
1

DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

59ste Jaargang no. 1426
14 december 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
Yvonne Louwes  Westeinde 238 1647 MK Berkhout 0229-553025

KOPIJ INLEVEREN, WAAR EN WANNEER.    
Uiterlijk woensdag 5 januari 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
De laatste Heraut van 2021 ligt hier voor u want in week 52 verschijnen wij niet.
Dus wensen wij onze lezers nu alvast een heel goede jaarwisseling.
Voor het delen van de Kerstgedachte en een jaaroverzicht geven wij graag de pen aan onze 
voorzitter Jan Besseling.
Hij verwoord in zijn artikel alles wat ons bezig heeft gehouden de afgelopen tijd. U kunt het lezen, 
verderop in het blad.
Het was een “pittig” jaar dat 2021. We zullen het niet licht vergeten.
Maar met een gloednieuw jaar voor de deur en de spreuk “Hoop doet leven” hopen wij weer op 
uw positieve inbreng van kopij, leuke verhalen en gezellige evenementen.

Namens de Heraut wensen wij u fijne Kerstdagen en een voorspoedig 2022 toe. 
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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   -    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

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

Weten wat jouw  
woning waard is?

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

• Purmerend • Hoorn • Edam-Volendam  
• West-Friesland

Aantoonbaar het beste resultaat

Een persoonlijke aanpak

Eerlijk advies

4 vestigingen in Noord-Holland

Vraag naar de gratis waardebepaling!

8,7
Beoordeling:

Al 50 jaar dé lokale NVM makelaar
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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-vie-
ringen worden verzorgd. De diensten worden afwisselend opgenomen in Ursem of Beets.
22 december Ursem  29 december Beets  5   januari     Ursem
 
Helaas kan slechts een beperkt aantal kerkgangers de kerkdienst bijwonen, namelijk maximaal 15 
personen. Wie wil meevieren, dient zich uiterlijk dinsdag telefonisch op te geven bij:
Greet Hoffman-Weijtze (0229 56 15 91) met in achtneming van het volgende aandachtspunten:
- 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.

Kom je mij
avonturen
voorlezen?

Kom werken bij
Berend Botje!

Kom je mij
avonturen
voorlezen?

Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

      
       Thermo met kant   Thermo shirt zwart     Broek snow white/zwart

Ten Cate: Thermo voor dames, heren en kids.

       
          Shirt snow white    V-shirt zwart         De Goorn 62-Tel.0229-541468  
Door de thermokleding van ten Cate onder je kleding te dragen, blijf je tijdens 
de koudere dagen ook lekker warm.
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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 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

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.

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 18 DECEMBER T/M 24 DECEMBER 2021
Zat. 18 dec. 16.30u.    Rozenstaete; Eucharistieviering
Zon. 19 dec. 10.00u    Eucharistieviering m.m.v klein  Remember
  50 jarig huwelijksjubileum Cees en Jantien Koning-Fransen
Woe. 22 dec. 16.30u Viering door de week
Vrij. 24 dec. 15.30u  Eucharistieviering ‘Vigilie’.
  Deze dienst is ook bedoeld voor bewoners van de 
  Rozenstaete en Vijverstaete.
  Zang; Margreth Koning 

Er is een autovriendendienst, u kan worden gehaald en thuisgebracht. U wilt komen ?
Bel 0229-541217 op woensdagmiddag  van 14.00-16.00u of donderdag van 9.00-12.00u 

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 25 DECEMBER T/M  2JANUARI 2022
Zat. 25 dec. 05.30u.  Eucharistieviering m.m.v klein Remember
  10.00u Eucharistieviering m.m.v. klein Dominicuskoor
  12.00u Gezinsviering: zang door en voor kinderen
  14.00u Kerk open voor het bezoeken van de stal 
  voor de allerkleinsten…. (tot 15.00u)
Zon. 26 dec. 10.00u   Woord-, Gebed- en Communieviering m.m.v  Margreth Koning
Woe. 29dec.    16.30u   Vespers en Eucharistieviering, ( geen kaarten nodig)
Vrij. 31dec. 16.00u  Stille aanbidding tot 17.00u
   (Geen kaarten nodig.) 
Zon. 2 jan.   10.00u  Hoogfeest van drie Koningen.
 

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 

 

 

 

 

 
 

Dinsdag 09.00 – 21.00 uur De Goorn 72A, 1648 JS De Goorn
Donderdag 09.00 – 17.30 uur  info@hetkappershuys.nl
Vrijdag  09.00 – 17.30 uur 06 15 94 06 97
Zaterdag 09.00 – 13.00 uur www.het-kappers-huys.nl

Bel, of
maak

online je
afspraak
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LET OP: Er zijn per viering 125 plaatsen beschikbaar, u moet zich aanmelden en in 
het bezit zijn van een toegangskaart. De kaarten en het aanmelden kan na de 
viering van de 4e Advent of op de woensdag van 14.00-16.00u of donderdag 
van 9.00-12.00u. tel: 02254-451217.

De zitplaatsen zijn aangegeven. U draagt een mondkapje bij het bewegen in de kerk, dus 
ook naar de communie en terug. Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren.

EERSTE KERSTDAG 25 DECEMBER IN DE 
RK PAROCHIE VAN DE GOORN
Graag nodigen wij jullie: kinderen én ouders – jong 
en oud!- uit om aanwezig te zijn bij de bijzondere Ge-
zins-Kerstviering van 25 december om 12.00 uur. 

De viering staat in het teken van: Zien wij het licht? 
Wij willen de kinderen vragen een lichtje mee te nemen. 
Door bijvoorbeeld een glazen potje versieren en er een 
waxinelichtje (op batterij) in te doen. Tijdens de viering 
zullen wij deze bij de kerststal plaatsen en na de viering 

mag je hem weggeven aan degene met wie jij je warmte van het licht wil delen.

Op Roet telt haar zegeningen !

TERUGBLIK OP 2021
Eindelijk weer het vooruitzicht dat we  “SAMEN “ de 
Op Roet-draad oppakken waar we gebleven zijn. 
De eerste bijeenkomst was op zaterdagavond 2 oktober. 

De start met Zin- in- Muziek, SAMEN muziek afgewisseld door een verhaal- gedicht of anders. Het 
was een enorm geslaagde avond waarbij een aantal verzoeken werden beluisterd en we hadden 
het samen over: Tel je zegeningen! Het bracht onze inspiratie over: wat zijn die zegeningen dan en 
wanneer is het een zegening !!!!
Door middel van een kaartje waar een tekst op te lezen stond over een zegening,konden we met 
elkaar van gedachten wisselen.
Daarna op 13 november de Taize viering met het Thema:
Je bent mooi zoals je bent, ZÒ van deze tijd. Wat stellen we voor eisen aan ons zelf of door een op-
merking van een ander. Deze tijd is niet gemakkelijk en ook vaak hectisch,deze tijd vraagt ook veel 
geduld. En wat is het dan bijzonder als je jouw talenten gebruikt om de wereld mooier te maken !
Op Roet telt alle zegeningen, en is te- “ vrede”, nu is het jaar bijna voorbij en zijn we in afwachting 
van het nieuwe jaar. Daar kan niemand een uitspraak of voorspelling over uitspreken, maar natuur-
lijk gaan wij samen verder, voor iedereen tot Op Roet’s.
Hierbij onze hulp met een “Virusvrij menu” voor alle leeftijden
Harry- Nico- Bart- Anneke en Corrie wensen u hierbij fijne kerstdagen en tot SAMEN met Op Roet 
ook in 2022 !

PRODUCTIEMEDEWERKERS

LOGISTIEK MEDEWERKERS

ONDERHOUDSMONTEURS

OPERATORS

BAKKERS

Join our Bakery!

Scan mij!
BAKKERSWERK IS EEN SAMENWERKING TUSSEN BAKKERIJ PATER EN NEDFLEX

BAKKERIJPATER.NL

BEL/WHATSAPP NAAR 06-52377216

CONTACT@BAKKERSWERK.NL

BAKKERIJ PATER, KONINGSSPIL 25, AVENHORN
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Blok gevelreiniging

Blok uithakken en voegen

Blok impregneren

Blok algemene reiniging en 

onderhoud

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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KERSTGEDACHTEN VAN DE VOORZITTER.
Beste lezers van de Heraut. Het afgelopen jaar is wel een heel bijzonder jaar 
geweest. Vorig jaar was al bijzonder door de gevolgen van corona voor de 
activiteiten van de verenigingen en dus voor de kopij in de Heraut.  Ook dit 
jaar hebben we daar veel last van gehad. Veel ingrijpender was het overlijden 
van ons redactielid Annemarie Wijte ten gevolge van corona  begin dit jaar.  
En corona bleef ons parten spelen omdat slechts twee mensen bij elkaar moch-

ten komen volgens het beleid en de redactie op dat moment uit drie personen bestond. 
En ook nu leidt het tot onduidelijkheid. We weten bijvoorbeeld op het moment van schrijven nog 
niet of bezorgers die dat willen, langs de deur mogen met de kaartjes met nieuwjaarswensen en 
daarbij hopen dat u ze een fooi geeft.  (Een aantal bezorgers heeft aangegeven niet langs de deur 
te willen gaan en ontvangt een bescheiden(-er) bonus van ons.) En we zouden op 17 december 
‘s avonds (eindelijk) afscheid nemen van Hans Feld die jarenlang de herauten verdeelde over de 
bezorgers en van Ella Wijnker die begin dit jaar stopte als redactielid, maar … . Al deze kwesties 
zijn slechts peanuts vergeleken bij het overlijden van Annemarie. 
Ook in 2021 heeft u in de Heraut nieuws en aankondigingen van verenigingen en andere orga-
nisaties kunnen lezen. En ondernemers hebben met hun advertenties in de Heraut getracht u te 
overtuigen om klant bij hen te blijven of dat te worden. We hopen dat u met plezier en aandacht  
de Heraut hebt gelezen. Dat is dan dankzij de inzenders van de kopij én de inzet van onze redactie 
die de kopij beoordeelt en beslist over plaatsing. Een speciaal woord van dank aan de inzenders 
en de redactie!
De Heraut kent een eigen website: www.dorpsbladheraut.nl. De nieuwe Heraut wordt vrij snel na 
het verschijnen ook op de website geplaatst. Ook kunt u er oude Herauten nalezen. Stuur s.v.p. 
geen kopij naar de website. Het mailadres op de website wordt niet gebruikt door de redactie maar 
door Dick Snoek. Hij beheert namens het bestuur de website en gebruikt dat mailadres voor uw 
opmerkingen over de website of over de bezorging van de Heraut. 
De Heraut kan niet verschijnen zonder de financiële bijdrage van u, onze lezers, en van de gebrui-
kers van de Heraut. Ik dank u voor die bijdragen waardoor de Heraut 2021 financieel positief kan 
afsluiten en zonder financiële zorgen het jaar 2022 ingaat.
De Heraut kan ook niet verschijnen zonder redactie. Na meerdere oproepen in de Heraut heeft 
Yvonne Louwes zich gemeld en is toegetreden tot de redactie. We zoeken nog een vierde redactie-
lid. Schroom niet en meld u aan bij de redactie voor een vrijblijvende oriëntatie en kennismaking.

Ik wens  u, namens het voltallige bestuur, de redactie en drukkerij Zeeman 
in 2022 gezondheid en geluk en veel leesplezier met de Heraut. 

En, heeft u nieuws, publiceer het in de Heraut!

Jan Besseling, voorzitter stichting Dorpsnieuws Wester-Koggenland

OPBRENGST NSGK-COLLECTE  
Van 15 t/m 20 november 2021 hebben vrijwilligers in Koggenland ge-
collecteerd voor NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte 
Kind. De collectanten zijn langs de deuren gegaan en hebben, inclusief de 
digid collecte bussen,  € 2.663.11opgehaald. 

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 
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NSGK bedankt alle collectanten en alle gevers hartelijk voor deze geweldige bijdrage! 
Met dit geld steunt NSGK projecten op het gebied van spelen, sporten, leren en werken. Met als 
doel dat kinderen en jongeren kunnen meedoen in onze samenleving, sámen met hun leeftijdsge-
noten zonder handicap.
Hebt u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch nog een bijdrage overmaken? Dat kan 
door een SMS te sturen met de letters NSGK naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of 
met een online donatie via www.nsgk.nl.

HARDLOOPVRIENDEN,
Als er niets tussen komt gaat de st. George cross in Spierdijk door. De loop 
wordt gehouden op zondag 12 december vanaf het sportcomplex van st. 
George in Spierdijk

Inschrijven kan vanaf 10 uur en alle coronamaatregelen worden in acht ge-
nomen.

De jeugd tot 12 jaar start om 11.00 uur voor een rondje van ongeveer een kilometer, de grotere 
jeugd tot en met 18 jaar en de trimmers starten om 11.20 uur voor een rondje van ongeveer vier 
kilometer en echte kilometervreters door de prut starten om half twaalf voor een ronde van onge-
veer acht kilometer.
KOMT ALLEN.

Namens het comité, J. van Kampen.

SOGGES GAAT OOK VOLGEND JAAR DOOR IN DE 
VIJVERHOF!
Met het einde van het jaar in zicht is het tijd om terug 
te blikken op (alweer) een ongewoon jaar. In het begin 
van 2021 was de winkel ruim 3 maanden gesloten. Ont-
zettend jammer voor iedereen die onze winkel zo graag 
bezoekt, jammer voor de vrijwilligers die met veel plezier 
voor Sogges aan het werk zijn en ook ontzettend jammer 
voor de bakkers in Oeganda. Met dat het voorjaar werd 

mochten alle winkels weer open en zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan. Gelukkig wist u 
ons opnieuw weer te vinden!
Al met al kunnen we tevreden terugkijken op een jaar waarbij we diverse themaweken hebben 
georganiseerd: Pasen, Midzomerweek, Poppen, Lappen 5-daagse, Pannenweek en ook nog de 
éénmalige loodsverkoop vanwege onze verhuizing.
Ook voor volgend jaar staan er diverse themaweken op de agenda dus hou de dorpsbladen en 
facebook in de gaten!
De komende 2 weken staan geheel in het teken van de Kerst dus kom langs als het u nog aan iets 
feestelijks of iets moois ontbreekt voor op de Kersttafel of voor onder de Kerstboom!

Zoals eerder gemeld zijn we voor de inname van goederen van locatie veranderd. Sinds kort zijn 
we gevestigd op West 99 te Avenhorn. U kunt daar op de zaterdagen terecht tussen 09.00 en 
12.00 uur om uw tweede kans spullen bij ons aan te leveren. 

SAMO bouw, samenwerkende montagebedrijven in de bouw, 
in samenwerking met TNF Installati etechniek B.V.

SAMO bouw is een jong, fl exibel en dynamisch onafh ankelijk bedrijf. 
Wij zijn op zoek naar:

Ervaren Monteurs, die willen verzelfstandigen en/of

ZZP ers die zich willen organiseren, je staat er nooit alleen voor

Wij verzorgen alle zaken om te verzelfstandigen, zoals kvk, belasti ng e.d.
- Daarna zorgen wij ook voor werk, dat we samen met eventueel eigen werk 
   coördineren
- Zodat de zorg van geen werk een vanzelfsprekendheid is
- Doen de administrati e: o.a. de facturering.

Wat bieden we nog meer:
- Collecti eve verzekering, planning, gereedschap
- Wij hebben de krachten gebundeld met diverse montage bedrijven en zijn al 
   ruim 25 jaar onderweg. 

Wij zoeken monteurs die vaardigheid bezitt en in:
- Loodgieterswerk, riolering, sanitair, CV, dak-zinkwerk, electra, airco/venti lati e
- Zelfstandig en ook in teamverband kunnen werken
- Je beschikt over of studerende voor vakdiploma CO-certi fi cering en VCA.

SAMO bouw is gevesti gd in De Goorn en bestrijkt de provincie Noord-Holland. 

Is dit wat je zoekt? 
Neem dan contact op met dhr. Fred Konijn voor een vrijblijvend gesprek.

info@samobouw.nl of telefonisch 0229-544500 of 06-54348706
www.tnf-installati etechniek.nl

Industrieterrein Vredemaker-Oost, Hand-Eg 2a De Goorn
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Alvast goed om te weten: zaterdag 18 december is de laatste zaterdag van dit jaar dat we 
spullen innemen. De maand januari zijn we gesloten; vanaf zaterdag 5 februari 2022 gaan de 
deuren weer open op West 99. De winkel is uiteraard wel gewoon geopend. 

Het gehele team van Sogges wenst u een allemachtig prachtig 2022 toe!

De gehele opbrengst van Sogges 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

KOGGENLANDERS IN DE PEN
Sint en Piet gingen op 5 december op pad, om de kinderen in Berkhout en Bobeldijk te bezoeken. 
Overal waar de vlag uithing, stopten Sint en Piet even om met de kinderen (en hun ouders) een 
praatje te maken.
Ook wie er door corona binnen moest blijven, kon rekenen op een lach en een zwaai van Sinter-
klaas en Piet.

BIJNA JARIG! 
Speculaas
Afgelopen weken heeft onze speculaasactie plaatsgevonden. Ondanks het feit 
dat we niet huis-aan-huis onze lekkernij aan de man/vrouw konden brengen, 
heeft u in groten getale via onze webshop speculaas gekocht. Ook de onder-
nemers in de regio hebben ruim voldoende speculaas besteld.
Hartelijk dank hiervoor!

  

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

¨Doe het zelf dogwash¨ 
aanwezig  in de winkel met:

* keuze uit 6 biologische shampoos
* elektrisch verstelbaar bad

* elektrisch verstelbare trimtafel
* Droger aanwezig

* 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        

Dierenspeciaalzaak Ringe
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Benefietconcert
Helaas ging dit concert op 3 december jl. met Heilooër Harmonieorkest Caecilia en Symfonisch 
Harmonieorkest Amsterdam door Corona niet door. Het concert zou geheel in het teken staan 
van opbrengsten voor de behandeling van Lex Bak. Onze oud slagwerkdocent is geveld door een 
zeldzame vorm van kanker en zijn behandeling kost enorm veel geld. Wilt u alsnog doneren? Dan 
kan dat via: https://www.lexbak.nl

Jarig!
Het is bijna zover: Kunst naar Kracht viert volgend jaar haar 100-jarig bestaan! Opgericht op 22 
mei 1922 is de vereniging een eeuw oud. Maar zo voelt het niet; Kunst naar Kracht is nog een 
bruisende brassband met (jonge)muzikanten die samen plezier hebben in het maken van muziek. 
Onze jubileumcommissie is al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen op dit jubileum. Je 
wordt tenslotte maar één keer 100, dus dat willen we groots vieren. 

Om dit heugelijke feit te vieren worden in 2022 diverse (muzikale) activiteiten georganiseerd.
U bent van harte uitgenodigd om dit feest samen met ons te vieren. Hieronder een overzicht van 
de activiteiten. Noteert u deze vast in uw agenda:

Zondag 16 januari Openingsconcert jubileumjaar
 Zaal Dolleburg - aanvang 14.00 uur

Zaterdag 19 maart Reünie voor (oud) leden Kunst naar Kracht
 Verenigingsgebouw de Koperblazer

Zondag 27 maart Beschermclub concert (excl. voor leden beschermclub)
 Zaal D’ Ontmoeting

Zaterdag 21 mei Brass Night m.m.v. diverse brassbands
 Dorpshuis Grosthuizen

Zaterdag 25 juni Jubileumconcert m.m.v. artiest
 Parkschouwburg Hoorn (kaartverkoop start begin 2022)

Zaterdag 09 juli Regio Muziek Festival m.m.v. regionale HaFaBra orkesten
 Asveldje De Goorn

Zaterdag 19 nov.  Play inn m.m.v. Yamaha artiesten
 Cultuurkoepel Heiloo

Zaterdag 17 dec. Kerstconcert
 Rk kerk De Goorn

Tevens brengen wij in 2022 ons eigen jubileumbier uit. In samenwerking met brouwerij de 
Lepelaer in Oudesluis hebben we een tripple- en een blond bier ontwikkeld. Gedurende heel 2022 
zal dit jubileumbier verkrijgbaar zijn tijdens evenementen en via onze webshop.
Meer informatie over dit speciale bier en hoe te bestellen volgt in een volgende Heraut.
Ook zullen we een speciale jubileumloterij gaan houden. Momenteel zijn we volop bezig met de 
voorbereidingen hierop. Ook hierover volgt later meer nieuws.

Zo wordt 2022 een gedenkwaardig muzikaal jaar waarin we onze 100ste verjaardag graag samen 
met u vieren. We hebben er zin in! Zie ook: https://bbknk.nl

SLAPELOOS ?

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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Avenhorn – 

Nu de bomen kaal 
zijn en hun blade-
ren overal liggen 
en zelfs zorgen 
voor uitglijden, is 
het geweldig dat 
de gemeente zorg 
heeft voor het op-
ruimen.

 Groet Corrie Bos.

BERKHOUT-BOBELDIJK

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Ons bestuur zoekt dringend naar vrijwilligers die, na een gedegen 
inwerkperiode, een bestuurstaak op zich willen nemen. “DRUK, 
DRUK, DRUK, maar wij hebben jou echt nodig.”

Wij zoeken gegadigden voor het voorzitterschap en een secretaris. 
Na zo vele jaren actief te zijn geweest voor onze Zonnebloemafdeling, zijn deze bestuurders toe 
aan een nieuwe uitdaging. Onze levendige afdeling bestaat 32 jaar, telt 20 vrijwilligers die sa-
men het contact onderhouden met veelal alleenstaande senioren, zieken en de bewoners van “de  
Berkenhof”. Onder normale omstandigheden organiseert onze afdeling voor deze doelgroep aller-
lei activiteiten in en rondom ons dorp en verrast hen door het jaar heen tijdens feestelijke dagen 
met een aardige attentie en lekkernij.

Wil jij ook maatschappelijk actief zijn voor onze ouderen (zij zijn je zó dankbaar), laat dan je stem 
horen en kandideer je voor een van onze bestuursfuncties. 

Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Tilly van der Weij tel. 0229 551 882
en Peter Karreman tel. 0229 551 447 of e-mailen naar: 
zonnebloem.berkhout-bobeldijk@pjk47.tweak.nl

Er kan zoveel meer…

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een gelukkig 2022!

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

Van tot en met zijn wij gesloten.
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We kijken hier op een stukje van de Grosthuizer en Oudendijker Kathoek, met daarbij mooi zicht 
op de Slimdijk (rechts, uitlopend in de Oudendijk). De foto is waarschijnlijk genomen in 1952. 
Links, net buiten de foto, ligt de klucht van Grosthuizen. De weg onderin loopt door naar waar nu 
‚Schoenmaker & Zonen‘ en het kruispunt te vinden zijn. Deze weg is later wel een stuk verlegd, 
waardoor er meer ruimte kwam voor de bedrijvigheid die er tegenwoordig huist. Het bermhuisje 
linksboven heeft het veld moeten ruimen, maar het huis ertegenover staat er nog wel (al is deze 
wel aan de achterkant verbouwd). Een leuk feitje: de naam van de Slimdijk wijst op de kronkelig-
heid van het dijkje. ‚Slim‘ betekende namelijk vroeger ‚niet recht‘. 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

KBO DE GOORN / AVENHORN
De “ouderenvereniging” KBO in De Goorn en Avenhorn bestaat al ruim 60 
jaar met nu nog bijna vijfhonderd leden, tussen de 50 en 100 jaar.
We maken deel uit van KBO NH en er wordt samengewerkt met de KBO’s 
uit de Regio. Vanuit KBO NH  wordt een Magazine uitgegeven. Dit Magazine 
wordt door vrijwilligers van de afdeling De Goorn / Avenhorn onder de leden 
rondgebracht 
Belangrijk is de belangenbehartiging en zorg voor elkaar. 

Op de site van KBO NH is te zien op welke terreinen de KBO actief is.

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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Plaatselijk is de ledenadministratie, het rondbrengen van het Jaarprogrammaboekje,  Magazine en 
de Memo, wat er betreffende maand gebeurt, kaartje of een bloemetje bij jubilea en verjaardagen, 
belasting teruggaaf formulier invullen, maar helaas ook bij verdrietige gebeurtenissen, goed 
geregeld. Op de donderdagmiddag vindt in de grote zaal van de Rozenstaete in De Goorn onze 
contact middag plaats met diverse thema’s, middagen met klaverjassen, muziek, workshops, film 
en bingo. Het jaarlijkse busuitje is voor veel leden de kers op de taart. De Sinterklaasmiddag is altijd 
verrassend en gezellig en kort voor Kerstmis wordt een sfeervolle middag of dag georganiseerd bij 
Zaal Dollenburg en staat in het teken van samenzijn en gezelligheid en is daar zoals altijd goed 
verzorgd. 
De activiteitencommissie houdt zich bezig om die contactmiddagen invulling te geven. Dit is leuk 
werk om uit te zoeken. Omdat enkele mensen van deze commissie en het bestuur zich al jaar in 
jaar uit bezig houden met het plannen van de activiteiten zijn wij als KBO op zoek naar “jongere” 
mensen die misschien nog wat tijd over hebben of nog een invulling zoeken om bezig te zijn en 
zich misschien in willen zetten in de vereniging. Nieuwe ideeën zijn daarbij van harte welkom. 
Dus jongere ouderen vanaf 50 jaar kunnen zich als lid van deze commissie, of zich als lid van het 
bestuur, aanmelden om mede zorg te dragen voor een levendige vereniging. De mogelijkheid om 
eens een middag vrijblijvend de activiteiten te bezoeken of een bestuursvergadering mee te maken 
om te kijken hoe het er toe gaat is altijd mogelijk. De gezelligheid staat altijd voorop tijdens deze 
bezigheden.
Voor vragen of verdere informatie kunt u altijd terecht bij Johan van Loodam,  
telefonisch: 06-46663894 of per email: loodam1@gmail.com

 Het bestuur van KBO De Goorn / Avenhorn  

 wenst u een zalig Kerstfeest   

 en een voorspoedig Nieuwjaar

WESTFRIESE KERSTMAALTIJD
De agrarische sector samen met de LTO West-Friesland introduceert een kerstbox waar in West-
friese ingrediënten met recepten voor uw kerstmaaltijd in zit  De actie is in kader van boeren en 
tuinders pakken uit. 
Misschien zitten we allemaal weer thuis. Toch willen we lekker eten maar niet de gehele dag in 
de keuken staan. Maar wat is leuker om te koken met producten die rondom je huis wordt geteeld 
of geproduceerd. In West-Friesland hebben we heel veel mooie producten van de beste kwaliteit. 
Wat is er leuker om te kunnen vertellen waar het voedsel vandaan komt. De producten zijn vers en 
daardoor zijn ze langer houdbaar en niet te vergeten door de versheid zit aan de producten meer 
smaak. In het kader van Boeren en tuinders pakken uit is er in West-Friesland de Kerstbox ontwik-
keld om u te helpen  een heerlijke 4 gangen diner te bereiden. U kook 90% van de gerechten de 
dag voor de kerst zodat u op de eerste kerstdag alleen nog de finish touche hoeft te doen. Er is een 
keuze van varkensvlees of vegetarisch. De bestellingen gaan per 2 of 4 personen. De ophaal datum 
is 23 de gehele dag of 24 december tot 12 uur. Bij het Proevkantoor Lutjebroek en Vriend in Ben-
ningbroek. Vanaf 2 december kunt u een box reserveren. Wij zoeken nog vrijwilligers die ons wil-
len helpen. Wilt u helpen, neem dan contact op met Trude Buysman trudebuysman@gmail.com. 

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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In de box van 2 personen zitten houdbare 
producten die voldoende zijn voor 4 per-
sonen, deze producten zijn niet deelbaar. 
Daarom is de 2 personen box ook duur-
der. We willen u echter helpen om niets 
weg te gooien en in de week voor kerst 
krijgt u een email met tips waar u ver-
schillende producten nog meer voor zou 
kunnen gebruiken. Veel producten spre-
ken voor zichzelf maar we willen niet 
meehelpen aan de voedselverspilling. 

Kijk voor meer info op 
www.boerenentuinderspakkenuit.nl

HALLO TONEELLIEFHEBBERS, 
Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, hebben wij de voorstel-
lingen van Scrooge moeten annuleren. Toen we in september begonnen 
met repeteren zag het er nog redelijk goed uit, maar gaande weg zagen 
wij ook wel in dat het weleens heel moeilijk zou worden en in ons 
achterhoofd hielden we er al een beetje rekening mee dat het weleens 
niet kon doorgaan. Wij als vereniging vinden ook dat gezondheid voor 
een avondje toneel gaat. Hoe het nu verder met toneel gaat verlopen 

weten wij natuurlijk nog niet, maar de Scrooge dinershow willen we jullie niet onthouden en voor 
volgend jaar op de kalender zetten. 

Wij wensen iedereen een fantastische decembermaand toe en een mooi en gezond nieuwjaar. 
TOI – TOI – TOI allemaal. WWW.TONEELDEGOORN.NL

Tot ziens bij onze leuke vereniging.

 Bestuur toneelvereniging Nieuw Leven.

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

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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HALLO BILJARTLIEFHEBBERS.
Zoals jullie weten proberen wij als biljartvereniging DSK alle jaren het open biljarttoernooi van De 
Goorn in het Sportcafe van de Koggenhal te organiseren. 
Door de huidige corona maatregelen gaat het deze editie weer niet lukken. Omdat we niet weten 
of er voor de aankomende feestdagen versoepelende regels komen, is het eigenlijk niet te organi-
seren. Hopelijk gaat het virus weer eens verdwijnen en kunnen we het volgend jaar weer spelen.
Voor de komende feestdagen wensen wij u allen mooie dagen en een goed en vooral een gezond 
2022.

Met vriendelijke biljart groeten, Mick Knijn.

– SINT – KERST – NIEUWJAAR – 
Voorgaande bericht in de HERAUT waren wij positief over aanstaande wed-
strijden en demo’s.
Na de persconferentie van 12-11 veranderde alles, zijn ook de openingstij-
den veranderd in café de Ridder. Dat vergt enige aanpassingen, oké…Toch 
blijven we positief…

*  diegene die willen, kunnen ‘vrij’ spelen op 1,5 meter afstand.
* een dorpsgenoot wil zich als nieuw lid aanmelden.
* Sinterklaas is ook even langs geweest bij de kolvers... 
 
Vol, poedel, stipper, broodkolver
pennen, potenbal, niet goed ‘an’
Je hoeft Sint niets te vertellen
Want in kolf is hij echt dé man

In zijn, sportieve jaren
Stond Sint graag op de kolfbaan
Niet met een kliek, maar met z’n staf!
Echt waar, je had h’m moeten zien gaan

Het doet Sint dan ook veel plezier
Dat jij zijn passie met hem deelt
Ook jij wordt blij van de kolfsport
‘t Is iets wat nooit verveelt

Regelmatig ziet Sint je gaan
Op de kolfbaan met Sint zijn hulppieten
Punten score gaat je goed af
Ja, dat is echt genieten!

Sint zegt dan ook: je bent goed bezig
Ga hier lekker lang mee door
Want mensen die aan kolf doen
Hebben bij Sint een streepje voor
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Lieve mensen, 

volgend jaar gaat het vast allemaal 
weer een stukje beter…

Fijne KERSTDAGEN  
en voor het nieuwe jaar 2022  

wensen wij een ieder: 
veel liefde, begrip, respect, gezondheid 

en sportiviteit met elkaar !!

Namens alle leden van Kolfvereniging de Ridder St. Joris Berkhout

Een sportieve groet, Ina Jong

Info:
T Ina 06-28 99 31 08 of Tine 0229-55 18 75

M kolfver.rsjberkhout@hotmail.nl
Of www.kolfbond.nl

HELAAS GEEN KERSTCONCERT .
U heeft het natuurlijk al begrepen. Ik had u beloofd om in een volgende editie 
uitgebreid te informeren over ons kerstconcert op 19 december, maar COVID 
gooit weer roet in het eten. 
De aangescherpte coronamaatregelen van de regering dwingen ons om het 
concert te cancelen.
Hoe jammer wij het ook vinden en hoe graag wij u de prachtige kerstliederen 

hadden willen laten horen, we moeten ons hierbij neerleggen .
Repetities worden ook stopgezet want vanaf 17.00 uur zijn de groepsbijeenkomsten op amateur-
niveau niet lange toegestaan.  
We hopen natuurlijk dat wij in januari 2022 weer kunnen gaan starten met repeteren en ons kun-
nen gaan richten op ons concert in november.
In deze donkere en lastige tijden heeft de muziekcommissie gekozen voor lichte en komische 
koormuziek en koorwerken uit de opera “Cavaleria Rusticana” van Mascagni.
U moet dus nog even geduld hebben voor u KOGGEKLASSIEK kan horen optreden, maar het 
wachten zal worden beloond.
Wij geven niet op, wij blijven zingen.

Wij wensen u ondanks alle beperkingen fijne, gezellige feestdagen.

Namens KOGGEKLASSIEK, Joke Blom.

MEER DAN 110 JAAR BOUWEN

Tel.: 0229-572877
WITWOGNUM.NL

Wij zijn per direct op zoek naar een service medewerker bouw.  
Ben jij die creatieve duizendpoot? Aarzel niet en bel ons! Wij bieden 
een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de 
Bouw CAO en leuk en afwisselend werk in een prettig team.  
Kijk op onze website voor meer informatie en hoe je kunt solliciteren.

WIJ ZOEKEN EEN SERVICEMEDEWERKER
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DE GOORN – KBO

De laatste middag van de KBO werd 
verzorgd door Elena Abasi.
Met behulp van dia’s vertelde zij over haar 
thuisland, Rusland.
Ook deelde zij zuurtjes uit, afkomstig uit 
Rusland en werden gebouwen besproken 
uit Sint Petersburg en Moskou.
Zij sprak gelukkig vloeiend Nederlands, een 
zeer leerzame middag.

 Groet Corrie Bos

HET OOSTEINDE OMSTREEKS 1960

We kijken op het Oosteinde in de richting van Hoorn.
Het penhuisje dat we aan de rechter kant zien is gesloopt bij gelegenheid van de wegverbreding in 
de zeventiger jaren. Het voormalig Vivo-winkeltje hebben we links van het midden in beeld met 
daarnaast het huis luisterend naar de naam: ‘Carpe Diem’.
De bungalow die we uiterst links zien en waarvan de voortuin vakkundig ingericht wordt, heeft 
huisnummer 58.
Dit en meer ziet u op ‘HKBB.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl.

Co Beemsterboer
06-44564158

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

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

   

Er wordt gewerkt met

   Danielle Bron    Meerval 27    1633 DB Avenhorn
   06-10635078 danielle.knippenenzo@gmail.com
   www.danielleknippenenzo.com

 Openingstijden: 
 Dinsdag    9.00 - 18.00 uur
 Woensdag    9.00 - 21.00 uur
 Vrijdag    9.00 - 18.00 uur
 Zaterdag    9.00 - 15.00 uur
 Openingstijden kunnen afwijken.

Knippen en Zo 
 

  

Openingstijden: (per 1 januari 2015)

maandag 13.00-21.00 uur

dinsdag 09.00-18.00 uur

vrijdag 09.00-18.00 uur

zaterdag om de week

 

09.00-15.00 uurEr wordt gewerkt met

Danielle Bron       Meerval 27 1633 DB Avenhorn
moc.liamg@ozneneppink.elleinad       87053601-60  

Knippen 
     enZo     

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? 
Wij helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar 
moet het uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie 
opdoen, je kan ons woonmagazine gratis afhalen in onze 
winkel. Ben je niet in de gelegenheid om langs te komen? 

Vraag het magazine dan aan via onze website.

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 

 

Vind jij het samenstellen van je droominterieur best lastig? Wij 
helpen je er graag bij. Gewoon bij je thuis, want daar moet het 
uiteindelijk allemaal gebeuren. Alvast wat inspiratie opdoen, je kan 
ons woonmagazine gratis afhalen in onze winkel. Ben je niet in de 
gelegenheid om langs te komen? Vraag het magazine dan aan via 
onze website. 
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Persbericht, november 2021  

 
Bestuur Stichting Kerstactie Westfriesland stopt na 10 jaar 
Nog één keer knallen tijdens jubileumeditie  
 
Nog even en het is december, wat zou het fijn zijn als we de feestdagen kunnen vieren zonder allerlei 
beperkende maatregelen.  Naast gezellig samenzijn met familie en vrienden denken we daarbij natuurlijk 
aan overvloedig eten en drinken. Iets wat voor veel gezinnen echter niet zo vanzelfsprekend is. Zij leven 
rond de armoedegrens en ondervinden hiervan dagelijks de gevolgen, die zeker voor de kinderen vaak 
schrijnend zijn.  
Zonder ontbijt naar school, geen geld voor een winterjas en niet kunnen sporten met vriendjes; het zijn 
maar enkele voorbeelden. De kerstdagen zijn voor deze kinderen niet anders dan alle andere, want ook in 
december hebben hun ouders grote moeite om rond te komen.  
 
10-jarig jubileum en tevens laatste editie 
Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt sinds 10 jaar voor een lichtpuntje door Westfriese gezinnen in een 
moeilijke financiële positie rond de kerstdagen een goedgevuld kerstpakket aan te bieden. Het pakket is 
vooral gericht op kinderen en bevat naast de dagelijkse levensmiddelen natuurlijk lekkere dingen, 
verzorgingsartikelen en zelfs wat cadeautjes.  
Om diverse redenen heeft het zeskoppige bestuur besloten dat deze jubileumeditie de laatste keer is. Trots 
op wat er de afgelopen 10 jaar is bereikt, is het nu op zijn Westfries gezegd ‘mooi weest’. Een groot woord 
van dank gaat naar alle enthousiaste vrijwilligers en sponsoren die betrokken zijn geweest bij de stichting. 
Zonder hun hulp en steun hadden we de actie niet kunnen realiseren en vele kinderen die in armoede 
opgroeien hebben we op deze manier toch mooie herinneringen aan het kerstfeest kunnen geven!      
 
De limiet van ongeveer 250 gezinnen is inmiddels bereikt, waardoor we kunnen spreken van een 
succesvolle laatste editie! Inschrijven voor een kerstpakket is dus helaas niet meer mogelijk.    
 
Sponsoring en steun is ook voor deze laatste editie nog van harte welkom. 
Contact en meer info: info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl | www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl 
Facebook: www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland  
 

BESTUUR STICHTING KERSTACTIE WESTFRIESLAND STOPT NA 10 JAAR
Nog één keer knallen tijdens jubileumeditie
Nog even en het is december, wat zou het fijn zijn als we de feestdagen kun-
nen vieren zonder allerlei beperkende maatregelen. Naast gezellig samenzijn 
met familie en vrienden denken we daarbij natuurlijk aan overvloedig eten 
en drinken. Iets wat voor veel gezinnen echter niet zo vanzelfsprekend is. 

Zij leven rond de armoedegrens en ondervinden hiervan dagelijks de gevolgen, die zeker voor de 
kinderen vaak schrijnend zijn. Zonder ontbijt naar school, geen geld voor een winterjas en niet 
kunnen sporten met vriendjes; het zijn maar enkele voorbeelden. De kerstdagen zijn voor deze 
kinderen niet anders dan alle andere, want ook in december hebben hun ouders grote moeite om 
rond te komen. 10-jarig jubileum en tevens laatste editie Stichting Kerstactie Westfriesland zorgt 
sinds 10 jaar voor een lichtpuntje door Westfriese gezinnen in een moeilijke financiële positie rond 
de kerstdagen een goedgevuld kerstpakket aan te bieden. 
Het pakket is vooral gericht op kinderen en bevat naast de dagelijkse levensmiddelen natuurlijk 
lekkere dingen, verzorgingsartikelen en zelfs wat cadeautjes. Om diverse redenen heeft het zes-
koppige bestuur besloten dat deze jubileumeditie de laatste keer is. Trots op wat er de afgelopen 
10 jaar is bereikt, is het nu op zijn Westfries gezegd ‘mooi weest’. Een groot woord van dank gaat 
naar alle enthousiaste vrijwilligers en sponsoren die betrokken zijn geweest bij de stichting. Zonder 
hun hulp en steun hadden we de actie niet kunnen realiseren en vele kinderen die in armoede 
opgroeien hebben we op deze manier toch mooie herinneringen aan het kerstfeest kunnen geven! 
De limiet van ongeveer 250 gezinnen is inmiddels bereikt, waardoor we kunnen spreken van een 
succesvolle laatste editie! Inschrijven voor een kerstpakket is dus helaas niet meer mogelijk.
Sponsoring en steun is ook voor deze laatste editie nog van harte welkom.
Contact en meer info: info@stichtingkerstactiewestfriesland.nl | 
www.stichtingkerstactiewestfriesland.nl
Facebook: www.Facebook.com/Stichtingkerstactiewestfriesland

DRY JANUARY: ZEG ‘JA’ TEGEN EEN ALCOHOLPAUZE

IN CONTROL OF ALCOHOL & DRUGS EN IKPAS PROMOTEN ALCOHOLPAUZE IN JANUARI
De dagen worden korter, je zit meer binnen en je wilt het thuis gezellig maken. Aan het 
eind van de middag schenk je een welverdiend glas rode wijn in. Dat hoort bij deze tijd 
van het jaar, toch? Of is het stiekem een gewoonte geworden? In Control of Alcohol & 
Drugs en IkPas dagen je uit om je alcoholgebruik in januari op pauze te zetten. Word je 
bewuster van je drinkgedrag en ervaar wat een pauze doet voor je gezondheid. Doe jij 
ook mee met Dry January? 

Veel mensen drinken dagelijks alcohol. Dat kan variëren van 1 glas per dag tot (meer dan) 20 
glazen per week. In Noord-Holland Noord drinkt 85,4% van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar 
weleens alcohol (volwassenenmonitor GGD HN 2020). Van deze volwassenen is 10,8% een zware 
drinker; dat wil zeggen minimaal één keer per week zes of meer glazen alcohol op één dag voor 
mannen en minimaal vier of meer glazen voor vrouwen. Daarnaast valt 17,4% van de volwasse-
nen in de categorie overmatige drinker; waarbij mannen meer dan 14 glazen alcohol per week 
drinken en vrouwen meer dan 7 glazen. Dit zijn de zogenaamde gewoontedrinkers met een hoge 
consumptie. Voor de meeste mensen ligt het aantal consumpties gelukkig een stuk lager. 

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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Bewuster van alcoholgebruik
Vaak is alcohol drinken gewoontegedrag geworden. Een glas wijn of bier drinken is nu eenmaal 
lekker ter ontspanning. Maar wat nu als we in de maand januari helemaal geen alcohol drinken? 
Zou het moeilijk zijn om de alcohol te laten staan? Heeft het écht een positief effect op het li-
chaam? Met IkPas daag je jezelf uit om tijdens Dry January geen alcohol te drinken. Samen met 
duizenden anderen ga jij deze uitdaging aan. Hierdoor word je je bewust van je alcoholgebruik en 
besef je dat dat glas wijn bij het eten een gewoonte is en geen bewuste keuze. Daarnaast merk je 
vaak ook fysieke voordelen, je voelt je fitter, slaapt beter en verliest misschien ook wat gewicht. 

In Control of Alcohol & Drugs 
IkPas wordt in december en januari in onze regio uitgedragen door ‘In Control of Alcohol & Drugs’. 
Dit is een samenwerking van de 17 gemeenten uit Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noor-
den, Veiligheidsregio NHN, LINK jongerenwerk, Brijder Jeugd en GGZ NHN. Via (sociale) media 
roepen zij zoveel mogelijk mensen op om mee te doen aan Dry January. Daarnaast kun je vanaf 
deze week op straat IkPas posters tegenkomen en wordt de actie gepromoot via diverse partners 
en zorgverleners.  

IkPas helpt
Je wordt niet gevraagd om nooit meer alcohol te drinken, maar om 
je alcoholgebruik op pauze te zetten. Succesvol pauzeren tijdens Dry 
January kan een uitdaging zijn. In die dertig dagen ligt er een dipje 
op de loer. Door je aan te melden bij IkPas ontvang je tips, artikelen, 
recepten en badges die je helpen en stimuleren om de maand januari 
geen alcohol te drinken. Je inschrijven voor Dry January verhoogt 
daarmee de kans op een succesvolle alcoholpauze aanzienlijk. Doe 
alleen mee of als team. Stimuleer vooral je familieleden, vrienden of 
collega’s om ook mee te doen. Zo wordt de uitdaging voor iedereen 
leuker en makkelijker!  

Nieuwsgierig geworden of jij Dry January volhoudt? Meld je vanaf nu aan via www.ikpas.nl.

AGENDA 15-12 T/M 12-01

Dag Datum: Tijd: Plaats: Activiteit:
Woe 15-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 16-12 Zaal open 13.45 u. De Goorn, Rozenstaete KBO. Kerstmiddag 
Za 18-12 8.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 18-12 9.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 18-12 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 19-12 17.00 uur Dolleburg Afgelast: Dinershow Scrooge
   De Goorn 
Zo 19-12 15.00 uur Parochiekerk Afgelast: Kerst met 
   De Goorn Koggeklassiek
Za 25-12 8.30 uur De Goorn GEEN OUD PAPIER
Za 25-12 8.30 uur Berkhout/Westeinde GEEN OUD PAPIER
   Vanaf Concordia 
Woe 29-12 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

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

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

Nu ook 2de hands elektrische fietsen 
die zijn  ingeruild op een scootmobiel
 vanaf €900,- (altijd 3/4 op voorraad)

Onderhoud voor in de 
winter aan uw scoot?

 Nieuw of 2de hands scootmobiel 
altijd +/- 40 op voorraad.

Mango Mobiliteit West-Friesland
Kerkstraat 9 • 1621 CW Hoorn
Tel: 085-0404828
info@mangomobilitywestfriesland.nl
https://www.mangomobility.nl

mango hulpmiddelen
& mobiliteit
Hoorn
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 2022   

Woe 05-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 06-01 Zaal open 13.45 u. De Goorn Rozenstaete KBO- Klaverjassen
Za 08-01 8.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 08-01 8.30 uur Berkhout/Westeinde OUD PAPIER
   Vanaf Concordia 
Zo  9-1 11.00 uur Berkhouter kerk Nieuwjaarsconcert 
    De Volharding
Woe 12-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN   
 
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Zo 16-1 16.00 uur Zaal Dolleburg Openingsconcert jubileumjaar 

Brassband Kunst naar Kracht
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

Wij danken iedereen voor het meeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en trotse opa

SIMON LAAN

Uw warmte en betrokkenheid hebben ons goed gedaan tijdens deze verdrietige periode.

Gerda Laan-Laan
Barry & Nathalie
Troy, Jill
Diane & Niels
Maud, Ties

Avenhorn, 4 december 2021

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! www.kinderfonds.nl
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Het einde van 2021 is in zicht....

een jaar waarin mijn Johan
vader van Patrick en Yvonne

en opa van Romy, Jessy en Charlie,
het leven heeft moeten loslaten op 29 juli.

De vele mooie kaarten, bloemenstukken en persoonlijke woorden gaven ons veel steun. 
Het betekent veel voor ons te mogen voelen dat Johan niet alleen voor ons maar ook voor 
vele, vele anderen veel betekend heeft.

Dit, samen met de steun en de praktische hulp, soms ook uit onverwachte hoek, was als 
een warme deken die ons in deze moeilijke periode de kracht gaf die we nodig hadden. 
Hiervoor willen we eenieder graag hartelijk bedanken.

We wensen u fijne, warme feestdagen toe en een goed maar vooral gezond 2022.

Frida, Patrick, Yvon,
Romy, Jessy en Charlie Schouten

Regenboogforel 3, 1633 DG Avenhorn

Wij willen via deze weg iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, atten-
ties, mooie viering en de prachtige erepoort die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig 
huwelijk.

Voor ons is dit allemaal heel bijzonder geweest. En dat in deze tijd van corona waardoor we 
het toch op een andere manier hebben gevierd. Maar wat hebben we ervan genoten.

 Liefs, Koos en Ada Bakker-Vlaar

Tevens wensen wij u allen een zalig kerstfeest en alle goeds voor 2022!

Lieve mensen,

Na een aantal jaren in volle tevredenheid aan de Rietvoornlaan in Avenhorn te hebben ge-
woond, ben ik nu verhuisd naar Bavohof 6, 1645 VP Ursem.

Ik wens u allen Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2022 toe.

Hartelijke groet van Mien Pronk-Beemster

DONDERDAG 23 DECEMBER:
VAN 18.00-20.00 uur:

MOONLIGHT SHOPPING 
10% KORTING *

VRIJDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND

8.00-19.00 GEOPEND

ZATERDAG 25 DECEMBER:
1e KERSTDAG

HELE DAG GESLOTEN

ZONDAG 26 DECEMBER:
2e KERSTDAG

11.00-18.00 GEOPEND

VRIJDAG 31 DECEMBER:
OUDJAARSDAG

8.00-19.00 GEOPEND

ZATERDAG 1 JANUARI:
NIEUWJAARSDAG

HELE DAG GESLOTEN

*UITGEZONDERD: ROOKWAREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN, 
ZUIGELINGENVOEDING, MEDICIJNEN, SERVICE ARTIKELEN, 

KADOKAARTEN, BLOEMEN PLANTEN

Speciale Kerstaktie in samenwerking met Slagerij 
Daan Ruijter en alleen bij Spar Tijms verkrijgbaar:

 
Culinaire Varkenshaas  Varkensfiletrollade
100 gram van € 2,10 voor € 1,75 100 gram van € 1,85 voor € 1,45

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

Voorkom teleurstelling en bestel online voor 22-12-2021 bij: www.uwslager.com

SPAR TIJMS EN UW SLAGER: DAAN RUIJTER 
WENSEN JOU EEN HEERLIJKE KERST 

EN EEN FANTASTISCH 2022

LET OP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN:
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MEDEDELING:
 
De oliebollenkraam blijft t/m oudjaar op de Dwingel staan.
Tot ziens aan de Kraam!!!

Fam. Braak

Lieve allemaal,

Hartelijk bedankt aan onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
De gehele straat voor het vlaggen. 
Het bezoek van de burgemeester. 
De gevulde enveloppen. 
De vele bloemen. 
135 Kaarten en andere cadeau’s. 
Bedankt allemaal.
Het was geweldig.

Hierbij de beste wensen voor het nieuwe jaar. 

 Groeten van Nic en Toos Rood.

Wij willen jullie bedanken voor de belangstelling tijdens het ziek zijn en herstellen van Nel 
Schuitemaker-Floris.
Het gaat goed!
Zij is verhuisd naar de Horstenburgh, Dorpsstraat 104 K 209
1713 HL Obdam
Tel. 0226-785148

Zij wenst iedereen fijne Kerstdagen en een gelukkig, gezond 2022!

 Familie Schuitemaker, Avenhorn

DONDERDAG 23 DECEMBER:
VAN 18.00-20.00 uur:

MOONLIGHT SHOPPING 
10% KORTING *

VRIJDAG 24 DECEMBER
KERSTAVOND

8.00-19.00 GEOPEND

ZATERDAG 25 DECEMBER:
1e KERSTDAG

HELE DAG GESLOTEN

ZONDAG 26 DECEMBER:
2e KERSTDAG

11.00-18.00 GEOPEND

VRIJDAG 31 DECEMBER:
OUDJAARSDAG

8.00-19.00 GEOPEND

ZATERDAG 1 JANUARI:
NIEUWJAARSDAG

HELE DAG GESLOTEN

*UITGEZONDERD: ROOKWAREN EN GERELATEERDE ARTIKELEN, 
ZUIGELINGENVOEDING, MEDICIJNEN, SERVICE ARTIKELEN, 

KADOKAARTEN, BLOEMEN PLANTEN

Speciale Kerstaktie in samenwerking met Slagerij 
Daan Ruijter en alleen bij Spar Tijms verkrijgbaar:

 
Culinaire Varkenshaas  Varkensfiletrollade
100 gram van € 2,10 voor € 1,75 100 gram van € 1,85 voor € 1,45

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

Voorkom teleurstelling en bestel online voor 22-12-2021 bij: www.uwslager.com

SPAR TIJMS EN UW SLAGER: DAAN RUIJTER 
WENSEN JOU EEN HEERLIJKE KERST 

EN EEN FANTASTISCH 2022

LET OP GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN: Werkzaam in de regio’s  
Heerhugowaard, Alkmaar en 

Hoorn! Bel ons op: 
 072 57 66 366  
0229 235 356 

 
Ons jonge en gedreven team werkt samen met jou naar de 
succesvolle verkoop en/of aankoop van jouw woning. Wij  
kenmerken ons door onze proactieve, professionele inzet  

én we doen wat we zeggen!  
 

Wil jij een gratis waarde indicatie van jouw woning?  
Neem dan contact met ons op: 

Bel:  072 - 57 66 366  of  0229 235 356 



44

TENSLOTTE

Kringloopwinkel & Kadowinkel Sogges 

wenst een ieder fijne feestdagen en een heel mooi 2022 toe.

Bedankt voor alles en graag tot volgend jaar!!

‘Tenslottes’ 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 5 januari 2022
vóór 17.00 uur via de e-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


