-542552). Aanmelden kan ook bij Ada.
Met spoed gezocht ochtendkranten bezorgers in Avenhorn/de Goorn
Voor de maandag t/m zaterdag wijk vergoeding en startbonus van 200 euro (na 3 maanden wordt
het uitgekeerd)
Door de week de kranten voor 7 uur bezorgen en zaterdag 8 uur.
Ben je minimaal 15 jaar en natuurlijk zijn de 65-plussers welkom.
Wil je alleen op zaterdag lopen, kan ook 15 euro per loop wijk.
Trekt het je aan, wil je voor deze uitdaging gaan meld je aan of voor informatie bel dan gerust naar
ons op tel 06-83700950.

Depothouder Ina en Alex van Hemert

‘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 afzender. ‘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 8 december vóór 17.00 uur via de
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.
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