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DE HERAUT
Nieuws en Advertentieblad

                                                   
Sinds 31 oktober 1963 

59ste Jaargang no. 1427
11 januari 2022

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 19 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

Voor u ligt de eerste Heraut van het nieuwe jaar. Ook al is het jaar 2022 bij het verschijnen van 
dit blad alweer een paar dagen oud, toch wensen wij van de redactie u een heel voorspoedig en 
gezond Nieuwjaar.
Ons goede voornemen is om u ook dit jaar weer van het dorpsnieuws op de hoogte te houden. Dit 
kan natuurlijk niet zonder uw inzendingen, die van harte welkom zijn.
Helaas zijn er door de lockdown verschillende activiteiten afgelast, of uitgesteld, maar we blijven 
hopen op betere tijden. Onze felicitaties gaan in ieder geval naar Brassband Kunst naar Kracht die 
dit jaar haar honderdjarig bestaan viert en van plan is flink uit te pakken. 
Voor diegenen die een frisse neus willen halen, is er een pittige winter speurtocht!
Veel plezier!
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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, Burg. Beemsterboerstraat 40, 1647 BE 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   Email: 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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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 grote besmettingsgraad van het coronavirus zullen internet-vieringen worden ver-
zorgd, helaas kan slechts een beperkt aantal kerkgangers de kerkdienst bijwonen, namelijk maxi-
maal 15.

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.
Het zorgteam bestaat uit verschillende hulpverleners en medewerkers van de gemeente Koggenland die 
samenwerken in één team, zodat u er met verschillende vragen terecht kunt.
Contact 0229- 54 83 70 (tussen 9.00 en 12.00) of zorgteam@koggenland.nl
 
VRIJWILLIGERS
Heeft u hulp nodig of wilt u graag iets voor een ander betekenen? Via 0229-216499 of
via vrijwilligerspunt.com kunt u zowel uw hulpaanvraag indienen als uzelf aanbieden als vrijwilliger.

VERVOER
Heeft u vervoer nodig naar bijvoorbeeld huisarts, tandarts of ziekenhuis dan kunt u bellen met Stichting 
Help een Handje. Voor het gebied van Hensbroek, Obdam, Wogmeer, Spierdijk kan men bellen met de 
vervoerscoördinator Nico de  Hart telnr:  06-57078474 en vanuit de andere dorpen met Olga Lemminga 
telnr: 072-5021906.

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
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De diensten worden afwisselend opgenomen in Ursem of Beets.
 16 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.
 
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.

 

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 hebben we helaas onze fysieke 
kerkdiensten weer moeten stoppen en zijn we overgaan op internetvieringen. 

Voorlopig tot 16 januari, maar afhankelijk van de regels wordt de periode waarschijnlijk verlengd. 
Deze vieringen 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).

16 januari ds. H. Reedijk Ursem
 Uitzending internetviering
Onder voorbehoud: afhankelijk van de maatregelen

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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23 januari 10 uur ds. H. Reedijk Beets
 Oecumenische viering Eenheid van de kerken met Parochie Oosthuizen
30 januari 10 uur dhr. T. Heijboer Beets
 6 februari 10 uur ds. B. Stobbelaar Kwadijk
13 februari 10 uur ds. H. Reedijk Oudendijk
 Gezamenlijke dienst met Koggenland – Bevestiging diakenen

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 15 T/M 21 JANUARI 2022
Zat.15 jan. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.16 jan. 10.00u Woord-, Gebed- en; Communieviering.
Woe. 19 jan.  16.30u Viering door de week
Vrij. 21 jan. 19.00u Stille aanbidding

DE VIERINGEN VOOR HET WEEKEND VAN 22 T/M 28 JANUARI 2022
Zat.22 jan. 16.30u. Rozenstaete; Woord-, Gebed- en Communieviering
Zon.23 jan. 10.00u Woord-, Gebed- en Communieviering.
Woe.26 jan. 16.30u Viering door de week
Vrij. 28 jan. 19.00u Stille aanbidding

Overleden: Gre Zijp-Braas, 88 jaar

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 emailadres:
ledenaddegoorn67@gmail.com

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

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

Stuur je cv met motivatie naar e-mail adres: vacatures@selfbilling.com
SelfBilling.com B.V. | Wieder 8 | 1648 GB De Goorn |

telefoon: 0229-317005 | www.selfbilling.com

Vacatures: 
 
SelfBilling.com maakt slimme facturatie-
oplossingen voor bedrijven en organisaties die veel met zelfstandigen, inhuur-, 
flex- of uitzendkrachten werken. Maar de software kan ook gebruikt worden 
voor webwinkels die de afrekening met de leverancier om willen draaien.
SelfBilling.com is hard aan het groeien! Reden genoeg om ons team op allerlei 
fronten te versterken. Ben jij de geschikte kandidaat en onze nieuwste aanwinst 
voor één van de volgende functies?

* .NET ontwikkelaar (junior/medior)
*  Junior accountmanager/ helpdesk medewerker
* HBO scholieren (marketing – communicatie)
Kijk voor een uitgebreide functiebeschrijving op onze site: 
www.selfbilling.com/vacatures
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UITNODIGING EERSTE COMMUNIE

Beste ouders, 
Ook dit jaar doen weer een aantal kinderen in onze parochies mee met de 
voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie. 
Hiervoor komen de kinderen in aanmerking vanaf groep 4, in de leeftijd 7/8 jaar. 

De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de kinderen uit de parochies van De Goorn, 
Spierdijk/Zuidermeer en Ursem. De werkmiddagen zijn op zaterdagmiddag, afwisselend in de 
verschillende kerken. 
De presentatieviering vindt plaats in Ursem. De vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden 
plaats in De Goorn en Ursem.
De planning is dat de vieringen van de Eerste Heilige Communie worden gehouden op zondag 
15 mei 2022. Of dit vanwege de maatregelen rondom COVID-19 ook op deze datum lukt, is nog 
onzeker. Maar de Eerste Heilige Communie gaat hoe dan ook door!

Wilt u uw kind hiervoor opgeven, dan vragen wij u om onderstaand strookje in te vullen en te 
mailen of in te leveren. Mailen heeft de voorkeur.

Er komt een informatieavond voor de ouders van de kinderen die mee zullen doen. Deze avond 
wordt gehouden in de kerk in De Goorn, op dinsdag 1 februari om 20 uur.

De kosten van de Eerste Communie zijn 20,00 euro per kind.

Wij hopen samen met u en uw kind op een goede voorbereidingstijd en zien u graag op de eerste 
informatieavond. 

Vriendelijke groeten,
Werkgroep Eerste Communie Waterkant Zuid:

Pastor Anne-Marie van Straaten, Marleen Kicken, Martine Stam, Carla Schaap en Annemarie 
Leeuw

Mail: EHCwaterkantzuid@outlook.com

 
Of inleveren bij:
- Parochie De Goorn, De Goorn 67
- Parochie Spierdijk, Dr. Bloemstraat 1
- Carla Schaap, Noorddijkerweg 56, Ursem

#DOESLIEF

#DOESLIEF

#DOESLIEF

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

Stuur je cv met motivatie naar e-mail adres: vacatures@selfbilling.com
SelfBilling.com B.V. | Wieder 8 | 1648 GB De Goorn |
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Vacatures: 
 
SelfBilling.com maakt slimme facturatie-
oplossingen voor bedrijven en organisaties die veel met zelfstandigen, inhuur-, 
flex- of uitzendkrachten werken. Maar de software kan ook gebruikt worden 
voor webwinkels die de afrekening met de leverancier om willen draaien.
SelfBilling.com is hard aan het groeien! Reden genoeg om ons team op allerlei 
fronten te versterken. Ben jij de geschikte kandidaat en onze nieuwste aanwinst 
voor één van de volgende functies?

* .NET ontwikkelaar (junior/medior)
*  Junior accountmanager/ helpdesk medewerker
* HBO scholieren (marketing – communicatie)
Kijk voor een uitgebreide functiebeschrijving op onze site: 
www.selfbilling.com/vacatures
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AANMELDINGSFORMULIER EERSTE HEILIGE COMMUNIE

!

Ja, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding en viering van de Eerste Communie 2022. 

Naam kind: ......................................................................................................................................................................................................................

Adres:....................................................................................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ............................................................................................................................................................................................

Tel.: .........................................................................................................................................................................................................................................

Geb. datum: ....................................................................................................................................................................................................................

Emailadres: ......................................................................................................................................................................................................................

o  Ik ben akkoord met het tonen/opnemen van mailadres en/of telefoonnummer in mail- of 
WhatsApp-groep.

o  Ik ga akkoord met het maken van foto’s van de kinderen tijdens de bijeenkomsten en vieringen 
welke alleen gebruikt worden voor de ouders van de communicanten en parochiebladen.

o  Ik kom graag de communiewerkgroep ondersteunen, 

 Naam: ..........................................................................................................................................................................................................................

OPGAVE ZO SPOEDIG MOGELIJK (voor 22 januari 2022)

Nu ook verse vleeswaren, 
wereldberoemde gehaktballen en worsten, 

salades en maaltijden
van slagerij Daan Ruijter uit Obdam

SPAR TIJMS
URSEM 072-5021751

AMMERDORFFERSTRAAT 3
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur zaterdag: 8.00 tot 18.00 uur
     zondag: 11.00 tot 18.00 uur
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ZUIVELFABRIEK CONCORDIA
We kijken naar zuivelfabriek Concordia (nu zit daar Oudendijk Oils). Op deze luchtfoto uit 1954 
zien we de bedrijvigheid in volle glorie. De melkhaalders zijn de vele melkbussen aan het laden 
en de vrachtwagen staat klaar om gevuld te worden met de Oudendijker zuivelproducten. Sinds 
het einde van de negentiende eeuw verrees er in bijna elk dorp een melkfabriek. Althans, als er 
genoeg koeien graasden. Op Oudendijk was de kaasmakerij al sinds de zestiende eeuw de kern van 
het agrarisch bestaan. Zij konden daarom niet achterblijven met een zuivelfabriek. In 1912 werd 
er een relatief kleine gebouwd, die al snel niet meer voldeed. Daarom kwam er in 1929 een ploeg 
arbeiders uit Heerenveen om een nieuwe, grotere fabriek te bouwen. Ruimte genoeg, zo bleek in 
1941. Toen werd de melkfabriek van Grosthuizen opgeheven en ging de Grosthuizer melk ook 
naar Oudendijk. Dit tot 1962, toen stopte Concordia ermee, na een fusie. De dorpsfabriekjes waren 
logischerwijs niet efficiënt genoeg. De fusies bleven doorgaan. Uiteindelijk is dit alles opgegaan in 
Royal Friesland Campina. Concordia is trouwens Latijn voor ‚eendracht‘ (letterlijk betekent het 
‚met het hart‘). 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

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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KERSTBOOM 

Kijk,
piek,
prijk,
sjiek.
Zie

een mooi
metalen gestel,

met groen glitterspel.
Vrij

vol versierd,
met wat zegeviert.

Een leger van plastic ballen,
glimmend en glanzend in honderdtallen.

Rondom
omvangrijk omsloten,

met sierende slingers overgoten.
Pronkende pleziertjes, kunststof eerste klasse. 

Deze schitterende sliertjes doorbreken elke impasse.
Lampjes,

massaal materiaal,
lumineuze pracht en praal.

Klaar kunstlicht, een heldere kracht,
een omhelzend overwicht, bevecht de nacht.

Ieder jaar weer versieren wij, onze blinkende ‘bomen’.
Toppunt van consumptiemaatschappij, die wij nooit schromen.

Zolang het
ons maar 
dichter tot 
elkaar laat 
komen.

 Lourens Schuijtemaker

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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START JUBILEUMJAAR 
Brassband Kunst naar Kracht viert in 2022 haar 100-jarig bestaan. Als 
fanfare opgericht op 22 mei 1922 is de vereniging een eeuw oud en dat 
is reden voor een feestje!
Gedurende het hele jaar zullen we diverse muzikale activiteiten orga-
niseren en je bent van harte uitgenodigd om dit feest samen met ons te 
vieren.

Helaas hebben we onze eerste activiteit van het jaar als gevolg van de verscherpte Coronamaatre-
gelen moeten uitstellen.
Op zondag 16 januari hadden wij ons openingsconcert van het jubileumjaar gepland staan in zaal 
Dolleburg. Dit concert zullen we op een later moment alsnog inplannen onder het motto “wat in 
een goed vat zit, verzuurt niet”. Houd dus onze berichtgeving in de gaten!

Dit betekent dat de daaropvolgende activiteit in principe op 19 maart zal plaatsvinden; namelijk 
een reünie voor (oud)leden van Kunst naar Kracht.
Ben je vroeger lid geweest van de fanfare, drumband of brassband? Of ken je iemand die dat is 
geweest? Meld je dan aan via www.bbknk.nl voor een hernieuwde kennismaking met je collega 
oud-muzikanten.
Praat bij over vroeger en hoe het destijds was om samen muziek te maken. Hoe is het iedereen 
in de loop der jaren vergaan? Weet je nog van dat concours en die serenade en muziekles thuis 
bij één van de leden van het orkest? Hoe leuk is het om bij te praten over het wel en wee van de 
vereniging. Dus meld je aan en komt gezellig ontmoeten en bijpraten.

De brassband organiseert in het jubileumjaar onderstaande muzikale activiteiten: 

Datum volgt Openingsconcert jubileumjaar - zaal Dolleburg
Zaterdag 19 maart Reünie voor (oud) leden Kunst naar Kracht - Verenigingsgebouw

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  

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

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

Zaterdag 17 dec. Kerstconcert - Rk kerk De Goorn

Graag vieren we onze 100ste verjaardag samen met jou. We hebben er zin in!
Zie www.bbknk.nl

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

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 planning gestructureerd en georganiseerd is
-  Doen de administrati e: o.a. de facturering.

Wat bieden we nog meer:
-  Collecti ef georganiseerd: 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, telefonisch 0229-544500 of 06-54348706

Industrieterrein Vredemaker-Oost, Hand-Eg 2a De Goorn
www.samobouw.nl
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AANPAK VAN ZWERFAFVAL IN KOGGENLAND WERKT

OOK DIT JAAR WEER EEN ZEER HOOG CIJFER OP DE
ZWERFAFVALINDEX 

Een zwerfafvalindex van 9,1. Dat is het resultaat van de jaarlijkse monitoring van zwer-
fafval in de gemeente Koggenland. En dat is een prachtig resultaat, want de gemiddelde 
score van gemeenten in de provincie Noord-Holland is een 6,5. 

Ook is er weer gemeten of er afval wordt bijgeplaatst bij afvalbakken. En het zal niet 
verrassen dat dit nergens het geval was. Deze positieve resultaten tonen aan dat de aan-
pak van Koggenland op het gebied van zwerfafval werkt. Verantwoordelijk wethouder 
Rosalien van Dolder is dan ook zeer tevreden over deze resultaten en dankt alle zwer-
fafvalrapers:

“Afgelopen voorjaar heb ik in een video onze inwoners opgeroepen om zwerfafvalraper te worden 
en je eigen omgeving, stoep, straat, buurt of plantsoen schoon te houden. Iedereen die zich aan-
meldde kreeg van ons een gratis zwerfafvalraper. 

En dat werkte: meer dan 400 zwerfafvalrapers hebben zich aangemeld en dit aantal het aantal 
heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen. Ook is het leuk om te zien hoe kinderen zich inzet-
ten voor een schonere omgeving en daarbij hun ouders enthousiast maken. Zelfs het Huttendorp 
stond in het teken van zwerfafval met prachtige kunstwerken gemaakt met zwerfafval. 

Op de Facebookpagina ‘Ik raap zwerfafval Koggenland’ hebben we het hele jaar door campagnes 
en nieuws geplaatst. Bovendien hebben we een aantal zwerfafvalrapers gevraagd wat hun reden is 
om zwerfafval te rapen en dat op video gedeeld. Het prachtige resultaat in de zwerfafvalmonitoring 
komt dan ook niet uit de lucht vallen, maar is het resultaat van onze gezamenlijke aanpak. En daar 
wil ik iedereen dan ook hartelijk voor danken. 

Doorzetten in 2022
Natuurlijk gaan we volgend jaar verder met de aanpak van zwerfafval. Met vertrouwde en nieuwe 
campagnes en opruimacties. Zwerfafval kent geen grenzen. Daarom zoeken we ook steeds meer 
een regionale en zelfs provinciale samenwerking op. Want samen kom je nog verder. 

Als gemeente Koggenland willen we hier graag een voortrekkersrol bij blijven spelen. Ik roep onze 
inwoners dan ook op om ook in 2022 te blijven bijdragen aan een schoon Koggenland. 

Want uiteindelijk willen we natuurlijk naar een 10 op de zwerfafvalindex, dus naar een gemeente 
zonder zwerfafval”.

  

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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HERINNERING EN VERZOEK BETALING CONTRIBUTIE VOOR DE 
LEDEN VAN IJSCLUB AVENHORN

Allereerst willen wij iedereen een sportief, gelukkig, maar vooral ook 
gezond 2022 wensen.

Helaas konden wij vanwege corona wederom niet bij onze leden aan de deur komen voor de 
jaarlijkse contributie. Wij rekenen daarom ook op uw medewerking om uw contributie zelf aan 
ons over te maken. Helaas hebben wij gemerkt dat een behoorlijk aantal leden de afdracht (nog) 
niet heeft betaald.

Ook wij hebben te maken met beperkende maatregelen, maar gelukkig kan het toer- en jeugd-
schaatsen wel zoveel mogelijk plaatsvinden. Wij moeten voor het gebruik van de ijsbaan afdracht 
betalen, zo ook voor het lidmaatschap van de KNSB. Daarnaast maken wij kosten voor het aanvra-
gen van allerlei vergunningen voor toertochten op natuurijs. Ook als deze niet doorgaan, moeten 
wij wel elk jaar ons draaiboek inleveren en de benodigde vergunningen aanvragen.

Helaas konden wij vorige winter, terwijl er voldoende ijs op het Troontje lag, de ijsbaan niet vrij-
geven voor gebruik. De coronamaatregelen noopten ons tot het clubmatig gesloten houden van 
de ijsbaan, waardoor we dus ook geen koek & zopie konden plaatsen. Gelukkig mochten we met 
toestemming van de Gemeente Koggenland wel een enkele keer van het Troontje gebruik maken 
voor onze jeugdschaatsers. 

Laten we hopen dat we weer prachtig ijs krijgen en dat we daar dan ook gebruik van kunnen ma-
ken. De vergunningen zijn in ieder geval weer afgegeven door de diverse gemeenten.

Wij snappen dat het voor iedereen een moeilijke tijd is, maar wij hopen ook, misschien wel juist 
nu op uw steun te mogen rekenen. Mocht u de contributie nog niet hebben overgemaakt, dan 
verzoeken wij u dit z.s.m. te doen door € 8,00 over te maken op 
rekeningnummer NL67RABO0307619508 t.n.v. IJsclub Avenhorn onder vermelding van uw 
naam en adres.

Mocht u uw lidmaatschap willen opzeggen, wilt u dan even een mail naar onderstaand mailadres 
sturen dat u de contributie wilt opzeggen?

Hartelijk dank voor uw medewerking, steun en begrip.

Met vriendelijke groet, namens IJsclub Avenhorn,
Wendy van Loodam, secretaris

tel. 0229 544148 

info@ijsclubavenhorn.nl 
www.ijsclubavenhorn.nl 
www.facebook.com/ijsclub.avenhorn 

VERMOEID?

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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MUZIEKVERENIGING VOLHARDING
De leden van de muziekvereniging Volharding wensen alle donateurs, sponsoren en vrienden van 
onze vereniging en overige lezers van de Heraut, 

een gezond en voorspoedig 2022 

Het corona virus wil ons maar niet verlaten, diverse optredens zijn afgezegd.
Geen nieuwjaarsconcert, maar we gaan nu voor een voorjaarsconcert.
Het is de planning om op 9 april aanstaande dit concert te geven in het Dorpshuis Ridder St. Joris. 
Plannen worden gemaakt en nieuwe muziek wordt ingestudeerd.

De speculaas actie van onze vereniging was afgelopen jaar wederom een groot succes. Er werd 
op afspraak en soms langs de deur gegaan om de koek te verkopen. Wij danken alle mensen die op 
deze manier onze vereniging steunt van harte.

Afgelopen jaar werd de donateurs bijdrage actie op een speciale manier gehouden. Middels 
brieven werden de mensen verzocht hun bijdrage rechtstreeks op de rekening van Volharding over 
te maken, ook werden bij overige bewoners van Berkhout, Bobeldijk een brief in de bus gedaan. 
Velen van hen maakten een donatie over. Dank hiervoor 

De muziekvereniging heeft op dit moment wel een dringende wens op het verlanglijstje staan, we 
zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste persoon m/v die bij onze harmonie op het drumstel 
wil slaan. 

Bij het Groot Orkest is een vacature ontstaan voor een slagwerker. 

De muziek keuze is breed, we spelen van alles, jazz, film, klassiek, pop, e.d. met harmonische 
klanken. De repetities zijn op de dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je interesse kom dan langs 
in onze repetitieruimte, de gymzaal van het Dorpshuis, ingang van de kleedkamers.
Buiten een drummer kunnen wij ook andere muziekmakers gebruiken.
Het leer/jeugd orkest repeteert van 19.00 uur tot 19.50 uur. Onze muziekvereniging heeft diverse 
instrumenten in eigen beheer. 

Oud ijzer en overige metalen ophalen blijft voor ons een speerpunt.
Bij de firma Koeman aan het Oosteinde staat speciaal voor ons een container van de fa. Blokdijk. 
Kleine en grote partijen oud ijzer e.d. zijn zeer welkom !!
Voor deze actie kunt u contact opnemen met Hans Krijnen, 06.5142 3131.

Kijk voor meer informatie op de website www.volhardingberkhout.nl of facebook pagina van de 
muziekvereniging Volharding.

Vijf jaar op rij de 
hoogste waardering!

Bron: Bankenmonitor Consumentenbond 2021 

Dave Imming Assurantiën
Dwingel 13
1648 JM DE GOORN
T (0229) 54 27 14
E daveimming@planet.nl
I www.daveimming.nl
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AFSCHEID VAN ELLEKE EN ALEX ALS BAANHOUDER VAN CAFÉ DE RIDDER
16 jaar hebben zij de scepter gezwaaid in ons dorpshuis de Ridder.

We hebben samen mooie momenten beleefd:
- zoals met onze jaarlijkse Keezen- avond, Clubkampioenschappen, Drie tallen, Kerstkolven onze 

6-tallen en 30 slagen wedstrijden waarbij hun eigen gemaakte gevulde koeken favoriet zijn onder 
de kolvers.

Hoogte punten waren ook:
- op 15 mei 2010 kwam Erica Terpstra toen de Koninklijke Nederlandse Kolfbond zijn jubileum 

van 125 jaar vierde in Berkhout, maar ook de Nederlandse Kampioenschappen in 2012, waar 
‘prinses Maxima’ een binnenkomst kreeg via de rode loper. In 2016 kregen we de Klassenkam-
pioenschappen in Berkhout ook dat was een succes de verbouwing van het dorpshuis, was even 
improviseren. We hebben toen tijdelijk gekolfd in een kas van de familie Neefjes aan de overkant, 
waar een betonvloer uitkomst bood.

We hebben ons altijd thuis gevoeld, de zaal was sfeervol ingericht en over en weer wisten we in 
goed overleg mooie momenten te creëren. Een tijdje terug hebben zij besloten te gaan stoppen in 
ons dorpshuis. Een nieuwe opvolger was niet direct gevonden. Toch is dat nu gelukt. 
De laatste tijd was/is mede door de pandemie alles onzeker. Zo ook het afscheid nu… hoe gaan 
we dat doen. Nou in klein verband… dat vinden we ontzettend jammer, want we gunnen hen een 
groots afscheid met al onze 63 leden er bij, om een ovatie te geven. 

Als herinnering van de kolfvereniging de Ridder St. Joris hebben we 
Elleke en Alex een glas- standaard gegeven;
Met de tekst: 

Geen doei maar
tot ziens!!

Elleke en Alex
bedankt voor de fijne

samenwerking!

Kolfver. R S J Berkhout
December 2021

Bovendien een VVV-cadeaubon, Katje Frik (dé likeur in de kolfsport) 
en een tegoed-bon voor een jaar lidmaatschap van onze kolfvereni-
ging. En uiteraard een Kerst bloemetje erbij.

Matthias en Maud gaan het stokje nu overnemen. Het is geen gemakkelijke periode 
voor hen om te beginnen. Toch hebben we er alle vertrouwen in dat het allemaal goed 
zal komen en wensen hen veel succes toe!

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

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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KBO DE GOORN / AVENHORN
Beste KBO-leden,
Voor het seizoen 2021/2022 hadden wij, als KBO, een mooi programma voor 
de donderdagmiddag in elkaar gezet. Als rode draad door heel het seizoen 
klaverjassen, maar ook middagen gevuld met verschillende thema’s, bingo’s, 
een filmprogramma, voordrachten en muziek van diverse artiesten.

Een gedeelte van het programma hebben wij kunnen realiseren, maar wederom hebben wij de 
boel weer stil moeten leggen ivm. de lockdown en de opkomst van weer een vervelend gemuteerd 
virus. Hoe lang dit gaat duren, weten wij niet. Jammer voor onze leden die zeker wat ontspanning 
kunnen gebruiken. Om toch nog iets te kunnen doen is besloten om alle leden nog voor de 
Kerstdagen een attentie te overhandigen.

Op vrijdagmorgen 18 december jl. hebben wij Ria Stet, Ko Schouten, Gerard de Loor en Johan 
van Loodam bij Sjon Bakker in de kassen bijna 500 Amaryllisbollen, een bijbehorende Kerst - en 
Nieuwjaarswens en voor ieder lid een doosje heerlijke bonbon Du Ton ingepakt. Daarna zijn 
bestuursleden en diverse vrijwilligers, die o.a. het KBO/PCOB blad rondbrengen op pad gegaan 
om bij alle leden deze attentie af te geven.

Van diverse kanten kregen wij veel waardering voor dit gebaar. Via onze memo zullen we de leden 
op de hoogte houden hoe alles verder kan gaan verlopen. 
Dit horen wij pas na 14 januari 2022, dus tot die tijd is het afwachten.

Wij hopen u daarna, als alles weer mogelijk is, te mogen ontmoeten in de Rozenstaete op de 
donderdagmiddag.

 Johan van Loodam

De Mobiele Bankservice 
Soms lukt het niet om je dagelijkse bankzaken zelf te regelen of om 
daarvoor naar ons te komen. Om je goed te helpen, hebben we de 
Mobiele Bankservice. 

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 722 6600. 
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DE STRATEMAKER
Toedat Dirk en Marie trouwe ginge, ging Dirk bai de melkfebriek an want ze zochte deer ’n man 
die de melk bai de boere ophale wou. Dut sjouwtje kreeg Dirk en hij heb ‘t jare dein.
En nou is ie met pesjoen gaan. Ze hewwe ’n jare voifteg huis in ’t durp kocht weer wel wat an 
beure most, maar Dirk had alle toid.
’t Is ’n gezellig buurtje, oud en jong deur mekaar en de ooievaar komt ok nag wel d’rs langs.
Dirk heb hier genog te doen, vurreve, tuintje spitte en ouwe neêle met de bure.
En dat leste beurt, Dirk en Marie benne nagal selseg.
Om kort te gaan, ’t is troffen Troin in dut buurtje.
Nou is ’t padje nei de grazie an de beurt. ’t Ziet er ’n beetje rabbereg uit. Je moete goed koike weer 
of je loupe, aars stroffel je over de ongeloike stiene. Dirk doet met ’n greep de stiene d’r uit vroete, 
skoôn make en opstapele. Hij leit ’n zoôtje stopzand komme zodat ie ’t goed vlakke ken.
Oindelijk is ’t zover, de stiene kenne d’r weer in.
’t Sjouwtje is niet groôt, maar d’r komme veul mense effies te teuten met Dirk en Marie, dat ’t 
skiet niet erreg op. 
Maar nei ’n week is ie bedat an ’t end. Nag ’n beetje vroete den is ’t sjouwtje of. 
Allien de leste stiene die d’r in moete passe niet, ze benne effe te breid. Jan, z.n buman die weer 
effe te klesse kwam zoit: ‘Je moete de stiene die te groôt benne ’n nachie in gloeiend heit water 
doen, den krimpe ze en den past ‘t.’. 
Dirk keek ‘m kuukseg an, hij gloofde d’r gien barst van. ‘Je miene ’t denk?’
’t Is eerlek waar,’ zoit Jan. ‘Je sokke krimpe toch ok as je ze in te heit water doene.’
‘Ik ken ’t sachs perbére,’ zoit Dirk. ‘Ik zel ’t veneivend doen.’
‘Nag twei nachies wachte Dirk,’ zoit Jan, ‘Den is ’t volle maan, den is de kans dat ze beterder 
krimpe, grôterder.’
‘Doene we.’
Nei twei nachte ziet Jan Dirk met ’n toiltje in de weer.
Hij loit er ’n stukkie gaas op weer ie ’n oud koedek op legge ken om ’t water langerder warm te 
houen. 
Vroidegnacht is ’t zover. 
De stien die krimpe moet wort in ’t toiltje dein. Marie komt met ’n panje heit water en giet ’t in de 
toil. ’t Gaas wort er overheen frummelt en opslot ’t koedek d’r nag goed omheen dein.
’t Krimpen ken ze gang gaan.
Om tien uur doet Dirk weer heit water in ’t toiltje. Hij ziet dat de stien nag niet krompen is.
Midde in de nacht sluipt Jan nei ’t toiltje toe en doet er ’n kloinere stien in. Zaterdegochend: Jan 
ziet Dirk op ’n kwikkeltje nei ’t toiltje toegaan, haalt ’t koedek er of en koikt z’n ouge uit.
‘Mairie, moet je koike, hai is krompen. ’t Zel moin benuwwe of ie nou past.’ Jan, nuwskierig as ie 
is, komt kwansuis anloupe en hoort van Dirk dat de stien krompen is.
‘Nôh, wat hew ik zoid, gien hak en breekwerk, stien d’r tussen legge en klaar is Kees. Ken je are 
nacht weer ‘n stien in de toil tegge.’
Dirk en Marie benne mooi an ’t koetelen met de stien en ze legge d’r nag ’n extra dekentje over 
heen om ’t water langerder heit te houen.
Jan heb ‘m d’r helegaar voor over: weer midde in de nacht sluipt ie nei ’t toiltje en doet ie er ’n 
stien in de veul kloinerder is, dekentje d’r over en Jan weer te bed.
Daagsteran: Jan staat al vroeg te glouwen achter de gerdoine. Dirk loupt weer nei ’t toiltje, haalt 
verzichteg ’t dekentje d’r of en ziet dat de stien puur kloinerder worren is.
‘Snotjandoôsie, ’t water is vast te heit weest, hai is nou veuls te kloin.’ Metien ziet ie dat Jan bedat 
krom van ’t lachen op ‘m ofkomt, en gloik heb ie deur dat ie in de maling nomen is.
’t Benne evegoed altoid de beste bure bleven. 

Klaas Jan Bierman

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

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

Wij werken met diverse
topmerken, zoals:

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

Het grootste assortiment
tegels met houtstructuur.
Bezoek onze houtkamer!

Oók voor de Doe het Zelver!

West 11, 1633 JA Avenhorn
Tel. 0229-543514

info@rinyvandewater.nl

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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HET WEST OMSTREEKS 1930.

Het huis van de notaris. De in 1818 te Hoorn geboren Joan Pan werd in 1849 benoemd tot notaris 
te Avenhorn. Drie jaar later liet hij aan het begin van het West dit fraaie notarishuis bouwen. Het 
is opgetrokken in een mengvorm van stijlen. In de rechter zijgevel bevindt zich een gedenksteen 
die herinnert aan de eerstesteenlegging op 18 juni 1852. Latere notarissen waren Van Riemsdijk 
en daarna Kleuters; hij was de laatste die het pand als notaris in gebruik had.

Dit en meer ziet u op ‘hvhemony.nl’ en op ‘ansichtkaartenberkhout.nl’.
Co Beemsterboer

06-44564158

HAAR CHAMBRETTE, EEN KAPSALON VOOR HEM EN HAAR
Wellicht het kleinste kapsalonnetje is vanaf 1 januari gevestigd aan het West 26 in Avenhorn. Hans 
Gieszen gaat starten met Haar Chambrette, een kapsalon voor hem en haar.
Na 26 jaar een salon te hebben gehad in Rotterdam, is Hans nu neergestreken in Koggenland. 

In de prachtig verbouwde boerenstal aan het West, is achter het woonhuis een kleine salon inge-
richt voor Dames en Heren. Waarom is Hans hier neergestreken, allereerst omdat zijn partner van 
oorsprong uit Koggenland komt, hun kleinkinderen hier wonen en natuurlijk ook de prachtige 
omgeving. Maar zeker zo belangrijk, een aantal van zijn klanten kwam al uit het West-Friese. 

Alkmaar, Bovenkarspel, Hoorn, Zwaag, maar ook vanuit Aalsmeer, Hoofddorp en Nieuw Vennep 
kwamen de klanten naar Rotterdam. Maar ook aantal Rotterdamse klanten zullen Hans gaan vol-
gen naar het prachtige Avenhorn, om hun haar te laten doen bij Haar Chambrette.



33

Leuk weetje; de naam Haar Chambrette is een 
combinatie van het Nederlandse woord ‘haar’ En 
het Franse woord ‘Chambrette’ wat kleine kamer 
betekent.

Hans is vooral gespecialiseerd in kleuringen.

Bent u geïnteresseerd, neem contact op met Hans 
via:  haarchambrette@gmail.com of

0651918903 of met whatsapp

WINTER SPEURTOCHT!
BERKHOUT:

Vanaf het basketbalveld naar dorpsbos:
- Ren naar parkeerplaats begin dorpsbos
 10 x jumping jacks
- Ren naar de T splitsing
 10 x knieheffen
- Ga Linksaf en ren naar de T splitsing
 10 x squat
- Ren naar de brug
 Walking Lunge over de brug
- Ren naar bankje
 10 x stap op en knie op
- Ren naar de T splitsing
 10 x squat jump
- Ren door grote ronde afmaken
 Bij picknicktafel 10 x push up
- Ren verder groot stuk naar de T splitsing
 20 x mountain climbers
- Rechtsaf naar de brug
 Walking lunge over de brug
- Ren naar de T splitsing
 10 x ski squat voeten tegen elkaar 
- Terug naar parkeerplaats
 5 x burpee
- Ren terug naar het basketbalveld

Goed gedaan Toppers

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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Het jaar 2021 is alweer voorbij, al hoewel we wel 2021ons programma begonnen waren. Gingen  
er ook bij ons net zoals bij alle andere culturele sectoren veel voorstellingen helaas niet door.
Maar wat hebben we genoten van de optredens van Nour, Leonie Meijer, Pannenkoeken uit Syrie 
en het saxofoon duo. We willen ieder bedanken dit jaar door steun, sponsoring of bezoek aan het 
Brakenkerkje. Tevens wensen wij iedereen hele warme muzikale feestdagen toe. We hopen u in 
2022 weer te mogen begroeten.

Ons winter programma bestaat op dit moment op 22 januari 2022 uit Wies en de Liefde, in het 
voorprogramma hierbij treed Laniek Reedijk op. Zondag 13 februari onze jaarlijkse snertwandeling. 
Zondag 27 februari 2022 harpiste Josefi en de Waele. En als klapper op de vuurpijl zaterdag 12 
maart Joost Botman met Johnny Cash. 

Laten we hopen we weer lekker met elkaar samen kunnen zijn en genieten van de mooie voorstel-
lingen. Op naar een spetterend en muzikaal 2022.

AANRIJDING
Op 21 december 2021 rond 14.00 uur, is mijn moeder van 90 jaar op haar driewiel fi ets aangere-
den door een man in een witte auto.
De witte auto reed achteruit, uit een parkeervak voor het Chinese restaurant De Lange Muur aan 
de Dwingel in de Goorn.
De man bood excuses aan, maar heeft geen gegevens achter gelaten.
Een vrouw en twee mannen kwamen mijn moeder te hulp, waarvoor dank!

In verband met schade aan de driewieler, zou de persoon die mijn moeder heeft aangereden con-
tact met mij op willen nemen.

Telefoon nummer: 06-25261796

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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AGENDA 12-01 T/M 26-01 2022
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Woe 12-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER
Do 13-01 Zaal open  De Goorn, KBO-Filmmiddag
  13.45 uur Rozenstaete (onder voorbehoud)
Za 15-01 08.30 uur Berkhout OUD PAPIER
Za 15-01 09.00 uur Grosthuizen/Scharwoude OUD PAPIER
Za 15-01 10.00 uur Oudendijk OUD PAPIER
Zo 16-01 16.00 uur Zaal Dollenburg UITGESTELD
    Openingsconcert 
    brassband KnK 
Woe 19-01 17.00 uur  SLUITING INLEVEREN KOPIJ
Do 20-01 Zaal open  De Goorn, KBO-Bingo
  13.45 uur Rozenstaete (onder voorbehoud)
Za 22-01 08.30 uur De Goorn OUD PAPIER
Za 22-01 08.30 uur Berkhout/Westeinde
   Vanaf Concordia OUD PAPIER
Woe 26-01 18.30 uur Avenhorn OUD PAPIER

PLANNER –EVENEMENTEN-ACTIVITEITEN 2022
Dag Datum Tijd Plaats Activiteit
Vr 04-03 20.00 uur Berkhout, De Ridder Revue KNK Bobeldijk
Za 05-03 20.00 uur Berkhout, De Ridder Revue KNK Bobeldijk
Zo 06-03 20.00 uur Berkhout, De Ridder Revue KNK Bobeldijk
Za 19-03  Verenigingsgebouw Reünie (oud)leden 
    Kunst naar Kracht
Zo 27-03  De Ontmoeting Kunst naar Kracht 
    Beschermclub concert 
    (exclusief voor leden 
    beschermclub) 

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

Schoffel 4 De Goorn

VERKOOP
SIERBESTRATING

Elke zaterdag open van 9.00 tot 16.00 uur

      
       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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FAMILIEBERICHT

Elkaar vastgehouden tot aan de Brug...
Eens zien we elkaar weer.

Dank aan pastor Nico, Dr. Coppens, Buurtzorg en Omring voor steun en liefdevolle zorg.
Dank voor alle steun en lieve woorden op de kaarten.

Dank namens de kinderen en Pe bij het overlijden van 

Gerie de Jong-Delemarre

Het onverwachte overlijden van mijn man, onze vader en opa

Wil Dobber

was een enorme schok.
Uw lieve reacties, kaarten en bloemen waren een grote steun.
Hartelijk dank hiervoor.

Wij wensen u allen een goed 2022.
Gré Dobber-Leeuw

Kinderen en kleinkinderen

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 

Hans Jurjus
Namens de familie
Joseé Jurjus-Pootjes

Rinske en Arjan hebben op 30 november een zoon gekregen:

Liam James

broertje van Logan.

Kleinkind van Don en Bernadette Gerretsen
Ton en Harmina ter Schure
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TENSLOTTE

Verloren:
1 paar handschoenen met mogelijk trouwring erin. Waarschijnlijk zaterdag 27-11-2021 in het 
winkelcentrum van Avenhorn. 
Als iemand ze gevonden heeft graag contact opnemen met Paul Jong, 06-19557921

Verloren:
In de nieuwbouw van Berkhout heb ik op zondag 26 december een gouden oordbel (knopje) ver-
loren. Als iemand het knopje gevonden heeft dan graag een telefoontje naar 0229-551806.

Volkstuincomplex de Buitenroede
Op het volkstuincomplex de Buitenroede, Het Veer 92B te Avenhorn komen per januari 2022 3 
tuinen van elk 100m2 vrij (alle percelen 10x10 mtr). Huurprijs is € 25,- per 100m2.
1 x 100 m2 voorzien van een klein metalen tuinhuisje en 1 rij bessenstruiken. Verder zwarte grond.
1 x 100 m2 voorzien van 4 fruitbomen. Verder zwarte tuingrond.
1 x 100 m2 enkel zwarte grond.

Tel. 06-21995692

‘Tenslotte’s’ kunnen niet aangeleverd worden via de E-mail, want deze moeten vooruit contant 
betaald worden! Voor een ‘Tenslotte’ is men € 2,- verschuldigd, voor een ‘Familiebericht’ € 4,-. 
Tekst en geld in enveloppe in de brievenbus van één van de redactieleden, met vermelding afzen-
der. ‘Tenslottes’ zijn bedoeld voor niet commerciële zaken, bij twijfel heeft de redactie het recht 
om een ‘Tenslotte’ te weigeren! Gevonden voorwerpen worden gratis geplaatst. Voor advertenties 
dient u zich tot Zeeman Reclame Groep te wenden, advertentie@zrgbv.nl o.v.v. Heraut de Goorn. 

De kopij voor de volgende Heraut moet uiterlijk woensdag 19 januari vóór 17.00 uur via de 
E-mail of in de brievenbus ingeleverd zijn.


